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Zarząd KOGENERACJI S.A. od lewej: / THE MANAGEMENT BOARD from left:

Krzysztof Wrzesiński - Członek Zarządu / Management Board Member

Wojciech Heydel - Prezes Zarządu / President of the Management Board

Henryk Zajas - Członek Zarządu / Management Board Member

Roman Traczyk - Członek Zarządu / Management Board Member

Misja 
Mission
Niezawodny dostawca ciepła i energii elektrycznej, 
spełniający oczekiwania klientów i akcjonariuszy, 
budujący swoją wartość na:

• odpowiedniej rentowności
• kompetencjach pracowników oraz ich 
mobilizacji do działań

• bezpieczeństwie pracy i poszanowaniu 
środowiska

• nowoczesnej i efektywnej technologii

• Być nowoczesną i efektywną Spółką dominującą 
w Grupie Kapitałowej KOGENERACJA S.A.
w ramach Grupy EDF, o rentowności spełniającej 
oczekiwania akcjonariuszy.

• Być Firmą o wysokiej kulturze organizacji, 
dbającą o rozwój pracowników oraz kierującą się
w praktyce wartościami etycznymi i zasadami 
Odpowiedzialności Społecznej Grupy EDF.

• Posiadać niezawodne urządzenia gwarantujące 
wysoką jakość produkcji.

• Być zaangażowanym w rozwój dodatkowych 
źródeł wytwórczych spełniających oczekiwania 
rynkowe.

• Być konkurencyjnym wytwórcą i dostawcą 
energii elektrycznej na rynku krajowym oraz 
liderem na lokalnym rynku ciepła, wychodzącym 
naprzeciw oczekiwaniom klientów, z 
poszanowaniem środowiska naturalnego.

• Oferować wspólnie z dystrybutorem 
konkurencyjny komfort cieplny dla mieszkańców 
aglomeracji wrocławskiej.

A reliable heat and electricity vendor satisfying 
the customers’ and shareholders’ expectations and 
building its strength based on:

• profitability, 

• competencies and work zeal of the employees,

• work safety and protection of natural 
environment,

• modern and efficient technologies. 

• To be a modern and efficient Company, the 
leader of KOGENERACJA S.A. Group within 
the EDF Group, with profitability levels that 
satisfy shareholders’ expectations.

• To be a Company of high organisational 
culture, promoting the development of Company 
employees and respecting ethical values as well as 
the Social Responsibility Values ofthe EDF Group.

• To have reliable equipment that ensures high 
quality production.

• To be involved in the development of dispersed 
energy sources that meet market expectations.

• To be a competitive electricity producer and 
vendor on the domestic market and a leader 
on the local heat market, meeting customers’ 
expectations with due consideration of natural 
environment issues.

• To offer, in cooperation with the distributor, a 
competitive heating comfort for the inhabitants 
of the Wrocław agglomeration.

Wizja
Vision
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List Prezesa Zarządu
Szanowni Akcjonariusze,

Niniejszym przedstawiamy Państwu Raport Roczny KOGENERACJI S.A. za 2012 rok. Znajdziecie  
w nim Państwo istotne wydarzenia dla Spółki oraz informacje na temat działań prowadzonych  
w celu uzyskania jak najbardziej korzystnego wyniku finansowego. Trzeba podkreślić, że miniony rok 
charakteryzował się trudnymi uwarunkowaniami rynkowymi. Należy tu wymienić spadek cen zielonych 
certyfikatów, czy brak nowych uregulowań prawnych w sektorze energetycznym związanych  
np. z czerwonymi i żółtymi certyfikatami.

Jednym z ważniejszych wydarzeń dotyczących zmian w akcjonariacie KOGENERACJI S.A. w minionym 
roku było nabycie przez EDF International S.A.S. 100 % udziałów w EnBW Investement III B.V. 
posiadającej 15,59 % akcji  w KOGENERACJI S.A., wskutek czego EDF International S.A.S. stał się 
posiadaczem ponad 50 % akcji w Spółce.

Jeśli chodzi o zmiany w aktywach Spółki, z końcem lutego nastąpiła finalizacja sprzedaży akcji Towarowej 
Giełdy Energii S.A. poprzez przeniesienie własności akcji z KOGENERACJI S.A. na Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. Innym istotnym wydarzeniem było podpisanie umowy na sprzedaż 100 
% udziałów  spółki PPO Siechnice Sp. z o.o. spółce Citronex I Sp. z o.o. w celu uporządkowania struktury 
Grupy Kapitałowej.

Wśród ważnych dla Spółki wydarzeń z punktu widzenia technologii wytwarzania i modernizacji 
urządzeń wytwórczych, było podpisanie pod koniec roku z konsorcjum Rafako S.A. i PBG S.A. umowy na 
zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie w Elektrociepłowni Wrocław instalacji odsiarczania spalin 
metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej. Inwestycja ta związana jest z koniecznością 
spełnienia wymogów norm emisyjnych. Zapewni ona możliwość kontynuacji działalności biznesowej 
zgodnie z normami, które mają zacząć obowiązywać od 2016 roku, a co za tym idzie, zapewni 
bezpieczeństwo dostaw ciepła dla Wrocławia.

Tak jak dotychczas, Spółka prowadziła działania na rzecz dalszej poprawy w obszarze BHP  
i promujące bezpieczeństwo pracy. Działania te przyniosły efekt w postaci znacznego zmniejszenia 
ilości wypadków przy pracy. Polepszenie warunków BHP potwierdził audyt bezpieczeństwa 
przeprowadzony przez firmę DuPont w czerwcu 2012 r., zakończony wynikiem 2,9 w pięciopunktowej 
skali DuPont (poprzedni wynik w 2010 r. wynosił 1,7 pkt).

Jak co roku, Spółka angażowała się także w szeroko rozumiane działania społeczne. Nadal wspierała 
odbiorców wrażliwych społecznie. Uczestniczyła jako sponsor w wydarzeniach sportowych, takich 
jak Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach Wrocław Cup. Wspierała wydarzenia 
kulturalne. Prowadziła projekty edukacyjne, czy na rzecz ochrony środowiska. Przy tej okazji warto 
wspomnieć, że w styczniu 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych, w czwartej edycji Respect Index 
przyznała KOGENERACJI S.A. miano spółki odpowiedzialnej społecznie, a w lipcu tegoż roku, w piątej 
edycji, Spółka ponownie została ujęta w Respect Index. 

Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z informacjami opublikowanymi w Raporcie 
i zapewniam w imieniu Zarządu Spółki i swoim własnym, że KOGENERACJA S.A. będzie kontynuować 
działania zmierzające do uzyskania dobrych wyników ekonomicznych przy jednoczesnym 
poszanowaniu środowiska naturalnego oraz kierując się na co dzień zasadami społecznej 
odpowiedzialności w prowadzeniu biznesu.

Z wyrazami szacunku

Wrocław, 15 kwietnia 2013 r.

President’s Letter
Dear Shareholders,

We would like to present to you the KOGENERACJA S.A. Annual Report for 2012. You will find here important 
events for the Company and information about activities undertaken to achieve the best financial results. 
We would like to emphasise the fact that last year was difficult for the business market. Let’s mention 
the price decrease for green certificates as well as no new legal regulations for red and yellow certificates 
in the energy sector.

One of the most important events concerning share ownership in KOGENERACJA S.A. in 2012 was the 
acquisition of 100% of the shares in EnBW Investment III B.V. by EDF International S.A.S. EnBW Investment 
III B.V. owned 15.59% of the shares in KOGENERACJA S.A. Thus, EDF International S.A.S. obtained over 50% 
of the shares in the initial capital of the Company.

As far as assets of the Company are concerned, last year in February the Warsaw Stock Exchange acquired 
shares of the Polish Power Exchange from KOGENERACJA S.A. The other prominent event referred to the 
completion of an agreement between KOGENERACJA S.A. and Citronex I Sp. z o.o. which bought 100% of 
PPO Siechnice Sp. z o.o. from KOGENERACJA S.A. It was done to introduce order in the structure of the 
whole Capital Group.

In reference to the technology of production and the modernisation of production machinery, 
another important event happened at the end of last year. KOGENERACJA S.A. finalised an agreement 
with Rafako S.A. and PBG S.A. Consortium for the design, construction and start-up of the flue gas 
desulphurisation system using a wet lime-gypsum process in the Wrocław Heat and Power Plant. 
This investment meets stringent emission allowances. It will make the company operation possible in 
accordance with norms which will become effective in 2016. It will also make sure that the heat supply in 
Wrocław will not be put at risk. 

The Company continued its efforts to improve all activities concerning health and safety at work. 
It resulted in a significant decrease in the number of accidents at work. Safer work conditions were 
confirmed by a safety audit carried out by DuPont in June, 2012. The final result reached 2.9 points in the 
five point scale by DuPont (the previous result - in 2010 - was 1.7 points).

As it happens each year, in 2012 the Company was involved in many actions in the field of social 
responsibility. It continued its support for socially sensitive customers. It sponsored sport events – e.g. 
The International Tennis Tournament on Wheelchairs Wrocław Cup. It also supported cultural events. 
It carried out educational and environmental projects. It is also worth mentioning that in January 2012 
KOGENERACJA S.A. was awarded the title of a socially responsible company by the Warsaw Stock 
Exchange in the fourth edition of the Respect Index. In July the Company was listed in the fifth edition of 
the Respect Index. 

I would like to invite you to read more detailed information published in the Annual Report. On behalf of the 
Management Board and myself I can assure you that KOGENERACJA S.A. will strive to achieve satisfactory 
economic results as well as be environmentally friendly and socially responsible in its everyday business 
operations.

Yours faithfully

Wrocław, 15 April 2013
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Wojciech Heydel
Prezes Zarządu 
President of the Management Board, 
KOGENERACJI S.A.
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Władze Spółki  
The Company Management and Supervisory Boards

ZARZĄD

Skład Zarządu VIII  kadencji do dnia 30 września 2012 
roku przedstawiał się następująco:

1. Philippe Gagneux – Prezes Zarządu  
2. Roman Traczyk – Członek Zarządu  
3. Krzysztof Wrzesiński – Członek Zarządu  
4. Henryk Zajas – Członek Zarządu 

W związku ze złożeniem przez Prezesa Zarządu 
Philippe’a Gagneux’a rezygnacji ze skutkiem na dzień 
30 września 2012 roku Rada Nadzorcza na posiedzeniu 
w dniu 21 września 2012 roku powołała ze skutkiem na 
dzień 1 października 2012 roku Pana Wojciecha Heydla 
na funkcję Prezesa Zarządu KOGENERACJI S.A.

Skład Zarządu VIII kadencji od dnia 1 października 
2012 roku przedstawia się następująco:

1. Wojciech Heydel  – Prezes Zarządu 
2. Roman Traczyk – Członek Zarządu  
3. Krzysztof Wrzesiński – Członek Zarządu 
4. Henryk Zajas – Członek Zarządu 

RADA NADZORCZA

W dniu 17 lutego 2012 roku wpłynęły rezygnacje  
z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki następu-
jących członków Rady Nadzorczej: 

- Jens Linhart - członek Rady Nadzorczej 
- Harald Minkner - członek Rady Nadzorczej,  
   Przewodniczący Komitetu Audytu 

W związku z ww. rezygnacjami Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 5 marca 2012 
roku ustaliło nową liczbę członków Rady Nadzorczej 
w obecnej kadencji oraz powołało do Rady Nadzorczej 
KOGENERACJI S.A. następujących członków:

- Mariusz Grodzki, 
- Laurent Guillermin.

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 5 marca 
2012 roku przedstawiał się następująco:

1. Marian Augustyn – Członek Rady Nadzorczej 
2. Roman Cecota – Sekretarz Rady Nadzorczej 

3. Philippe Castanet – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
4. François Driesen – Członek Rady Nadzorczej
5. Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej 
6. Birgit Fratzke-Weiss – Członek Rady Nadzorczej 
7. Mariusz Grodzki – Członek Rady Nadzorczej 
8. Laurent Guillermin – Członek Rady Nadzorczej 
9. Roman Nowak – Członek Rady Nadzorczej
10. Dominique Silvain – Członek Rady Nadzorczej
11. Zbigniew Szymanek – Członek Rady Nadzorczej 
12. Danuta Żeleźna – Z-ca Przewodniczącego Rady   
      Nadzorczej 

W dniu 26 czerwca 2012 roku odbyło się Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, które udzieliło 
absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

W dniu 6 września 2012 roku wpłynęła rezygnacja 
Dominique’a Silvaina z pełnienia w Radzie Nadzorczej 
Spółki funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 
dzień 15 września 2012 roku. 

W związku z ww. rezygnacją Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 17 września 2012 
roku powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. 
nowego członka, Nicolasa Mitjavile’a.

Skład Rady Nadzorczej  VIII kadencji  od dnia  
17 września 2012 roku przedstawiał się następująco:

1. Marian Augustyn – Członek Rady Nadzorczej 
2. Roman Cecota – Sekretarz Rady Nadzorczej 
3. Philippe Castanet – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
4. François Driesen – Członek Rady Nadzorczej
5. Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej
6. Birgit Fratzke-Weiss – Członek Rady Nadzorczej
7. Mariusz Grodzki – Członek Rady Nadzorczej
8. Laurent Guillermin – Członek Rady Nadzorczej
9. Nicolas Mitjavile – Członek Rady Nadzorczej 
10. Roman Nowak – Członek Rady Nadzorczej
11. Zbigniew Szymanek – Członek Rady Nadzorczej
12. Danuta Żeleźna – Z-ca Przewodniczącego Rady  
      Nadzorczej 

W 2012 roku nie dokonano żadnej zmiany ani w zasa-
dach powoływania i odwoływania osób zarządzających ani  
w ramach uprawnień osób zarządzających, w szczególności 
jeśli chodzi o prawa do podjęcia decyzji o emisji lub 
wykupie akcji.

THE MANAGEMENT BOARD 

Until 30 September 2012, the membership of the 
Management Board of the 8th tenure was as follows:

1. Philippe Gagneux – President of the Management      
    Board
2. Roman Traczyk – Management Board Member
3. Krzysztof Wrzesiński – Management Board Member
4. Henryk Zajas – Management Board Member

Due to the resignation of the Management 
Board President Philippe Gagneux effective from 
30 September 2012, at the meeting on 21 September 
2012, the Supervisory Board appointed, effective from  
1 October 2012,  Mr Wojciech Heydel as the Management 
Board President of KOGENERACJA S.A.

Since 1 October 2012, the membership of the Manage-
ment Board of the 8th tenure has been as follows:

1. Wojciech Heydel  – President of the Management  
    Board
2. Roman Traczyk – Management Board Member
3. Krzysztof Wrzesiński – Management Board Member
4. Henryk Zajas – Management Board Member

THE SUPERVISORY BOARD

On 17 February 2012, the following persons resigned 
from the Company’s Supervisory Board: 

- Jens Linhart -  Supervisory Board Member, 
- Harald Minkner - Supervisory Board Member,  
   Audit Committee Chairman. 

On account of the foregoing resignations, on 5 March 
2012, the Extraordinary General Meeting established a 
new membership of the Supervisory Board of the present 
term of office and appointed the following persons to the 
Supervisory Board:

- Mariusz Grodzki, 
- Laurent Guillermin.

Since 5 March 2012, the membership of the Supervi-
sory Board of the 8th tenure was as follows:

1. Marian Augustyn –  Supervisory Board Member
2. Roman Cecota – Secretary of the Supervisory Board

3. Philippe Castanet – Supervisory Board Chairman
4. François Driesen –  Supervisory Board Member
5. Raimondo Eggink –  Supervisory Board Member
6. Birgit Fratzke-Weiss – Supervisory Board Member
7. Mariusz Grodzki –  Supervisory Board Member
8. Laurent Guillermin – Supervisory Board Member
9. Roman Nowak –  Supervisory Board Member
10. Dominique Silvain – Supervisory Board Member
11. Zbigniew Szymanek –  Supervisory Board Member
12. Danuta Żeleźna – Vice-Chairman of the  
      Supervisory Board

On 26 June 2012, an AGM was held, giving a word 
of approval to all the Supervisory Board members for 
performance of their duties.

On 6 September 2012, Dominique Silvain filed his 
resignation from the Supervisory Board effective from 
15 September 2012.

On account of this resignation, on 17 September 2012, 
the EGM appointed to the Supervisory Board of  
KOGENERACJA S.A.

Since 17 September 2012, the membership of the Super-
visory Board of the 8th tenure has been as follows:

1. Marian Augustyn – Supervisory Board Member
2. Roman Cecota – Secretary of the Supervisory Board
3. Philippe Castanet – Supervisory Board Chairman
4. François Driesen – Supervisory Board Member
5. Raimondo Eggink – Supervisory Board Member
6. Birgit Fratzke-Weiss – Supervisory Board Member
7. Mariusz Grodzki – Supervisory Board Member
8. Laurent Guillermin – Supervisory Board Member
9. Nicolas Mitjavile – Supervisory Board Member
10. Roman Nowak – Supervisory Board Member
11. Zbigniew Szymanek –  Supervisory Board Member
12. Danuta Żeleźna – Vice-Chairman of the  
      Supervisory Board

In 2012, no changes were made to the rules of appointing 
and removing the executives and the rights vested in 
them, particularly the rights to issue or redeem shares.



Ilość akcji 

zwykłych

na okaziciela

No. of ordinary 

bearer shares

Ilość głosów na 

WZA

Voting power

% kapitału 

zakładowego

% of share capital

% ogólnej liczby 

głosów na WZA

% of voting power

EDF Kraków S.A. 2 642 869 2 642 869 17,74 17,74

EDF International S.A.S. 2 483 830 2 843 830 16,67 16,67

EDF Investment III B.V. 2 323 302 2 323 302 15,59 15,59

OFE PZU „Złota Jesień” 1 485 793 1 485 793 9,97 9,97

OFE ING 1 200 000 1 200 000 8,05 8,05

Aviva OFE 787 138 787 138 5,28 5,28

W 2012 r. miały miejsce następujące zmiany w strukturze 
akcjonariatu Spółki: W dniu 16 lutego 2012 roku EDF 
International S.A.S. nabyła 100% udziałów EnBW Inve-
stment III B.V. z siedzibą w Rotterdamie (Holandia), 
która to spółka posiada 2 323 302 sztuk akcji, tj. 15,59% 
całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym i całko-
witej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjo-
nariuszy Spółki. EDF posiada obecnie bezpośrednio  
i pośrednio 50% plus jedna akcja w kapitale zakładowym 
Spółki.

W dniu 1 marca 2012 roku Izba Handlowa dla Amster-
damu zarejestrowała w rejestrze handlowym zmianę 
firmy akcjonariusza Spółki z EnBW Investment III B.V. 
z siedzibą w Rotterdamie (Holandia) na EDF Inve-
stment III B.V. z siedzibą w Rotterdamie (Holandia). 
EDF Investment III B.V. pozostaje akcjonariuszem 
Spółki, który posiada 2 323 302 sztuk akcji, tj. 15,59 % 
całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym i całko-
witej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjona-
riuszy Spółki. Ilość akcji w kapitale zakładowym Spółki 
posiadanych przez ww. podmiot nie uległa zmianie.

Stan posiadania OFE PZU „Złota Jesień”, OFE ING 
oraz Aviva OFE został zaktualizowany według danych 
po walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 
2012 roku na dzień rejestracji, tj. na 10 czerwca 2012 
roku. 

W dniu 10 września 2012 roku Sąd Rejonowy dla 
Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego zarejestrował w rejestrze 
przedsiębiorców zmianę firmy akcjonariusza Spółki  
z Elektrociepłowni Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 
na EDF Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie. Ilość akcji 
w kapitale zakładowym Spółki posiadanych przez ww. 
podmiot nie uległa zmianie.

In 2012, the following changes took place in the Group’s 
shareholding structure: On 16 February 2012, EDF 
International S.A.S acquired 100% stake in EnBW 
Investment III B.V. of Rotterdam (Holland), which 
holds 2,323,302 shares, i.e. 15.59% of the total share 
capital and voting power in the Company. EDF currently 
holds directly and indirectly 50% + 1 share in the share 
capital of the Company.

On 1 March 2012, the Trade Chamber for Amsterdam, 
entered in the trade register the change in business name 
of the Company’s shareholder from EnBW Invest-
ment III B.V. of Rotterdam, Holland to EDF Invest-
ment III B.V. of Rotterdam, Holland. EDF Investment 
III B.V.  remains a shareholder of the Company with 
2,323,302 shares, i.e. 15.59% of the total share capital 
and voting power in the Company. The number of shares 
in the Company’s share capital held by the entity did not 
change.

The share ownership of OFE PZU Złota Jesień, OFE 
ING and Aviva OFE was updated according to the data 
published following the General Meeting on 26 June 
2012 as at the registration date, i.e. 10 June 2012.  .

On 10 September 2012, The district court for Kraków 
– Śródmieście, XI Economic Division of the National 
Court Register, recorded a change of name of the Compa-
ny’s shareholder from Elektrociepłowna Kraków S.A.  
of Kraków to EDF Kraków S.A. of Kraków. The number 
of shares in the Company’s share capital held by the 
entity did not change.
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Struktura własnościowa-akcjonariat
Ownershipstructure. Shareholders

NOTOWANIA NA GIEŁDZIE
QUOTATION OF KOGENERACJA SHARES 
ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

RESPECT INDEX RESPECT INDEX

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2012 
roku wynosił 74 500 tys. zł i dzielił się na 14 900 tys.akcji 
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł każda. 

Na pierwszej sesji w 2012 roku cena akcji KOGENE-
RACJI S.A. na zamknięciu wynosiła 70,5 zł za akcję, 
przy wolumenie obrotów 22 sztuk. Najwyższa cena w 
analizowanym okresie 2012 roku, tj. 90 zł, została osią-
gnięta 20 lutego 2012 roku. Rok 2012 został zakoń-
czony ceną 86,50 zł za akcję przy obrotach 4 000 sztuk. 
Tendencja wzrostowa kursu akcji w IV kwartale była 
efektem ogólnego trendu giełdowego, co potwierdzają 
notowania sWIG80.

Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW 651/2009 (z późn. 
zm.) po sesji w dniu 31 stycznia 2012 roku przepro-
wadzono rewizję listy uczestników Respect Index (IV 
edycja). KOGENERACJA S.A. spełniając wysokie 
wymagania i kryteria Respect Index znalazła się w gronie 
23 spółek nowego portfela indeksu giełdowego spółek 
odpowiedzialnych społecznie.

The share capital of the Company as of 31 December 
2012 was PLN 74,500 thousand in 14,900 thousand 
ordinary bearer shares of the nominal value of PLN 5.00 
each.

At the first session in 2012, on closing, the share price 
was PLN 70.5 per share and the trading volume was 
22 shares. The highest price in the analysed period of 
2012 (PLN 90) was achieved on 20 February 2012. 
2012 closed with PLN 86.50 per share and 4000 shares 
traded. The rising trend in the fourth quarter reflected 
the general sentiment on the stock exchange, which is 
confirmed by the sWIG80 quotations.

