
w dniu 24 czerwca 2022 r.

Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A.
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Porządek obrad
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1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2021 r., a także 

jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi 

marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem 
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Grupą Kapitałową KOGENERACJA S.A. za rok 2021.

7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 

31 grudnia 2021 r., 
b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 

okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2021 r.,
d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,
e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
g) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu 

Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2021,
h) powołania Członka Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2022 r., godz. 11.00



2021

Sprawozdanie Zarządu



Lokalizacja Spółki
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EC WROCŁAW

EC CZECHNICA



Akcjonariat
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58,07

9,99

8,02

5,86

5,00

13,06

PGE Energia Ciepła S.A.

Aviva OFE Aviva Santander

OFE PZU "Złota Jesień"

Aegon OFE

Nationale Nederlanden OFE

Pozostali akcjonariusze

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.



Notowania
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Notowania WIG -Energia
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1 Kurs maksymalny – 43,8 zł

Kurs minimalny – rozpoczęcie wojny na Ukrainie – 24 zł



Rada Nadzorcza
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• Adam Lewandowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (PGE S.A.) 
• Jacek Grzywacz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Członek niezależny)
• Roman Nowak – Sekretarz, przedstawiciel z wyboru pracowników, reelekcja w 

dniu 27 maja 2022 r.
• Krzysztof Kuśmierowski – Członek Rady Nadzorczej (PGE S.A.)
• Hanna Mazurkiewicz – Członek niezależny (Przedstawiciel Skarbu Państwa)
• Piotr Szczepiórkowski – Członek niezależny

Rada Nadzorcza Spółki składa się obecnie z 6 członków.

Według stanu na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Zarząd
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W dniu 6 października 2020 roku powołano do Zarządu Spółki KOGENERACJA S.A. Panów:
• Andrzeja Jeduta – Prezesa Zarządu
• Krzysztofa Kryga – Wiceprezesa Zarządu

Andrzej Jedut – Prezes Zarządu Krzysztof Kryg – Wiceprezes Zarządu



2021

Ocena Jednostkowego Sprawozdania Finansowego



Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w mln zł)

KOGENERACJA S.A.
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2021 2020 2021-2020

Przychody ze sprzedaży 910,8 723,5 187,3

Koszt własny sprzedaży -835,3 -711,6 -123,7

Zysk brutto na sprzedaży 75,5 11,9 63,6

Koszty sprzedaży -17,5 -17,4 -0,1

Koszty zarządu -42,5 -40,5 -2,0

Wynik na pozostałej działalności 

operacyjnej
15,3 45,7 -30,4

Wynik na działalności operacyjnej 

(EBIT)
30,8 -0,3 31,1

Wynik na działalności finansowej -1,4 0,0 -1,4

Podatek dochodowy -5,9 -0,1 -5,8

Wynik finansowy netto 23,5 -0,4 23,9

Inne całkowite dochody netto 0,8 -0,2 1,0

Całkowite dochody ogółem 24,3 -0,6 24,9

2021 2020 J.m.

EBITDA 188,2 126,6 MPLN

ROA 1,1 -0,02 %

ROE 1,6 -0,03 %

ROCE 2,4 -0,02 %
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KOGENERACJA S.A.

+61,5 mln zł wzrost wyniku ze sprzedaży:

+ 95,2 mln zł wzrost przychodów ze sprzedaży 
ciepła w wyniku wzrostu wolumenu sprzedaży oraz 
wzrostu cen sprzedaży ciepła 

+95,5 mln zł wzrost przychodów ze sprzedaży 
energii elektrycznej o 65 mln zł oraz wzrost 
przychodów o 30,5 mln zł z Rynku Mocy

-123,6 mln zł wzrost kosztu własnego sprzedaży, 
w tym CO2 o 38,4 mln zł, amortyzacja o 31 mln zł     
z tytułu zmiany okresów żywotności, koszty paliwowe 
o 35 mln zł z tytułu wyższego wolumenu produkcji

-30,4 mln zł spadek wyniku na pozostałej 
działalności operacyjnej głównie z tytułu sprzedaży 
uprawnień do emisji CO2 otrzymanych z puli 
niewydanych uprawnień za poprzednie lata okresu 
rozliczeniowego zrealizowanej w 2020 r.

-1,4 mln zł spadek wyniku na działalności 
finansowej, niższe przychody z tytułu cash-pool

-5,8 mln zł  wyższy podatek dochodowy

Wynik netto 2021 vs. 2020

23,9 mln zł

Wynik
na sprzedaży

Pozostała
działalność
operacyjna

Działałaność 
finansowa

Podatek
+61,5
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2021

Ocena Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego



SPRZEDAŻ CIEPŁA

11 986 TJ

EBITDASPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2 661 GWh 253 mln zł

Kluczowe dane 2021 Grupa Kapitałowa
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w mln zł)

GRUPA KAPITAŁOWA KOGENERACJA S.A.
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2021 2020 2020-2021

Przychody ze sprzedaży 1 434,5 1 183,4 251,1

Przychody/(koszty) z tytułu rekompensat 

KDT
-57,6 29,8 -87,4

Koszt własny sprzedaży -1 233,5 -1 068,4 -165,1

Zysk brutto na sprzedaży 143,4 144,8 -1,4

Koszty sprzedaży -31,7 -31,0 -0,7

Koszty zarządu -62,7 -63,9 1,2

Wynik na pozostałej działalności 

operacyjnej
17,8 107,2 -89,4

Wynik na działalności operacyjnej 

(EBIT)
66,8 157,1 -90,3

Wynik na działalności finansowej 6,0 0,7 5,3

Podatek dochodowy -16,0 -31,8 15,8

Wynik finansowy netto 56,8 126,0 -69,2

Inne całkowite dochody netto 3,9 -1,3 5,2

Całkowite dochody ogółem 60,7 124,7 -64,0

2021 2020 J.m.

