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1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
za I półrocze 2007 r. 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu okresowego skonsolidowanego  

za I półrocze 2007 r. zaprezentowane zostały w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  

Grupy Kapitałowej  KOGENERACJA S.A. za okres od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r. (punkt 

D.II.). 
 
 

 

 

2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. 

Na dzień 30 czerwca 2007 r. w skład Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. wchodziły 

następujące podmioty gospodarcze: 

 KOGENERACJA S.A. - Spółka Dominująca, 

 EC Zielona Góra S.A. - spółka zależna,  
- ZEC Sp. z o.o. - spółka zależna EC Zielona Góra S.A. (EC Zielona Góra posiada 

71,66% kapitału zakładowego ZEC i tyle samo % głosów), 
- ECeRemont Sp. z o.o. - spółka stowarzyszona z EC Zielona Góra S.A. (EC Zielona 

Góra posiada 21,81% kapitału zakładowego ECeRemont i 35,81% głosów), 

 VKN Polska Sp. z o.o. - spółka zależna, 

 PPO Siechnice Sp. z o.o. - spółka zależna,  

 ZEC SERVICE Sp. z o.o. - spółka zależna, 
- ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. - spółka zależna ZEC SERVICE Sp. z o.o. (ZEC 

SERVICE posiada 78% kapitału zakładowego DIAGPOM i tyle samo % głosów). 

Poniższa tabela przedstawia wysokość kapitałów zakładowych poszczególnych spółek Grupy 

Kapitałowej i udział w nich KOGENERACJI S.A. wg stanu na koniec czerwca 2007 r. 

Udział KOGENERACJI S.A. w kapitałach zakładowych spółek Grupy Kapitałowej 
 Kapitał Ilość Wartość  Udział KOGENERACJ I 

Podmiot zakładowy udziałów/akcji nominalna w kapitałach zakładowych spółek 

 [zł] [szt.] udziału/akcji 
[zł] 

ilość 
udziałów/akcji 

wartość 
nominalna % 

EC Zielona Góra 
S.A. 13.199.900 527.996 25 527.299 13.182.475 99,87

VKN Polska  
Sp. z o.o. 1.100.000 2.200 500 1.551*) 775.500 70,50

PPO Siechnice  
Sp. z o.o. 18.680.500 37.361 500 19.054 9.527.000 51,00

ZEC SERVICE  
Sp. z o.o. 562.500 1.118 500 490 245.000 43,83

ZEC Sp. z o.o. 40.690.000 20.345 2.000 3.934 7.868.000 19,34

*) w tym 19 udziałów uprzywilejowanych co do głosu 
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KOGENERACJA S.A. jest ponadto akcjonariuszem lub udziałowcem w innych podmiotach 

(wg stanu na dzień 30.06.2007 r.): 

Podmiot % kapitału zakładowego  
w posiadaniu KOGENERACJI S.A. % w ogólnej liczbie głosów 

ZEC HURT Sp. z o.o. 25,58 25,58 

ESV S.A. 22,99 22,99 

EKOTRAKT Sp. z o.o. 17,37 17,37 

ENERGOKRAK Sp. z o.o. 12,40 12,40 

PFK S.A.  9,96 9,96 

Towarowa Giełda Energii S.A.  4,66 4,66 

Fortum Wrocław S.A. 0,00 (1 akcja) 0,00 (1 głos) 

 

 

 

 

3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 

W I półroczu 2007 r. nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 

KOGENERACJA S.A. 
 

 

 

 

4. Konsolidacja 

KOGENERACJA S.A. jako spółka giełdowa i dominująca w Grupie Kapitałowej 

zobowiązana jest przedstawiać raporty okresowe skonsolidowane (kwartalne, półroczne  

i roczne). 

W I półroczu 2007 r. konsolidacją objęto następujące podmioty: 

 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. – Spółka Dominująca, 

 EC Zielona Góra S.A. – jednostka zależna (konsolidacja pełna), 

- Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (jednostka zależna EC Zielona Góra S.A. 

konsolidowana metodą pełną), 

- ECeRemont Sp. z o.o. (jednostka stowarzyszona z EC Zielona Góra S.A. 

konsolidowana metodą praw własności), 
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 VKN Polska Sp. z o.o. – jednostka zależna (konsolidacja pełna), 

 Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. – jednostka zależna 

(konsolidacja pełna), 

 ZEC SERVICE Sp. z o.o. – jednostka zależna (konsolidacja pełna). 
 

 

Konsolidacja wyników spółek Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. 

W procesie konsolidacji sprawozdania jednostkowe spółek Grupy Kapitałowej 

KOGENERACJA S.A. podlegają licznym korektom, w tym w szczególności przeszacowaniu 

majątku oraz wyłączeniu wzajemnych transakcji. Istotne jest również ujęcie poszczególnych 

danych w części odpowiadającej posiadanym przez jednostkę dominującą udziałom. 
 

Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., sporządzony na dzień  

30 czerwca 2007 r., wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.393.550 tys. zł –  

o 22.496 tys. zł (o 1,6%) niższą niż na koniec czerwca 2006 r. 

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. (po konsolidacji) 

wyniosły w I półroczu 2007 r. 414.224 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu roku 

poprzedniego były niższe o 63.936 tys. zł, czyli o 13,4%. Spadek przychodów Grupy  

w analizowanym okresie 2007 r. spowodowany był w głównej mierze spadkiem przychodów 

KOGENERACJI S.A. i EC Zielona Góra S.A.  

Rachunek zysków i strat (po konsolidacji) wykazuje za I półrocze 2007 r. wynik finansowy 

netto w wysokości 54.059 tys. zł. W I półroczu roku poprzedniego wynik ten kształtował się 

na poziomie 45.098 tys. zł.  
 

 

Wpływ poszczególnych jednostek Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.  
na skonsolidowany wynik finansowy w I półroczu 2007 r.  

