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Szanowni Państwo, 

 

W 2005 roku ENEA S.A. utrzymała udział w rynku na poziomie 15,92 % w ujęciu ilościowym i 15,99 % w ujęciu 

wartościowym, zwiększając przychody ze sprzedaży o 4,7 % do poziomu 4,3 mld PLN. Równocześnie zysk netto 

Spółki zwiększył się do ponad 35 mln PLN. W minionym roku ENEA S.A. zwiększyła także sprzedaż energii 

elektrycznej dla klientów w segmencie rynku objętym zasadą TPA do poziomu ponad 127 tys. MWh 

 

2005 rok to dla ENEA S.A. również rok zmian. W  czerwcu 2005 roku ENEA S.A. uzyskała status spółki 

publicznej, a jej akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu. W ramach procesu upublicznienia powstał 

prospekt emisyjny Spółki, który był efektem wielomiesięcznej pracy zarówno pracowników Spółki, jak i firm 

doradczych. Był to jeden z kluczowych kroków zmierzających do debiutu Spółki na Giełdzie Papierów 

Wartościowych. ENEA S.A. stała się podmiotem bardziej transparentnym, chociażby poprzez bieżące 

przekazywanie istotnych informacji na temat samej Spółki i całej Grupy Kapitałowej do publicznej wiadomości, 

czyli poprzez wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych.  

 

Pomimo odwołania przez właściciela listopadowej oferty publicznej, Spółka kontynuowała prace zmierzające do 

realizacji standardów funkcjonowania obowiązujących dla spółek giełdowych.  

 

Od 1 stycznia 2005 r. ENEA S.A., jako spółka, której akcje są dopuszczone do publicznego obrotu, zgodnie z 

odpowiednimi regulacjami prawnymi i uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaczęła sporządzać 

sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Dostosowanie się do wymagań unijnych polepszyło przejrzystość 

sprawozdań finansowych Spółki, które w szczególności stały się bardziej czytelne dla potencjalnych inwestorów 

zagranicznych. 

 

W 2005 roku został wdrożony system SAP/R3 w obszarze finansów we wszystkich oddziałach ENEA S.A. W ten 

sposób ujednolicono ewidencję finansowo – księgową w oparciu o wspólny zakładowy plan kont, a także  

uproszczono proces sporządzania sprawozdań finansowo – księgowych dla całej firmy.  

 

Dodatkowo, w 2005 roku w ENEA S.A. miały miejsce następujące istotne dla Spółki zdarzenia: 

• wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, 

• wejście w życie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), 

• stworzenie jednolitego Pracowniczego Programu Emerytalnego, 

• kontynuowanie prac nad zintegrowanym systemem informacyjnym (ZSI). 



 

Oczywiście podnosząc wartość firmy i usprawniając jej działanie Spółka nie zapomina o swoich klientach. ENEA 

oferuje usługi dodane, które gwarantują kompleksową obsługę odbiorców poprzez takie programy jak np. ENEA 

KOMFORT. W 2005 roku kontynuowana była również unifikacja systemów bilingowych stosowanych na całym 

obszarze działania oraz optymalizacja procesów obsługi klienta. 

W roku 2006 Zarząd ENEA S.A. zamierza optymalizować działalność grupy kapitałowej, kontynuować 

przygotowania do liberalizacji rynku energii oraz wyodrębnienia Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynikające 

z nowych uregulowań prawnych, dostosowując się do zmieniającej się sytuacji rynkowej. 

 

Poprawa efektywności funkcjonowania grupy kapitałowej polegać będzie na: 

• doprowadzenie do relacji rynkowych pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę , 

• zdecydowanym ograniczeniu ilości spółek zależnych (łączenie spółek o podobnych profilach 

działalności i/lub inkorporacja wybranych działalności do ENEA S.A. oraz sprzedaż lub likwidacja 

spółek niezwiązanych z działalnością podstawową ENEA S.A.), 

• maksymalizacji wartości spółek zależnych dla ENEA SA, realizowanej poprzez politykę dywidendy i 

oceny zarządów spółek. 

 

Ukierunkowanie działań Spółki zmierzające do wzrostu efektywności funkcjonowania Grupy Kapitałowej ENEA 

koncentrować się będzie na aktywnej polityce w zakresie pozyskiwania nowych klientów czy też oferowaniu 

usług dodanych, w celu tworzenia długotrwałych relacji z klientami w zakresie podstawowych usług.  

 

Działania takie jak: inwestycje w nowe źródła energii, w szczególności energii ze źródeł odnawialnych, 

świadczenie dodatkowych usług infrastrukturalnych czy też wykorzystanie wewnętrznego potencjału poprawy 

efektywności działania Spółki i Grupy Kapitałowej będą podstawą do budowania wartości i przewagi 

konkurencyjnej Grupy Kapitałowej ENEA. 

 

 

Z poważaniem 

 

Andrzej Marciniak 

Prezes Zarządu ENEA S.A. 

 

 

 