After the session on 31 January 2012, the list of partic-
ipants of the Respect Index (4th edition) was revised. 
Having met the high requirements and criteria set for 
the Respect Index, KOGENERACJA S.A. for the first 
time found itself among 23 companies of the new stock 
index portfolio of socially responsible companies

WYPŁATA DYWIDENDY DIVIDEND PAYMENT

W 2012 roku Spółka wypłaciła Akcjonariuszom dywi-
dendę. Na jedną akcję przypadło 4,41 złotych. Spółka 
przeznaczyła na ten cel 65 709 tys. zł z zysku netto za 
2011 rok.

In 2012, the Company paid dividend to its shareholders 
amounting to PLN 4.41 per share. The Company 
devoted PLN 65,709 thousand of net profit for 2011 for 
dividend payment.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan akcjonariatu był następujący:
As of December 31, 2012 the shareholding structure of the Company was as follows:



EC „Zielona Góra” S.A. Renevis Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy

Share capital
13 853 150 29 100 000

Ilość udziałów/akcji (szt.)

Number of shares
554 126 58 200

Wartość nominalna udziału/akcji (zł)

Nominal value of a share (PLN)
25 500

Ilość udziałów/akcji (szt.) *

Number of shares
545 277 58 200

Wartość nominalna udziałów/akcji (zł) *

Nominal value of shares (PLN)
13 631 925 29 100 000

% kapitału *

% of capital
98,40 100,00

* lość udziałów / akcji pozostających w posiadaniu KOGENERACJI S.A. (bezpośrednio)

* No of shares held by KOGENERACJA S.A. (directly) 

Podstawowe dane finansowe EC „Zielona Góra” S.A. (w tys. zł) 
Basic financial data of EC „Zielona Góra” S.A. (in PLN thousand)

Wyszczególnienie

Specification
2012 2011

przychody ogółem

total revenues
494 751 396 577

rekompensaty

revenue from compensation for PPA’s
12 859 8 546

wynik netto

net result
84 911 80 983
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Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A.
Capital Group KOGENERACJA S.A.

KOGENERACJA S.A. przewodzi Grupie Kapitałowej, w skład której wchodzą następujące podmioty:
KOGENERACJA S.A. Group is composed of the following entities:

Stan na 31 grudnia 2012 r. 
As at 31 December 2012

Stan na 31 grudnia 2012 r. 
As at 31 December 2012

Spółka EDF Energia Sp. z o.o. jest wykazywana jako jednostka powiązana mimo braku powiązań kapitałowych, gdyż 
KOGENERACJA S.A. realizuje istotne transakcje z tym podmiotem.
Even though KOGENERACJA S.A. does not have any capital ties with EDF Energia Sp. z o.o. the company is reported 
as an associate because the two entities carry out material transactions with each other.

KOGENERACJA S.A.
Jednostki zależne konsolidowane

Subsidiaries - consolidated

Jednostki powiązane - niepodlegające konsolidacji 

Other related entities - not accounted for using the 

equity method 

98,40%   EC „Zielona Góra”S.A. 12,40%   EDF Paliwa Sp. z o.o.

100%   Renevis Sp. z o.o. EDF Energia Sp. z o.o.

EC „ZIELONA GÓRA” S.A.
Rozpoczęcie działalności: 1974 r. / Activities started in 1974

EC „Zielona Góra” S.A. jest spółką akcyjną od 1993 
roku. Jako przedstawiciel energetyki zawodowej 
prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła.

Od sierpnia 2004 roku, czyli od momentu urucho-
mienia bloku gazowo-parowego, Elektrociepłownia jest 
jednym z największych producentów energii elektrycznej 
w regionie, a ponadto centralnym źródłem dla miasta 
Zielona Góra w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie 
i ciepłą wodę użytkową.

Działalność jest prowadzona w następujących obszarach:
• wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej,
• produkcji i dystrybucji ciepła.

W 2009 roku miała miejsce koncentracja rynku produkcji 
i sprzedaży ciepła w Zielonej Górze. Poprzez przejęcie  
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych 
dokonano połączenia dwóch spółek Grupy Kapitałowej:
EC „Zielona Góra” S.A. i Zielonogórska Energetyka
Cieplna Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności gospodarczej spółki przejmo-
wanej było:
• administrowanie majątkiem ciepłowniczym (miejską
siecią cieplną),
• dystrybucja i przesył ciepła produkowanego przez
EC „Zielona Góra” S.A.

Przedsiębiorstwo zaspokaja ponad 48% potrzeb ciepl-
nych miasta Zielona Góra. Obecnie większość struktur 
dawnego ZEC funkcjonuje w EC „Zielona Góra” S.A. 
jako Zakład Dystrybucji Ciepła.

EC “Zielona Góra” S.A. has been a listed company since 
1993. As an entity operating within the power sector, itis 
involved in the production of electricity and heat.

Since 2004, i.e. since the moment of commissioning a 
gas-steam unit, EC “ZielonaGóra” has been one of the 
largest electricity producers in the region. Addition-
ally, the company is the central source of heating power 
and hot water supply to meet the demand of the city of 
„Zielona Góra” .

Business activities are focused on the following areas:
• production and distribution of electricity;
• production and distribution of heat.

In 2009, in „Zielona Góra” , the heat production and sales 
market consolidation took place. Through the takeover
made according to article 492 § 1 item 1 of the Commer-
cial Companies Code, the consolidation of
two companies in the Group - EC „Zielona Góra”  S.A. 
and Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. - was 
executed.

The business activities of the company taken overin-
cluded as follows:
• administration of heat facilities (municipal heatnetwork),
• distribution and transfer of heat produced by  
EC „Zielona Góra”  S.A.

The company covers over 48% of the heat demand 
in Zielona Góra. Currently, most structures of former  
Z EC are operating within the structure of EC „Zielona 
Góra”  S.A. as Zakład Dystrybucji Ciepła (Heat Distri-
bution Plant).
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Wyszczególnienie

Specification
2012 2011

przychody ogółem

total revenues
41 496 49 373

wynik netto

net result
224 50

Przedmiotem działalności gospodarczej Renevis Sp. z o. o. 
jest przede wszystkim:

• zagospodarowanie i sprzedaż ubocznych produktów 
spalania węgla kamiennego (UPS) spełniających odpo-
wiednie normy na potrzeby budownictwa, drogownictwa  
i ceramiki na rynku krajowym oraz za granicą;

• zarządzanie obszarem odpopielania i odżużlania 
KOGENERACJI S.A. we Wrocławiu oraz składowi-
skiem odpadów w Kamieniu (gmina Długołęka);

• usługi transportowe w ramach przewozu oferowanych 
produktów i zagospodarowywanych UPS, jak również 
zewnętrzne usługi transportowe;

• zarządzanie Zakładem Utylizacji i Recyklingu 
Odpadów Komunalnych w Sulęcinie (gmina Święta 
Katarzyna);

• świadczenie usług eksperckich z zakresu gospodarki 
odpadami oraz ochrony i inżynierii środowiska.

W dniu 1 kwietnia 2010 roku w trybie art. 492 § 1 pkt 
1 Kodeksu Spółek Handlowych dokonano połączenia 
dwóch spółek Grupy Kapitałowej: Renevis Sp. z o.o.  
i Ekotrakt Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności gospodarczej spółki przejmo-
wanej było:

• wytwarzanie mieszanek budowlanych opartych na bazie 
cementów, kruszyw i ubocznych produktów spalania 
węgla kamiennego,

• przygotowywanie mieszanek z przeznaczeniem na 
betony drogowe, podbudowy i stabilizacje.

The business activities of Renevis Sp. z o.o. are focused 
on the following areas:

• management and sales of hard coal combustion side 
products (UPS), meeting proper norms fort he needs of 
the building, road and ceramics industries in the domestic 
market and abroad;

• managing ash discharge and the deslagging operations 
of KOGENERACJA S.A. in Wrocław and waste dump 
in Kamień (the commune of Długołęka);

• transportation   services   for  offered   products  and 
manageable  hard coal combustion side products(UPS) 
as well as external transportation services;

• managing the Plant of Communal Waste Utilisation 
and Recycling in Sulęcin (the commune of   Święta 
Katarzyna);

• expert services within the area of waste management as 
well as the protection and engineering of the naturalen-
vironment.

On 1 April 2010, it was effected the merger of two 
companies of the Capital Group Ekotrakt Sp.z o.o. and 
Renevis Sp. z o.o. pursuant to article 492 § 1 item 1 of 
the Polish Code of Commercial Partnerships.

The business activities of the acquired company were 
focused on the following areas:

• production of building mixes based on cement, aggre-
gates and by-products of hard coal firing;

• preparation of mixes for road cements, foundations and 
stabilisations.

RENEVIS SP. Z O.O.
Rozpoczęcie działalności: 1995 rok / Activities started in 1995

Podstawowe dane finansowe  Renevis Sp. z o.o. (w tys. zł)
Basic financial data of  Renevis Sp. z o.o. (in PLN thousand)

Produkcja i sprzedaż
Production and sales

LOKALIZACJA SPÓŁKI LOCALISATION OF THE COMPANY

Z e s p ó ł  E l e k t r o c i e p ł o w n i  W r o c ł a w s k i c h  
KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem ener-
getycznym prowadzącym działalność gospodarczą w 
zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz 
przesyłania i dystrybucji ciepła. Wytwarzanie ciepła oraz 
energii elektrycznej w procesie skojarzonym zapewnia 
uzyskiwanie średniorocznie wysokiej sprawności wytwa-
rzania, co oznacza najbardziej efektywne wykorzystanie 
energii chemicznej paliw pierwotnych wśród przedsię-
biorstw energetyki zawodowej.

Efektywność energetyczna skojarzonego wytwarzania 
ciepła wraz z energią elektryczną pozwala na oszczęd-
ność energii pierwotnej zawartej w paliwie.

W porównaniu z oddzielnym wytwarzaniem energii 
elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła  
w ciepłowni przekracza ona 10%. Spełnienie takiego 
warunku efektywności energetycznej określa Dyrektywa 
Kogeneracyjna Unii Europejskiej, która zapewnia prefe-
rencyjne traktowanie urządzeń wytwórczych jako szcze-
gólnie ekologicznych.

POZOSTAŁE PODMIOTY

Na dzień 31 grudnia 2012 roku KOGENERACJA S.A. 
posiadała ponadto udziały spółki EDF Paliwa Sp. z o.o. 
W dniu 29 lutego 2012 roku została sfinalizowana trans-
akcja sprzedaży akcji TGE S.A.

W skład Spółki wchodzą trzy zakłady produkcyjne:

• Elektrociepłownia Wrocław, zlokalizowana we 
Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24;

•  Elektrociepłownia Czechnica, zlokalizowana  
w miejscowości Siechnice k. Wrocławia;

• EC Zawidawie, ciepłownia zlokalizowana we wschod-
niej części miasta Wrocław, w dzielnicy Psie Pole.

Łączna moc elektryczna zakładów wynosi 363 MW,  
a łączna moc cieplna to 1 083,2 MWt.

Elektrociepłownie stanowią centralne źródła ciepła dla 
Wrocławia w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie, 
ciepłą wodę użytkową i ciepło technologiczne oraz 
źródła energii elektrycznej stanowiące część krajowego 
systemu elektroenergetycznego.

Z e s p ó ł  E l e k t r o c i e p ł o w n i  W r o c ł a w s k i c h  
KOGENERACJA S.A. is an enterprise operating in 
the power sector; it produces heat and electricity and 
provides heat transmission and distribution services. 
The cogeneration of heat and electricity ensures that 
the average yearly production capacity is high and the 
chemical energy of the primary fuels is the most effective 
in the sector.

The efficiency of cogenerated heat and electricity results 
in economies of the primary energy of fuel. 

As compared to the separate generation of electricity in 
a condensation power plant and generation of heat in a 
heating plant – it is higher by 10%. Meeting the power 
efficiency requirement is specified in the Cogeneration 
Directive of the European Union, which provides for the 
preferential treatment of the manufacturing equipment 
as particularly ecological.

OTHER ENTITIES

As at 31 December 2011, KOGENERACJA S.A. had 
shares in EDF Paliwa Sp. z o.o.On 29 February 2012, 
the sale of shares of TGE S.A. was finalised.

The Company comprises three production plants:  

• Wrocław Heat and Power Plant, located in Wrocław at 
24 Łowiecka Street

• Czechnica Heat and Power Plant located in Siechnice 
near Wrocław

• Zawidawie Heat Plant, located in the southern part of 
Wrocław, Psie Pole district

Poviding total electric power of 363 MW and heating 
power of 1,083.2 MWt.

Both power plants are central heat sources for the city of 
Wrocław, satisfying the demands for heat, hot waterand 
technological heat as well as electricity sources within 
the domestic power system.
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Podstawy prawne działalności
Legal basis

KOGENERACJA S.A. spełnia wymogi prawa okre-
ślone w art. 32 i art. 47 Prawa Energetycznego, posiada 
stosowne koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki (URE) na prowadzoną działalność gospodarczą  
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz 
przesyłu i dystrybucji ciepła, a w rozliczeniach z odbior-
cami energii stosuje ceny, których wysokość ustalona 
została w taryfach.

Kolejna taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez 
Prezesa URE w dniu 3 września 2012 roku (decyzja 
OWR-4210-33/2012/1276/XIII-A/AŁ) i obowiązuje 
od 1 października 2012 roku.  Dla taryfy na energię 
elektryczną natomiast Spółka uzyskała zwolnienie  
z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia (decyzja 
OWR-4211-5(4)/2005/1276/SS Prezesa URE z dnia 23 
czerwca 2005 roku).

Ponadto uzyskano decyzję zmiany taryfy dystrybu-
cyjnej dla energii elektrycznej znak OWR-4211-
28/2012/1276/II-B/RP z dnia 17 grudnia 2012 roku.

KOGENERACJA S.A. complies with the require-
ments of Article 32 and Article 47 of the Energy Law.  
The Company has the required licences issued by the 
President of the Energy Regulatory Authority for 
production of electricity and heat as well as for trans-
mission and distribution of heat. In its settlements with 
energy buyers, the Company uses the prices set in the 
tariffs.

Another heat tariff was approved by the President of the 
Energy Regulatory Office on 3 September 2012 (deci-
sion no. OWR-4210-33/2012/1276/XIII-A/AŁ) and 
entered into force on 1 October 2012. As regards the 
electricity tariff, the Company was exempted from the 
requirement to obtain regulatory approval (decision no. 
OWR-4211-5(4)/2005/1276/SS of the President of the 
Energy Regulatory Office of 23 June 2005). Furthermore, 
a decision was received regarding a change in the distri-
bution tariff for electricity (decision no. OWR-4211-
28/2012/1276/II-B/RP of 17 December 2012).

Rynek
Distribution markets

Podstawowe rynki zbytu w 2012 roku tworzyli:

• odbiorcy podłączeni do systemu ciepłowniczego Wrocławia i Siechnic, którym ciepło dostarczane jest poprzez sieci 
ciepłownicze:

- sieć lokalnego dystrybutora ciepła, tj. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu – 95,1% 
   sprzedaży ciepła,
- sieć ciepłowniczą w Siechnicach (gmina Św. Katarzyna) – 4,5% sprzedaży ciepła,
- sieć ciepłowniczą z EC Zawidawie – 0,3% sprzedaży ciepła,
- sieć ciepłowniczą z EC Muchobór – 0,1% sprzedaży ciepła.

• odbiorcy energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu z ciepłem:
- EDF Energia Sp. z o.o. – 99,2% sprzedaży energii,
- obowiązkowa sprzedaż na TGE w ramach art. 49a PE – 0,8% sprzedaży energii.

KOGENERACJA S.A. świadczy także na rzecz PSE-Operator S.A. usługę dyspozycyjności jednostek wytwórczych 
(usługi systemowe). W 2011 roku Spółka uzyskała przychody z tytułu świadczenia usług dyspozycyjności jednostek 
wytwórczych w okresie od marca do grudnia na łączną kwotę 354 tys. złotych.

Spółka korzysta w swojej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży ciepła głównie z sieci dystrybucyjnej należącej  
do Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. o/Wrocław.

Na rynku energii elektrycznej sprzedaż energii do klientów następuje poprzez roczną umowę z EDF Energia Sp. z o.o.  
(do dnia 10 września 2012 roku spółka działała pod firmą Energokrak Sp. z o.o.).

Fizycznie energia elektryczna wprowadzana jest do sieci rozdzielczej TAURON S.A.

The key distribution markets in 2012 were:

• buyers using the heating system of Wrocław and Siechnice, to whom heat is supplied through: 
- he local heat distributor, i.e. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Wrocław Branch – 95.1 % of heat sales;
- the heating network in Siechnice (the Gmina of Św. Katarzyna) – 4.5 % of heat sales;
- the heating network from EC Zawidawie – 0.3 % of heat sales;
- the heating network from EC Muchobór – 0.1% of heat sales.

• buyers of electricity co-generated with heat:
- EDF Energia Sp. z o.o. (until 10 September 2012, Everen Sp. z o.o.) – 99.2% of energy sold;
- mandatory sales at the Energy Exchange, under Article 49a of the Energy Law – 0.8% of energy sold.

KOGENERACJA S.A. also provides plant availability service to PSE – Operator S.A. (system services). In 2012 (from 
April to July), the Company achieved an income of PLN 354 thousand from the sale of availability of generation units.

The Company’s business is dependent primarily on Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., which is the operator of the 
heat distribution network. 

On the electricity market, energy is sold to customers under the yearly agreement with EDF Energia Sp. z o.o. 

Physically, the electricity is sent through the distribution network of Tauron S.A.



Podstawowe produkty
Key products

31 grudnia 2012 r.

31 December 2012

31 grudnia 2011 r.

31 December 2011

Wartość (tys. zł)
Value (in PLN 

thousand)

Struktura (%)
Structure (%)

Wartość (tys. zł)
Value (in PLN 

thousand)

Struktura
Structure (%)

Zmiana 
(wartość)

Change (value)

Ciepło 
Sales of heat 286 000 48 258 388 43 27 612

Energia elektryczna
Sales of electricity 218 073 37 208 538 34 9 535

Usługi systemowe
- energia elektryczna
Ancillary services

355 0 10 425 2 (10 070)

Certyfikaty
Certificates 69 180 12 96 792 16 (27 612)

Sprzedaż uprawnień CO2
CO2 allowances sales 13 903 2 22 723 4 (8 820)

Pozostałe
Other revenues 7 216 1 7 296 1 (80)

Przychody ze sprzedaży 
Revenues from the sale of 
finished goods

594 727 100 601 162 100 (9 435)

J.m.

Unit

od 1 stycznia do 31 
grudnia 2012 r. 
from 1 January

to 31 December 
2012

od 1 stycznia do 31 
grudnia 2011 r.
from 1 January

to 31 December 
2011

Zmiana (ilość)
Change (number)

Ciepło / Sales of heat TJ 9 068 8 669 399

Energia elektryczna
Sales of electricity MWh 1 033 946 1 041 248 (7 302)

Sprzedaż globalna  
w jednostkach
Total sales of products in units

TJ 12 790 12 417 373

20 21

0,8%
TGE S.A.

99,2%
EDF Energia

0,3%
Sieć ciepłownicza  
z EC Zawidawie

Heat network in  
EC Zawidawie

4,5%
Sieć ciepłownicza  

w Siechnicach 
Heat network in  

Siechnice 

0,1%
Sieć ciepłownicza  

z EC Muchobór
Heat network in  

EC Muchobór

95,1%
Fortum o/Wrocław  

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.  
o/Wrocław

Odbiorcy podłączeni do systemu ciepłowniczego

Buyers using the heat system

Odbiorcy energii elektrycznej

Buyers of electricity

Podstawowymi produktami Spółki są: ciepło i energia 
elektryczna a także świadectwa pochodzenia energii, tzw. 
certyfikaty: zielone i czerwone.

Wielkość sprzedaży ciepła i energii elektrycznej  
w jednostkach produkcji w latach 2012 i 2011 prezentuje 
poniższe zestawienie.

Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży 
produktów w roku 2012 oraz w roku 2011 kształtowały 
się zgodnie z poniższą tabelą.

The Company’s key products are: heat and electricity as 
well as energy origin certificates: green and red certifi-
cates. 

The sales of both products (in production units) in the 
years 2012 and 2011 are presented in the table below.

The value and structure of revenues from product sales in 
2012 and 2011 are presented in the following chart.



Nowi odbiorcy
New buyers

KOGENERACJA S.A., jako producent energii elek-
trycznej i ciepła w skojarzeniu, dużą wagę przykłada 
do aspektów środowiskowych. Zobligowani jesteśmy 
równocześnie do szczególnie starannego skupienia się 
na możliwości sprzedaży ciepła. W ramach programów 
marketingowych pozyskiwania nowych odbiorców ciepła 
w 2012 roku zrealizowano 116 projektów, których moc 
zainstalowana wynosi łącznie 36,14 MWt, w tym:

• we Wrocławiu: łączna moc 32,83 MWt – 86 projektów,

• w Siechnicach: łączna moc 3,31 MWt – 30 projektów.

Spółka prowadząc swoją działalność gospodarczą 
uzależniona jest przede wszystkim od spółki Fortum 
Power and Heat Polska Sp. z o.o. będącą operatorem 
sieci dystrybucyjnej ciepła. Fortum Power and Heat  
Polska Sp. z o.o. ogłosiła w informacjach prasowych 
zamiar budowy własnego źródła produkcji energii elek-
trycznej i ciepła po 2015 roku, co może mieć wpływ 
na przyszłą sprzedaż ciepła z KOGENERACJI S.A. 
Zarząd Spółki prowadził akcję informacyjną skierowaną 
do władz gminy Wrocław oraz Urzędu Regulacji Ener-
getyki na temat skutków takiej decyzji, która spowoduje  
nadmiar zainstalowanej mocy w systemie i potencjalny 
wzrost cen ciepła sieciowego. Według posiadanych przez 
KOGENERACJĘ S.A. dwóch niezależnych opracowań 
dotyczących rozwoju rynku ciepła w najbliższych dzie-
sięciu latach zapotrzebowanie na ciepło nie powinno 
się zmieniać i ma się utrzymać na obecnym poziomie,  
a w perspektywie 15 lat, zgodnie z powyższymi eksper-
tyzami, spaść o co najmniej 10%. Działania informacyjne 
Spółki dotyczące skutków ewentualnej decyzji Fortum 
Power and Heat Polska Sp. z o.o. i jej wpływu na przy-
szły rynek ciepła we Wrocławiu będą prowadzone także  
w latach następnych. Spółka Fortum nadal prowadzi 
prace związane z przygotowaniem się do inwestycji. 
Termin rozpoczęcia budowy nie został określony.

As a producer of co-generated heat and electricity, 
KOGENERACJA S.A. takes care of environmental 
issues. We are also obliged to focus on the possibilities 
of selling heat. Within marketing programs designed 
to win new heat buyers in 2012 116 new projects were 
completed of the total nominal capacity amounting to 
36,14MWt, including:

• in Wrocław: total capacity of 32,83MWt– 86 projects,

• in Siechnice: total capacity of 3,31MWt– 30 projects.