Wpływ poszczególnych jednostek Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.  

na skonsolidowany wynik finansowy w I półroczu 2007 r. przedstawia poniższa tabela:  
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[dane w tys. zł] 

*) W związku z tym, że na koniec roku 2005 skumulowane straty w ECeRemont Sp. z o.o. przekroczyły udział Grupy w tej jednostce, Grupa 
zaprzestała ujmowania swego udziału w dalszych stratach na podstawie pkt. 29 MSR 28 "Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych". 
Grupa nie włącza także udziału w bieżącym zysku tej jednostki na podstawie par. 30 MSR 2, zgodnie z którym uwzględnienie zysków 
będzie możliwe dopiero, gdy wartość zysków zrówna się z wartością nieujętych strat. Na dzień bilansowy, tj. na 30.06.2007 r. relacja 
skumulowanych strat do wartości udziałów Grupy nie uległa zmianie, w związku z czym sposób ujmowania wyniku również się nie 
zmienił. 

**) Wyksięgowanie wzajemnych transakcji jest wykazywane w kwocie zbiorczej bez wyszczególniania wartości dla poszczególnych spółek. 
 

 

 

 

 

5. Czynniki mające wpływ na osiągnięty przez Grupę Kapitałową  
KOGENERACJA S.A. wynik finansowy netto w I półroczu 2007 r.  

Istotny wpływ na osiągnięty przez Grupę Kapitałową KOGENERACJA S.A. wynik 

finansowy netto w I półroczu 2007 r. miał przede wszystkim wynik Spółki Dominującej – 

KOGENERACJI S.A. oraz wynik spółki zależnej – EC Zielona Góra S.A.  

Wyszczególnienie KOGENE-
RACJA 

EC 
Zielona 

Góra 

ZEC 
Zielona 
Góra 

ECeRemont 
*) 

VKN 
Polska 

PPO 
Siechnice 

ZEC 
SERVICE 

Wyksięgowanie 
wzajemnych 

transakcji 
Dane 

skonsolidowane 

Jednostkowy wynik 
finansowy netto 

62.693 14.080 168 182 1.352 (-855) 829 - 78.449 

Przeszacowanie do 
wartości godziwych 

- 1.214 (-848) - - - - - 366 

Dostosowanie do 
zasad rachunkowości 
Grupy  

- 700 163 - - 81 (-30) - 914 

Reklasyfikacje - - - - - - - - - 

Inne korekty  (-475) (-414) - - (-21) 77 1 - (-832) 

Wynik finansowy  
po przekształceniu 

62.218 15.580 (-517) 182 1.331 (697) 800 - 78.897 

Wyksięgowanie 
wzajemnych 
transakcji **) 

- - - - - - - (-24.898) (-24.898) 

Korekty kapitałowe - - - - - - - - - 

Korekta wyników 
spółek wycenianych 
metodą praw włas. 

- - - (-142) - - - - (-142) 

Inne korekty - - 242 (-40) - - - - 202 

Wyniki 
konsolidacyjne 

62.218 15.580 (-275) - 1.331 (-697) 800 (-24.898) 54.059 
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KOGENERACJA S.A. 

Sezonowość produkcji i wielkość sprzedaży 

Produkcja w branży elektrociepłowniczej ma charakter sezonowy. Przychody i zyski ze 

sprzedaży generowane są głównie w I i IV kwartale, tj. w okresie sezonu grzewczego. Wyniki 

na sprzedaży generowane w II i III kwartale są zawsze ujemne, bowiem z chwilą zakończenia 

sezonu grzewczego maleje do minimum zapotrzebowanie na ciepło, a to z kolei ogranicza 

możliwości wytwarzania energii elektrycznej w układzie skojarzonym, czyli najbardziej 

opłacalnym. Straty z działalności operacyjnej w tym okresie mają zatem charakter planowy.  

W dniu 30 grudnia 2006 r. KOGENERACJA S.A. zawarła Umowę ubezpieczenia utraty zysku 

wskutek anomalii pogodowych – derywat pogodowy (Collar). Umowa ta zakłada otrzymanie 

lub zapłacenie przez Spółkę odszkodowania, w zależności od kształtowania się indeksu 

pogodowego w okresach podlegających ochronie (od stycznia do kwietnia oraz od 

października do grudnia). Rozliczanie ewentualnych odszkodowań ma następować po 

zakończeniu każdego kolejnego roku obowiązywania Umowy.  

Umowa ubezpieczenia utraty zysku... została zawarta na okres trzech lat, a maksymalna kwota 

odszkodowania nie może przekroczyć 6.000 tys. zł w skali rocznego okresu ochrony oraz 

16.000 tys. zł w skali 3-letniego okresu trwania Umowy. 

Sprzedaż produktów KOGENERACJI S.A. w I półroczu 2007 r. 

Wyszczególnienie Jedn. I półrocze 2007 r. I półrocze 2006 r. Dynamika [%]

Sprzedaż ciepła TJ 4.547,3 5.658,2 80,4 

Sprzedaż energii elektr. MWh 661.482 771.269 85,8 

Sprzedaż globalna TJ 6.928,6 8.434,7 82,1 
 

W okresie I półrocza 2007 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, 

sprzedaż ciepła była niższa o 1.110,9 TJ, tj. o 19,6 %.  

Jeśli chodzi natomiast o sprzedaż energii elektrycznej, w I półroczu 2007 r. ukształtowała się 

ona na poziomie 661.482 MWh i była niższa w porównaniu z I półroczem 2006 roku  

o 109.787 MWh, tj. o 14,2 %. Energia elektryczna zakupiona w celach odsprzedaży wyniosła 

w analizowanym okresie 1.025 MWh, przy zakupie 687 MWh w I półroczu roku 2006.  

Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okresie wyniosła 6.928,6 TJ (z czego 4.547,3 

TJ przypada na ciepło) i była niższa w porównaniu do I półrocza 2006 r. o 17,9 %. 
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Niższy wolumen sprzedanej produkcji w I półroczu 2007 r., to efekt przede wszystkim 

niekorzystnych dla energetyki warunków pogodowych w I kwartale br. (temperatury 

zewnętrzne znacznie wyższe od średniej z pięciu ostatnich lat) i co się z tym wiąże niższego 

zapotrzebowania na ciepło grzewcze, a więc i niższej produkcji energii elektrycznej  

w układzie skojarzonym. 
 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 

W I półroczu 2007 r. koszty zmienne wytworzenia sprzedanych produktów ukształtowały się 

na poziomie niższym o 10,7 % w relacji do I półrocza 2006 r. i wyniosły 98.547 tys. zł.  

W I półroczu roku 2006 koszty te osiągnęły poziom 110.348 tys. zł.  

Niższy poziom kosztów zmiennych (o kwotę 11.801 tys. zł), to konsekwencja niższego,  

w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego, poziomu produkcji ciepła i energii 

elektrycznej oraz związanego z tym mniejszego zużycia paliwa produkcyjnego (koszty 

paliwowe niższe o kwotę 8.964 tys. zł, przy wyższym koszcie spalonej biomasy drzewnej  

o 2.716 tys. zł).  

Niższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej, to równocześnie niższy poziom podatku 

akcyzowego, stanowiącego również element kosztu zmiennego (koszty akcyzy niższe  

o kwotę 2.446 tys. zł). 

Jeśli chodzi o koszty stałe – w I półroczu 2007 r. wyniosły one 86.822 tys. zł, natomiast  

w I półroczu 2006 r. osiągnęły poziom 89.198 tys. zł. Koszty stałe I półrocza 2007 r. są więc 

niższe o kwotę 2.376 tys. zł w relacji do poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku 

2006 – przede wszystkim w takich pozycjach jak amortyzacja (o 1.188 tys. zł) oraz usługi 

obce (o 835 tys. zł). 
 

Przychody ze sprzedaży 

W I półroczu 2007 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 207.090 tys. zł  

– w tym ze sprzedaży produktów 203.288 tys. zł oraz ze sprzedaży towarów i materiałów  

3.803 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2006 przychody ze sprzedaży były wyższe  

o 60.685 tys. zł (tj. o 29,3%) i kształtowały się na poziomie 267.775 tys. zł (w tym ze 

sprzedaży produktów 233.430 tys. zł, a ze sprzedaży towarów i materiałów 34.345 tys. zł). 

Niższe przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte w I półroczu 2007 r. (o 30.142 tys. zł), 

to efekt niższego wolumenu sprzedanego ciepła i energii elektrycznej.  

Również przychody ze sprzedaży towarów i materiałów I półrocza 2007 r. ukształtowały się 

na dużo niższym poziomie w stosunku analogicznego okresu roku 2006 (o 30.542 tys. zł). 
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Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w I półroczu roku 2006 sprzedaż zakupionej energii 

konwencjonalnej wyniosła 34.170 tys. zł (koszt własny jej zakupu to 34.038 tys. zł), podczas 

gdy w analizowanym okresie roku bieżącego przychody ze sprzedaży energii 

konwencjonalnej wyniosły 351 tys. zł (koszt własny jej zakupu to 329 tys. zł). 

W I półroczu 2007 r., w ramach przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, miała 

miejsce sprzedaż praw majątkowych z tytułu posiadanych certyfikatów pochodzenia energii 

elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii – w kwocie netto 3.621 tys. zł. 
 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

W I półroczu 2007 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na 

poziomie 18.267 tys. zł, natomiast w I półroczu roku 2006 wyniósł (-3.377) tys. zł. 

Znaczący wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (o 21.644 tys. zł), to skutek 

przede wszystkim wyższych pozostałych przychodów operacyjnych – o kwotę 20.378 tys. zł 

(uzyskane przychody z tytułu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w kwocie 

19.170 tys. zł) i jednocześnie niższych pozostałych kosztów operacyjnych – o kwotę 1.267 

tys. zł. 
 

Przychody i koszty finansowe 

W I półroczu 2007 r. Spółka osiągnęła przychody finansowe w kwocie 33.313 tys. zł (w tym 

otrzymana dywidenda z EC Zielona Góra S.A. w kwocie 25.047 tys. zł oraz wyceniony 

derywat pogodowy w kwocie 4.689 tys. zł) wobec 17.864 tys. zł w I półroczu roku 2006  

(w tym dywidenda otrzymana z EC Zielona Góra S.A. w kwocie 14.877 tys. zł).  

Koszty finansowe natomiast w I półroczu bieżącego roku wyniosły 1.281 tys. zł, natomiast 

w I półroczu 2006 roku 4.319 tys. zł. W miesiącu czerwcu roku ubiegłego miała miejsce 

aktualizacja finansowych składników majątku trwałego (zmniejszenie jego wartości)  

w kwocie 3.500 tys. zł. Aktualizacja dotyczyła posiadanych przez KOGENERACJĘ S.A. 

akcji Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Wynik na działalności finansowej w I półroczu 2007 r. wyniósł zatem 32.032 tys. zł,  

a w I półroczu 2006 roku 13.545 tys. zł. Znacząco wyższy wynik na działalności finansowej 

osiągnięty w analizowanym okresie roku bieżącego, to skutek wyższej o 10.170 tys. zł 

dywidendy z EC Zielona Góra S.A., wyższych przychodów finansowych z tytułu 

wycenionego derywatu pogodowego oraz niższych kosztów finansowych. 
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Wynik finansowy netto 

Spółka w I półroczu 2007 r. wygenerowała wynik finansowy netto w kwocie 62.693 tys. zł, 

natomiast w analogicznym okresie 2006 roku 35.978 tys. zł. Wyższa kwota osiągniętego 

wyniku netto (o 26.715 tys. zł), to konsekwencja przede wszystkim uzyskania dodatkowych 

przychodów z tytułu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla oraz zdecydowanej 

poprawy wyniku na działalności finansowej (większa kwota otrzymanych dywidend oraz 

wycena derywatu pogodowego). 

