
 
Wrocław, 14 marca 2016 r. 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

Niniejszym mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

za rok 2015. 

 

Rok 2015 był dla Spółki dobrym rokiem, zarówno pod względem uzyskanych wyników ekonomicznych, jak i innych osiągniętych 

celów. W obszarze finansów KOGENERACJA S.A. wypracowała zysk na działalności operacyjnej w kwocie ponad 54 miliony 

złotych, a wynik netto Spółki, uwzględniający otrzymaną dywidendę ze spółki zależnej EC „Zielona Góra” S.A., wyniósł ponad 

141 milionów złotych.  

Tak dobre wyniki są efektem znacznego wysiłku włożonego w poprawę efektywności produkcji, doskonalenie parametrów pracy 

urządzeń, utrzymanie wysokiej dyspozycyjności i niskiej awaryjności, zwiększenie przychodów poprzez sprzedaż energii 

elektrycznej wyprodukowanej w generacji wymuszonej, nieustanną optymalizację kosztów zmiennych i stałych, a także korzystne 

dla Spółki zmiany na rynku, w tym odnotowany wzrost cen energii elektrycznej w porównaniu do roku 2014.  

Pomyślnie ukończony też został projekt dezinwestycji EC Muchobór, gdzie KOGENERACJA S.A. podpisała porozumienie 

z Wrocławskim Parkiem Technologicznym odnośnie demontażu lokalnych urządzeń i przyłączenia WPT do miejskiej sieci ciepłowniczej.  

 

Mając na względzie osiągnięte wyniki finansowe oraz fakt zakończenia kapitałochłonnych inwestycji, intencją Zarządu Spółki jest, 

aby zgodnie z deklarowaną Polityką Dywidendy KOGENERACJI S.A., część wypracowanego zysku przeznaczyć na wypłatę 

dywidendy Akcjonariuszom. 

 

Rok 2015 był dla Spółki rokiem intensywnych działań prośrodowiskowych. Pod koniec roku pracowały już nowe instalacje 

odsiarczania i odazotowania spalin, które umożliwiają spełnienie zaostrzonych norm środowiskowych oraz istotnie przyczyniają się 

do poprawy jakości powietrza we Wrocławiu. Warto podkreślić wysoki poziom komplikacji prowadzonych inwestycji. Dużym 

wyzwaniem logistycznym i technicznym było wybudowanie instalacji na istniejącej infrastrukturze, przy pracujących urządzeniach 

produkcyjnych, z udziałem wielu firm zewnętrznych i w sytuacji, gdy liczba pracowników firm wykonawczych kilkukrotnie 

przekraczała liczbę pracowników Spółki. Tym bardziej cieszy więc fakt, że w trakcie realizacji inwestycji dochowane zostały 

najwyższe standardy BHP. 

 

Ważnym wydarzeniem w 2015 roku było podpisanie przez Władze Wrocławia, KOGENERACJĘ S.A. i Fortum wspólnego 

„Porozumienia w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”. Dokument ten określa cztery kluczowe kierunki 

współpracy: bezpieczeństwo, efektywność energetyczną, środowisko i odpowiedzialność społeczną, a jego efektem będzie szeroki 

dostęp mieszkańców miasta do ciepła sieciowego.  

Strony Porozumienia bardzo aktywnie współpracują na rzecz ograniczania niskiej emisji i zanieczyszczenia powietrza we Wrocławiu. 

KOGENERACJA S.A. wraz z dystrybutorem ciepła uczestniczy w prowadzonym przez Gminę Wrocław Programie KAWKA, 

wspierającym likwidację małych, węglowych źródeł ogrzewania - pieców i kotłowni. W ramach projektu realizuje się przyłączanie 

budynków znajdujących się w centrum miasta do sieci ciepłowniczej. Działania te będą kontynuowane również w latach przyszłych. 

 

Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na realizowane od lat przez KOGENERACJĘ S.A. działania z zakresu zrównoważonego 

rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Przykładem mogą tu być prowadzone projekty aktywizacji osób 

niepełnosprawnych, promocja zdrowia, czy pomoc dla odbiorców ciepła wrażliwych społecznie. Działania te po raz kolejny zostały 

docenione – w 2015 roku KOGENERACJA S.A. już po raz szósty znalazła się w prestiżowym gronie spółek-laureatów należących 

do Respect Index na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

 

Po tym krótkim wstępie, w imieniu własnym oraz Zarządu KOGENERACJI S.A., zachęcam Państwa do lektury całości Raportu 

oraz do zapoznania się ze szczegółowymi danymi i informacjami o wydarzeniach, które miały wpływ na osiągnięte przez Spółkę 

wyniki w roku 2015.  

Z wyrazami szacunku 

 
Wojciech Heydel 

Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 