The Company’s business is dependent primarily on 
Fortum Power and Heat Polska, which is the operator of 
the heat distribution network. In press releases, Fortum 
Power and Heat Polska Sp. z o.o. announced its inten-
tion to build its own electricity and heat production 
source following 2015, which may affect the sale of heat 
by KOGENERACJA. The Company’s Management 
Board undertook an information campaign addressed to 
the Wrocław Municipality authorities and the Energy 
Regulatory Office, describing the effects of such a deci-
sion that would lead to excessive volume of power in the 
system and the potential growth of network heat prices.  
KOGENERACJA S.A. has two independent reports 
on the development of the heat market, showing that 
over the next decade, the demand for heat should not 
change and is likely to stay at the current level. In the 
subsequent years, the Company will continue its efforts 
to communicate the effects of the potential decision of 
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.  on the future 
heat market in Wrocław. Fortum is still working on 
the preparation of the project, but the start date of the 
project has not been specified yet. 

Współpraca z gminą Wrocław

KOGENERACJA S.A. pozostaje w długoterminowej 
współpracy z gminą Wrocław w zakresie uciepłow-
nienia nowych budynków gminnych oraz budynków 
poddanych modernizacji w ramach programów inwe-
stycyjnych i remontowych realizowanych przez Gminę.
W 2012 roku do sieci ciepłowniczej przyłączonych 
zostało 3 obiekty gminne z Programu „100 Kamienic” 
w ramach umów budowy węzłów cieplnych przez 
KOGENERACJĘ S.A. na łączną moc 0,29 MWt.

Rozwój sieci ciepłowniczej w Siechnicach

W 2012 roku prowadzono inwestycje w zakresie 
rozbudowy sieci ciepłowniczej i budowy przyłączy na 
terenie Siechnic. Zrealizowanych zostało 30 projektów 
na łączną moc 3,31 MWt. Kontynuowano realizację 
budowy nowej sieci ciepłowniczej w miejscowości Święta  
Katarzyna.

INWESTYCJE I REMONTY

Nadrzędnym celem inwestowania w ramach Spółki 
jest dbanie o wzrost jej wartości rynkowej. Inwestycje 
rzeczowe ukierunkowane są na rozwój z uwzględnieniem 
działań proekologicznych oraz na modernizację i odtwo-
rzenie środków trwałych. Celem inwestycji moderniza-
cyjnych i odtworzeniowych, a więc inwestycji w majątek 
produkcyjny Spółki, jest doprowadzenie do wzrostu 
sprawności, dyspozycyjności i obniżenia awaryjności 
układów produkcyjnych oraz poprawy bezpieczeństwa 
pracy.

Cooperation with the Municipality of Wroclaw

Participation in the project of rejuvenation of the old 
tenement houses in Wrocław

The Company co-operates with the Management of the 
City of Wrocław on the rejuvenation of the city’s housing 
stock, the creation of new heat buyer connections to a 
centralised city network, and a comprehensive ration-
alisation of energy consumption to reduce the so-called 
“low-emission sources”. In 2012, there were 3 municipal 
buildings connected under the 100 Houses Programme, 
for a total contracted power of 0.29 MWt.  

Development of the heating network in the Munici-
pality of Siechnice

In 2012, in Siechnice and Święta Katarzyna there were 
30 heat stations built in the Company’s own heating 
network, with a capacity of 3.31 MWt.

INVESTMENTS AND MODERNISATIONS

Tangible investments are focused on development, 
including environmental protection, modernisation and 
the replacement of fixed assets. The purpose of moderni-
sation and replacement investments (i.e. investments into 
the Company’s production assets) is to increase produc-
tivity and availability of equipment and reduce its failure 
rate as well as to improve work safety standards. In 2012, 
no equity investments were made. The Company is inter-
ested in acquiring new energy markets, consolidating its 
market position and increasing production capacity.
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WSPÓŁPRACA Z DYSTRYBUTOREM –  FORTUM 
POWER AND HEAT POLSKA SP. Z O.O.  
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

COOPERATION WITH THE DISTRIBUTOR 
- FORTUM POWER AND HEAT POLAND  
SP. Z O.O.  WROCŁAW DIVISION 

W ramach programów marketingowych pozyskiwania nowych odbiorców ciepła w 2012 roku zrealizowano 
116 projektów, których moc zainstalowana wynosi łącznie 36,14 MWt, w tym:

• we Wrocławiu: łączna moc 32,83 MWt – 86 projektów,
• w Siechnicach: łączna moc 3,31 MWt – 30 projektów.

Within marketing programs designed to win new heat buyers in 2012 116 new projects were completed  
of the total nominal capacity amounting to 36,14MWt, including:

• in Wrocław: total capacity of 32,83MWt– 86 projects,
• in Siechnice: total capacity of 3,31MWt– 30 projects.

RELACJE Z WŁADZAMI LOKALNYMI RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES



Inwestycje wewnętrzne

Przedsięwzięcia w ramach tego obszaru mają na celu 
sukcesywne odtwarzanie zdekapitalizowanych skład-
ników majątku produkcyjnego połączone z ich moder-
nizacją.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2012 roku 
należy zaliczyć:
• ulepszenie urządzeń bloku BC-2 EC Wrocław,
• modernizacja rozdzielni elektrycznych, 
• instalacja odazotowania spalin w EC Wrocław, 
• ulepszenie urządzeń bloku BC-1 EC Wrocław,
• inwestycja trigeneracji we Wrocławskim Parku  
Technologicznym (WPT),
• remont kapitalizowany kotła K-2 w EC Czechnica,
• ulepszenie urządzeń bloku BC-3 w EC Wrocław,
• modernizacja układu kondensatu na bloku BC-2  
w EC Wrocław,
• remont kapitalizowany kotła K-2 w EC Czechnica,
• modernizacja wirnika generatora TG-2 w EC Czechnica.

Największą inwestycją zaplanowaną na rok 2013 jest 
budowa instalacji odsiarczania spalin bloków  
w EC Wrocław.

Do pozostałych najważniejszych zadań zaplanowanych 
na 2013 rok należy zaliczyć:
• modernizację EC Zawidawie,
• ulepszenie urządzeń bloku BC-3 EC Wrocław,
• remont kapitalizowany turbozespołu TG-2  
w EC Czechnica,
• modernizację układu sterowania, zabezpieczeń  
i pomiarów rozliczeniowych pomiędzy blokami BC-1, 2 
i 3 a rozdzielnią R-144 ul. Długa (W),
• instalację odazotowania spalin kotła K-1 w EC Wrocław,
• modernizację rozdzielni elektrycznych.

Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2013 roku 
będą finansowane ze środków własnych Spółki oraz 
ze środków zewnętrznych, w tym z przyznanej dotacji 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
modernizację ciepłowni Zawidawie.

Inwestycje zewnętrzne

KOGENERACJA S.A. realizuje inwestycje zewnętrzne 
w zakresie nowych przyłączeń do sieci ciepłowniczej we 
Wrocławiu, które mają doprowadzić do powiększenia 
rynku ciepła i wynikają z celów strategicznych Spółki.

W 2012 roku przyłączono do sieci ciepłowniczej 
odbiorców o łącznej mocy 36,14 MWt, odpowiednio: 
na terenie Wrocławia – 86 węzłów o mocy 32,83 MWt,  
w tym m.in. poprzez budowę własnych węzłów u 

Internal investments

These investments are aimed at the phased replace-
ment of de capitalised production assets as well as their 
modernisation.

The key initiatives completed in 2012 include:
• improvement of equipment in the BC-2 unit in  
EC Wrocław;
• upgrade of electrical switching stations; 
• installation for the de nitrification of flue gases in  
EC Wrocław; 
• improvement of equipment in the BC-1 unit  
in EC Wrocław;
• trigeneration investment in Wrocławski Park  
Technologiczny (WPT);
• capitalised overhaul of the K-2 boiler in  
EC Czechnica;
• improvement of equipment in the BC-3 unit in  
EC Wrocław;
• upgrade of the condenser system on unit BC-2 in  
EC Wrocław;
• capitalised overhaul of the K-2 boiler  
in EC Czechnica;
• modernisation of the rotor of the TG-2 generator in 
EC Czechnica.

The key project planned for 2013 is the development  
of the flue gas desulphurisation system in EC Wrocław.

The other key tasks planned for 2013 include:
• upgrade of EC Zawidawie;
• improvement of equipment in the BC-3 unit  
in EC Wrocław;
• capitalised overhaul of the TG-2 turbo unit in  
EC Czechnica;
• upgrade of the control, safety and settlement measure-
ments between units BC-1,2 and 3, and the switching 
station R-144 at Długa Street (W);
• installation for the denitrification of flue gases in the 
K-1 boiler in EC Wrocław;
• upgrade of electrical switching station.

In 2013, investments will be funded from the Company’s 
equity and from external sources, including a subsidy 
from the European Regional Development Fund for the 
modernisation of the Zawidawie heat plant.

External investments

KOGENERACJA S.A. delivers external investments 
with regard to new connection to the Wrocław heat 
network, which are aimed at increasing the heat market, 
and result from the Company’s strategic goals. In 2012, 
new buyers were connected to the heat network and 
a total power of 3614 MWt was provided to them: in 
Wrocław – 86 heat stations with capacity of 32.83 MWt, 

odbiorców ze środków własnych Spółki, a w Siechnicach  
i Świętej Katarzynie wybudowano 30 węzłów na własnej 
sieci ciepłowniczej o mocy 3,31 MWt. 

W 2012 roku, była kontynuowana budowa nowej sieci 
ciepłowniczej w Świętej Katarzynie. We Wrocławiu 
została wybudowana sieć ciepłownicza bezpośrednio 
dostarczająca ciepło do obiektów znajdujących się przy 
ulicy Długiej.

Projekt TPM

TPM (Total Productive Maintenance), czyli komplek-
sowe utrzymanie maszyn i urządzeń, jest sprawdzonym 
na świecie sposobem, dzięki któremu w efekcie realizacji 
inicjatyw pracowniczych możliwe jest utrzymanie urzą-
dzeń na najwyższym poziomie jakości poprzez stopniowe 
ograniczanie i eliminowanie problemów wynikających  
z awarii.

Ideą TPM jest „gospodarne” podejście do powierzonego 
majątku, co z kolei pozwala zwiększać nadzór nad obiek-
tami, a tym samym zapobiegać awariom.

Wdrożenie TPM w KOGENERACJI S.A. pozwo-
liło obniżyć koszty związane z utrzymaniem urzą-
dzeń i instalacji. Każdy obiekt w Spółce przygotowany 
pod opiekę Gospodarza-Lidera i objęty projektem 
TPM staje się podprojektem. W 2012 roku wdrożono  
8 podprojektów. Zgłoszono 40 propozycji pracowni-
czych, a zrealizowano 38.

including the construction of the Company’s own heat 
stations from the Company’s own funds. At the same 
time, in Siechnice and Święta Katarzyna there were 
30 heat stations built in the Company’s own heating 
network, with a capacity of 3.31 MWt.

In 2012, construction of a new heating network in Święta 
Katrzyna was continued, and in Wrocław the Company’s 
own heating network was set up, providing heat to the 
facilities located at Długa Street directly from the source. 
New connections will be continued.

TPM Project

TPM (Total Productive Maintenance), i.e. comprehen-
sive maintenance of machines and appliances, is a proven 
method which enables appliances to be maintained at 
the highest quality level by reducing and gradually elimi-
nating problems resulting from emergency stop pages 
due to the implementation of employees’ initiatives.

The idea of TPM is a “house-keeping” approach to 
the entrusted property, which enables the company to 
improve surveillance over the premises, and, thus,results 
in preventing failures. 

The completion of TPM in KOGENERACJA S.A. 
resulted in the reduction of the appliances and instal-
lation maintenance costs. Each object in the Company 
is prepared to be provided to the Owner – Leader 
and within the TPM project becomes a sub-project.  
In 2012, 8 basic sub-projects were prepared. 40 employee 
proposals were obtained and 38 implemented.
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Zintegrowany System Zarządzania

KOGENERACJA S.A. posiada certyfikat Zintegro-
wanego Sytemu Zarządzania, który swoim zakresem  
obejmuje trzy systemy:

• System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami 
normy PN-EN ISO 9001:2010,

• System Zarządzania Środowiskowego zgodny  
z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005,

• System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
zgodny z wymaganiami standardu OHSAS 18001:2007.

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji  
w Warszawie (PCBC) ważny jest do 10 maja 2013 roku.

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BHP

KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem z Grupy 
kapitałowej EDF wytwarzającym w skojarzeniu energię 
elektryczną i ciepło, dzięki czemu przyczynia się do 
pełniejszego wykorzystania energii chemicznej paliwa,  
a tym samym ogranicza zanieczyszczenie środowiska.

Spółka realizuje swoją podstawową działalność w oparciu 
o zasady zrównoważonego rozwoju, co umożliwia 
osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku ekonomicz-
nego przy jednoczesnej dbałości o otoczenie społeczne  
i środowisko naturalne.

KOGENERACJA S.A. poprzez wysoki poziom bezpie-
czeństwa i profesjonalną postawę pracowników chce 
być postrzegana jako spółka wiarygodna, zasługująca 
na zaufanie klientów i akcjonariuszy oraz akceptowalna 
przez lokalną społeczność. Mając pełne rozeznanie 
rodzajów i świadomość skali zagrożeń dla środowiska 
naturalnego i środowiska pracy Spółka zobowiązuje się do:

• zapewnienia klientom dostaw ciepła i energii elek-
trycznej przy zachowaniu parametrów jakościowych  
w sposób bezpieczny i efektywny ekonomicznie;

• przestrzegania przepisów prawnych, w szczególności 
regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz ochrony środo-
wiska;

• systematycznego identyfikowania zagrożeń, analizo-
wania ich i podejmowania niezbędnych działań zapobie-
gawczych;

• podejmowania działań zmierzających do ograniczania 
niekorzystnego oddziaływania Spółki na środowisko 
naturalne oraz do zachowania jego bioróżnorodności;

• ciągłej minimalizacji ryzyk związanych z zagrożeniami 
zidentyfikowanymi przy produkcji energii elektrycznej  

Integrated Manage ment System 

KOGENERACJA S.A. holds the Integrated Manage-
ment System certification, covering three systems:

• Quality Management System compliant with standard 
PN-EN ISO 9001:2010;

• Environmental Management System compliant with 
standard PN-EN ISO 14001:2005;

• Health and Safety Management System compliant 
with standard OHSAS 18001:2007.

The Integrated Management System Certificate issued 
by the Polish Research and Certification Centre in 
Warsaw (PCBC) expires on 10 May 2013.

QUALITY, ENVIRONMENT AND EHS POLICY

KOGENERACJA S.A. is an enterprise of the EDF 
Group co-generating electricity and heat and, thus, 
contributing to more comprehensive utilisation of  the 
chemical energy of fuel, which also means the reduction 
of environmental pollution.

Thanks to the high safety level and professional atti-
tude of its employees, KOGENERACJA S.A. wants to 
be asserted as a reliable company that deserves the trust 
of its customers and shareholders and as a company 
accepted by the local community. With the comprehen-
sive reconnaissance of types and scale of hazards for the 
natural and work environments, the Company under-
takes as follows:

• to ensure heat and electricity supplies to customers with 
attention paid to quality, safety and economic efficiency,

• to abide by legal regulations, especially those related 
to EHS, fire safety and natural environment protection 
issues;

• to identify risks systematically, to analyse them and to 
undertake necessary preventive measures;

• to undertake actions aimed at reducing the negative 
impact of the Company on the natural environment and 
to preserve biodiversity;

JAKOŚĆ I EKOLOGIA QUALITY AND ECOLOGY

• to continuously reduce risks related to threats identified 
in the production of electricity and heat and to prevent 
emergency situations, fire incidents,accidents and voca-
tional diseases;

• to carry out systematic reviews and efficiency assess-
ments of the Integrated Management System;

• to raise qualifications, professional skills and awareness 
of employees as well as to offer active support for all the 
initiatives to improve quality and EHS standards;

• to cooperate with all stakeholders, especially with local 
authorities and local associations;

• to meet the requirements and sustainable improvement 
of the Integrated Management System in compliance 
with the following norms: PN-EN ISO 9001, PN-EN 
ISO 14001 and OHSAS 18001.

All the employees of KOGENERACJA S.A. are aware 
of this Policy and guarantee with their activities the high 
level of services with attention to health and environ-
mental safety issues, obliging the same to the visitors and 
employees of third party entities carrying out operations 
within the area of the Company. To fully achieve the 
objectives specified in this Policy, the Company under-
takes to ensure the necessary resources.

With respect to safety issues this Policy is further 
developed in the EHS Policy of KOGENERACJA 
S.A.which is at the same time related to the EHS Policy 
of the EDF Group in Poland.

i cieplnej oraz zapobiegania awariom, zdarzeniom poża-
rowym i wypadkowym oraz chorobom zawodowym;

• prowadzenia systematycznych przeglądów i ocen 
skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania;

• podnoszenia kwalifikacji, umiejętności zawodowych  
i świadomości pracowników oraz aktywnego wspierania 
wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,;

• współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
w szczególności z lokalnymi władzami i społecznościami;

• spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Zinte-
growanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: 
PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 
18001.

Wszyscy pracownicy KOGENERACJI S.A. świa-
domi treści niniejszej Polityki gwarantują swoimi dzia-
łaniami dbałość o wysoki poziom świadczonych usług  
w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska, obligując 
również do tego gości oraz pracowników innych firm 
prowadzących działalność na jej terenie.

Dążąc do pełnego osiągnięcia celów zawartych  
w niniejszej Polityce Spółka zobowiązuje się do zapew-
nienia środków niezbędnych do ich realizacji. Rozwi-
nięciem niniejszej Polityki w zakresie bezpieczeństwa  
jest Polityka BHP KOGENERACJI S.A., która jest 
jednocześnie powiązana z Polityką BHP Grupy EDF  
w Polsce.
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Pozwolenia Zintegrowane

W 2012 roku nie zmieniano decyzji administracyjnych. 
Kontrole Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środo-
wiska przeprowadzone w EC Wrocław i EC Czechnica 
potwierdziły dotrzymywanie przez Spółkę norm okre-
ślonych w pozwoleniach zintegrowanych z 2011 roku.

System handlu uprawnieniami do emisji CO2

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 
roku w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału 
Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-
2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnie-
niami do emisji ograniczono dla KOGENERACJI S.A. 
przydział emisji CO2 do poziomu 1 626 966 Mg CO2 
(poprzednio 2 168 400 Mg) na każdy rok obowiązy-
wania II KPRU:
• rzeczywista emisja w 2012 roku – 1 216 647 Mg,
• roczny przydział emisji – 1 626 966 Mg,
• nadwyżka za rok 2011 – 352 Mg,
• sprzedaż nadwyżek uprawnień – 470 000 Mg,
• stan na koniec 2012 roku (niedobór) – 59 329 Mg,
• uprawnienia zakupione w 2012 roku – 70 000 Mg,
• bilans roku 2012 po rozliczeniu całkowitym (nadwyżka) 
– 10 671 Mg.

Niedobór uprawnień CO2 w ilości 59 329 Mg ujęto  
w księgach za rok 2012 jako rezerwę w kwocie 1 946 tys. 
złotych. W dniu 1 grudnia 2012 roku dokonano także 
zakupu brakujących uprawnień w ilości 70 000 Mg celem 
zbilansowania rachunku emisji Spółki za rok 2012. 
Pozostałe uprawnienia w ilości 10 671 Mg zostały prze-
niesione na kolejny okres rozliczeniowy.

Sytuacja sektora energetycznego

W 2012 roku sytuację przedsiębiorstw na rynku 
energii elektrycznej kształtowały następujące czynniki 
zewnętrzne:

- spadek zapotrzebowania na energię elektryczną

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Krajowym 
Systemie Elektroenergetycznym (KSE) było niższe  

Integrated Permits

No administrative decisions were changed in 2012.  
The inspections of the Provincial Environmental Protec-
tion Inspector held in EC Wrocław and EC Czechnica 
confirmed compliance with the standards stipulated in 
the integrated permits of 2011.

Trading in carbon credits

The ordinance of the Council of Ministers of 1 July 
2008 on adoption of the national plan of distribution of 
the CO2 emission allowances for the years 2008-2012 
within EU emission allowances trade, reduced the enti-
tlement granted to KOGENERACJA S.A. to 1,609,580 
Mg CO2 (compared with 2,168,400 Mg previously) for 
each year of the national plan’s validity:

• actual emissions in 2012 – 1,216,647 Mg

• annual emission entitlement – 1,626,966 Mg

• surplus for 2011 – 352 Mg

• sale of surplus allowances – 470,000 Mg

• balance at the end of 2012 (shortage) – 59,329 Mg

• allowances purchased in 2012  – 70,000 Mg

• balance of  2012 after final settlement (surplus) – 10,671 Mg

The shortage of CO2 emission allowances of 59,329 Mg 
was recognised in the books for 2012 as a provision 
of PLN 1,946 thousand. On 1 December 2012, also 
the missing allowances of 70,000 Mg were purchased 
to balance the Company ’s  emissions for 2012.  
The remaining allowances of 10,671 Mg were carried 
over to the following settlement period.

Situation of the energy sector

In 2012, the situation of the energy sector was shaped by 
the following external factors:

- Decrease in demand for electricity

The demand for electricity in the National Energy 
System (KSE) was lower by 2.94% year-on-year. The 
decrease was mainly driven by the weakening indus-
trial output and the deteriorating situation in the Polish 
economy.

- Decrease in energy prices

Also, a decrease was observed in the forward market of 
energy prices, which was driven by falling quotations  
of CO2 emission allowances; growing coal stocks in coal 
mines and in the domestic electricity producers; falling 
industrial output and the associated decrease in domestic 
demand for electricity; the strategy of energy groups 
that had a shortage of production capacity vs. the energy 
volume supplied to end-users and planning to purchase 
energy in the market possibly cheaply to sell it on later; 
and the growing generation of energy from the renew-

o 2,94% w stosunku do roku ubiegłego. Do głównych 
czynników mających wpływ na zanotowanie spadku 
należy: słabnąca dynamika produkcji przemysłowej oraz 
pogarszająca się sytuacja w polskiej gospodarce.

- spadek cen energii

Odnotowano także spadek cen energii na rynku termi-
nowym, na który wpłynęły: spadek notowań upraw-
nień do emisji CO2, rosnący poziom zapasów węgla  
w kopalniach oraz u krajowych producentów energii 
elektrycznej, spadek produkcji przemysłowej i związany 
z tym spadek krajowego zapotrzebowania na energię 
elektryczną, strategia grup energetycznych posiadających 
niedobór mocy produkcyjnych w stosunku do wolumenu 
energii dostarczanej odbiorcom końcowym, polegająca na 
możliwie tanim zakupie energii na rynku w celu jej dalszej 
odsprzedaży, oraz rosnąca generacja z OZE wypierająca  
z rynku najdroższe elektrownie konwencjonalne i w rezul-
tacie obniżająca ceny energii na rynku hurtowym.  