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (biomasa drzewna) i sprzedaż 

świadectw jej pochodzenia, również wpłynęła na poprawę wyniku z całokształtu działalności 

Spółki w I półroczu 2007 r. 
 

 

EC Zielona Góra S.A.  

Sezonowość produkcji i wielkość sprzedaży 

Sezonowość produkcji charakteryzująca branżę elektrociepłowniczą dotyczy EC Zielona 

Góra S.A. w dużo mniejszym stopniu niż KOGENERACJĘ S.A.  

Po rozpoczęciu eksploatacji bloku gazowo-parowego (sierpień 2004 r.) w EC Zielona  

Góra S.A. nastąpiła zmiana struktury sprzedaży. Elektrociepłownia z przedsiębiorstwa  

o profilu ciepłowniczym stała się firmą produkującą głównie energię elektryczną, która 

sprzedawana jest w ramach Kontraktu Długoterminowego do PSE S.A. Duży wolumen 

sprzedawanej również poza sezonem grzewczym energii elektrycznej „łagodzi” wpływ 

obniżonych przychodów z tytułu sprzedaży ciepła (w okresie letnim) na całość przychodów 

osiąganych przez Spółkę. 

Pomimo tego, że sprzedaż energii elektrycznej z BGP harmonizuje czasową strukturę 

przychodów, to jednak przychody i zyski ze sprzedaży generowane są przez EC Zielona  

Góra S.A. głównie w I i IV kwartale roku. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, 

wolumen sprzedawanego ciepła jest w tych kwartałach największy, a po drugie, udział energii 

elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu, a więc w sposób najbardziej efektywny, osiąga  

w tym okresie maksymalne wartości. 
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Sprzedaż produktów EC Zielona Góra S.A. w I półroczu 2007 r. 

Wyszczególnienie Jedn. I półrocze 2007 r. I półrocze 2006 r. Dynamika 
[%] 

Sprzedaż ciepła TJ 773,1 1.054,6 73,3 

Sprzedaż energii elektrycznej MWh 654.276,0 686.272,6 95,3 

- blok węglowy MWh 9.026,9 21.153,5 42,7 

- blok gazowo-parowy MWh 645.249,1 665.119,1 97,0 

Sprzedaż globalna TJ 3.128,5 3.525,2 88,7 
 

W okresie I półrocza 2007 r. sprzedaż ciepła osiągnęła poziom 773,1 TJ i była niższa,  

w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, o 281,5 TJ (tj. o 26,7%). Spadek 

ten wynika przede wszystkim z niekorzystnych dla produkcji warunków pogodowych 

(utrzymujące się wysokie temperatury zewnętrzne – szczególnie w I kwartale roku). 

W I półroczu 2007 r. sprzedaż energii elektrycznej ukształtowała się na poziomie 654.276,0 

MWh i była niższa w porównaniu z I półroczem 2006 r. o 31.996,6 MWh (tj. o 4,7%).  

Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okresie wyniosła 3.128,5 TJ (z czego 

773,1 TJ przypada na ciepło) i była niższa w porównaniu do I półrocza 2006 r. o 11,3%. 
 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 

W I półroczu 2007 r. koszty zmienne wytworzenia sprzedanych produktów wyniosły 92.100 

tys. zł i były niższe o 4.440 tys. zł (tj. o 4,6%) w relacji do I półrocza 2006 r. W I półroczu 

2006 r. koszty te osiągnęły poziom 96.540 tys. zł.  

Niższy poziom kosztów zmiennych związany jest przede wszystkim z niższym, w relacji do 

analogicznego okresu roku ubiegłego, poziomem produkcji ciepła i energii elektrycznej 

(szczególnie z bloku węglowego), a co za tym idzie z niższymi kosztami węgla i akcyzy, 

kosztami związanymi z ochroną środowiska oraz kosztami rynku bilansującego. 

Koszty stałe w I półroczu 2007 r. wyniosły 43.353 tys. zł i były wyższe o 1.000 tys. zł  

(tj. o 2,4%) w relacji do I półrocza 2006 r. W I półroczu 2006 r. koszty te osiągnęły poziom 

42.353 tys. zł.  

Wyższy poziom kosztów stałych w I półroczu 2007 r., to skutek przede wszystkim wyższych 

o 819 tys. zł kosztów remontów (głównie w wyniku przesunięcia czasowego planowanych 

prac remontowych), wyższych o 520 tys. zł wydatków ogólnych i administracyjnych (głównie 

ze względu na zwiększone wydatki na usługi prawne i konsultingowe w związku  

z planowanym rozwiązaniem KDT), przy niższych kosztach pracy o 544 tys. zł (głównie ze 



KOGENERACJA S.A.  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w  I półroczu 2007 r. 

 12

względu na mniejsze koszty restrukturyzacji w porównaniu do analogicznego okresu roku 

2006) oraz przy wyższych o 205 tys. zł pozostałych kosztach stałych. 
 

Przychody ze sprzedaży 

W I półroczu 2007 r. EC Zielona Góra S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 

159.863 tys. zł (w tym ze sprzedaży produktów 159.776 tys. zł) i były one niższe  

o 13.846 tys. zł od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. W I półroczu  

2006 r. przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 173.709 tys. zł (w tym ze 

sprzedaży produktów 173.632 tys. zł).  

Niższe przychody ze sprzedaży produktów, to efekt mniejszej sprzedaży ciepła o 5.392 tys. zł 

(ze względu na niekorzystne warunki pogodowe) oraz niższej sprzedaży energii elektrycznej, 

w tym z bloku węglowego o 1.668 tys. zł oraz z bloku gazowo-parowego o 7.048 tys. zł 

(głównie ze względu na awaryjny postój BGP oraz na zmianę miesięcznych wielkości 

sprzedaży w wyniku podpisania Aneksu nr 8 do KDT).  
 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

W I półroczu 2007 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej kształtował się na 

poziomie 2.433 tys. zł, natomiast w I półroczu 2006 r. wyniósł 3.975 tys. zł. 
 

