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ZYSK NETTO TAURONA W III KWARTALE 2019
WYNIÓSŁ NIEMAL 188 MLN ZŁ
Zysk netto grupy Tauron w III kwartale 2019 r. wyniósł 187,6 mln zł wobec 286,4 mln zł zysku przed
rokiem - podała spółka w środę w raporcie kwartalnym. Tauron podkreślił, że wyniki są zgodne z
szacunkami grupy z końca października.
Zysk operacyjny grupy Tauron wyniósł 330,2 mln zł wobec 350,7 mln zł przed rokiem, zysk EBITDA
808 mln zł wobec 795 mln zł przed rokiem, a przychody sięgnęły 4,862 mld zł wobec 4,476 mld zł rok
wcześniej.
EBITDA segmentu Wydobycie była ujemna, na poziomie minus 119 mln zł. W segmencie Wytwarzania
grupa zanotowała 126 mln zł zysku EBITDA, w Dystrybucji 663 mln zł, a w Sprzedaży 110 mln zł.
Po trzech kwartałach 2019 roku Tauron zanotował przychody ze sprzedaży i rekompensatach na
poziomie 15,26 mld zł, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku. Spółka oceniła, że wzrost
przychodów został osiągnięty dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży energii elektrycznej, które
były skutkiem wyższych cen na rynku hurtowym i detalicznym.
Prezes Filip Grzegorczyk poinformował, że po tym jak spółka kupiła 5 farm wiatrowych o mocy 180
MW i rocznej produkcji energii z OZE w wysokości ok. 450 GWh, pracuje nad kolejnymi projektami,
które pozwolą zrealizować cele strategiczne, w tym m.in. znaczący wzrost udziału odnawialnych
źródeł energii w miksie energetycznym grupy.
"Warto wspomnieć, że w kolejnych okresach wyniki grupy będą wzmacniane przychodami
generowanymi przez zakupione farmy wiatrowe oraz – od 2020 r. – zyskiem generowanym przez nowy
blok w Jaworznie" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes Taurona ds. ﬁnansów Marek
Wadowski.
Grupa Tauron wyprodukowała w okresie trzech kwartałów 2019 r. 10,4 TWh energii elektrycznej, a rok
wcześniej – 11,9 TWh. Jak podała spółka, zmiana wielkości produkcji była konsekwencją realizacji
przyjętej strategii handlowej. Produkcja z odnawialnych źródeł energii wyniosła niemal 1 TWh i
zwiększyła się o 41 proc. rdr. Wzrost ten wynikał z występowania korzystnych warunków wietrznych i
hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych.
Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,94 mln ton i była niższa o 19 proc. rdr. Spółka tłumaczy, że to
m.in. z powodu trudnych warunków geologicznych w ZG Sobieski oraz ZG Brzeszcze. Wolumen
sprzedaży węgla w trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 2,96 mln ton, co oznacza spadek o 16 proc. rdr i
wynika z niższej zrealizowanej produkcji.