- spadek cen certyfikatów zielonych i czerwonych

W 2012 roku nastąpił również znaczny spadek cen certy-
fikatów zielonych. Główną przyczyną takiej sytuacji 
była nadpodaż praw majątkowych na rynku związana  
z większą produkcją energii ze źródeł odnawialnych 
wobec wolumenu potrzebnego do umorzenia. Dodat-
kowym czynnikiem wpływającym na obniżenie wartości 
praw majątkowych było opóźnienie wdrożenia nowej 
ustawy o OZE zmieniającej system wsparcia dla produ-
centów energii ze źródeł odnawialnych. Podobna sytu-
acja miała miejsce w przypadku certyfikatów czerwonych, 
których ceny straciły w listopadzie 2012 roku ponad 50% 
swojej wartości. Uzyskany poziom cen stanowi zaledwie 
8% wysokości opłaty zastępczej. Za ostrym spadkiem 
notowań certyfikatów stoi niepewność dotycząca sytuacji 
prawnej związana z brakiem przepisów przedłużających 
dotychczasowy system wsparcia kogeneracji i w związku 
z tym ich wyprzedaż przez posiadaczy praw majątkowych. 
Propozycja ministra gospodarki dotycząca umarzania 
certyfikatów tylko w roku, w którym wyprodukowano 
wspieraną nimi energię, było kolejnym czynnikiem wpły-
wającym negatywnie na poziom cen.

Sytuacja na rynkach energii elektrycznej i certyfikatów  
w 2013 roku będzie związana głównie z regulacjami praw-
nymi i tempem ich wdrażania:

- projekt przedłużenia do końca marca 2015 roku 
systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej  
i ciepła w jednostkach wysoko sprawnej kogeneracji ;

- ponowne przekazanie tzw. trójpaku, czyli nowelizacji 
prawa energetycznego oraz ustaw z nim związanych,  
do prac w podkomisji.

able energy sources, driving conventional power plants 
out of business and effectively reducing energy prices in 
the wholesale market.     

- Falling prices of green and red certificates

2012 also saw a major decrease in the price of green 
certificates. This was mainly caused by the oversupply of 
the certificates in the market, associated with the higher 
production of energy from renewable sources vs. the 
volumes needed for redemption. The value of the certifi-
cates was also affected by the delayed implementation of 
the Act on Renewable Energy Sources, which amended 
the system of support for the producers of green energy.   
A similar situation occurred with respect to the red 
certificates, whose prices were cut by more than 50% in 
November 2012. The resulting prices are merely 8% of 
the substitution fee. The sharp decrease in the certificate 
prices is underpinned by uncertainty about the legal situ-
ation due to the lack of regulations that would extend the 
existing system supporting the co-generation. Without 
the requisite legislation in place, the holders of the certif-
icates are selling them off. The proposal of the Economy 
Minister postulating redemption of the certificates only 
in the year when their underlying energy was produced 
was another factor that negatively affected the prices.

The situation in the electricity and certificates markets 
in 2013 will be mainly linked to the legal environment 
and the speed of implementation of the legal changes, 
specifically:

- the proposed prolongation to the end of March 2015 of 
the system of support of electricity and heat production 
in the highly efficient co-generation units; 

- resubmission of the so-called “three-pack energy” (an 
amendment of the Energy Law and its associated acts) 
to the parliamentary sub-commission. 
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Normy środowiskowe - Roczne emisje w 2012 roku
Environmental protection - Annual emission in 2012

EC Wrocław EC Czechnica EC Zawidawie

(w Mg)
(in Mg)

Emisja
Emission

Wartość  
dopuszczalna

Acceptable

Emisja
Emission

Wartość  
dopuszczalna

Acceptable

Emisja
Emission

Wartość  
dopuszczalna

Acceptable

SO2 3 758 12 315 882 3 052 0 89

NOx 2 274 4 003 717 1 316 15 42

Pyły / Dusts 80 833 43 259 0 24

CO2 981 642 1 242 892 226 975 366 688 8 030 17 386

3 758

SO2

Emisje zrealizowane w 2012 roku / Actual emissions in 2012

Emisje zrealizowane w 2011 roku / Actual emissions in 2011

Emisje dopuszczalne w roku / Permitted emissions in the year

NOx Pyły CO2

3 766

12 315

2 274 2 164

4 003

80 82
833

981 642 990 471

1 242 892

SO2

Emisje zrealizowane w 2012 roku / Actual emissions in 2012

Emisje zrealizowane w 2011 roku / Actual emissions in 2011

Emisje dopuszczalne w roku / Permitted emissions in the year

NOx Pyły

882 755

3 052

717 646
1 316

43 23 259

CO2

226 975 235 082

366 688

WĘGIEL NISKOZASIARCZONY I BIOMASA

W 2012 roku Spółka brała udział w wielu przedsięwzię-
ciach w ramach Umowy o świadczeniu usług w zakresie 
badań i rozwoju z EDF Polska CUW Sp. z o.o. w celu 
dostosowania urządzeń wytwórczych do przyszłych 
wymogów środowiskowych oraz stosowania nowych 
technologii w procesie wytwarzania ciepła i energii elek-
trycznej. Należy wyszczególnić udział w:

• kontynuowaniu procesu badawczego związanego ze 
współmieleniem biomasy i wyznaczeniem optymal-
nego (maksymalnego i bezpiecznego) udziału masowego 
biomasy w paliwie;

• prowadzeniu badań nad analizą możliwości wykorzy-
stania azotu w instalacjach biomasowych;

• prowadzeniu badań nad zagrożeniem szlakowa-
niem i korozją chlorkową w kotłach spalających  
i współspalających biomasę – przeprowadzono analizę 
procesu korozji wysokotemperaturowej oraz przegląd 
obecnie stosowanych sposobów ich zapobiegania oraz 
wpływu biomasy na stosowane powłoki ochronne;

• prowadzeniu badania efektywności instalacji SNCR oraz 
jej wpływu na pracę kotła w porównaniu do technologii 
SCR;

• sprawdzaniu możliwości optymalizacji procesu spalania 
poprzez wykorzystanie akustycznego systemu pomiaru 
temperatury, przygotowania powietrza do kotła, systemu 
monitorowania zanieczyszczeń komory paleniskowej oraz 
modyfikacji systemów rozruchowych kotłów i poprawę 
ich własności dynamicznych;

• utworzeniu bazy danych w odniesieniu do stosowanych  
w Spółce biomas wraz z kartami charakterystyki tych paliw;

• przeanalizowaniu możliwości zastosowania w Spółce 
paliw alternatywnych  m.in. otrzymywanych z osadów 
ściekowych;

LOW SULPHUR COAL AND BIOMASS

In 2012, as part of the R&D Service Agreement with 
EDF Polska CUW, the Company participated in the 
adaptation of the generating equipment to the future 
environmental requirements and the application of new 
technologies in the process of heat and electricity genera-
tion, including in particular:

• continuing the research process into the co-milling 
of biomass and setting the (maximum and safe) weight  
fraction of biomass in fuel; 

• completing analyses on the use of nitrogen in biomass 
installations;

• conducting research on the risk of soiling and chlo-
ride corrosion in the boilers used for combustion and 
co-combustion of biomass; an analysis of high-temper-
ature corrosion was undertaken, and a review was carried 
out of the anti-corrosion measures and the impact of 
biomass on protective layers;

• assessing the effectiveness of the SNCR installation, and 
the impact on the boiler performance compared with the 
SCR technology;

• checking the possibility of the optimisation of the 
combustion process through the use of the acoustic system 
of temperature measurement; priming the boiler air;  
a system of monitoring the contamination of the combus-
tion chamber; and the modification of the boiler start-up 
systems with improvement of their dynamic properties;

• assessing the outlook for the use of ashes from EDF 
companies in Poland, taking account of the ash quality 
and the environmental impact;

• creating a database of the biomass types used in the 
Company, along with the Characteristics Cards for such 
fuels; 
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Liczba pracowników na koniec roku

Number of employees at the end of the year
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• przeprowadzeniu analizy w zakresie systemu energetycz-
nego opartego na trigeneracji gazowej.

W 2012 roku Spółka w dziedzinie rozwoju prowadziła 
prace nad:

• przygotowaniem projektu budowy nowej jednostki 
wytwórczej energii elektrycznej i ciepła w EC Czechnica. 
Wykonano dodatkowe analizy związane z lokalizacją 
nowej jednostki i analizy techniczno-ekonomiczne przy-
łączania mediów i wyprowadzenia mocy;

• dostosowaniem infrastruktury EC Wrocław do 
wymogów dyrektywy IED w zakresie ograniczenia emisji 
SOx do 200mg/Nm3;

• dostosowaniem infrastruktury KOGENERACJI 
Wrocław do wymogów dyrektywy IED w zakresie ogra-
niczenia emisji NOx do 200mg/Nm3;

• dostosowaniem kotła K-1 w EC Wrocław do możli-
wości spalania 100% biomasy.

• analysing the possibility of using in the Company alter-
native fuels, including those derived from sewage sludge;

• conducting analyses relating to the energy system based 
on gas tri-generation.

In 2012, the Company undertook the following develop-
ment actions:

• preparing a project of construction of a new electricity 
and heat generating unit in EC Czechnica; performing 
additional analyses associated with the location of the new 
unit, including technical and economic analyses relating to 
the connection of utilities and power take-off; 

•adjusting the infrastructure in EC Wrocław to the 
requirements of the IED Directive with regard to the 
reduction of sulphur oxide to 200mg/Nm3;

• adjusting the infrastructure in KOGENERACJA 
Wrocław to the requirements of the IED Directive with 
regard to the reduction of nitrogen oxide to 200mg/Nm3;

• adjusting boiler K-1 in EC Wrocław to combust 100% 
biomass.

Rozwój organizacji - Dane statystyczne
Organisational development - Statistics

Zatrudnienie wg wykształcenia na koniec 2012 roku

Employment by education at the end of 2012

281
Średnie / Secondary

144
Wyższe / Academic83

Zasadnicze  zawodowe
Vocational

28
Podstawowe

 Primary

Średni wiek pracowników 
Average age of employees

46,34
48,51

43,97
46,30

44,68 45,32
47,52

46,12
47,92

45,70
48,3247,03
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Zatrudnienie wg płci na koniec 2012 roku

Employment by gender at the end of 2012

64
Kobiety / Women

472
Mężczyźni / Men



Strategia KOGENERACJI S.A.
Strategy of KOGENERACJA S.A.

Celem Nadrzędnym KOGENERACJI S.A. jest 
uzyskanie wysokiej rentowności na poziomie oczeki-
wanym przez akcjonariuszy poprzez działania pozosta-
jące w zgodzie z misją Firmy. Strategia do 2016 roku 
opiera się na następujących Celach Strategicznych:

A Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarzą-
dzania jakością i środowiskiem w Spółce – w ramach 
celu Spółka zdecydowała o poddaniu się kontroli 
firmy DuPont w zakresie systemu zarządzania BHP. 
Po przeprowadzeniu szeregu działań organizacyjnych  
i operacyjnych osiągnięto zadowalający wynik kontroli.

B Utrzymanie pozycji lidera na rynku ciepła - w ramach 
celu Spółka realizowała działania związane zarówno  
z rozwojem sieci jak i budowaniem wizerunku oraz 
rozszerzaniem usług poprzez wdrożenie oferty dystrybu-
cyjnej dla energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

C Zapewnienie oczekiwanej rentowności Grupy Kapi-
tałowej KOGENERACJA S.A. - w ramach celu Spółka 
skoncentrowała się na zróżnicowanych aspektach zarzą-
dzania mających wpływ na finansową stronę prowa-
dzenia działalności.

D Poprawa efektywności wytwarzania i ograniczanie 
negatywnego wpływu na środowisko poprzez dosto-
sowanie urządzeń EC Czechnica do spalania biomasy 
oraz urządzeń produkcyjnych do spełniania przyszłych 
wymagań środowiskowych.

E  Rozwijanie kompetencji  pracowników przy 
uwzględnieniu aspektów społecznych - w ramach celu 
kontynuowano realizację planów rozwojowych posia-
danych kompetencji, głównie przez pracowników  
z obszarów technicznych.

Powyższe Cele Strategiczne przełożono na konkretne 
działania operacyjne zawarte w Planie Operacyjnym 
KOGENERACJI S.A. Monitoring i ocena stopnia 
realizacji poszczególnych celów dokonywana jest na 
podstawie precyzyjnie zdefiniowanych, mierzalnych 
wskaźników. Ich wielkości były cyklicznie prezentowane 
Zarządowi Spółki oraz Dyrektorom Operacyjnym. 

W roku 2012 przeprowadzono dwukrotnie okresowy 
monitoring realizacji celów. Podczas tych spotkań okre-
ślone zostały także obszary wrażliwe na niepowodzenie.

The overarching objective of the Company will be to 
achieve high profitability at the level expected by the 
shareholders, acting in line with Company’s mission 
statement. The strategy until 2016 rests on 5 Strategic 
Objectives:

A Improvement of occupational health and safety and 
quality and environmental management in the Company 
- as part of this objective, the Company decided to 
undergo an audit by Du Pont relating to  health and safety 
management. After a number of organisational and opera-
tional actions, a positive result of the audit was achieved.

B Maintaining the lead position in the heat market – 
as part of this objective, the Company delivered actions 
closely connected with the development of the network, 
brand building and the expansion of services by the imple-
mentation of a distribution offer for electricity, heat and 
cold; 

C  Ensuring the expected profitabil ity of the  
KOGENERACJA Group - as part of this objective, 
the Company focused on different management aspects 
affecting its trading performance.

D Improvement of efficiency of energy generation 
and limitation of the negative environmental impact by 
adjusting the equipment of EC Czechnica to combust 
biomass and adapting the production equipment to 
ensure compliance with the future environmental 
requirements.

E  Development of staff competences taking into 
account social aspects  - as part of this objective, the 
Company continued the delivery of the skills develop-
ment plans, especially for the employees from the tech-
nical functions.

These strategic objectives were translated into specific 
operational objectives contained in the Operational 
Plan of KOGENERACJA S.A. The progress towards 
the achievement of individual objectives is monitored 
and assessed using precisely defined metrics. The metrics 
were regularly presented to the Management Board and 
the Company’s Operational Directors. 

In 2012, the delivery of the objectives was monitored 
twice. During the process, failure-prone areas were iden-
tified.

Zarządzanie przez Cele

W 2012 roku kontynuowano wprowadzone w roku 2002 
Zarządzanie przez Cele. Zadaniem obranej metody 
zarządzania jest umożliwienie efektywnego kierowania 
Spółką. Od 2004 roku system Zarządzania przez Cele 
realizowany jest również na poziomie stanowisk specja-
listów.

Na początku 2012 roku zostały zawarte szczegółowe 
kontrakty o cele pomiędzy Dyrektorem Generalnym  
a poszczególnymi Dyrektorami Operacyjnymi. Zapisy 
kontraktów o cele na rok 2012 wynikały bezpośrednio  
z przyjętej Strategii KOGENERACJI S.A. 

Podobnie jak w roku poprzedzającym, również  
i w tym celom operacyjnym nadano priorytety ważności,  
a w kontraktach o cele zawarto wagi dla poszczególnych 
działań oraz kryteria punktowej oceny realizacji. Zadania 
objęte kontraktami realizowane były na podstawie umów 
o cele zawartych przez Dyrektorów Operacyjnych  
z Kierownikami Działów oraz z osobami na stanowi-
skach samodzielnych.

Polityka zatrudnienia

Przyjęto działania mające na celu racjonalne zmniej-
szanie zatrudnienia. Rekrutacje wynikają z konieczności 
zastępowania pracowników odchodzących na emeryturę 
w ramach programu PIO (Program Indywidualnych 
Odejść) I, II i IV. W ramach rekrutacji zewnętrznych 
przyjęto w 2012 roku 17 osób.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dla KOGENERACJI S.A. kwestią priorytetową jest 
ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy. 
Zarząd Spółki wdrożył cały szereg działań w celu 
poprawy obecnego stanu rzeczy, dążąc do ambitnego 
celu, jakim jest całkowite wyeliminowanie wypadków 
przy pracy. Wysiłki te będą kontynuowane również  
w latach przyszłych, w szczególności poprzez podno-
szenie świadomości i zaangażowania pracowników w tej 
kwestii, dokonywanie analizy ryzyka przed wykonaniem 
niebezpiecznych czynności oraz promowanie postaw 
roztropności.

W dniach 12-15 czerwca 2012 roku został przepro-
wadzony przez firmę DuPont audyt Systemu Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem. Średni wynik dla ocenianych 
elementów (12 elementów kultury bezpieczeństwa oraz 
zarządzanie bezpieczeństwem podwykonawców) wyniósł 
2,9. Odnotowano znaczącą poprawę w stosunku do 
poprzedniego audytu przeprowadzonego w roku 2010, 
podczas którego uzyskano średni wynik 1,7. 

Management through objectives

2012 saw continuation of the Management Through 
Objectives exercise implemented in 2002. This manage-
ment methodology is supposed to facilitate effective 
management of the Company. Since 2004, also specialist 
positions have been covered by the Management 
Through Objectives system.

In early 2012 detailed Objectives Contracts were signed 
between the Managing Director and the individual 
Operational Directors. The provisions of the Objectives 
Contracts for 2012 resulted directly from the strategy of 
the Company. 

Like in the previous year, priorities were assigned to 
the operational objectives and the Objectives Contracts 
contained weights for particular actions and precise 
scores for measuring their delivery. The tasks covered by 
the Contracts were being pursued based on the Objec-
tives Contracts signed by the Operational Directors 
with the Department Managers and with staff members 
holding independent positions.

Employment policy

Actions were implemented towards the reasonable reduc-
tion of employment. The completed recruitments result 
from the need to replace the staff retiring as part of the  
Individual Terminations Programme I, II and IV.  
In 2012, 17 persons were hired as a result of an external  
recruitment. 

Occupational Health and Safety

It is a priority for KOGENRACJA S.A. to constantly 
increase the work safety level. The Company’s Manage-
ment Board has implemented a number of actions to 
improve the current situation and set the challenge for 
reducing the accidents at work to nil. These efforts will 
be continued also in the next years, particularly through 
awareness-building and encouraging staff commitment 
to this issue as well as analyses of risks before under-
taking dangerous tasks and promoting cautious attitudes.

On 12-15 June 2012, DuPont completed an audit of the 
Safety Management System. The average result of the 
assessed elements (12 elements of the safety culture and 
subcontractors’ safety management) was 2.9. A major 
improvement was noted vs. the previous audit held in 
2010, when the average result of 1.7 was achieved.
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Opieka medyczna

KOGENERACJA S.A. współpracuje z EMC Instytut 
Medyczny S.A. w zakresie świadczenia usług medycz-
nych dla pracowników Spółki oraz medycyny pracy. 
Ponadto Spółka podpisała umowę z PZU, która gwaran-
tuje pracownikom dostęp do lekarzy specjalistów 
oraz innych ponadstandardowych świadczeń w zależ-
ności od indywidualnego ubezpieczenia. W 2012 roku  
w ramach współpracy z powyższymi spółkami refundo-
wano pracownikom szczepienia przeciw grypie. W maju 
2012 roku został uruchomiony program profilaktyczny  
w kierunku wczesnego wykrywania jaskry.

Healthcare

KOGENERACJA S.A. has an agreement with EMC 
Instytut Medyczny SA for the provision of medical 
services to the Company’s employees, including occupa-
tional medicine services. The Company has also signed an 
agreement with PZU (Insurer) that gives its employees 
access to specialist healthcare and non-standard services, 
depending on the extent of the individual cover. In 2012, 
as part of co-operation with these companies, anti-flu 
vaccines for staff were refunded. In May 2012, a preven-
tive programme was launched aimed at early detection of 
glaucoma.

Działalność KOGENERACJI S.A.
w ramach Grupy EDF w Polsce

Activities of KOGENERACJA S.A.
within the EDF Group in Poland

EDF jest obecny w Polsce od ponad 10 lat. EDF  
w Polsce zapewnia łączne zdolności wytwarzania ponad 
3000 MW i ponad 4000 MWt oraz kompletny wachlarz 
usług energetycznych i środowiskowych. Grupa produ-
kuje w Polsce 10% energii elektrycznej oraz około 15% 
ciepła sieciowego. Podstawową działalnością spółek 

Grupy EDF w Polsce jest wytwarzanie energii elek-
trycznej i ciepła. Grupę wytwórczą EDF w Polsce tworzą: 
elektrownia EDF Rybnik oraz 5 elektrociepłowni:  
w Krakowie, Gdańsku i Gdyni, Toruniu, Zielonej Górze 
i KOGENERACJA we Wrocławiu, a także Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnobrzegu.

W skład grupy wchodzą równie przedsiębiorstwa  
handlowe i usługowe:

• EDF Paliwa, odpowiedzialny za zakupy węgla i biomasy 
na rzecz Grupy EDF,
• EDF Energia, spółka obrotu energią i prawami mająt-
kowymi,
• Fenice Poland, prowadząca outsourcing działalności 
energetycznej przedsiębiorstw.

KOGENERACJA S.A. współpracuje z innymi spółkami 
Grupy EDF w Polsce w celu osiągnięcia efektu synergii. 
Działalność prowadzona jest w ramach zespołów robo-
czych odpowiadających następującym obszarom: ochrona 
środowiska, produkcja i remonty, finanse, zakupy, dystry-
bucja ciepła, BHP.

The EDF Group has been active in Poland for over 10 
years. EDF in Poland offers joint capacity of over 3000 
MW and over 4000 MWt and a comprehensive port-
folio of power and environmental services. The Group 
produces 10% of the electricity and about 15% of the 
network heat in Poland. The basic activities of the enti-

ties within the EDF Group 
in Poland focus on manufac-
turing electricity and heat. 
The production group of EDF 
in Poland is composed of a 
power plant in Rybnik and 
5 heat and power plants: in 
Kraków, Gdańsk and Gdynia, 
Toruń, Zielona Góra and 
KOGENERACJA in Wrocław 
as well as Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej in Tarno-
brzeg.

Within the Group there are also commercial companies 
and service providers, such as:

• EDF Paliwa, responsible for coal and biomass purchases 
for the EDF Group
• EDF Energia, a company trading electricity and 
property rights,
• Fenice Poland, providing outsourcing services of power 
operations.

KOGENERACJA S.A. cooperates with other enti-
ties within the EDF Group in Poland in order to take 
advantage of the synergy effect. The work is organ-
ised within Centrum Usług Wspólnych EDF Polska  
Sp. z o.o. (Shared Services Centre) and within working 
teams focused on environment, production, overhaul, 
finances, purchases, heat distribution and EHS.
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Synergia w Grupie EDF

W celu osiągnięcia synergii w Spółkach Grupy  
EDF Polska z dniem 1 lipca 2010 roku rozpo-
częto wdrażanie projektu związanego z wydzieleniem 
obszarów nietechnicznych do Centrum Usług Wspól-
nych (CUW ) w Krakowie. W efekcie połączenia  
i powstania CUW zmianie uległa struktura organizacyjna  
KOGENERACJI S.A. Wyłączono  obszary: Finanse, 
Informatyka, Zakupy, Inżynieria, Zasoby Ludzkie  
i Audyt Wewnętrzny. 