EBITDA 252,7 318,8 MPLN

ROA 1,8 4,4 %

ROE 3,3 7,5 %

ROCE 3,8 9,3 %
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2021

Wynik skonsolidowany GK

KOGENERACJA EC ZG Skonsolidowane



Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w mln zł)

GRUPA KAPITAŁOWA KOGENERACJA S.A.
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+86,5 mln zł wzrost wyniku ze sprzedaży:

+ 114,6 mln zł wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła w wyniku 
wzrostu wolumenu sprzedaży oraz wzrostu cen sprzedaży ciepła     
w Grupie

+120,6 mln zł wzrost przychodów ze sprzedaży energii 
elektrycznej o 57 mln zł oraz wzrost przychodów o 63 mln zł z 
Rynku Mocy

-165 mln zł wzrost kosztu własnego sprzedaży, w tym: CO2 o 42 
mln zł, amortyzacja o 24 mln zł z tytułu zmiany okresów 
żywotności, koszty paliwowe o 35 mln zł z tytułu wyższego 
wolumenu produkcji, usługi o18 mln zł, wartość sprzedanych 
towarów i materiałów o 42,3 mln zł

-87,4 mln zł wyższe koszty z tyt. KDT, zmiana szacunków

-89,4 mln zł spadek wyniku na pozostałej działalności 
operacyjnej głównie z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2

otrzymanych z puli niewydanych uprawnień za poprzednie lata 
okresu rozliczeniowego zrealizowanej w 2020 r.

+5,3 mln zł wzrost wyniku na działalności finansowej, w tym: 
wyższe przychody z tytułu dyskonta KDT oraz niższe przychody 
z tytułu cash-pool

+15,8 mln zł  niższy podatek dochodowy-69,2 mln zł

Wynik
na sprzedaży

bez KDT

Koszty z tytułu 
rekompensat KDT

Pozostała
działalność
operacyjna

Działałaność
finansowa

Poda…

+86,5
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Raport Roczny on-line 2021
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- Strona dostosowana do urządzeń 
mobilnych

- Dostęp do danych analitycznych 
w wersji XLS

- Rozbudowana część finansowa 
(dane jednostkowe i 
skonsolidowane)

- Centrum pobrań 

- Możliwość utworzenia raportu z 
własnych wybranych danych i 
stron 

https://raportroczny2021.kogeneracja.com.pl/



EC Czechnica
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Finansowanie projektu:
• finansowanie w formie dotacji - 30 mln zł
• finansowanie w formie pożyczek preferencyjnych - 350 mln zł 
• środki własne oraz finansowanie wewnątrzgrupowe w ramach Grupy PGE –

ok. 848 mln zł, w tym pożyczka od EC Zielona Góra S.A. do 450 mln zł.

24 lutego 2021 r. projekt uzyskał pozytywną rekomendację Komitetu 

Inwestycyjnego na przejście do fazy realizacji w budżecie: 1 244 mln PLN 
oraz harmonogramie do końca kwietnia 2024 r.

Budżet Projektu zgodnie z KI
[mln PLN] 1 244

Moc zainstalowana brutto

Aktualne wykonanie budżetu 
[mln PLN] 85,6

179,4 MWe

162,9 MWt

KRS: 152 MWt

Inwestycja w 
podwrocławskich 

Siechnicach jest jedną 
z wielu prowadzonych 
obecnie w Grupie PGE, 

których celem jest 
dekarbonizacja obszaru 

ciepłownictwa. 

Blok gazowo-parowy 
wraz z kotłownią 

szczytowo-rezerwową 
i akumulatorem ciepła

Moc cieplna: 315 MWt
(obecnie 247 MWt)

Moc elektryczna: 179 
MWe (obecnie 100 MWe)



EC Czechnica - galeria

18

1. Betonowanie płyty budynku

2. Plac budowy, po prawej 
fundament pod akumulator 
ciepła

3. Zbrojenie fundamentów kotła

4. Plac budowy



EC Zawidawie
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12 czerwca 2022 r. 
Urząd Regulacji Energetyki ogłosił wyniki drugiej w tym roku aukcji kogeneracyjnej (wsparcie w postaci 
premii przysługującej za produkowaną w kogeneracji energię elektryczną).

KOGENERACJA S.A. do udziału w aukcji zgłosiła dwie oferty na premię kogeneracyjną dla nowych jednostek 
gazowych – AK2 Zawidawie i AK3 Zawidawie, o mocy zainstalowanej elektrycznej 1,060 MW każda. 
Jednostki mają być zlokalizowane we Wrocławiu – Psie Pole na terenie dzisiejszej EC Zawidawie. Pozyskane 
w aukcji premie będą wypłacane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. przez okres 15 lat od pierwszego wytworzenia 
energii elektrycznej, które planowane jest na czerwiec 2023 r.

26 maja 2022 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A., wyraziło zgodę na nabycie 
przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości 12,9 mln zł 
netto, poprzez zawarcie umowy na realizację zadania pn. 
„Dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji 
agregatów kogeneracyjnych dla Zespołu Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia w 
Zawidawiu”.



Dziękuję


