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ENERGA Z PONAD 0,5 MLD ZYSKIEM ZA 1 POŁOWĘ
2018 ROKU
Grupa Energa w pierwszej połowie tego roku wypracowała 557 mln zł zysku - poinformowała w
czwartek spółka. Jak dodano, to o 14 proc. więcej niż w tym samym okresie ub.r. W pierwszym
półroczu Grupa zrealizowała inwestycje na poziomie 624 mln zł.
"W pierwszej połowie roku Grupa Energa wypracowała zysk netto w wysokości 557 mln zł. Jest on o 14
procent wyższy od uzyskanego wyniku w tym samym okresie w ubiegłym roku. Po 6 miesiącach br.
EBITDA wyniosła 1 161 mln zł i była o 18 mln zł wyższa niż w 2017 roku" - poinformowała spółka w
czwartkowym komunikacie.
Jak dodano, Grupa osiągnęła 5 034 mln zł przychodów, to o 3 proc. mniej niż rok wcześniej.
"Energa odnotowała w pierwszej połowie roku wzrost wyniku EBITDA w Linii Biznesowej Dystrybucji i
Linii Biznesowej Sprzedaż. Natomiast spadek odnotowano w Linii Biznesowej Wytwarzanie" - czytamy.
Z danych spółki wynika, że w pierwszym półroczu Lina Biznesowa Dystrybucji wypracowała wynik
EBITDA w wysokości 990 mln zł, wobec 931 mln zł rok wcześniej. Linia Biznesowa Sprzedaż miała w
pierwszym półroczu br. 57 mln zł EBITDA, dla porównania rok temu było to 11 mln zł.
Z kolei Linia Biznesowa Wytwarzanie osiągnęła w pierwszym półroczu br. 168 mln zł EBITDA, to o 9
mln zł mniej niż rok wcześniej. Spółka tłumaczy, że na ostateczny wynik EBITDA Linii Wytwarzanie w
tym czasie wpłynęły, obok wyższych kosztów zakupu uprawnień do emisji, także niższe przychody ze
sprzedaży ciepła.
W komunikacie poinformowano, że w pierwszym półroczu tego roku, Grupa Energa zrealizowała
inwestycje na poziomie 624 mln zł, z czego 524 mln zł w Linii Biznesowej Dystrybucji. "Inwestycje w
tej Linii Biznesowej obejmowały modernizację sieci elektroenergetycznej, której zadaniem jest
poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej, a także rozbudowę sieci w celu przyłączania
nowych odbiorców i wytwórców. Część nakładów została ponadto poniesiona na innowacyjne
technologie i rozwiązania sieciowe. W Linii Biznesowej Wytwarzanie nakłady w I półroczu wyniosły 76
mln zł i związane były z dostosowaniem aktywów do wymogów środowiskowych oraz modernizacją w
Elektrowni Ostrołęka B" - czytamy w komunikacie.
Jak dodano, od stycznia do czerwca tego roku w Grupie Energa przyłączono 20,6 tys. nowych
klientów, wybudowano i zmodernizowano 1 949 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia
oraz przyłączono do sieci 15,4 MW nowych źródeł OZE.
"W pierwszym półroczu tego roku były prowadzone działania organizacyjno-prawne mające na celu
ﬁnalizację procesu rozpoczęcia inwestycji Ostrołęka C. Działania te doprowadziły do podpisania na
początku lipca przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka umowy z Generalnym Wykonawcą,

konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems, na budowę nowego bloku energetycznego o mocy ok.
1000 MW. Oferta konsorcjum o wartości 5,05 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto, została w kwietniu
br. wybrana w przetargu ogłoszonym przez Elektrownię Ostrołęka" - czytamy. Spółka podkreśla, że
realizacja tej inwestycji poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju.
"Mając odpowiednie dochody z działalności operacyjnej, co potwierdzają wyniki pierwszego półrocza,
możemy bezpiecznie prowadzić projekty budujące nasze przewagi, szczególnie w Linii Biznesowej
Dystrybucji oraz realizować projekty wzmacniające naszą pozycję na rynku w wytwarzaniu energii.
Realizacja projektu nowoczesnej elektrowni konwencjonalnej o mocy 1000 MW jest ważna zarówno dla
rozwoju naszych aktywów wytwórczych, jak i strategicznie jest istotna dla wzmocnienia
bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego" - powiedziała, cytowana w komunikacie, p.o.
prezesa spółki Alicja Barbara Klimiuk.
Aktywa wytwórcze w Grupie w pierwszym półroczu br. wyprodukowały 1 888 GWh energii
elektrycznej, czyli o 8 proc. mniej niż w pierwszej połowie 2017 r. Jak podała spółka, wpłynęły na to,
m.in. mniejsza produkcja energii w Elektrowni Ostrołęka w tzw. wymuszeniu na rzecz Operatora
Systemu Przesyłowego w Polsce, remont jednego z bloków w tym zakładzie prowadzony w II kwartale
oraz nieznaczny spadek wytwarzania energii w aktywach wodnych i wiatrowych ze względu na
warunki pogodowe w drugim kwartale tego roku. Wzrósł natomiast w pierwszym półroczu br. wolumen
sprzedanej energii elektrycznej. Wyniósł on 11 816 GWh, co oznacza wzrost o 113 GWh w porównaniu
do analogicznego okresu 2017 r.
Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Podstawowa
działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i
sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.
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