Rozwój kompetencji pracowników 

W 2012 roku wskaźnik realizacji szkoleń w Spółce 
wyniósł  83%. Średnia liczba dni szkoleń na 1 pracow-
nika wyniosła 5,4. Łącznie w 2012 roku zrealizowano 
27 tys. godzin szkoleń. W roku 2012 Spółka prowadziła 
liczne szkolenia zawodowe finansowane z własnych 
środków. Duży nacisk położono na szkolenia techniczne,  
a w tym na sprawy związane z bezpieczeństwem  
i higieną pracy. Najwięcej osób uczestniczących w szkole-
niach zawodowych to pracownicy Dyrekcji Technicznej. 
Organizowane były również szkolenia przez trenerów  
z Instytutu Psychoimmunologii na temat stresu i wypa-
lenia zawodowego.

ŚRODOWISKO NATURALNE

Działania środowiskowe w KOGENERACJI S.A. 
dotyczą ograniczania emisji szkodliwych gazów, stoso-
wania odnawialnych źródeł energii (zwiększanie 
produkcji z biomasy), likwidacji składowisk odpadów 
itp. Obecnie biomasa jest współspalana na blokach 
BC-1, BC-2 i BC-3 w EC Wrocław. W ramach inwe-
stycji w EC Czechnica przeprowadzono modernizację 
i przystosowanie jednego z kotłów węglowych na kocioł 
fluidalny ze złożem bąbelkowym, który w stu procentach  
opalany jest biomasą. Po modernizacji urządzenie produ-
kuje z biomasy 100t pary na godzinę, która posłuży do 
produkcji energii elektrycznej oraz ciepła dla Wrocławia 
i Siechnic. Eksploatacja kotła fluidalnego wraz z całą 
przynależną infrastrukturą do podawania biomasy 
rozpoczęła się pod koniec IV kwartału 2010 roku.  

Zrównoważony Rozwój  jest  f i lozofią  rozwoju 
umożliwiającą pogodzenie satysfakcjonującego wyniku 
ekonomicznego z głęboką troską o otoczenie społeczne  
i środowisko naturalne.

Synergies in the EDF Group

In search of synergies in the companies of the EDF 
Polska Group, as of 1 July 2010 a project consisting in 
delegating the non-technical areas of operations to the 
Shared Services Centre in Krakow was launched.

As a result of sharing operations and the launch of the 
Shared Services Centre the organisational structure of 
KOGENERACJA S.A. changed. The following areas 
were delegated to SSC: Finances, IT, Human Resources, 
Internal Audit, Purchase and Engineering. 

Development of staff competencies 

In 2012, the training completion rate in the Company 
was 83%. The average days of training per employee 
were 5.4. In 2012, a total of 27 thousand training hours 
were delivered. In 2012, the Company carried out 
numerous professional training courses funded from 
equity.  A strong focus was placed on technical training, 
including the issues related to occupational health and 
safety. Most trainees were from the Technical Directo-
rate. Also, training was conducted by trainers from the 
Psycho immunology Institute on the impact of stress and 
professional burnout.

NATURAL ENVIRONMENT

KOGENERACJA S.A. focuses its environmental 
protection measures on the reduction of harmful gas 
emissions, the use of renewable energy sources (increased 
production from biomass), the liquidation of landfills, etc. 
Currently, biomass is combusted in units BC-1, BC-2 
and BC-3 in EC Wrocław. As part of the investment 
in EC Czechnica, one of the coal boilers was upgraded 
and retrofitted into a fluidised bed boiler, which is 
100% biomass-fired. After the upgrade, the equipment 
produces 100 tons of steam/hour from biomass: the 
steam will be used for electricity and heat production for 
Wrocław and Siechnice. The fluidised bed boiler, with 
its entire biomass-feeding infrastructure, was brought 
into use late in Q4 2010. In October 2011, a decision 
was taken to increase the production of green energy in 

Sustainable development is a philosophy that promotes 
the combination of satisfactory trading performance 
with a profound care about the social and natural envi-
ronment.

Zrównoważony Rozwój i Odpowiedzialność 
Społeczna
Sustainable development and social responsibility

W paź dz i e r n iku  2011  roku  pod j ę to  dec y z j ę  
o zwiększeniu produkcji „zielonej” energii w EC 
Wrocław poprzez dostosowanie bloku BC50 do spalania 
w stu procentach biomasy. Równocześnie rozpoczęto 
analizy możliwości dostosowania do „zielonej energii” 
drugiego, większego bloku energetycznego.

Uczestnictwo w projekcie rewitalizacji starych 
kamienic miejskich Wrocławia

Istotnym dla Spółki obszarem działalności jest współ-
praca z Zarządem Miasta Wrocławia w dziedzinie 
rewitalizacji substancji mieszkaniowej, nowych podłą-
czeń odbiorców ciepła do scentralizowanej sieci miej-
skiej, a także kompleksowej racjonalizacji zużycia energii  
w celu ograniczenia tzw. niskiej emisji. W 2012 roku do 
sieci ciepłowniczej zostały przyłączone 3 obiekty gminne  
z Programu „100 Kamienic” na łączną moc zamówioną 
0,29 MWt.

Patronat Energetyczny nad Młodzieżowym Ośrodkiem 
Socjoterapii

Spółka uczestniczyła w modernizacji rozwiązań ener-
getycznych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  
w celu poprawy efektywności energetycznej budynków. 
Celem projektu było uzyskanie oszczędności budże-
towych dzięki niższemu zużyciu energii oraz zadbanie  
o wzrost świadomości ekologicznej wychowanków  
i personelu Ośrodka. 

Działania na rzecz bioróżnorodności

Spółka przy współpracy z Fundacją Ekorozwoju prze-
prowadziła akcję sadzenia drzew, w ramach wsparcia 
inicjatyw społecznych wykorzystujących walory 
przyrodnicze. W Siechnicach, przy ul. Kwiatkow-
skiego, posadzono szpaler kilkudziesięciu lip, a na 
terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 
we Wrocławiu dokonano nasadzeń uzupełniających   
w ramach patronatu nad Ośrodkiem ustanowionego  
z Urzędem Miejskim Wrocławia. Celem tej akcji jest 
podnoszenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży 
oraz zwrócenie uwagi na  odpowiedzialność każdego 
człowieka za spuściznę przyrodniczą dla dobra przy-
szłych pokoleń. 

Promowanie dostępu do energii oraz ekoefektywność 

Spółka dąży do pozyskiwania nowych odbiorców do 
sieci ciepłowniczej. W ofercie dla dużych i małych 
przedsiębiorstw proponowane są dostawy ciepła za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej we Wrocławiu oraz 
w gminie Siechnice, w miejsce lokalnych źródeł ciepła  
z wykorzystaniem oleju, gazu, węgla. W ofercie dla 
klientów budynków mieszkalnych proponowana jest sieć 
ciepłownicza nowej generacji:

• indywidualne wymienniki ciepła do celów ogrzewania 
budynków oraz ciepła woda do potrzeb gospodarstw 
domowych,

• indywidualne opomiarowanie poboru ciepła w celu 
kontrolowania zużycia energii cieplnej.

W 2012 roku finalizowano budowę jednostki trójgene-
racyjnej (energia elektryczna, ciepło i chłodzenie) we 
Wrocławskim Parku Technologicznym.

EC Wrocław by the conversion of the BC50 boiler to 
combust 100% biomass. At the same time, analyses were 
started to check if another, larger unit might be retro-
fitted to produce green energy.

Participation in the project of rejuvenation of the old 
tenement houses in Wrocław.

The Company co-operates with the Management of the 
City of Wrocław on the rejuvenation of the city’s housing 
stock, the creation of new heat buyer connections to  
a centralised city network, and a comprehensive ration-
alisation of energy consumption to reduce the so-called 
“low-emission sources”. In 2012, there were 3 municipal 
buildings connected under the 100 Houses Programme, 
for a total contracted power of 0.29 MWt.  

Energy Patronage over the Youth Sociotherapy Centre.

The company participated in the modernization of 
energy solutions in Youth Sociotherapy Centre aiming 
at improvement of efficient energy use of buildings. The 
aim of the project was to achieve savings due to lower 
energy consumption and to ensure the growth of ecolog-
ical awareness of the pupils and the staff of the Centre.

Actions promoting biodiversity

The Company in association with the Eco-Development 
Foundation undertook a tree-planting activity as part 
of the social initiatives designed to improve the natural 
environment. A line of several dozen lime trees were 
planted in addition to those planted at Kwiatkowskiego 
Street in Siechnice. Also, together with the youth from 
the Youth Sociotherapy Centre 2 in Wrocław oak trees 
were  planted in the area around the Centre, under the 
patronage extended by the Wrocław City Office, whose 
purpose is to increase ecological awareness and man’s 
responsibility for natural heritage. In 2011, 100 trees 
were planted, 2.5-3.0 in height, under the Company’s 
projects pertaining to Business Social Responsibility.

Promoting access to energy and ecological effective-
ness

The Company aims to acquire new buyers of heat. Its 
offer for large and small enterprises includes heat 
supplies via the heat network in Wrocław and Siech-
nice instead of local heat sources using oil, gas and coal. 
The offer for the customers from residential buildings 
includes a new generation heat network:

 • individual heat exchangers for heating buildings, and 
hot water for households,

• individual heat meters for a controlled consumption of 
heat energy.

In 2012, construction of a tr i-generation unit 
(electricity,heat and cold) was finalized in the Wrocław 
Technology Park.
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Otoczenie społeczne

Społeczna odpowiedzialność Spółki, wpisująca się  
w zasady Zrównoważonego Rozwoju, wyraża się 
poprzez: politykę promującą racjonalne wykorzystanie 
energii, zaangażowanie na rzecz integracji osób niepeł-
nosprawnych z otoczeniem i propagowanie postaw 
prozdrowotnych. Realizacji tych celów sprzyja: patronat 
energetyczny nad Młodzieżowym Ośrodkiem Socjo-
terapii, organizowanie turystyki przemysłowej, promo-
wanie efektywności energetycznej wśród klientów  
i pracowników, wspieranie przedsięwzięć integracyjnych, 
wdrażanie programu pomocy dla klientów wrażliwych 
społecznie czy promowanie działań prozdrowotnych.

Social environment

The Company’s social responsibility, following the prin-
ciples of Sustainable Development, manifests itself 
through a policy that promotes rational use of energy, 
commitment to the social integration of the disabled and 
encouraging health-promoting attitudes. The delivery 
of these goals is facilitated by the energy patronage over 
the Youth Sociotherapy Centre 2, industrial tourism, the 
promotion of energy efficiency among customers and 
employees, supporting integration projects, a programme 
of assistance for socially sensitive customers and the 
promotion of health-improvement actions.

TURYSTYKA PRZEMYSŁOWA

W ramach corocznie organizowanych Dni Otwartych 
Drzwi Spółka umożliwia szerokiej rzeszy publiczności 
zwiedzanie zakładów produkcyjnych. 

PROGRAMY WSPARCIA DLA  
ORGANIZACJI INTEGRUJĄCYCH OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE

Spółka od lat wspiera międzynarodowe i lokalne przed-
sięwzięcia z udziałem osób niepełnosprawnych odbywa-
jące się we Wrocławiu poprzez: 

• obejmowanie patronatu nad Międzynarodowym 
Turniejem Tenisa na Wózkach Wrocław Cup organizo-
wanym przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców 
Niepełnosprawnych AKTYWNI;

• obejmowanie patronatu nad Międzynarodowym Inte-
gracyjnym Turniejem Tańca Towarzyskiego na wózkach 
GAR CUP Dance Wrocław;

• stałą współpracę z Wrocławskim Sejmikiem Osób 
Niepełnosprawnych, Posłem Sławomirem Piechotą, jak  
i Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie 
Miasta Wrocławia oraz ze Związkiem Niewidomych  
i Niedowidzących we Wrocławiu.

ODBIORCY WRAŻLIWI SPOŁECZNIE

Kontynuowano realizację umów podpisanych z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Wrocław) oraz 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Siechnice). 
Dokonano wyboru klientów o niskich dochodach, którzy 
otrzymali bony umożliwiające obniżenie rachunków 
za ogrzewanie (przekazano 87 bonów). W 2012 roku 
ufundowano także sprzęt IT na rzecz Stowarzyszenia 
„Siemacha”, które pełni rolę ośrodka adaptującego 
młodzież ze środowisk wrażliwych społecznie do samo-
dzielnego życia.

INDUSTRIAL TOURISM

 As part of the annual Open Door Days, the Company 
gives access to its production plants to a wide public.

PROGRAMMES SUPPORTING THE 
ORGANISATIONS THAT ENGAGE IN THE 
SOCIAL INTEGRATION OF THE DISABLED

The Company has for years supported international 
initiatives with participation of the disabled in Wrocław, 
including:

• a patronage over the International Wheelchair Tennis 
Tournament Wrocław Cup, organised by the Silesian 
Association of Disabled Sportsmen AKTYWNI;

• the International Wheelchair Dancing Tournament 
GAR CUP Dance Wrocław;

• Constant co-operation with the Wrocław Disabled 
Assembly (Sejmik), MEP Sławomir Piechota and the 
Wrocław Mayor’s Representative for the Rights of the 
Disabled and the Association of the Blind and Vision-
Impaired in Wrocław.

SOCIALLY SENSITIVE CUSTOMERS

Actions were continued under the agreements with 
the Municipal Social Care Centre in Wrocław and the 
Communal Social Care Centre in Siechnice. Low-
income customers were selected, who received vouchers 
offering a reduction of heat bills (87 vouchers were 
handed out). In 2012, IT equipment was funded for the 
Siemacha Association, a centre which helps adapt youth 
from sensitive environments to independent life.

DZIAŁANIA PROZDROWOTNE

W Spółce promowany jest aktywny styl życia. Pracow-
nicy korzystają ze zorganizowanych form aktywnego 
wypoczynku proponowanych przez Towarzystwo Spor-
towo-Turystyczne. W 2012 roku pracownicy mogli 
skorzystać z dodatkowych badań w ramach profilaktyki 
wczesnego wykrywania jaskry oraz poddać się szczepie-
niom przeciwko grypie.

RADA ETYKI

W Spółce od 2004 roku działa Rada Etyki, w której skład 
wchodzą przedstawiciele pracowników Spółki. Funkcjo-
nuje ona poza strukturami formalnymi i jest to  działal-
ność społeczna. Zadaniem Rady Etyki jest propagowanie 
wśród pracowników postaw  i zachowań etycznych 
opartych na wewnętrznym Zbiorze Zasad Etycznych  
 i  „Wartościach KOGENERACJI S.A.”. 

Z inicjatywy Rady Etyki powstał „Program niesienia 
pomocy osobom mającym problem z nadużywaniem 
środków psychoaktywnych” oraz cykl szkoleń w ramach 
podnoszenia bezpieczeństwa pracy dla wszystkich 
pracowników przy współpracy ze Stowarzyszeniem  
KARAN we Wrocławiu. Ponadto zrealizowano zbiórkę 
odzieży dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 2, a w grudniu, tuż przed Świętami  
Bożego Narodzenia, przekazano Ośrodkowi telefony 
komórkowe z oprzyrządowaniem, aby ułatwić młodzieży 
kontakt z bliskimi. 

HEALTH IMPROVEMENT ACTIONS

The Company promotes an active way of life. Its 
employees benefit from organised forms of active leisure 
proposed by the Sports and Tourism Association.  
In 2012, employees could have additional examina-
tions, including preventative examinations for glaucoma  
as well as flu vaccinations.

BOARD OF ETHICS

In 2004, the Company established a Board of Ethics, 
comprising representatives of the Company’s personnel. 
The Board operates outside the formal structures and 
its members are not remunerated. The role of the Board 
of Ethics is to promote among employees ethical atti-
tudes and behaviours based on an internal Collection of 
Ethical Rules and Values of KOGENERACJA. 

The Board of Ethics initiated the “Programme of assis-
tance for persons suffering from problems with abuse 
of psychoactive substances” and a cycle of training to 
increase work safety in co-operation with the KARAN 
Association in Wrocław. Furthermore, clothing pick-up 
was arranged for the youth from the Youth Sociotherapy 
Centre  2, and in December, shortly before Christmas, 
the Company donated mobile phones to the Centre  
to facilitate the youth’s contact with their relatives.
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W 2012 roku Spółka udzieliła wsparcia finansowego 
organizacjom społecznym, naukowym, gospodarczym  
i branżowym, takim jak:

• Towarzystwo Sportowo - Turystyczne przy 
KOGENERACJI S.A.,

• Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców 
Niepełnosprawnych AKTYWNI,
• Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia,
• Polski Związek Niewidomych i Niedowidzących,
• Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej,
• Fundacja Ekorozwoju Wrocław,
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu,
• Grupa Aktywnej Rehabilitacji - CUP DANCE Wrocław,
• Fundacja Agora – Fabryka Świętego Mikołaja,
• Fundacja Opieka i Troska,
• Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym KARAN,
• Fundacja im. Józefa Pupki.

Fundacja im. Józefa Pupki
Celem i misją założonej w 2005 roku Fundacji im. Józefa 
Pupki, pierwszego Prezesa KOGENERACJI S.A., jest 
pomoc szczególnie utalentowanym studentom i słucha-
czom szkół wyższych, którym sytuacja materialna unie-
możliwia rozwijanie zdolności, oraz wspieranie działań  
w zakresie szerzenia oświaty wśród młodzieży mającej do 
niej utrudniony dostęp. W 2012 roku Fundacja im. Józefa 

In 2012, the Company granted financial support to 
social, scientific, business and industrial organisations 
such as the following:

• Sports and Touristic Society by KOGENERACJA S.A.
• Lower Silesian Association of Disabled Sportsmen 
AKTYWNI
• Lower Silesian Foundation for Health Protection 
Development 
• Polish Association of the Blind and Visually Impaired
• Polish Society of Robotic Surgery 
• Foundation for Ecological Development
• Youth Sociotherapy Centre  2 in Wrocław
• Active Rehabilitation Group - CUP DANCE Wrocław
• AGORA Foundation  - Santa Claus Factoty
• Health and Care Foundation
• Crisis Association “KARAN” in Wrocław
• Józef Pupka Foundation

Józef Pupka Foundation
The purpose and mission of the Józef Pupka Foundation, 
established in 2005 to commemorate the first President 
of KOGENERACJA S.A., is to support gifted students 
of academic education whose financial situation does 
not let them develop their talents, and to support educa-
tional activities among the youth with impeded access  
to education. In 2012, the Józef Pupka Foundation 
granted scholarships for students of Polish Universi-

Pupki przyznała na rok akademicki 2012/2013 stypendia 
studentom polskich uczelni. Miesięczna kwota wypłaca-
nego stypendium wyniosła 400 złotych. Studenci zostali 
wytypowani przez niżej przywołanych Fundatorów:

• EDF Wybrzeże S.A.,
• Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.,
• Dalkia Łódź S.A.,
• Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.,
• Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A.

Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 
tworzy się z corocznego odpisu podstawowego  
naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby pracow-
ników. Środki ZFŚS można zwiększać z: zysku 
netto Spółki, wpływów z opłat, darowizn, odsetek 
ze środków, wpływów z oprocentowania pożyczek  
i wierzytelności. Osobami uprawnionymi do korzystania 
z ZFŚS są: pracownicy, emeryci i renciści, członkowie 
rodzin pracowników oraz inne osoby uprawnione przez 
Spółkę. ZFŚS dofinansowuje  m.in.:

• wypoczynek pracowników,
• wczasy profilaktyczno-lecznicze i sanatoria,
• wypoczynek dzieci pracowników oraz dzieci emerytów 
i rencistów,
• imprezy okolicznościowe,
• działalność kulturalna, turystyczno-rekreacyjna  
i sportowa,
• pomoc rzeczowa i finansowa,
• działalność socjalna na rzecz pracowników, emerytów  
i rencistów. 

Z ZFŚS udziela się pożyczek w ramach limitów m.in. na:
• uzupełnienie wkładów mieszkaniowych,
• budowę i rozbudowę domu,
• adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe,
• zakup i zamianę mieszkania i domu,
• remonty mieszkań i domów.

ties for the year 2012/2013. The monthly scholarships 
amount to PLN 400 each. The students were nominated 
by the Founders:

• EDF Wybrzeże S.A.
• Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
• Dalkia Łódź S.A.
• Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
• Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A.

Company Social Benefit Fund

The Company Social Benefit Fund (Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych – ZFŚS) is established from 
the annual basic write-off calculated in relation to the 
average number of employees. The Fund resources can 
be increased from the Company’s net profit, revenues 
from fees, grants, interest, revenues from loan interest, 
receivables and other resources. The beneficiaries include 
the Company employees, old-age pensioners, pensioners, 
employees’ family members and other eligible persons 
indicated by the Company.

The following purposes are subsidised from the Company 
Social Benefit Fund:

• holidays of employees,
• health and treatment holidays for employees,
• holidays for employees’ children and (old-age) 
pensioners’ children,
• event-related celebrations,
• cultural, touristic, recreational and sports activities,
• material and financial aid
• social activities to the benefit of employees, old-age 
pensioners and pensioners.

The Company Social Benefit Fund grants limited loans 
for the following purposes:
• supplements to housing deposits,
• construction or development of flats/houses,
• adaptation of premises for housing purposes,
• purchase or exchange of flats/houses,
• flat/house refurbishment.
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Ryzyka i zagrożenia
Key risks and threats

UZALEŻNIENIE SPÓŁKI OD ODBIORCÓW, 
PLAN BUDOWY KONKURENCYJNEJ  
ELEKTROCIEPŁOWNI

Działalność gospodarcza Spółki uzależniona jest przede 
wszystkim od spółki Fortum Power and Heat Polska 
Sp. z o.o. będącą operatorem sieci dystrybucyjnej ciepła. 
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. ogłosiła  
w informacjach prasowych zamiar budowy własnego 
źródła produkcji energii elektrycznej i ciepła po 2015 
roku, co może mieć wpływ na przyszłą sprzedaż ciepła 
z KOGENERACJI S.A. Zarząd Spółki prowadził akcję 
informacyjną skierowaną do władz gminy Wrocław oraz 
Urzędu Regulacji Energetyki na temat skutków takiej 
decyzji, która spowoduje nadmiar zainstalowanej mocy 
w systemie i potencjalny wzrost cen ciepła sieciowego. 
Według posiadanych przez KOGENERACJĘ S.A. 
dwóch niezależnych opracowań dotyczących rozwoju 
rynku ciepła w najbliższych dziesięciu latach zapo-
trzebowanie na ciepło nie powinno się zmieniać i ma 
się utrzymać na obecnym poziomie, a w perspektywie  
15 lat, zgodnie z powyższymi ekspertyzami, spaść o co 
najmniej 10%. Działania informacyjne Spółki na temat 
skutków ewentualnej decyzji Fortum Power and Heat 
Polska Sp. z o.o. i jej wpływu na przyszły rynek ciepła we 
Wrocławiu będą prowadzone także w latach następnych. 
Spółka Fortum nadal prowadzi prace związane z przygo-
towaniem się do inwestycji. Termin rozpoczęcia budowy 
nie został określony.

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 gospo-
darki paliwami i energią.

W 2012 roku weszło w życie nowe rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania 
i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, 
uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej 
i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 
oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości 
energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle 
energii.