Przychody i koszty finansowe 

W I półroczu 2007 r. EC Zielona Góra S.A. osiągnęła przychody finansowe w kwocie  

2.441 tys. zł wobec 2.569 tys. zł w I półroczu roku ubiegłego. Koszty finansowe w I półroczu 

2007 r. wyniosły 12.099 tys. zł, natomiast w I półroczu 2006 r. 13.920 tys. zł. 

Wynik na działalności finansowej w I półroczu br. wyniósł zatem (-9.658) tys. zł,  

a w I półroczu roku ubiegłego (-11.351) tys. zł. Na wynik finansowy w analizowanym okresie 

miały wpływ przede wszystkim płacone odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na 

budowę bloku gazowo-parowego. 
 

Wynik finansowy netto 

EC Zielona Góra S.A. wygenerowała w I półroczu 2007 r. wynik finansowy netto w kwocie 

14.080 tys. zł, natomiast w I półroczu 2006 roku 23.244 tys. zł. Niższy o 9.164 tys. zł wynik 

finansowy osiągnięty w analizowanym okresie jest konsekwencją przede wszystkim 

uzyskania niższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła.  

 

Powyższe dane liczbowe dotyczące EC Zielona Góra S.A. pochodzą ze Sprawozdania 

finansowego tej Spółki za okres od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r. 
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W dalszej części niniejszego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w I półroczu 2007 r. 
odniesiono się do dwóch największych spółek Grupy, to jest do Spółki Dominującej – 
KOGENERACJI S.A. oraz spółki zależnej – EC Zielona Góra S.A. 
 

 

 

6. Czynniki mające wpływ na aktywa, pasywa oraz kapitał Grupy Kapitałowej 
KOGENERACJA S.A. 

KOGENERACJA S.A. 

Dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2007 r. zaistniała 

konieczność wyceny derywatu pogodowego, o którym mowa była w punkcie 5 niniejszego 

Raportu (Sezonowość produkcji i wielkość sprzedaży KOGENERACJI S.A.). Derywat ten 

został zakwalifikowany do kategorii instrumentów finansowych wycenianych w wartości 

godziwej przez wynik finansowy. Wartość godziwą instrumentu wyszacowano (niezależny 

rzeczoznawca) na dzień bilansowy na kwotę 4.689 tys. zł. Ujęcie derywatu w sprawozdaniu 

spowodowało wzrost aktywów (inwestycji krótkoterminowych) oraz wyniku brutto Spółki. 

 

EC Zielona Góra S.A.  

W pierwszym półroczu 2007 r. nie wystąpiły żadne czynniki mające istotny wpływ na 

aktywa, pasywa i kapitał EC Zielona Góra S.A. 
 

 

 

 

7. Informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej 
KOGENERACJA S.A. w I półroczu 2007 r. 

Informacje istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej  KOGENERACJA S.A. dotyczą 

przede wszystkim Spółki Dominującej – KOGENERACJI S.A. 
 

16.01.2007 r. 

Zarząd KOGENERACJI S.A. poinformował o podpisaniu z Fortum Wrocław S.A. umowy 

rocznej sprzedaży ciepła wyprodukowanego w KOGENERACJI S.A. Umowa obowiązuje od 

dnia 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., a jej orientacyjna wartość wynosi ok. 175 mln zł. 
 

22.01.2007 r. 

Zarząd KOGENERACJI S.A. poinformował, iż w dniu 19 stycznia 2007 r. wpłynęło pismo 

od reprezentacji wszystkich Związków Zawodowych działających w Spółce, zawierające 
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żądanie przerwania i niepodejmowania jakichkolwiek działań dotyczących outsourcingu 

obszaru nawęglania i odpopielania w KOGENERACJI S.A. Pismo zostało złożone na 

podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zarząd 

Spółki podejmie działania zgodnie z w/w ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
 

11.05.2007 r. 

Zarząd KOGENERACJI S.A. poinformował, iż w dniu 10 maja 2007 r. podpisano  

z reprezentacją wszystkich Związków Zawodowych działających u Emitenta Protokół 

zakończenia sporu zbiorowego, o wszczęciu którego Spółka informowała w raporcie 

bieżącym nr 2/2007. 
 

23.05.2007 r. 

Zarząd KOGENERACJI S.A. poinformował, iż w dniu 22 maja 2007 r. wpłynęło pismo od 

reprezentacji wszystkich Związków Zawodowych działających u Emitenta, informujące  

o wszczęciu sporu zbiorowego z Zarządem Spółki, którego powodem był brak porozumienia  

w sprawie realizacji wzrostu płac w roku 2007. Pismo zostało złożone na podstawie ustawy  

z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zarząd Spółki zadeklarował się 

podjąć działania zgodnie z w/w ustawą. 
 

23.05.2007 r. 

Zarząd KOGENERACJI S.A. zwołał na dzień 28 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
 

28.05.2007 r. 

Pracownicy EC Czechnica wybrali swego przedstawiciela do Rady Nadzorczej  

KOGENERACJI S.A. Został nim Pan Henryk Zajas. 
 

30.05.2007 r.  

Pracownicy EC Wrocław wybrali swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej  

KOGENERACJI S.A. Zostali nimi: Pani Danuta Żeleźna, Pan Arkadiusz Repczyński i Pan 

Wojciech Burdynowski. 
 

6.06.2007 r. 

Zarząd KOGENERACJI S.A. poinformował, iż Rada Nadzorcza KOGENERACJI S.A.  

na swoim posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2007r. wybrała ponownie KPMG Polska Audyt  

Sp. z o.o., jako audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2007-2011. 
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28.06.2007 r. 

W dniu 28 czerwca 2007 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI 

S.A., które zatwierdziło sprawozdania za rok 2006, udzieliło absolutorium wszystkim 

członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję oraz 

podzieliło zysk za 2006 r., przyznając dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,85 zł na 

jedną akcję. 
 

