
 

 

Wrocław, 12 marca 2015 r. 

 

 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

 

Niniejszym chciałbym przedstawić Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za 2014 rok. 

 

Rok 2014 był niełatwy dla Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. przede wszystkim z powodu niekorzystnych 

uwarunkowań rynkowych (spadek cen energii elektrycznej o ponad 20% w porównaniu do roku poprzedniego), braku przez 

część roku wsparcia dla produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu (brak żółtych i czerwonych certyfikatów) oraz 

niesprzyjającej pogody (relatywnie ciepła zima). Pomimo włożonych znacznych wysiłków, aby zrekompensować 

te negatywne czynniki, zarówno wypracowany wynik operacyjny jak i wynik netto Grupy Kapitałowej były niższe niż przed 

rokiem. 

 

Istotne zmiany zaszły także w samej strukturze Grupy Kapitałowej. W czerwcu 2014 roku KOGENERACJA S.A. sprzedała 

100% udziałów spółki zależnej - Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o., w wyniku czego w składzie Grupy Kapitałowej 

KOGENERACJA S.A. pozostała już tylko jedna spółka zależna - Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.  

 

Jakie zatem były najważniejsze wydarzenia w Grupie Kapitałowej w 2014 roku? 

W KOGENERACJI S.A. należy wymienić przede wszystkim realizowaną budowę instalacji odsiarczania i odazotowania 

spalin we Wrocławiu, które umożliwią Spółce kontynuację działalności również po roku 2015, kiedy to wchodzą w życie 

nowe, zaostrzone normy emisyjne. 

Z kolei Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. zakończyła działalność produkcyjną opartą na węglu przechodząc w całości 

na spalanie gazu jako podstawowego paliwa. Kontynuowano również proces modernizacji i remontów sieci ciepłowniczej 

mający na celu dalsze ograniczanie strat ciepła.  

Warto też wspomnieć, iż w 2014 roku Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. obchodziła 40-lecie swojej działalności. 

 

W obu spółkach Grupy Kapitałowej prowadzono działania w zakresie zmian organizacyjnych oraz optymalizacji procesów 

produkcyjnych, w celu podniesienia efektywności produkcji oraz dystrybucji energii. 

Zarówno w KOGENERACJI S.A. jak i w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. priorytetem pozostaje doskonalenie kultury 

bezpieczeństwa. Prowadzone działania w tym zakresie przekładają się na ciągły wzrost poziomu bezpieczeństwa 

i na radykalne zmniejszenie wskaźnika wypadkowości. 

Ważnym obszarem pozostaje także społeczna odpowiedzialność biznesu. Obie spółki wspierały m.in. klientów wrażliwych 

społecznie, ściśle współpracując w tym zakresie z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej. 

 

Zachęcam Państwa do lektury Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., jednocześnie zapewniając, 

że Spółka dokłada i będzie dokładać wszelkich starań, aby wypracować jak najlepsze wyniki finansowe przy zachowaniu 

najwyższych standardów bezpieczeństwa, jakości i środowiska, z poszanowaniem zasad odpowiedzialności społecznej.   

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

Wojciech Heydel 

Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 