DEPENDENCE ON BUYERS, PLANS TO 
CONSTRUCT A COMPETITIVE CHP PLANT

The Company’s business is dependent primarily on 
Fortum Power and Heat Polska, which is the operator of 
the heat distribution network. In press releases, Fortum 
Power and Heat Polska Sp. z o.o. announced its inten-
tion to build its own electricity and heat production 
source following 2015, which may affect the sale of heat 
by KOGENERACJA. The Company’s Management 
Board undertook an information campaign addressed to 
the Wrocław Municipality authorities and the Energy 
Regulatory Office, describing the effects of such a deci-
sion that would lead to excessive volume of power in the 
system and the potential growth of network heat prices.  
KOGENERACJA S.A. has two independent reports 
on the development of the heat market, showing that 
over the next decade, the demand for heat should not 
change and is likely to stay at the current level. In the 
subsequent years, the Company will continue its efforts 
to communicate the effects of the potential decision of 
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.  on the future 
heat market in Wrocław. Fortum is still working on the  
preparation of the project, but the start date of the 
project has not been specified yet. 

CHANGE OF ENERGY LAW

The Energy Law and its subordinate acts give shape to 
Poland’s power sector as they lay down the terms and 
conditions for sourcing and using fuels and energy and 
define the authorities regulating the management of 
fuels and energy.

2012 saw the implementation of the new ordinance 
of the Economy Minister of 18 October 2012 on the 
specific responsibilities to obtain and submit to the 
redemption of certificates of origin to pay the substitu-
tion fee, the purchase of electricity and heat produced 
from renewable energy sources and the obligation to 
confirm the data on the amount of electricity generated 
in the renewable energy source.

ograniczenie udziału drewna w 
procesie współspalania
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 28 sierpnia 2008 roku nastąpiło ograniczenie 
udziału drewna w procesie współspalania przez elek-
trownie o mocy powyżej 5 MW. Od 2015 roku biomasa 
leśna ma zostać zastąpiona przez biomasę rolniczą, 
a spalanie odpadów drzewnych nie jest zaliczane  
do energii odnawialnej.

niekorzystna definicja źródła 
emisji (kocioł/komin) 
Obowiązujące standardy emisyjne zostały ustalone  
w zależności od mocy nominalnej źródła emisji, którym 
jest kocioł. Zmiana określenia źródła na komin spowo-
duje sumowanie się mocy kotłów do niego podłączo-
nych. Zagrożenie wynika z tego, że nastąpi przekroczenie 
500 MW mocy nominalnej źródła emisji i znaczące 
zaostrzenie standardów emisyjnych SO2, i NOx dla 
kotłów przyłączonych do kominów EC Wrocław  
i EC Czechnica. Projekt nowej dyrektywy wprowadza 
definicję źródła emisji (komin) i ostrzejsze standardy 
emisyjne dla SOx i NOx od 2016 roku. 

W celu dotrzymania zaostrzonych standardów Spółka 
poniesie bardzo wysokie koszty modernizacyjne.

reduction of the share of wood 
in the co-combustion process
The Ordinance of the Economy Minister of 28 August 
2008 limited the share of wood in the process of 
co-combustion by power plants with capacity in excess 
of 5 MW. From 2015 onwards forest biomass is to be 
replaced with agricultural biomass, and combustion of 
wood waste will no longer be treated as generation of 
renewable energy.

unfavourable definition of 
an emission source (boiler / 
chimney) 
The existing emission standards were set depending on 
the nominal power of the emission source, i.e. the boiler. 
The change of source definition to a chimney results in 
aggregating the power of the boilers connected to the 
chimney. The risk is that the 500 MW of emission source 
nominal power will be exceeded, and the sulphur oxide 
and nitrogen oxide emission standards for the boilers 
connected to the chimneys in EC Wrocław and EC 
Czechnica will be tightened. The draft new directive 
introduces a definition of an emission source (chimney) 
and more stringent emission standards for sulphur oxide 
and nitrogen oxide starting from 2016. 

To comply with the tighter standards, the Company will 
need to incur very high upgrade costs.
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CZYNNIKI ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI 
ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ 
PRZEZ ODBIORCÓW

Spadek zapotrzebowania na ciepło związany  
z restrukturyzacją przemysłu, termomoderni-
zacją zasobów mieszkaniowych, ograniczeniem strat  
w przesyłaniu ciepła, instalowaniem automatyki pogo-
dowej w węzłach cieplnych w ostatnich latach został 
zahamowany. Aktywne działania Spółki polegają na pozy-
skiwaniu nowych odbiorców, w tym szczególne znaczenie 
ma współpraca z gminą Wrocław w zakresie przyłączania 
do sieci nowych budynków i istniejących budynków 
komunalnych, co pozwala na rekompensowanie zmniej-
szonego zapotrzebowania i stabilizowanie sprzedaży 
ciepła. W ostatnim roku nastąpił wzrost sprzedanej zamó-
wionej mocy cieplnej o 9,48 MWt, tj. o 1,0 %.

CZYNNIKI ZWIĄZANE ZE ZRÓŻNICOWANIEM 
POZIOMÓW SPRZEDAŻY CIEPŁA I ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ

Sprzedaż produktów Spółki podlega znacznym waha-
niom sezonowym. W okresie październik-kwiecień 
zapotrzebowanie odbiorców na ciepło jest znacznie 
większe niż w pozostałych miesiącach. Oznacza to,  
że możliwości wytwarzania energii elektrycznej w procesie 
skojarzonym również podlegają sezonowym wahaniom, 
przy czym w obu elektrociepłowniach Spółki istnieją 
techniczne możliwości wytwarzania energii elektrycznej 

FACTORS CONNECTED WITH CHANGES IN 
THE DEMAND FOR HEAT BY BUYERS

The decrease in demand for heat, which was due to, 
among other things, the restructure of the industry, 
upgraded insulation of houses and apartments, reduced 
heat losses during transmission and the installa-
tion of weather sensors in the central heat stations has 
been stopped in recent years. The active steps taken by 
KOGENERACJA S.A. to acquire new buyers, especially 
its co-operation with the Wrocław Municipality with 
regard to the connection of new and existing buildings to 
the network partly compensate for the reduced demand 
and help stabilise the sale of heat. Last year, the sale of 
contracted heat power increased by 9.48 MWt, i.e. by 1%.

FACTORS CONNECTED WITH FLUCTU-
ATING LEVELS OF HEAT AND ELECTRICITY 
SALES

The Company’s sales are characterised by seasonality. In 
the period from October to April the demand for heat 
is much higher than in other months. This means that 
the possibility to generate electricity in the combined 
system is also seasonal. The Company does have the 
technological capacity to generate electricity also in 
the period of a lower demand for heat (through the so 
called “pseudo-condensation”) but this has been signifi-
cantly limited since 1 July 2007, i.e. after ratification of 
another revision of the Energy Law, due to the require-
ment to keep the minimum gross efficiency of the  
transformation of chemical energy into electricity 
and heat in the cogenerated system at 75% (in 2012,  
EC Wrocław achieved the efficiency of 81.03%, while 
EC Czechnica noted 71.06%, which led to a reduc-
tion, by approx. 7.6%, of the energy in red certificates 
compared with the gross production in EC Czechnica.

FUEL DELIVERIES

In 2012, regular deliveries of coal and biomass were a 
major risk factor, specifically arising from: 

• the opening of a waterway in the Oder river in the 
second half of May (usually this happens in mid April);

• the risk associated with the locking of approx.  3500 Mg 
of coal in the Gliwice port (as the waterway froze already 
in November); 

• difficulties with obtaining biomass of the required 
quality and in sufficient amount (particularly the agri-
cultural biomass for boiler K-2 in EC Czechnica in  
Q1 2012);

• difficulties with obtaining sufficient amount of 
domestic dry agricultural biomass in EC Wrocław 

również w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na 
ciepło (w tzw. pseudokondensacji). Jednakże od 1 lipca 
2007 r., tj. po wejściu w życie kolejnej nowelizacji Ustawy 
Prawo energetyczne, zostały one znacznie ograniczone  
z uwagi na dotrzymanie granicznej sprawności przetwa-
rzania energii chemicznej w energię elektryczną i ciepło 
w kogeneracji, tj. 75% (w 2012 roku sprawność ta w EC 
Wrocław osiągnęła wartość 81,03%, a w EC Czechnica 
71,06%, co poskutkowało obniżeniem o ok. 7,6% energii 
w czerwonych certyfikatach w porównaniu do produkcji 
brutto EC Czechnica).

DOSTAWY PALIW

W 2012 roku ważnym czynnikiem ryzyka we wska-
zanym zakresie były zakłócenia w rytmiczności dostaw 
węgla i biomasy spowodowane w szczególności: 

• otwarciem szlaku żeglugowego na Odrze w 2.połowie 
maja (zwykle odbywa się to w połowie kwietnia),

• zagrożeniem związanym z pozostaniem na zimę 
w porcie Gliwice ok. 3 500 Mg węgla (w związku  
z zalodzeniem drogi wodnej już w listopadzie),

• trudnościami z pozyskaniem biomasy o wymaganej 
jakości i w wystarczającej ilości szczególnie biomasy agro 
dla kotła K-2 w EC Czechnica  (w I kwartale 2012 roku),

• trudnościami z pozyskaniem odpowiedniej ilości 
biomasy suchej agro pochodzenia krajowego  
w EC Wrocław (w I kwartale 2012 roku), dostępna biomasa  
z importu nie była opłacalna ze względu na wysoka cenę.

EMISJE CO2

Zagrożeniem powstałym w 2008 roku jest niewystarcza-
jąca wielkość przyznanych uprawnień wynikająca z projektu 
przydziału uprawnień na lata 2008 – 2012, mniej korzystna 
dla sektora energetycznego, niż wielkości przyznane 
w poprzednim okresie rozliczeniowym (Krajowy Plan 
Rozdziału Uprawnień; Rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 27 grudnia 2005 roku).

KPRU II był mniej korzystny dla Spółki, gdyż przy-
znane wielkości emisji są niższe niż w poprzednim 
okresie rozliczeniowym. Niekorzystny podział upraw-
nień może spowodować w pierwszym rzędzie spadek 
przychodów ze sprzedaży uprawnień w porównaniu do 
poprzednich okresów, a także wzrost kosztów w przy-
padku otrzymania ilości niższej od faktycznej emisji lub 
konieczność zmniejszenia produkcji. Efekt ten zostanie 
złagodzony przez zwiększenie produkcji ze źródeł odna-
wialnych, w celu zmniejszenia rocznych emisji CO2.  
W 2012 roku rzeczywista emisja CO2 była niższa aniżeli 
przyznane limity.

(in Q1 2012); the available import of biomass was not 
cost-effective due to its high price.

CO2 EMISSION

A new threat that originated in 2008 is the insufficient 
value of the emission allowances (carbon credits) allo-
cated under the plan of allowance distribution for the 
years 2008 – 2012. The plan is less favourable for the 
power sector than the plan binding in the previous settle-
ment period (National Plan of Distribution of Emission 
Allowances, Ordinance of the Council of Ministers of 27 
December 2005).

The Plan implemented in November 2008 was less 
favourable for KOGENERACJA S.A., as the allocated 
volumes of emissions are lower than in the previous 
settlement system. The possible unfavourable allocation 
of allowances may result in a decrease in the income 
from the sale of the allowances compared to the previous 
periods and may cause an increase in costs if the value 
of allowances is lower than the actual emission. It may 
also lead to the need to reduce production. The effect 
will be mitigated through an increased production from 
renewable sources to reduce annual carbon emissions.  
In 2012, the actual carbon emissions were lower than the 
allocated limits.
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Perspektywy rozwoju 
KOGENERACJI S.A. 
określone zostały w zaktualizowanym Planie Strate-
gicznym Spółki oraz w innych dokumentach. Podsta-
wowym celem strategicznym nadal pozostaje uzyskanie 
wysokiej rentowności, satysfakcjonującej akcjonariuszy. 
Inne istotne cele KOGENERACJI S.A. to między 
innymi: podniesienie efektywności zarządzania bezpie-
czeństwem, utrzymanie pozycji lidera na rynku ciepła, 
realizacja inwestycji środowiskowych dostosowujących 
Spółkę do nowych norm emisyjnych obowiązujących 
od roku 2016, wzrost niezawodności urządzeń produk-
cyjnych, restrukturyzacje organizacyjne w obszarze 
produkcji i procesów pomocniczych oraz przygotowanie 
decyzji inwestycyjnych budujących przyszłość Spółki,  
ze szczególnym uwzględnieniem długoterminowego 
planu rozwoju Elektrociepłowni Czechnica.

Uzyskanie satysfakcjonującej 
rentowności 
jest w obecnym czasie celem bardzo ambitnym wobec 
znacznego spadku cen energii elektrycznej i certyfikatów 
obserwowanego w sektorze energetycznym. Przykła-
dowo, dramatyczny (o ponad połowę) spadek cen certy-
fikatów zielonych (przyznawanych za produkcję energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych) na przełomie lat 
2012/13 uczynił spalanie biomasy procesem znacznie 
mniej rentownym niż spalanie węgla. Stąd podjęta na 
początku 2013 roku decyzja o wstrzymaniu spalania 
biomasy w KOGENERACJI S.A., która spowodowana 
była  oczekiwaniem na zmianę koniunktury.

Receptą na poprawę wyników 

w tym trudnym okresie jest wdrożenie restrykcyjnego 
programu dalszej redukcji kosztów Spółki oraz pozyski-
wanie dodatkowych przychodów. KOGENERACJA S.A. 
wraz z początkiem 2013 roku podjęła już takie dzia-
łania (w ramach tzw. Recovery Plan) i będzie je konty-
nuować również w latach następnych. Chodzi przede 
wszystkim o: zoptymalizowanie kosztów zmiennych  
w celu maksymalnego ich obniżenia, ograniczanie 
kosztów stałych w możliwych obszarach, optymalizację 
produkcji i sprzedaży oraz zbycie zbędnych aktywów. 
Realizacja powyższych działań w zidentyfikowanych 52 
obszarach bez wątpienia pozytywnie wpłynie na wyniki 
Spółki.

The outlook for the Company’s 
development 

is described in the updated Strategic Plan and in other 
documents. The key strategic objective continues 
to be the achievement of high profitability, satis-
factory to the Shareholders. Other key goals for  
KOGENERACJA S.A. include: improving safety 
management; maintaining a lead position in the heat 
market; the delivery of the environmental protection 
project to ensure the Company’s compliance with the 
new emission standard applicable from 2016; increasing 
the reliability of production equipment; organisational 
restructure in the area of production and auxiliary 
processes; and the preparation of investment decisions to 
build the Company’s future, with a particular emphasis 
on the long-term development plan for EC Czechnica.

The achievement of satisfac-
tory profitability 

is at the present time a very ambitious objective given 
the observed material fall in electricity and certificate 
prices in the energy sector.  For example, the dramatic 
fall (by more than 50%) in the prices of green certificates 
(awarded for production of electricity from renewable 
sources) in late 2012/early 2013 made the biomass firing 
process much less profitable than coal firing. Hence, in 
early 2013 a decision was made to put biomass combus-
tion on hold in KOGENRACJA S.A. in anticipation of 
a reverse trend in the market.

The recipe for the improve-
ment of performance 

in this difficult period is the implementation of 
a stringent programme for a further reduction of 
the Company’s costs and the achievement of addi-
tional revenue streams. At the beginning of 2013,  
KOGENERACJA S.A. undertook the relevant steps (as 
part of the so-called “Recovery Plan”), and will continue 
them in the following years. The key objective is to opti-
mise variable costs, keeping them down to the minimum 
; to ensure containment of fixed costs wherever possible; 
the optimisation of production and sales and the disposal 
of redundant assets. The delivery of these actions in the 

Istotną częścią powyższego planu jest także doskonalenie 
niezawodności urządzeń produkcyjnych, co poprawi 
ich dyspozycyjność i pozwoli wykorzystywać wszystkie 
pojawiające się możliwości rynkowe. Analizowanie 
potencjałów do poprawy w tym zakresie jest jednym  
z głównych zadań powołanej do życia w 2012 roku  
w KOGENERACJI S.A. Inżynierii Produkcji.

Utrzymanie pozycji lidera
Innym celem, niezwykle ważnym dla Spółki, pozostaje 
utrzymanie pozycji lidera na lokalnym rynku ciepła. W 
tej kwestii prowadzone są szeroko zakrojone działania 
informacyjne pokazujące bardzo negatywne dla miesz-
kańców Wrocławia skutki ewentualnej budowy dodat-
kowego źródła ciepła przez dystrybutora – właściciela 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwestycja taka spowo-
dowałaby niepotrzebne przewymiarowanie majątku 
produkcyjnego, a dodatkowe koszty z tym związane 
obciążyłyby odbiorców ciepła we Wrocławiu, powo-
dując wzrost cen ciepła o co najmniej 30% (według 
opracowania Politechniki Warszawskiej). Co więcej, 
na chwilę obecną KOGENERACJA S.A. posiada 
nadwyżkę mocy cieplnej w stosunku do zapotrzebo-
wania. Spółka dąży do wywołania merytorycznej debaty  
i dyskusji na temat wrocławskiego rynku ciepła  
z udziałem w szczególności władz miasta.  
KOGENERACJA S.A. zamierza także kontynuować 
przyłączanie do sieci ciepłowniczej nowych klientów oraz 
intensyfikować prowadzone obecnie z dużym sukcesem 
przejmowanie dotychczasowych klientów dystrybutora 
ciepła we Wrocławiu poprzez zawieranie bezpośrednich 
umów na dostawy ciepła z odbiorcami końcowymi.

Nawiązując do kwestii nowych norm emisyjnych, które 
będą obowiązywać od roku 2016, warto podkreślić,  
iż KOGENERACJA S.A., spełniając obecnie wszelkie 
normy ochrony środowiska, będzie je również spełniać po 
roku 2015, dzięki budowie w Elektrociepłowni Wrocław 
instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. W rezul-
tacie Spółka pozostanie odpowiedzialnym wytwórcą  
i dostawcą ciepła co najmniej w perspektywie roku 2035.

Generalnie bardzo wiele wysiłku jest obecnie wkładane  
w prace dotyczące budowania przyszłości KOGENE-
RACJI S.A. Nie jest to łatwe wobec braku stabilności 
prawa w Polsce, a w szczególności wobec przeciągających 
się prac nad nowelizacją prawa energetycznego i ustawą 
dotyczącą wsparcia dla odnawialnych źródeł energii 
(OZE). Bez wiedzy na temat przyszłych regulacji praw-
nych w tym obszarze trudno jest podejmować istotne 
decyzje inwestycyjne związane z budową urządzeń, które 
miałyby funkcjonować przez kolejnych 30 lat. 

Jednak pomimo powyższych trudności trwają aktualnie 
zaawansowane prace analityczne nad koncepcją nowych 
urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica, które miałyby 
zastąpić istniejące, starsze instalacje. Opracowywany jest 

52 identified areas will definitely have a positive effect on 
the Company’s performance.

A key element of the Recovery Plan is also to improve 
reliability of production equipment to increase its avail-
ability and exploit all the emerging market opportunities. 
Analysis of the improvement potential in this regard is 
one of the critical tasks of the Production Engineering 
function set up in 2012 in KOGENERACJI S.A. 

Lead position
Another major challenge for the Company will be to 
maintain its lead position in the local heat market. In 
this context, sweeping communication actions are being 
undertaken to demonstrate how seriously the inhab-
itants of Wrocław might be affected by the possible 
construction of an additional heat source by the distrib-
utor - owner of the municipal heating network. Such 
a project would cause an unnecessary oversizing of the 
production assets, and the additional related costs would 
be charged to the heat buyers in Wrocław, resulting 
in an increase in heat prices for the population by at 
least 30% (according to the estimates of the Warsaw 
University of Technology). Furthermore, at present  
KOGENERACJA S.A. has a surplus heat power 
compared with demand.  The Company is aiming 
to arouse a debate about the Wrocław heat market 
with participation of the city officials in particular.  
KOGENERACJA S.A. also intends to continue 
connecting new customers to the heating network and to 
intensify the so far successful efforts to acquire the existing 
customers of the heat distributor in Wrocław by concluding 
direct heat supply agreements with end-buyers.

As regards the new emission standards that are 
going to apply from 2016, it should be noted that  
KOGENERACJA S.A., meets all the environmental 
protection standards today, and will continue to meet 
them also after 2015 as a result of the construction of 
the desulphurisation and denitrification installation in  
EC Wrocław. In effect, KOGENERACJA S.A. will 
remain a responsible producer and supplier of heat at 
least until 2035.

Overall, a lot of effort is being put into shaping the future 
of KOGENERACJA S.A. This is a challenge due to 
the instable legal environment in Poland, especially the 
protracting works on amendments to the Energy Law 
and the act on support for renewable energy sources. 
Without knowledge on the future legislation in this area, 
it is hard to make major investment decisions or build 
equipment to be used for the next 30 years.  

However, despite these difficulties, advanced analyses 
are in progress to create an operating concept for the 
new equipment in EC Czechnica to replace the existing 
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również projekt zmian organizacyjnych i kompeten-
cyjnych (Ready for the future), który ma wypracować 
nową strukturę organizacyjną KOGENERACJI S.A. 
w perspektywie do roku 2020 oraz przygotować 
załogę Spółki do nowych wyzwań, jakie pojawią się  
w przyszłości.

Wzrost poziomu bezpieczeństwa
Na koniec warto jeszcze przypomnieć, iż nieustanny 
wzrost poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy pozo-
staje priorytetem dla Zarządu KOGENERACJI S.A. 
Prowadzonych jest wiele działań poprawiających stan 
bezpieczeństwa, które będą kontynuowane. A są nimi: 
rozwijanie kultury bezpiecznej pracy u pracowników  
i podwykonawców, podnoszenie efektywności systemu 
bezpieczeństwa, angażowanie zakładowych organizacji 
społecznych w sprawy BHP, minimalizowanie ryzyka  
w miejscu pracy, regularne wizyty menedżerskie w 
terenie, zwiększanie zaangażowania służb BHP itp. 
Celem Spółki na kolejny rok jest uzyskanie wyniku 
3,5 pkt w 5-punktowej skali bezpieczeństwa DuPont 
(w 2012 roku osiągnięto wynik 2,9). Dotychczasowe 
działania w obszarze BHP już przyniosły zauważalne 
sukcesy w kwestii zapobiegania wypadkom przy pracy.

Zarząd KOGENERACJI S.A. głęboko wierzy, że reali-
zacja wszystkich opisanych wyżej celów strategicznych 
przyczyni się do uzyskiwania przez Spółkę dobrych 
wyników finansowych także w przyszłości, co pozwoli 
na osiągnięcie celu nadrzędnego – rentowności na 
poziomie satysfakcjonującym akcjonariuszy.

old installations. Also, organisational and competency 
changes are being developed (the Ready for the future 
project) to work out a new organisational structure for  
KOGENERACJA S.A. until 2020 and to prepare the 
Company’s personnel to face the challenges lying ahead. 

