
Elektrownie: Kozienice, Połaniec

Elektrociepłownia Białystok,
MEC Piła, PEC Oborniki,
ENEA Ciepło Serwis, ENEA Ciepło

21 elektrowni wodnych

Farmy wiatrowe: Bardy, Darżyno,
Baczyna

LW Bogdanka

Biogazownie: Gorzesław, Liszkowo

Do Grupy Kapitałowej ENEA 
należą dwie ważne elektrownie 
systemowe: Elektrownia  
Kozienice i Elektrownia  
Połaniec. W ramach Grupy  
działa również Lubelski  
Węgiel Bogdanka – kopalnia 
jest głównym dostawcą surowca 
do należących do Grupy elek-
trowni. Działalność Grupy Kapi-
tałowej ENEA obejmuje również 
energetykę cieplną w zakładach 
w Białymstoku, Obornikach  
i Pile.
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118,4 tys. km
linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami

20,6%
udziału w rynku węgla energetycznego

w Polsce

6,3 GW
całkowitej mocy zainstalowanej

443 MW
mocy zainstalowanej w OZE

2,6 mln
odbiorców usług dystrybucyjnych

8,9 mld zł  
wzrost przychodów  
o 0,9 mld zł  
(12% r/r)

1,6 
poziom dług netto/ 
EBITDA (poprawa 
wskaźnika o 0,43 r/r) 

1,8 mld zł 
wzrost EBITDA  
o 0,2 mld zł  
(13% r/r)

30% r/r 
wzrost wytwarzania 
energii ze źródeł 
odnawialnych  
o 302 GWh

10,4 TWh 
wytworzonej 
energii elektrycznej

3,7 mln t 
produkcji netto 
węgla

Grupa Kapitałowa ENEA to wicelider polskiego rynku
elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii
elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku
energii elektrycznej od paliwa, poprzez produkcję energii
elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta.
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Kluczowe dane finansowe

ENEA Nowa Energia

Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody

Zysk / (strata) netto Dług netto / EBITDA

EBITDA

[mln zł]

[mln zł] [mln zł]

2 kw. 
2019

4 010

1 pół. 
2019

8 020

2 kw. 
2019

1 Przekształcenie prezentacyjne danych zgodnie z skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
2 W tym: odpis aktualizujący wartość aktywów wytwórczych, odpis aktualizujący wartość pożyczek wraz z odsetkami udzielonych spółce Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. oraz utworzona rezerwa na przyszłe 
zobowiązania inwestycyjne wobec Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. oraz Energa S.A.

300

1 pół. 
2019

579

2 kw. 
2020

4 357

1 pół. 
2020

8 949

2 kw. 
2020

-5412

1 pół. 
2020

-822

2 kw. 
20191

822

1 pół. 
20191

1 613

2 kw. 
20201

806

1 pół. 
2020

1 822

2 kw. 
20191

2,03

1 pół. 
20191

2,03

2 kw. 
20201

1,60

1 pół. 
2020

1,60

%+29+9% %+29+12% 

+29-280% +29-114% 

%+29Poprawa o 0,43 Poprawa o 0,43

+128-2% +128+13% 

193 mln zł 
przeznaczone na inwestycje 
związane z ochroną 
środowiska w 1 pół. 2020 r. 
(104 mln zł w 1 pół. 2019 r.)

10,5 TWh   
sprzedaży energii 
i gazu odbiorcom 
detalicznym

Ponad 

1,3 TWh    
wytworzonej 
energii ze źródeł 
odnawialnych

Grupa Kapitałowa ENEA powołała spółkę ENEA Nowa Energia, której zadaniem będzie zarządzanie i rozwój projektów 
opartych o odnawialne źródła energii. W pierwszej kolejności, w skład spółki wejdą aktywa OZE rozwijane do tej pory  
w ramach Segmentu OZE ENEA Wytwarzanie 

Głównym celem ENEA Nowa Energia jest 
zbudowanie silnej pozycji na rynku OZE 
połączonej ze zdolnościami do budowania  
i przejmowania aktywów wytwórczych

GK ENEA w Strategii Rozwoju planuje  
do 2035 r. zainwestować  14,7 mld zł w OZE

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, GK ENEA  
do 2025 roku osiągnie 22% udziału OZE  
w produkcji energii elektrycznej,  
a w perspektywie 2030 r. wzrośnie on do 33%

Utworzenie spółki ENEA Nowa Energia wpisuje 
się w trwający proces transformacji polskiej  
i europejskiej energetyki


