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EESTI ENERGIA ZWIĘKSZA ZYSK NETTO W II
KWARTALE 2018R.
Estoński koncern energetyczny Eesti Energia, do którego należy działający w Polsce Eneﬁt, w II kw.
2018 r. wypracował zysk netto na poziomie 15 mln euro, co oznacza wzrost o 12% r/r. Przychody ze
sprzedaży wyniosły 186 mln euro (wzrost o 5% r/r), a ich wzrost wynikał głównie z wyższych cen
rynkowych energii elektrycznej i ropy bitumicznej.
- Ubiegły kwartał charakteryzował się wzrostem rynkowych cen energii. Średnia cena energii
elektrycznej na giełdzie energii Nord Pool wyniosła 42,1 euro/MWh i była o 37% wyższa niż w tym
samym okresie przed rokiem. Średnia cena energii elektrycznej w II kwartale była praktycznie taka
sama jak zimą, gdy konsumpcja energii jest większa, a ceny zwykle najwyższe w ciągu roku –
powiedział Andri Avila, dyrektor ﬁnansowy Eesti Energia.
Tak znaczący wzrost cen energii elektrycznej był spowodowany niskim poziomem wody w zbiornikach
retencyjnych w Skandynawii, trzykrotnym wzrostem rok do roku ceny uprawnień do emisji CO2 oraz
wzrostem cen węgla i gazu.
W porównaniu do poprzedniego roku, zarówno produkcja energii elektrycznej jak i ropy bitumicznej
była niższa w II kwartale br. ze względu na wykonywane na dużą skalę prace serwisowe. W II kwartale
br. Eesti Energia wyprodukowała 2 TWh energii elektrycznej (spadek o 17% r/r) i 90 tys. ton ropy
bitumicznej (spadek o 15% r/r).
Niemniej jednak, Estonia wciąż pozostaje jednym z nielicznych krajów w regionie eksportujących
energię elektryczną. – Latem wykonane zostaną wszystkie niezbędne prace konserwacyjne w naszych
elektrowniach, aby z pełną mocą mogły pracować podczas okresu jesiennego i zimowego, kiedy
zużycie energii elektrycznej jest największe – powiedział Andri Avila.
W czerwcu br. w elektrowni Auvere, największej przemysłowej inwestycji w Estonii, odbyła się
planowana przerwa serwisowa przed odbiorem budowy. Elektrownia przeszła wszystkie niezbędne
testy związane z planowanym na III kwartał odbiorem obiektu przez Eesti Energia od generalnego
wykonawcy, ﬁrmy General Electric. W budowę nowej elektrowni Eesti Energia zainwestowała
dotychczas 581 mln euro.
W maju spółka Eneﬁt Green wchodząca w skład Grupy Eesti Energia przejęła Nelja Energia,
producenta energii odnawialnej w krajach bałtyckich. Nelja Energia jest właścicielem m.in. 17 farm
wiatrowych w Estonii i na Litwie o całkowitej mocy 287 MW.
Do ﬁnalizacji transakcji wymagana jest jeszcze zgoda właściwych organów ds. konkurencji. Przejęcie
Nelja Energia pomoże Eesti Energia w osiągnięciu celu strategicznego jakim jest zwiększenie udziału
energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych do 40% w portfelu produkcyjnym Grupy do
2022 r.

– Wzrost wyników ﬁnansowych Eesti Energia jest z całą pewnością potwierdzeniem silnej pozycji
Grupy. Dla nas i naszych partnerów to także gwarancja solidnego zaplecza w postaci państwowej
spółki z wieloletnim doświadczeniem, z którego korzystamy w ramach naszej działalności w Polsce –
komentuje Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Eneﬁt Polska z grupy Eesti Energia.
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