Increase in occupational 
health and safety
Finally, it should be reiterated that the constant increase 
in occupational health and safety remains a priority 
for KOGENERACJA S.A. A number of initiatives 
are and will be progressed to improve safety, including: 
promoting the culture of safe work among employees 
and subcontractors, improving the effectiveness of the 
safety system, getting the Company’s social organisations 
involved in health and safety matters, mitigating risks 
at work, regular on-site management checks, increasing 
the involvement of health and safety functions, etc.  
The Company’s target for the next year is to achieve a 
score of 3.5 on the DuPont 5-point safety scale (in 2012, 
a score of 2.9 was achieved). The actions taken so far have 
already resulted in the successful prevention of accidents 
at work.

The Management Board of KOGENERACJA S.A. is 
deeply convinced that the foregoing strategic objectives 
will ensure the Company will post strong financial perfor-
mance in the future, and will achieve the overarching 
objective: satisfactory profitability for the Shareholders.

Podstawowe wielkości ekonomiczno- 
-finansowe Spółki
Key economic and financial results of the Company

W 2012 roku Spółka osiągnęła wynik finansowy netto 
w wysokości  69 284 tys. zł, niższy o 29 030 tys. zł  
w stosunku do roku 2011, kiedy osiągnęła poziom  
98 314 tys. złotych. Podstawowe wielkości ekonomiczno-
-finansowe Spółki przedstawiono i omówiono w poniż-
szych tabelach.

In 2012, the Company recorded a net profit of PLN 
69,284 thousand, which is PLN 29,030 thousand lower 
than in 2011, when a profit of PLN 98,314 thousand 
was posted. The key financials results of the Company 
are presented and discussed below.

W 2012 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży 
w kwocie 595 204 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży 
produktów w wysokości 594 727 tys. zł oraz ze sprze-
daży towarów i materiałów w kwocie 477 tys. złotych.  
W 2011 roku przychody kształtowały się na poziomie 
604 872 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży produktów 
604 162 tys. zł, a ze sprzedaży towarów i materiałów  
710 tys. złotych.

In 2012, the Company generated revenue from sales of 
PLN 595,204 thousand, including the revenues from the 
sale of finished goods of PLN 594,727 thousand and the 
revenues from the sale of merchandise and raw materials 
of PLN 477 thousand. In 2011, the revenues were PLN 
604,872 thousand, including the revenues from the sale 
of finished goods of PLN 604,162 thousand and the 
revenues from the sale of merchandise and raw materials 
of PLN 710 thousand.
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w tysiącach złotych
in PLN thousand

od 1 stycznia do  

31 grudnia 2012 r.

from 1 January
to 31 December 

2012

od 1 stycznia do  

31 grudnia 2011 r.

from 1 January
to 31 December 

2011

Zmiana (wartość)

Change (value)

Przychodu ze sprzedaży
Revenue from sales

595 204 604 872 (9 668)

Koszt własny sorzedaży
Cost of sales

(558 700) (532 074) (26 626)

Zysk brutto na sprzedaży
Gross profit on sales

36 504 72 798 (36 294)

Koszt zarządu
General and administrative expenses

(5 317) (6 294) 977

Koszt sprzedaży
Distribution expenses

(1 558) (1 023) (535)

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
Other operating income/expenses

(7 265) 155 (7 420)

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)
Operating profit (EBIT)

22 364 65 636 (43 272)

Wynik na działalności finansowej
Net finance income

51 376 42 466 8 910

Podatek dochodowy
Income tax

(4 456) (9 788) 5 332

Wynik finansowy netto
Net profit

69 284 98 314 (29 030)



Niższe przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte  
w 2012 roku (o 9 435 tys. zł) są efektem głównie:

• wyższych przychodów z tytułu sprzedaży ciepła  
(o 27 612 tys. zł),

• wyższych przychodów z tytułu sprzedaży energii elek-
trycznej  (o 9 535 tys. zł),

• niższych przychodów w tytułu sprzedaży usług systemo-
wych (o 10 070 tys. zł),

• niższych przychodów z tytułu sprzedaży nadwyżek CO2 
(o 8 820 tys. zł),

• niższych przychodów z przyznanych certyfikatów  
(o 27 612 tys. zł).

Wyższe przychody z tytułu sprzedaży ciepła to głównie 
efekt wzrostu wolumenu sprzedaży o 5%. Przy-
rost ceny ciepła wyniósł 5,2%, a ceny mocy cieplnej 
13,3%. Wpłynęły na to ceny i stawki opłat taryfy dla 
ciepła KOGENERACJI S.A. wprowadzone w życie 
z dniem 1 października 2012 roku, a zatwierdzone 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Łączne 
przychody ze sprzedaży energii elektrycznej spadły  
o 535 tys. zł na skutek spadku wolumenu sprzedaży o ok. 1% 
przy  średniej cenie energii elektrycznej „czarnej” wyższej  
w porównaniu do roku 2011.

W 2012 roku Spółka uzyskała w wyniku produkcji energii 
elektrycznej prawa majątkowe z tytułu certyfikatów na 
energię produkowaną w skojarzeniu (certyfikaty czer-
wone) oraz pochodzącą ze źródeł odnawialnych – współ-
spalanie biomasy (certyfikaty zielone) łącznie na kwotę  
69 180 tys. zł (96 792 tys. zł w 2011 roku). Produkcja energii 
elektrycznej w wyniku współspalania biomasy wzrosła 
w 2012 roku o 5% w stosunku do roku 2011. Produkcja 
energii „zielonej” w  2012 roku to: 295 666 MWh,  
a w 2011 roku: 280 812 MWh. Spadek cen certyfikatów 
zielonych w 2012 roku w porównaniu do roku 2011 wyniósł  
10%, natomiast w tym samym okresie ceny certyfikatów  
czerwonych odnotowały spadek o 57%.

KOSZTY STAŁE I KOSZTY ZMIENNE

W 2012 roku koszty zmienne wytworzenia sprzeda-
nych produktów ukształtowały się na poziomie wyższym  
o 8,5% w relacji do 2011 roku i wyniosły 351 335 tys. zł. 
W 2011 roku koszty te osiągnęły poziom 323 698 tys. zł. 
Wyższy poziom kosztów zmiennych o 27 637 tys. zł to 
konsekwencja wyższych kosztów paliwowych spowodo-
wanych zarówno wzrostem cen, jak i wolumenu paliwa 
produkcyjnego. Wzrost cen węgla wyniósł ok. 4% (średnia 
cena spalonego węgla w roku 2012 to 13,56 zł/GJ,  
a w roku 2011 to 13,06 zł/GJ), a ceny biomasy o 1,7% 
(średnia cena spalonej biomasy w roku 2012 to 32,02 zł/GJ,  
a w roku 2011 to 31,50 zł/GJ). W 2012 roku Spółka 
utrzymała trend wzrostowy udziału biomasy w procesie 
współspalania z węglem, jednak o niższej dynamice aniżeli 
w latach poprzednich.; Wolumen spalonego węgla wyniósł 

The lower revenues from the sale of finished goods 
achieved in 2012 (down by PLN 9,435 thousand) were 
affected mainly by the following factors:
• higher revenues from the sale of heat (up by PLN 
27,612 thousand);

• higher revenues from the sale of electricity (up by PLN 
9,535 thousand);

• lower revenues from the sale of system services (down 
by PLN 10,070 thousand);

• lower revenues from the sale of surplus carbon credits 
(down by PLN 8,820 thousand);

• lower revenues from the allocated certificates (down by 
PLN 27,612 thousand).

The higher revenues from the sale of heat mainly result 
from the increase in the sales volume by 5%. The increase 
in the price of heat was 5.2% and the price of heat power 
increased by 13.3%; this is an effect of the heat prices and 
tariffs for KOGENERACJA, which became effective on 
1 October 2012 following the approval of the President 
of the Energy Regulatory Office. The total revenues from 
the sale of electricity decreased by PLN 535 thousand as a 
result of a decrease in the sales volume by approx. 1% with 
the average “black” electricity price higher than in 2011.

In 2012, KOGENERACJA S.A. acquired and sold 
rights under certificates for co-generated energy (red 
certificates) and energy from renewable sources – the 
co-firing of biomass – (green certificates) for a total 
amount of PLN 69,180 thousand (PLN 96,792 thou-
sand in 2011). The production of electricity through the 
co-firing of biomass increased in 2012 by 5% vs. 2011. 
The production of green energy in 2012 was 295,666 
MWh compared with 280,812 MWh in 2011. The price 
of green certificates in 2012 decreased by 10% in 2011, 
while in the same period the prices of red certificates 
decreased by 57%.

FIXED COSTS AND VARIABLE COSTS

In 2012, variable costs relating to the generation of the 
sold products were 8.5% higher than in 2011 amounting 
to PLN 351,335 thousand. In 2011, the costs were at 
PLN 323,698 thousand. The increase in variable costs 
by PLN 27,637 thousand is a consequence of the higher 
fuel costs caused by the increase in the price and volume 
of production fuel. The price of coal increased by ca. 4% 
(in 2012, the average price of coal used was PLN 13.56 /GJ,  
compared with PLN 13.06 /GJ), while the price of 
biomass increased by 1.7% (in 2012, the average price of 
biomass used was PLN 32.02  /GJ, compared with PLN 
31.50 /GJ in 2011). In 2012, the Company sustained the  
growth trend in the share of biomass in the co-firing with 
coal, but the growth was lower than in previous years; 
the volume of coal combusted was 13,396 TJ in 2012 

odpowiednio 13 396 TJ w 2012 roku i 13 067 TJ w 2011 
roku, wolumen spalonej biomasy wyniósł odpowiednio  
4 285 TJ w 2012 roku i 4 120 TJ w 2011 roku.

Koszty akcyzy były wyższe o 184 tys. zł (511 tys. zł  
w 2012 r. i 327 tys. zł w 2011 roku).

Wzrost pozostałych kosztów zmiennych o 4 873 tys. zł  
z 28 727 tys. zł do 33 600 tys. zł to głównie:

• wzrost kosztów o 537 tys. zł będącyefektem zakupu 
energii na rynku bilansującym w celu dotrzymania 
warunków sprzedaży energii produkowanej w Spółce;

• wzrost kosztów ochrony środowiska o 955 tys. zł;

• wzrost kosztów podawania biomasy z tytułu zwiększo-
nego wolumenu produkcji z biomasy o 326 tys. zł;

• wzrost kosztów o 1 853 tys. zł z tytułu niedoboru CO2: 
wzrost o 1 946 tys. zł spowodowany utworzeniem rezerwy 
na zakup uprawnień do emisji CO2 w 2012 roku, w 2011 
roku wykorzystano rezerwę na CO2 w kwocie 1 095 tys. 
zł oraz zakupiono prawa do emisji CO2 w celu pokrycia 
niedoboru uprawnień w wartości 1 188 tys. złotych. 
Całkowity efekt CO2 na kosztach zmiennych w 2011 
roku wyniósł 92 tys. zł;

• wzrost kosztów zakupu gazu o 365 tys. zł oraz zakupu 
energii na rynku bilansującym o 690 tys. złotych.

Koszty stałe wytworzenia sprzedanych produktów  
w 2012 roku wyniosły 213 817 tys. zł i były niższe  
o 1 209 tys. złotych. Na obniżenie kosztów stałych miały 
wpływ niższe koszty pracy i koszty remontów, łącznie  
o 13 606 tys. złotych. W 2012 roku koszty remontów spadły  
o 8 026 tys. zł, a koszty pracy o 5 580  tys. zł w porów-
naniu z rokiem 2011. 

Na spadek kosztów pracy w 2012 roku miały wpływ 
następujące czynniki: 

• spadek wynagrodzeń i kosztów ubezpieczeń społecznych 
o kwotę 648 tys. zł w związku ze zmniejszeniem zatrud-
nienia o 23 osoby (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 
2012 roku to 536 osób, a stan zatrudnienia na dzień  
31 grudnia 2011 roku to 559 osób);

• spadek kosztów rezerw pracowniczych o 4 933 tys. zł, 
w tym 2 613 tys. zł z tytułu wypłaty świadczeń w ramach 
Programu Indywidualnych Odejść, 1 889 tys. zł rezerwy 
aktuarialne i 431 tys. zł premia za wyniki, premia o cele  
i rezerwa na urlopy. 

Spadek kosztów remontów o 8 026 tys. zł to efekt 
mniejszej ilości przeprowadzonych modernizacji aniżeli 
w 2011 roku na korzyść zwiększonej ilości remontów  
kapitalizowanych kwalifikowanych jako inwestycje.

Pozycje kosztowe, takie jak: amortyzacja, usługi, pozo-
stałe koszty stałe wykazały łączny wzrost w 2012 roku  
o 12 397 tys. zł. 

and 13,067 TJ in 2011, while the volume of biomass 
combusted was 4,285 TJ in 2012 and 4,120 TJ in 2011.

The cost of excise duty increased by PLN 184 thousand 
(PLN 511 thousand in 2012 and PLN 327 thousand in 
2011).

Other variable costs increased by PLN 4,873 thousand 
from PLN 28,727 thousand to PLN 33,600 thousand 
mainly as a result of the following:

• the increase in costs by PLN 537 thousand is an effect 
of the energy purchase in the balancing market to main-
tain the terms of sale of the energy produced in the 
Company;

• an increase in the environmental protection costs by 
PLN 955 thousand; 

• an increase in the cost of biomass feeding on account 
of the increased production from biomass by PLN 326 
thousand;

• a cost increase of PLN 1,853 thousand due to the 
shortage of carbon credits: an increase of PLN 1,946 
thousand caused by the provisions for the purchase of 
carbon credits in 2012; in 2011, the carbon credit provi-
sion of PLN 1,095 thousand was used, and the emission 
allowances were purchased to cover the shortage of PLN 
1,118 thousand. The total impact of carbon credits on 
variable costs in 2011 was PLN 92 thousand;

• the higher cost of the purchase of gas (+PLN 365 thou-
sand) and the purchase of energy in the balancing market 
(+PLN 690 thousand).

In 2012, fixed costs relating to the generation of sold 
finished goods were 213,817 thousand, that is PLN 
1,209 thousand lower than 2011. Fixed costs were driven 
down by the lower staff costs and overhaul costs, which 
decreased jointly by PLN 13,606 thousand. In 2012, 
overhaul costs decreased by PLN 8,026 thousand, while 
staff costs decreased by PLN 5,580 thousand compared 
with 2011. 

The decrease in staff costs in 2012 was driven by: 

• a decrease in salaries of social security costs by PLN 
648 thousand due to reduction of employment by 23 
(employment as at 31 December 2012: 536 vs. 559 as at 
31 December 2011); 

• a decrease in staff provisions of PLN 4,933 thousand, 
including PLN 2,613 thousand on account of payments 
under the Voluntary Terminations Programme; PLN 
1,889 thousand in respect of actuarial provisions and 
PLN 431 thousand as the performance, objective and 
holiday bonus. 
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Wzrost kosztów amortyzacji urządzeń wytwórczych  
o kwotę 7 057 tys. zł jest efektem nowych środków  
trwałych przekazanych  do użytkowania w 2011 i w 2012 
roku.

Wzrost kosztów usług obcych o 3 617 tys. zł spowodo-
wany został głównie:

• pojawieniem się pozycji kosztowych związanych  
ze świadczeniem nowych usług SLA przez Centrum 
Usług Wspólnych w wyniku włączenia obszarów: HR 
i Audyt Wewnętrzny w listopadzie i grudniu 2011 roku 
oraz Administracji i Telekomunikacji w grudniu 2012 
roku (wzrost o 1 372 tys. zł). Koszt tych świadczeń na 
rzecz KOGENERACJI S.A. wyniósł 18 743 tys. zł  
w  2012 roku  i 17 371 tys. zł w 2011 roku;

• wzrost kosztów rozwoju rynku o 1 045 tys. zł i reklamy 
o 648 tys. zł;

• wzrost kosztów rozwoju rynku o 1 045 tys. zł i reklamy 
o 648 tys. zł;

Nastąpił również wzrost pozostałych kosztów stałych  
o 1 724 tys. zł na skutek m.in. wzrostu kosztów podatków 
o 881 tys. złotych.

WYNIK NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ

W 2012 roku wynik na pozostałej działalności opera-
cyjnej był ujemny i ukształtował się na poziomie 7 265 
tys. zł, natomiast w roku 2011 był dodatni i wyniósł 
155 tys. złotych. Spadek wyniku na pozostałej działal-
ności operacyjnej w roku 2012 w stosunku do roku 2011  
(o 7 420 tys. zł) to przede wszystkim efekt wyższych 
pozostałych kosztów operacyjnych o 8 026 tys. zł oraz 
wyższych pozostałych przychodów operacyjnych o 606 
tys. złotych.

Wyższe o 8 026 tys. zł pozostałe koszty operacyjne to 
efekt głównie:

• 7 035 tys. zł aktualizacji wycen instrumentów finanso-
wych: transakcji forward na zakup CO2 (2 097 tys. zł) oraz  
SWAP EUA/CER (5 669 tys. zł). Na dzień 31 grudnia 
2011 r. wycena instrumentów wynosiła 731 tys. zł,

• 1 000 tys. zł utworzenie rezerwy na likwidację nakładów 
inwestycyjnych, 

• wzrostu kosztów aktywów oddanych w leasing o 476 tys. zł,

• w 2011 r. utworzono rezerwę w kwocie 850 tys. zł na ekwi-
walent energetyczny dla emerytów (rozwiązanie rezerwy  
w pozostałych przychodach operacyjnych w 2012 r.).

Wyższe o 606 tys. zł pozostałe przychody operacyjne to 
efekt głównie:

• 1 461 tys. zł częściowego rozwiązania rezerwy utwo-
rzonej w 2007 roku na ryzyko podatkowe, 

• 1 112 tys. zł przychodów z tytułu otrzymanego odszko-

The decrease in the overhaul costs of PLN 8,026 thou-
sand is an effect of the fewer modernisations completed 
in 2012 compared with 2011 in favour of the increased 
number of capitalised overhauls classified as investments.  

Such cost items as: depreciation, services, and other fixed 
costs increased jointly by PLN 12,397 thousand.

The increase in the depreciation of the generating equip-
ment by PLN 7,057 thousand is an effect of putting in 
use new fixed assets in 2011 and 2012.

The increase in the cost of external services by PLN 
3,617 thousand was mainly caused by:

• the emergence of costs associated with the provision of 
new SLA services by the Shared Services Centre (CUW) 
as a result of the inclusion of: HR and Internal Audit 
in November and December 2011 and Administration 
and Telecommunication in December 2012 (an increase 
by PLN 1,372 thousand). The cost of these services to 
KOGENERACJA S.A. was PLN 18,743 thousand in 
2012 and PLN 17,371 thousand in 2011;

• an increase in the cost of market development by PLN 
1,045 thousand and advertising by PLN 648 thousand;

• an increase in the cost of legal services by PLN 368 
thousand.

Also, other fixed costs increased by PLN 1,724 thousand, 
as a result of e.g. an increase in the cost of taxes of PLN 
881 thousand.

OTHER OPERATING INCOME / EXPENSES

In 2012, the result on other operations was negative  
at - PLN 7,265 thousand compared with an operating 
profit of PLN 155 thousand posted in 2011. The decrease 
in the other operating profit in 2012 vs. 2011 (down by 
PLN 7,420 thousand) is primarily related to the increase 
in other operating costs (by PLN 8,026 thousand), and 
the increase in other operating revenues (by PLN 606 
thousand).

The other operating costs were by PLN 8,026 thousand 
higher y-o-y mainly due to the following:

• an impairment loss of PLN 7,035 thousand posted 
on financial instruments: forward transactions for the 
purchase of carbon credits (PLN 2,097 thousand) and 
SWAP EUA/CER (PLN 5,669 thousand). As at 31 
December 2011, the valuation of the instruments was 
PLN 731 thousand; 

• a provision of PLN 1,000 thousand for the liquidation 
of investments; 

• an increase in the cost of leased assets by PLN 476 
thousand; 

• in 2011, a provision of PLN 850 thousand was raised 
for the energy allowance for pensioners (the provision 
was released in other operating revenues in 2012).

The increase in other operating revenues by PLN 606 
thousand was mainly driven by:
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dowania za uszkodzony w 2011 r. silos na biomasę,

• 937 tys. zł rozwiązania rezerwy na ekwiwalent energe-
tyczny dla emerytów (efekt wyceny aktuarialnej),

• wystąpienia dodatkowych przychodów w 2011 roku  
z tytułu likwidacji jednostki zależnej w kwocie 2 517 tys zł.

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Wyższy wynik na działalności finansowej w 2012 roku  
o kwotę 8 910 tys. zł to przede wszystkim efekt uzyskania 
wyższych przychodów finansowych o 8 137 tys. zł  
(w tym z tytułu otrzymanych dywidend przychody wyższe 
o kwotę  2 084 tys. zł) i równocześnie niższych kosztów 
finansowych o 773 tys. zł. 

Wzrost przychodów finansowych był efektem na sprze-
daży jednostki zależnej PPO Siechnice Sp. z o.o. Spółka 
odnotowała zysk na transakcji w wysokości 6 804 tys zł. 
Wyższe były też przychody finansowe z tytułu dywidend 
w 2012 roku o 2 084 tys. zł oraz z tytułu aktualizacji 
wyceny kontraktu forward zabezpieczającego kurs euro  
w wysokości 810 tys. złotych.

Spółka osiągnęła niższe przychody finansowe o 1 446 tys zł 
z tytułu odsetek od jednostki powiązanej ze względu na 
spłatę części kapitału pożyczki w 2011 roku i 2012 roku 
oraz niższe przychody z tytułu odsetek od lokat o 510 tys. zł.

Poziom kosztów finansowych był niższy o 773 tys. zł 
głównie z tytułu aktualizacji wyceny kontraktu forward 
zabezpieczającego kurs euro o 677 tys. złotych.

WYNIK FINANSOWY NETTO

Spółka w 2012 roku osiągnęła wynik finansowy netto  
w kwocie 69 284 tys. zł, natomiast w 2011 roku 
wynik ten ukształtował się na poziomie 98 314 tys. 
złotych. Niższy wynik netto z całokształtu działalności  
o 29 030 tys. zł to skutek:

• spadku wyniku na sprzedaży podstawowych produktów 
o 36 294 tys. zł z powodu wzrostu kosztu własnego sprze-
daży (o 5%) i spadku uzyskanych przychodów ze sprze-
daży (spadek o 2%). Niższe przychody ze sprzedaży  
w roku 2012 to głównie niższe przychody ze sprzedaży 
certyfikatów o 27 612 tys. zł (ceny certyfikatów zielonych 
spadły o 10% a czerwonych spadły o 57%), a także wynik 
na sprzedaży uprawnień do emisji CO2 niższy o kwotę 
8 820 tys. zł w porównaniu do roku 2011. Przychody ze 
sprzedaży energii elektrycznej utrzymały się na poziomie 
roku 2011 a przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły  
o 27 612 tys. zł;

• na wzrost kosztu własnego sprzedaży o 5% wpłynęły 
wyższe ceny węgla i wyższe koszty spalanej biomasy;

• niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej  
o 7 420 tys. zł jako efekt czynników opisanych powyżej;

• a partial release (PLN 1,461 thousand) of the tax risk 
provision raised in 2007; 

• revenues of PLN 1,112 thousand from the insurance 
claim for the biomass tank damaged in 2011; 

• a release of the provision of PLN 937 thousand for the 
energy allowance for pensioners (an effect of an actuarial 
valuation); 

• in 2011, extra revenues of PLN 2,517 thousand were 
achieved on account of the liquidation of a subsidiary. 