 

 

 

8. Istotne zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe 

 

7.07.2007 r. 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2007, Zarząd KOGENERACJI S.A. poinformował,  

iż w związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego wskaźnika wzrostu przeciętnego 

wynagrodzenia w roku 2007, Zarząd Związku Zawodowego Energetyków podjął uchwałę  

o wystąpieniu ze sporu zbiorowego z dniem 6.07.2007 r. 
 

10.07.2007 r. 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2007 i 19/2007,  Zarząd KOGENERACJI S.A. 

poinformował, iż w związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego wskaźnika wzrostu 

przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r., Zarząd Związku Zawodowego Pracowników 

Kadrowych w KOGENERACJI S.A. podjął uchwałę o wystąpieniu ze sporu zbiorowego. 
 

13.08.2007 r. 

Zarząd KOGENERACJI S.A. otrzymał informację następującej treści: 

Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. i Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

informują, iż w dniu 8 sierpnia 2007 r., w wyniku transakcji kupna na rynku regulowanym, 

Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. nabyła na rachunek Funduszu, dla którego 

świadczy usługę zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych, na zlecenie  

i w zakresie którego otrzymała pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu na walnym 

zgromadzeniu spółki, łącznie 114.000 akcji KOGENERACJI S.A. W wyniku tego nabycia 

akcje KOGENERACJI S.A., z których Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. może 

wykonywać prawo głosu (w tym akcje nabyte na rachunek Funduszu), reprezentują ponad 5% 

ogólnej liczby głosów w Spółce. 
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Przed dniem 8 sierpnia 2007 r. na rachunkach klientów Legg Mason Zarządzanie  

Aktywami S.A., dla których jako zarządzający może w imieniu swych klientów, w tym  

w imieniu Funduszu, wykonywać prawo głosu, było 652.442 akcje (w tym na rachunku 

Funduszu 652.442 akcje) KOGENERACJI S.A., z których Legg Mason Zarządzanie 

Aktywami S.A. przysługiwało samodzielne prawo wykonywania 652.442 głosów na walnym 

zgromadzeniu, co stanowiło 4, 38% ogólnej liczby głosów. 

W wyniku nabycia akcji na rachunkach klientów zarządzanych przez Legg Mason 

Zarządzanie Aktywami S.A. znajduje się 766.442 akcje KOGENERACJI S.A. (wszystkie na 

rachunku Funduszu), z których Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. przysługuje 

samodzielne prawo wykonywania 766.442 głosów na walnym zgromadzeniu  

KOGENERACJI S.A., co stanowi 5,14% ogólnej liczby głosów. 
 

 

 

 

9. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 
wartościowych 

KOGENERACJA S.A. 

W I półroczu 2007 r. KOGENERACJA S.A. nie dokonała żadnych operacji w tym zakresie. 

 

EC Zielona Góra S.A.  

W okresie objętym niniejszym raportem EC Zielona Góra S.A. nie emitowała żadnych 

papierów wartościowych i nie dokonywała ich wykupu albo spłaty. 
 

 

 

 

10. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej wypłaty dywidendy 

KOGENERACJA S.A. 

Zgodnie z Uchwałą nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zespołu 

Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z dnia 28.06.2007 r., na wypłatę 

dywidendy przeznaczono z zysku netto 2006 roku kwotę 27.565.000 zł, co daje 1,85 zł na 

jedną akcję. Dzień wypłaty dywidendy przypada na 24 sierpnia 2007 r. 
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EC Zielona Góra S.A.  

W dniu 19 czerwca 2007 r. EC Zielona Góra S.A. dokonała wypłaty dywidendy w wysokości  

25.079.827,94 zł (47,50 zł/akcję) – zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 29 maja 2007 r. 
 

 

 

 

11. Informacja o zmianie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych,  
które nastąpiły od czasu ostatniego roku obrotowego 

KOGENERACJA S.A. 

W okresie od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r. nie nastąpiły żadne zmiany w stanie zobowiązań  

i aktywów warunkowych Spółki. 

 

EC Zielona Góra S.A.  

W I półroczu 2007 r. nie nastąpiły żadne zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów 

warunkowych.  
 

 

 

 

12. Wybrane dane finansowe 

Wybrane dane finansowe przedstawiono w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 

okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku (punkt A.I i II). 
 

 

 

 

13. Stanowisko Zarządu KOGENERACJI S.A. dotyczące wcześniej publikowanych 
prognoz wyników 

Prognozy wyników Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. na 2007 r. nie były 

publikowane. 
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14. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty 
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA KOGENERACJI S.A.  
Stan na dzień 20.09.2006 r. 

               Akcjonariusz                     ilość akcji zwykłych       ilość głosów na WZA       % kapitału zakładowego        % ogólnej liczby głosów 

                                                              na okaziciela                                                                                                                    na WZA 

EC Kraków S.A.                            2 642 869                        2 642 869                               17,74                            17,74 
  
 
EDF International S.A.                  2 483 830                        2 483 830                               16,67                            16,67 
 
  
EnBW A.G.                                   2 323 302                        2 323 302                               15,59                            15,59 
 
 
OFE  PZU  „Złota Jesień”             1 350 000  1 350 000    9,06         9,06 
 
 
Legg Mason Zarządzanie                 766 442                          766 442                                  5,14                             5,14 
Aktywami S.A.  
 

W dniu 8 sierpnia 2007 r. Fundusz Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A., w wyniku 

nabycia akcji na GPW, przekroczył próg 5% posiadanych papierów wartościowych 

KOGENERACJI S.A. i został kolejnym znaczącym akcjonariuszem naszej Spółki. 
 

 

 

 

15. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające  
i nadzorujące  

Na dzień sporządzenia raportu, tj. na 20.09.2007 r. stan posiadania akcji KOGENERACJI 

S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące był następujący: 

- Członek Zarządu – 820 akcji zwykłych na okaziciela; 

- Członek Rady Nadzorczej wraz z małżonkiem – 425 akcji zwykłych na okaziciela;  

- Prokurent – 1.123 akcje zwykłe na okaziciela.  