NET FINANCE INCOME

The higher net finance income in 2012 (by PLN 8,910 
thousand) was mainly due to the higher financial reve-
nues by PLN 8,137 thousand (including: dividend 
income higher by PLN 2,084 thousand) and lower 
finance expenses (by PLN 773 thousand). 

The increase in finance revenues was an effect of the 
disposal of the subsidiary PPO Siechnice Sp. z o.o. The 
Company recorded a profit of PLN 6,804 thousand on 
the transaction. Also, in 2012 an increase was noted in 
the finance revenue from dividends (+PLN 2,084 thou-
sand) and from the restated value of the forward contract 
hedging the EUR rate (+PLN 810 thousand). 

The Company posted lower finance revenue from the 
interest paid by a connected entity (down by PLN 1,446 
thousand) as part of the principal of the loan sanctioned 
to that entity was repaid in 2011 and 2012. Furthermore, 
the revenue from the interest on deposits was lower by 
PLN 510 thousand.

Finance expenses were lower by PLN 773 thousand 
mainly due to the restated value of the forward contract 
hedging the EUR rate (+PLN 677 thousand).

NET INCOME

In 2012, the Company earned a net income of PLN 
69,284 thousand compared with PLN 98,314 thousand 
earned in 2011. The decrease in the net income by PLN 
29,030 thousand is a result of:

• a decrease in the profit on the sale of the core products 
by PLN 36,294 thousand due to the higher cost of sales 
(+ 5%) and the lower revenues (-2%). The lower revenues 
in 2012 mainly resulted from the lower revenues from the 
sale of certificates by PLN 27,612 thousand (the price 
of green certificates fell by 10%, while the price of red 
certificates fell by 57%), and the lower result on the sale 
of carbon credits by PLN 8,820 thousand compared with 
2011. The revenues from the sale of electricity were similar 
to the 2011 figure, while the revenues from the sale of heat 
increased by PLN 27,612 thousand; 

• an increase in the cost of sales by 5% as a result of higher 
coal prices and the higher cost of biomass consumption;

• a lower other operating profit by PLN 7,420 thousand, 
which is attributable to the factors outlined in the point 
above;

Wskaźniki rentowności osiągnięte przez Spółkę w roku 
2012 były  niższe w relacji do roku 2011.

Wskaźnik ROA jest niższy o 32%, co jest konsekwencją 
niższego zysku netto o 30% oraz wzrostu aktywów  
o 4%. Wskaźnik ROE jest również niższy o 30%, co jest 
efektem niższego zysku netto o 30% a także wzrostu 
kapitałów o 0,4%. Wskaźnik ROCE spadł o 68% ze 
względu na spadek wyniku na działalności operacyjnej 
o 66% a także równoległy wzrost kapitału zaangażo-
wanego o 6% (wzrost zadłużenia Spółki i spadek inwe-
stycji długoterminowych na skutek spłaty pożyczki przez 
jednostkę zależną).

• wyższy wynik z działalności finansowej o 8 910 tys. zł 
osiągnięto głównie z tytułu dodatniego wyniku na trans-
akcji sprzedaży spółki zależnej PPO Siechnice Sp. z o.o. (6 
804 tys. zł) oraz wyższej dywidendy otrzymanej od spółki 
zależnej EC „Zielona Góra”  S.A. o 2 726 tys. zł (53 982 
tys. zł w 2012 roku i 51 256 tys. zł w 2011 roku).

The Company’s profitability ratios in 2012 were lower 
year-on-year.

ROA decreased by 32% as a result of a 30% lower net 
income, and a 4% increase in assets. ROE also decreased 
by 30% as a result of the 30% lower net income, and a 
0.4% increase in equity. ROCE decreased by 68% due 
to the 66% decrease in operating profit, and the concur-
rent 6% increase in capital employed (an increase in the 
Company’s debt and a decrease in long-term investments 
as a result of loan repayment by a subsidiary).

• a higher net finance income by PLN 8,910 thousand, 
which was achieved mainly as a result of the profit on 
the disposal of the subsidiary PPO Siechnice Sp. z o.o. 
(PLN 6,804 thousand) and the higher dividend received 
from the subsidiary EC „Zielona Góra”  S.A. by PLN 
2,726 thousand (PLN 53,982 thousand in 2012 and PLN 
51,256 thousand in 2011 ) .

od 1 stycznia do  
31 grudnia 2012 r.

from 1 January
to 31 December 

2012

od 1 stycznia do  
31 grudnia 2011 r.

from 1 January
to 31 December 

2011

Zmiana (wartość)

Change (value)

Rentowność aktywów (ROA) w %
Return on assets (ROA) in %

4,87 7,19 (32)

Rentowność kapitałów własnych (ROE) w %
Return on equity (ROE) in %

7,42 10,57 (30)

Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) w %
Return on capital employed (ROCE) in %

2,29 7,13 (68)
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Jednostkowy rachunek zysków i strat 
Separate income statement

Jednostkowe sprawozdanie  
z całkowitych dochodów
Separate statement of comprehensive income
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w tysiącach złotych 
in PLN thousand 

Za okres od 1 stycznia 2012 r. 
do 31 grudnia 2012 r.

For period from 1 January 2012 
to 31 December 2012

Za okres od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 grudnia 2011 r.

For period  from 1 January 2011  
to 31 December 2011

Działalność kontynuowana
Continuing operations

okres bieżący
current period

okres poprzedni
previous period

I
Przychody ze sprzedaży
Revenue from sales  595 204  604 872

II
Koszt własny sprzedaży
Cost of sales (558 700) (532 074)

III
Zysk brutto na sprzedaży
Gross profit on sales  36 504  72 798

IV
Pozostałe przychody operacyjne
Other operating income  5 120  4 514

V
Koszty sprzedaży
Distribution expenses (1 558) (1 023)

VI
Koszty ogólnego zarządu
General and administrative expenses (5 317) (6 294)

VII
Pozostałe koszty operacyjne
Other operating expenses (12 385) (4 359)

VIII
Zysk na działalności operacyjnej
Operating profit  22 364  65 636

IX
Przychody finansowe
Finance income  63 303  55 166

X
Koszty finansowe
Finance expenses (11 927) (12 700)

XI

Przychody finansowe netto
(wynik na działalności finansowej)
Net finance income 
(result of financial activities)

 51 376  42 466

XII
Zysk przed opodatkowaniem
Profit before tax  73 740  108 102

XIII
Podatek dochodowy
Income tax (4 456) (9 788)

XIV
Zysk netto
Net profit  69 284  98 314

Zysk podstawowy na 1 akcję (w złotych)
Basic earnings per share (in PLN)  4,65  6,60

Zysk rozwodniony na 1 akcję (w złotych)
Diluted earnings per share (in PLN)  4,65  6,60

w tysiącach złotych 
in PLN thousand 

Za okres od 1 stycznia 2012 r. 
do 31 grudnia 2012 r.

 
For period from 1 January 2012 

to 31 December 2012

Za okres od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 grudnia 2011 r.

(dane przekształcone)
For period  from 1 January 2011  

to 31 December 2011 
(restated)

okres bieżący
current period

okres poprzedni
previous period

Zysk netto
Net profit

 69 284  98 314

Pozostałe całkowite dochody
Other comprehensive income

 49 (464)

Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu 
określonych świadczeń
Actuarial gains/(losses) related to defined 
benefit plans

 60 (573)

Podatek dochodowy odnoszący się do 
elementów pozostałych całkowitych 
dochodów
Income tax relating to items in other compre-
hensive income

(11)  109

Całkowite dochody RAZEM
Total comprehensive income

 69 333  97 850
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Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Separate statement of financial position

w tysiącach złotych 
in PLN thousand 

31 grudnia 2012  r.
 

31 December 2012

31 grudnia 2011 r. 
(dane przekształcone)

31 December 2011 
(restated)

31 grudnia 2010 r. 
(dane przekształcone)

31 December 2010 
(restated)

okres bieżący
current period

okres poprzedni
previous period

okres poprzedni
previous period

AKTYWA / ASSETS

I Aktywa trwałe
Non-current assets

1
Rzeczowe aktywa trwałe
Property, plant and equipment  883 330  830 806  765 115

2
Wartości niematerialne
Intangible assets  7 970  1 439  1 439

3
Grunty w użytkowaniu wieczystym
Perpetual usufruct of land  13 401  13 582  10 997

4
Nieruchomości inwestycyjne
Investment property  19 093  20 170  17 431

5
Należności długoterminowe
Long-term receivables  5 832  2 990  4 328

6

Inwestycje w jednostkach zależnych,  
stowarzyszonych i współzależnych
Investments in subsidiaries  
and other related entities

 199 594  199 594  206 398

7
Pozostałe inwestycje długoterminowe
Other long-term investments -    11 713  47 279

AKTYWA TRWAŁE RAZEM
TOTAL NON-CURRENT ASSETS  1 129 220  1 080 294  1 052 987

II
Aktywa obrotowe
Current assets

1
Zapasy
Inventories  137 251  129 558  115 575

2
Inwestycje krótkoterminowe
Short-term investments  13 994  5 743  12 310

3
Należności z tytułu podatku dochodowego
Income tax receivables  8 418  8 941 -   

4
Należności z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe
Trade and other receivables

 134 942  118 553  129 143

5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Cash and cash equivalents  151  3 381  12 770

AKTYWA OBROTOWE RAZEM
TOTAL CURRENT ASSETS  294 756  266 176  269 798

III
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Assets held for sale -    21 290 -   

Aktywa razem
Total assets  1 423 976  1 367 760  1 322 785

w tysiącach złotych 
in PLN thousand 

31 grudnia 2012  r.
 

31 December 2012

31 grudnia 2011 r. 
(dane przekształcone)

31 December 2011 
(restated)

31 grudnia 2010 r. 
(dane przekształcone)

31 December 2010 
(restated)

PASYWA / EQUITY AND LIABILITIES okres bieżący
current period

okres poprzedni
previous period

okres poprzedni
previous period

I Kapitał własny / Equity

1
Kapitał zakładowy
Share capital  252 503  252 503  252 503

2
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości 
nominalnej / Share premium  251 258  251 258  251 258

3
Pozostałe kapitały rezerwowe
Other reserve capital  189 448  156 843  116 032

4
Zyski zatrzymane
Retained earnings  240 151  269 132  264 243

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
TOTAL EQUITY  933 360  929 736  884 036

II Zobowiązania / Liabilities

Zobowiązania długoterminowe / Non-current liabilities

1
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 
oraz innych instrumentów dłużnych
Loans, borrowings and debt instruments

 170  28 507  41 804

2
Zobowiązania z tytułu świadczeń  
pracowniczych / Employee benefits  29 297  31 584  27 993

3
Przychody przyszłych okresów
Deferred income  15 952  17 297  19 959

4
Rezerwa z tytułu odroczonego   
podatku dochodowego
Deferred tax liability

 54 073  49 687  41 042

5 Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Other non-current liabilities

 4 191  4 636  5 247

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES  103 683  131 711  136 045

Zobowiązania krótkoterminowe / Current liabilities

1
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 
oraz innych instrumentów dłużnych
Loans, borrowings and debt instruments

 257 332  178 960  181 172

2
Inne krótkoterminowe zobowiązania finan-
sowe / Other short-term financial liabilities  6 266 -   -   

3
Zobowiązania z tytułu podatku  
dochodowego / Income tax payables -   -    5 291

4
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe / Trade and other payables  105 208  108 573  94 973

5
Zobowiązania z tytułu świadczeń  
pracowniczych / Employee benefits  13 452  15 590  16 752

6
Rezerwy krótkoterminowe
Short-term provisions  4 675  3 190  4 516

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
RAZEM / TOTAL CURRENT LIABILITIES  386 933  306 313  302 704

Zobowiązania razem
Total liabilities  490 616  438 024  438 749

Pasywa razem
Total equity and liabilities  1 423 976  1 367 760  1 322 785



Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych 
Separate statement of cash flows
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w tysiącach złotych 
in PLN thousand 

Za okres od 1 stycznia 2012 r. 
do 31 grudnia 2012 r.

For period from 1 January 2012 
to 31 December 2012

Za okres od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 grudnia 2011 r.

(dane przekształcone)
For period  from 1 January 2011 
to 31 December 2011 (restated)

okres bieżący / current period okres poprzedni / previous period

A Przepływy środków pieniężnych z działalności  
operacyjnej / Cash flows from operating activities

I ZYSK NETTO ZA OKRES
NET PROFIT FOR THE PERIOD

 69 284  98 314

II KOREKTY / ADJUSTMENTS

1 Amortyzacja / Depreciation and amortisation  63 883  56 826

2 Zysk z tytułu działalności inwestycyjnej
Profit on  investing activity

(7 097) (2 517)

3
(Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych
(Profit)/loss on disposal of property, plant and 
equipment

 575 (33)

4 Odsetki i dywidendy / Interest and dividends (45 268) (43 952)

5 Podatek dochodowy / Income tax  4 456  9 679

6 Inne korekty / Other adjustments  8 177  267

III ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
OPERATING PROFIT

 94 010  118 584

1 Zmiana stanu należności
Change in receivables

(15 061) (9 809)

2 Zmiana stanu zapasów
Change in inventories

(7 693) (13 983)

3

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 
oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów  
i pożyczek / Change in short-term and other 
liabilities, except for loans and borrowings

(9 508)  4 020

4 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń 
pracowniczych / Change in employee benefits

(4 425)  2 429

IV
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYGENEROWANE NA 
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
NET CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

 57 323  101 241

1 Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymany
Income tax (paid)/received

 453 (15 266)

V Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Net cash from operating activities

 57 776  85 975

B Przepływy środków pieniężnych z działalności in-
westycyjnej  / Cash flows from investing activities

I Wpływy inwestycyjne / Investment inflows  79 522  99 920

1

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz 
rzeczowych  aktywów trwałych
Proceeds from disposal of intangible  
and tangible fixed assets

 1 478  3 185

2 Sprzedaż aktywów finansowych:
Proceeds from disposal of  financial assets:

 15 811 -   

jednostek zależnych / subsidiaries  6 000 -   

jednostek pozostałych / other entities  9 811 -   

3 Dywidendy otrzymane /Dividends received  54 184  52 100

4 Odsetki otrzymane / Interest received  771  1 891

5
Spłata udzielonych pożyczek (jednostki 
zależne) / Repayment of granted loans 
(subsidiaries)

 7 278  31 507

6 Wykup bonów (jednostki zależne)
Proceeds from redeemed bonds (subsidiaries)

-    10 500

7
Środki pieniężne przejęte ze zlikwidowanej 
spółki  / Cash and cash equivalents acquired 
from liquidated subsidiary

-    737

II Wydatki inwestycyjne / Investment outflows (114 950) (137 437)

1

Nabycie wartości niematerialnych oraz 
rzeczowych środków trwałych
Purchases of intangible assets and property, 
plant  and equipment

(109 488) (120 437)

2
Nabycie aktywów finansowych  (jednostki 
zależne) 
Purchases of financial assets (subsidiaries)

(5 462) (17 000)

III Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
Net cash used in investing activities

(35 428) (37 517)

C Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej / Cash flows from financing activities

I WPŁYWY FINANSOWE / FINANCIAL INFLOWS  227 706  70 571

1 Zaciągnięcie kredytów i pożyczek
Proceeds from loans and borrowings  227 706  50 571

2 Otrzymane dotacje / Grants received -    20 000

II Wydatki finansowe / Financial outflows (253 284) (128 418)

1 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Dividends and other payments to shareholders

(65 709) (52 150)

2 Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
Repayment of bank credits and loans

(66 299) (10 869)

3 Wykup dłużnych papierów wartościowych
Repayment of issued debt securities

(111 220) (56 302)

4 Odsetki zapłacone / Interest paid (10 056) (9 097)

III Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Net cash from financing activities

(25 578) (57 847)

D Przepływy pieniężne netto, razem
Total net cash flows (3 230) (9 389)

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Balance sheet change in cash and cash equivalents (3 230) (9 389)

F
Środki pieniężne na początek okresu
Cash and cash equivalents at the beginning  
of the financial year

 3 381  12 770

G
Środki pieniężne na koniec okresu
Cash and cash equivalents at the end  
of the financial year

 151  3 381



Jednostkowe sprawozdanie ze zmian  
w kapitałach własnych
Separate statement of changes in equity
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w tysiącach złotych 
in PLN thousand 

Kapitał 
zakładowy

Share capital

Kapitał z 
emisji akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej

Share  
premium

Pozostałe 
kapitały  

rezerwowe

Other capital 
reserves

Zyski  
zatrzymane

Retained 
earnings

Kapitał 
własny 
RAZEM

TOTAL equity

Kapitał własny na dzień 
1 stycznia 2011 r.
Equity as at 1 January 2011

 252 503  251 258  116 032  264 243  884 036

Zysk netto

Net profit
-   -   -    98 314  98 314

Pozostałe całkowite dochody

Other comprehensive income
-   -   -   (464) (464)

Całkowite dochody

Total comprehensive income
-   -   -    97 850  97 850

Transakcje z właścicielami:

Transactions with owners:

Dywidenda należna lub 
wypłacona akcjonariuszom

Dividends paid to shareholders
- -   -   (52 150) (52 150)

Przeznaczenie zysków na  
zasilenie kapitałów 
własnych

Distribution of profit to 
other capital reserves

-   -    40 811 (40 811) -   

Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2011 r.

Equity as at 31 December 2011
 252 503  251 258  156 843  269 132  929 736

w tysiącach złotych 
in PLN thousand 

Kapitał 
zakładowy

Share capital

Kapitał z 
emisji akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej

Share  
premium

Pozostałe 
kapitały  

rezerwowe

Other capital 
reserves

Zyski  
zatrzymane

Retained 
earnings

Kapitał 
własny 
RAZEM

TOTAL equity

Kapitał własny na dzień  
1 stycznia 2012 r. 
Equity as at 1 January 2011

 252 503  251 258  156 843  269 132  929 736

Zysk netto

Net profit
-   -   -    69 284  69 284

Pozostałe całkowite dochody

Other comprehensive income
-   -   -    49  49

Całkowite dochody

Total comprehensive income
-   -   -    69 333  69 333

Transakcje z właścicielami:

Transactions with owners:

Dywidenda należna lub 
wypłacona akcjonariuszom

Dividends paid to shareholders
-   -   -   (65 709) (65 709)

Przeznaczenie zysków na  
zasilenie kapitałów 
własnych

Distribution of profit to 
other capital reserves

-   -    32 605 (32 605) -   

Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2012 r.

Equity as at 31 December 2012
 252 503  251 258  189 448  240 151  933 360
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Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
Dla Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A

Opinia o jednostkowym sprawozdaniu finansowym

Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu 
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24 
(„Spółka”), na które składa się jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone 
na dzień 31 grudnia 2012 r., jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowe sprawozdanie  
z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz 
jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz 
informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego, składająca się z informacji 
ogólnych, opisu ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz not objaśniających. 

Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie  
i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i innymi 
obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzenie sprawozdania z działalności. Zarząd Spółki 
jest odpowiedzialny również za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane 
sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań 
lub błędów. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) („ustawa  
o rachunkowości”), Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, 
aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane  
w tej ustawie.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu 
finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie 

do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej 
wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji 
Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego 

z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną 
pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia 
są wolne od istotnych nieprawidłowości. 

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania 
dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania 
zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości sprawozdania 
finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy 
pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania 
finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu 
wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie 
obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków 
dokonanych przez Zarząd Spółki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. 

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą  
i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia 

Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową 
Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy 
kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie  
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez 
Unię Europejską, jest zgodne z wpływającymi na treść jednostkowego sprawozdania finansowego 
przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie 
prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Szczególne objaśnienia na temat innych wymogów prawa i regulacji

Sprawozdanie z działalności Spółki

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Spółki 
uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy  
o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)  
i są one zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Janusz Charytonowicz
Kluczowy biegły rewident
Nr ewidencyjny 10615
Komandytariusz, Pełnomocnik

Jarosław Dobrowolski
Biegły rewident
Nr ewidencyjny 12114

W imieniu KPMG Audyt Spółka z o. o. sp. k. 
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Wrocław, 15 kwietnia 2013 r.
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Opinion of the Independent Auditor
To the General Meeting of Zespół Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A

Opinion on the Separate Financial Statements

We have audited the accompanying separate financial statements of Zespół Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A, with its registered office in Wrocław, 24 Łowiecka Street (“the 
Company”), which comprise the separate statement of financial position as at 31 December 2012, the 
separate income statement and the separate statement of comprehensive income, the separate 
statement of changes in equity and the separate statement of cash flows for the year then ended 
and notes to the separate financial statements, comprising of a basic information, significant 
accounting policies and explanatory notes. 

Management’s and Supervisory Board’s Responsibility for the Financial 
Statements

Management of the Company is responsible for the accuracy of the accounting records and the 
preparation and fair presentation of these separate financial statements in accordance with 
International Financial Reporting Standards, as adopted by the European Union and with other 
applicable regulations and preparation of the report on the Company’s activities. Management  
of the Company is also responsible for such internal control as management determines is necessary 
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error. 

According to the Accounting Act dated 29 September 1994 (Official Journal from 2013, item 330)  
(“the Accounting Act”), Management of the Company and members of the Supervisory Board are 
required to ensure that the financial statements and the report on the Company’s activities are in 
compliance with the requirements set forth in the Accounting Act.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements and whether the 
financial statements are derived from properly maintained accounting records based on our audit.  
We conducted our audit in accordance with section 7 of the Accounting Act, National Standards  
on Auditing issued by the National Council of Certified Auditors and International Standards  
on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and 
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements and the 
accounting records from which they are derived are free of material misstatements.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures 
in the financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud 
or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the entity’s 
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness 
of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, 
as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 
for our opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying separate financial statements of Zespół Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. have been prepared and present fairly, in all material respects, 
the financial position of the Company as at 31 December 2012 and its financial performance and its 
cash flows for the year then ended, in accordance with International Financial Reporting Standards 
as adopted by the European Union, are in compliance with the respective regulations and the 
provisions of the Company’s articles of association that apply to the Company’s separate financial 
statements and have been prepared from accounting records, that, in all material respects, have 
been properly maintained.

Specified Comments on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on the Company’s Activities

As required under the Accounting Act, we report that the report on the Company’s activities includes, 
in all material respects, the information required by Art. 49 of the Accounting Act  and by the Decree 
of the Ministry of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information provided by 
issuers of securities and the conditions for recognition as equivalent information required by the 
law of a non-Member State (Official Journal from 2009, No 33, item 259 with amendments) and the 
information is consistent with the separate financial statements.

Janusz Charytonowicz
Key Certified Auditor
No. 10615
Limited Liability Partner  
with Power of attorney

Jarosław Dobrowolski
Certified Auditor 
No. 12114

On behalf of  KPMG Audyt Spółka z o. o. sp. k. 
No. 3546
ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw

Wrocław, 15 April 2013
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