Stan posiadania akcji KOGENERACJI S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące nie uległ 

zmianie od dnia sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego. 
 

 

 

 

16. Informacje o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym  
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej  

W analizowanym okresie nie były prowadzone przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej względem 
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KOGENERACJI S.A. ani jej podmiotów zależnych żadne postępowania dotyczące 

zobowiązań albo wierzytelności, których wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych 

Spółki. 
 

 

 

 

17. Informacje o zawarciu przez emitenta lub spółki od niego zależne transakcji  
z podmiotami powiązanymi 

W I półroczu 2007 r. żadna ze spółek należących do Grupy Kapitałowej KOGENERACJA 

S.A. nie zawarła transakcji z podmiotami powiązanymi, wykraczających poza bieżącą 

działalność operacyjną, których wartość przekraczałaby wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 500.000 EUR. 
 

 

 

 

18. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub spółki od niego zależne poręczeń  
lub gwarancji 

W I półroczu 2007 r. żadna ze spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej 

KOGENERACJA S.A. nie udzieliła poręczenia kredytu lub pożyczki, ani też nie udzieliła 

gwarancji jednemu podmiotowi, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% 

kapitałów własnych KOGENERACJI S.A. 
 

 

 

 

19. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej 
Grupy Kapitałowej  KOGENERACJA S.A. 

W I półroczu 2007 r. nie wystąpiły w Grupie Kapitałowej KOGENERACJA S.A. inne niż 

opisane wyżej zdarzenia, które byłyby istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań 

przez spółki Grupy. 
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20. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową 
KOGENERACJA S.A. wyniki w drugim półroczu 

KOGENERACJA S.A. 

⇒ Uwzględniając sezonowy charakter działalności KOGENERACJI S.A. i fakt,  

że przychody i zyski ze sprzedaży generowane są głównie w I i IV kwartale roku, przychody 

ze sprzedaży w drugim półroczu 2007 r. powinny kształtować się, w porównaniu do 

pierwszego półrocza, na podobnym poziomie (biorąc pod uwagę rząd wielkości). 

 

EC Zielona Góra S.A.  

⇒ Uwzględniając zaplanowany na miesiąc lipiec postój bloku gazowo-parowego  

i przewidywaną sprzedaż energii elektrycznej, przychody i zyski ze sprzedaży generowane  

w drugim półroczu 2007 r. będą kształtować się planowo na nieco niższym – w porównaniu 

do pierwszego półrocza – poziomie. 
 

 

 

 

21. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń  

Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia związane z działalnością KOGENERACJI S.A. oraz  

EC Zielona Góra S.A.: 

1) Uzależnienie KOGENERACJI S.A.  od odbiorców  

KOGENERACJA S.A. uzależniona jest w swojej działalności gospodarczej przede 

wszystkim od spółki Fortum Wrocław S.A., będącej operatorem sieci dystrybucyjnej ciepła. 

Zarząd KOGENERACJI S.A. prowadzi rozmowy z właścicielem Fortum, celem uzgodnienia 

wspólnej strategii w odniesieniu do działalności na rynku ciepła w roku 2007 i w latach 

kolejnych. 
 

2) Uzależnienie EC Zielona Góra S.A. od odbiorców 

EC Zielona Góra S.A. uzależniona jest w swojej działalności gospodarczej przede wszystkim 

od przedsiębiorstw energetycznych będących stroną kontraktu długoterminowego, tj. PSE 

S.A. bądź operatorami sieci przesyłowej i rozdzielczej energii elektrycznej, tj. PSE Operator 

S.A. i ENEA S.A. Zapisy ustawy z dnia 4 sierpnia 2007 r. określające warunki 

rozwiązywania KDT w sposób istotny ograniczają ryzyko z tym związane.  
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3) Zmiany Prawa energetycznego  

Ustawa Prawo energetyczne i akty wykonawcze do tej ustawy kształtują politykę 

energetyczną kraju, zasady i warunki zaopatrywania oraz użytkowania paliw i energii  

oraz określają organy właściwe w sprawie gospodarki paliwami i energią. 

Polska, jako członek Unii Europejskiej, zobowiązana jest do implementacji dyrektyw Unii – 

również tych z dziedziny energetyki (min. Dyrektywy 2004/8/UE w sprawie wspierania 

produkcji w kogeneracji). Stąd konieczność nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne.  

KOGENERACJA S.A. i EC Zielona Góra S.A. brały aktywny udział w przygotowaniu 

projektów zmiany Prawa energetycznego w ramach współpracy z innymi 

elektrociepłowniami należącymi do Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych 

(PTEZ). Ostatecznie znowelizowana Ustawa została uchwalona w dniu 12 stycznia 2007 r. 

(Dz.U. Nr 21 poz. 124 z dnia 9 lutego 2007 r.), natomiast przepisy dotyczące produkcji 

energii w kogeneracji weszły w życie z dniem 1 lipca 2007 r. 

Brak aktów wykonawczych do znowelizowanego Prawa energetycznego, a dotyczących 

zasad wyliczania ilości świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej  

w wysokosprawnej kogeneracji, powoduje trudności w planowaniu przychodów z tytułu 

sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych dla energii elektrycznej produkowanej  

w skojarzeniu (tzw. czerwonych certyfikatów). 
 

4) Zmiany Prawa ochrony środowiska 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych, które przenosi do 

prawa polskiego dyrektywę 2001/80/WE (tzw. dyrektywa LCP) o ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania, definiuje źródło emisji jako 

pojedynczy kocioł. Taka interpretacja nie jest akceptowana przez Komisję Europejską, która  

z kolei definiuje źródło emisji jako komin (agregacja mocy kotłów podłączonych do 

wspólnego komina). W przypadku zmiany definicji na „źródło=komin” urządzenia 

zainstalowane w KOGENERACJI S.A. będą musiały spełniać dużo ostrzejsze standardy 

emisyjne, jakie obowiązują dla źródeł o wyższej mocy. W szczególnym przypadku mogą to 

być wymagania określone dla źródeł o mocy powyżej 500 MW. 

Gdyby się okazało, że Polska będzie zobowiązana podzielić stanowisko Komisji Europejskiej 

w sprawie obowiązku agregacji mocy źródeł istniejących, może się to wiązać z poniesieniem 

przez KOGENERACJĘ S.A. znacznych kosztów związanych z dostosowaniem do 

zaostrzonych standardów emisyjnych. 
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5) Zmiany Prawa ochrony środowiska – wprowadzenie handlu emisjami SO2  i NOx 

W Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej zapisano, iż od 1 stycznia 2008 r. 

pułapy emisyjne dla emisji SO2 i NOx. Według istniejących obliczeń, opracowanych dla 

całego kraju, nie jest możliwe dotrzymanie pułapów emisji poprzez proste dotrzymanie 

standardów emisyjnych (problem ten dotyczy w szczególności emisji SO2). Szacuje się,  

że dodatkowa redukcja, która pozwoli na dotrzymanie pułapów emisyjnych wyniesie ok. 30% 

poniżej obowiązujących standardów. Mechanizmem, który ma pozwolić na dotrzymanie 

przez kraj limitów, ma być krajowy system handlu emisjami, stworzony na wzór 

europejskiego systemu handlu emisjami CO2. 

W chwili obecnej nie są znane przydziały emisji dla poszczególnych instalacji. Trudno jest 

określić dodatkowy poziom, o jaki będzie musiała być zredukowana emisja z poszczególnych 

instalacji i jakie koszty to za sobą pociągnie. 
 

6) Czynniki związane ze zmianami zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców 

W ostatnich latach zanotowano spadek sprzedaży ciepła, do czego przyczyniły się przede 

wszystkim niekorzystne dla branży ciepłowniczej warunki pogodowe – wzrost średniej 

temperatury zewnętrznej w okresie sezonu grzewczego oraz działania odbiorców 

racjonalizujące zużycie ciepła (restrukturyzacja przemysłu, termomodernizacja zasobów 

mieszkaniowych, ograniczanie strat na przesyłaniu ciepła, instalowanie automatyki 

pogodowej w węzłach cieplnych, itp.).  

Przewiduje się wyhamowanie spadku sprzedaży ciepła i wielkości mocy zamówionej dzięki 

podjętym przez KOGENERACJĘ S.A. działaniom (we współpracy z dystrybutorem ciepła – 

Fortum Wrocław S.A.), skierowanym na pozyskanie nowych odbiorców ciepła i ich 

przyłączanie do sieci ciepłowniczej (w tym w ramach Programu Rewitalizacji Miasta 

Wrocławia). Analiza planów zagospodarowania terenów miasta zaakceptowanych przez 

władze Wrocławia oraz realizowanych inwestycji, wskazuje na istnienie czterech 

podstawowych segmentów, nowych odbiorców ciepła. Stanowią je handel i usługi, 

budownictwo mieszkaniowe, przemysł i jednostki budżetowe.  
 

7) Czynniki związane ze zróżnicowaniem poziomów sprzedaży ciepła i energii elektrycznej  
w poszczególnych porach roku 

Sprzedaż produktów KOGENERACJI S.A. podlega znacznym wahaniom sezonowym.  

W okresie sezonu grzewczego, tzn. od października do kwietnia, zapotrzebowanie odbiorców 

na ciepło jest znacznie większa niż w pozostałych miesiącach roku. Oznacza to,  

że możliwości wytwarzania energii elektrycznej w procesie skojarzonym również podlegają 
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sezonowym wahaniom, przy czym w obu elektrociepłowniach Spółki istnieją techniczne 

możliwości ograniczonego wytwarzania energii elektrycznej również w okresach 

zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło. 
 

8) Dostawy paliw 

Jeśli chodzi o KOGENERACJĘ S.A. istotnym czynnikiem ryzyka w tym zakresie są 

zakłócenia w rytmiczności dostaw oleju opałowego (mazutu rozpałkowego) związane z niską 

podażą na rynku krajowym. 
 

9) Kontrakty długoterminowe 

W dniu 4 sierpnia 2007 r. weszła w życie ustawa określająca warunki rozwiązywania 

Kontraktów Długoterminowych (KDT) w energetyce. 

Przedstawiciele KOGENERACJI S.A. i EC Zielona Góra S.A. aktywnie uczestniczyli  

w procesie legislacyjnym, przygotowywali analizy i przedstawiali skutki ekonomiczne 

proponowanych rozwiązań dla podmiotów, które zdecydują się na rozwiązanie KDT. 

Przyjęte zasady prawne rozwiązywania KDT mają zastosowanie do kontraktu 

długoterminowego zawartego przez EC Zielona Góra S.A. z PSE S.A, który jest powiązany  

z szeregiem innych umów, przede wszystkim dotyczących finansowania budowy bloku 

gazowo-parowego w EC Zielona Góra S.A. i dostaw paliwa. 

Ustawa określa zasady i metody kompensacji nakładów finansowych poniesionych przez 

inwestorów. EC Zielona Góra S.A. przygotowuje aktualnie analizy, na bazie których walne 

zgromadzenia akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. i EC Zielona Góra S.A. podejmą uchwały 

w sprawie przystąpienia do rozwiązania KDT lub jego utrzymania. Ostateczna decyzja 

zostanie podjęta do końca marca 2008 r. 
 

 

 

 

22. Pozostałe informacje 

Informacje o aktywach i zobowiązaniach z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

korektach z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość aktywów 

przedstawiono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2007 r. (punkt 

D.III.17,21,26). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 r.  



KOGENERACJA S.A.  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w  I półroczu 2007 r. 

 24

do niniejszego Sprawozdania finansowego dołączono dwa oświadczenia Zarządu – w sprawie 

rzetelności sporządzenia sprawozdania oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych. 
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