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Wprowadzone zmiany do „Informacji dodatkowej do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej ENERGA za okres 3 i 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 

2013 roku” 

Sekcja  Było Jest 

 Podsumowanie 
3 kwartałów 

2013 

• Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej poza Grupę rok do roku 
osiągnął niemal 10 proc. i wyniósł 22,7 TWh za trzy kwartały br., a wzrost 
ilości sprzedanej energii elektrycznej na rynku hurtowym 62 proc. (do 9,1 
TWh); 

• Grupa ENERGA wytworzyła brutto 3,8 TWh energii elektrycznej i dostarczyła 
15,1 TWh energii elektrycznej do ponad 2,9 mln odbiorców. 

• Wolumen sprzedaży energii elektrycznej przez segment sprzedaży 
poza Grupę rok do roku osiągnął 12 proc. wzrost i wyniósł 21,4 TWh za 
trzy kwartały br., a ilość sprzedanej energii elektrycznej na rynku 
hurtowym o 93 proc. (do 7,8 TWh); 

• Grupa ENERGA wytworzyła brutto 3,8 TWh energii elektrycznej i 
dostarczyła 15,2 TWh energii elektrycznej do ponad 2,9 mln 
odbiorców. 

 1.2. Opis 
działalności 

Grupy 
Kapitałowej  

W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2013 roku Grupa dostarczyła 15,1 
TWh energii elektrycznej do ponad 2,9 milionów odbiorców. Na dzień 30 września 2013 
roku sieć dystrybucyjna składała się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 
193 tys. km i obejmowała swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km2, co stanowiło ok. 
25% powierzchni kraju. 

W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2013 roku Grupa dostarczyła 
15,2 TWh energii elektrycznej do ponad 2,9 milionów odbiorców. Na dzień 30 
czerwca 2013 roku sieć dystrybucyjna składała się z linii energetycznych o 
łącznej długości ponad 193 tys. km i obejmowała swoim zasięgiem obszar blisko 
77 tys. km2, co stanowiło ok. 25% powierzchni kraju. 

Ostatnia aktualizacja danych o aktywa ENERGA Operatora dokonana została na 
dzień 30 czerwca 2013 r.  

3.2.1. Kluczowe 
dane operacyjne 

Sprzedaż energii elektrycznej przez Grupę ENERGA (w TWh) 

Sprzedaż energii elektrycznej poza 
Grupę (w TWh) 

9 
miesięcy 

2013 r.  

9 miesięcy 
2012 r. 

Zmiana (%) 

Sprzedaż energii detaliczna 13,63 15,08 (10%) 

Sprzedaż energii na rynku hurtowym, 
w tym: 

9,06 5,60 62% 

Sprzedaż energii na giełdzie 7,19 3,98 81% 

Sprzedaż energii do odbiorcom 
zagranicznym 

0,19 0,14 29% 

Sprzedaż energii na pokrycie strat 
sieciowych 

1,07 1,07 0% 

Sprzedaż energii na rynku 
bilansującym 

0,60 0,38 56% 

Pozostała sprzedaż hurtowa 0,02 0,02 (1%) 

Sprzedaż energii ogółem 22,70 20,68 10% 

    

Sprzedaż energii elektrycznej przez Grupę ENERGA (w TWh) 

Sprzedaż energii elektrycznej 
przez segment sprzedaży poza 
Grupę (w TWh)* 

9 miesięcy 
2013 r.  

9 miesięcy 
2012 r. 

Zmiana (w 
%) 

Sprzedaż energii detaliczna 13,63 15,08 (10%) 

Sprzedaż energii na rynku 
hurtowym, w tym: 

7,76 4,02 93% 

Sprzedaż energii do klientów 
zagranicznych 

0,19 0,14 29% 

Sprzedaż energii na rynek 
bilansujący 

0,60 0,38 56% 

Pozostała sprzedaż hurtowa 6,97 3,49 100% 

    Sprzedaż energii razem 21,39 19,10 12% 

* nie uwzględnia sprzedaży energii elektrycznej poza Grupę przez wytwórców 
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W tym podsegmencie sprzedaży odnotowany został wzrost wolumenowy o ok. 62% 
(3,5 TWh). W ujęciu wolumenowym sprzedaż gospodarstwom domowym (taryfa G) w 
okresie styczeń – wrzesień br. stanowiła 29% sprzedaży do odbiorców końcowych (rok 
wcześniej było to 27%). W analizowanym okresie przeciętne ceny sprzedaży 
odbiorcom końcowym zmniejszyły się o ok. 3%, natomiast na rynku hurtowym 
przeciętne ceny sprzedaży były niższe o niemal 8%. 

 

Dystrybucja energii elektrycznej wg grup taryfowych* 

Dystrybucja energii elektrycznej wg 
grup taryfowych*(w GWh) 

9 miesięcy 
2013 r. 

9 miesięcy 
2012 r. 

Zmiana (w 
%) 

Grupa taryfowa A (WN) 2 902 2 786 4% 

Grupa taryfowa B (SN) 5 085 4 964 2% 

Grupa taryfowa C (nN) 3 144 3 086 2% 

Grupa taryfowa G (nN) 4 013 4 044 (1%) 

Razem 15 143 14 880 2% 

*sprzedaż zafakturowana 

Komentarz – Produkcja ciepła:  

Nie zostało to skompensowane wzrostem sprzedaży ciepła w pozostałych 
elektrociepłowniach (o 46,8 TJ). 

Wolumen i wartość zakupu paliw od dostawców zewnętrznych 

Zużycie paliw 

9 miesięcy 2013 
r. 

9 miesięcy 2012 
r. 

Zmiana (w %) 

Ilość  

Wartość 
zakupu 

Ilość  

Wartość 
zakupu 

Ilość  
Wartość 
zakupu (w mln 

zł) 
(w mln 

zł) 

Węgiel kamienny [tys. 
ton] 

1 208,3 362,7 1 138,0 364,6 6,2% (0,5%) 

Biomasa [tys. ton] 343,8 159,2 309,3 152,6 11,2% 4,3% 

Zakup paliw razem 
 

521,9   517,2   0,9% 
 

W tym podsegmencie sprzedaży odnotowany został wzrost wolumenowy o ok. 
93% (3,7 TWh). W ujęciu wolumenowym sprzedaż gospodarstwom domowym 
(taryfa G) w okresie styczeń – wrzesień br. stanowiła 29% sprzedaży 
zafakturowanej do odbiorców końcowych spółki ENERGA-OBRÓT (rok 
wcześniej było to 27%). W analizowanym okresie przeciętne ceny sprzedaży 
odbiorcom końcowym zmniejszyły się o ok. 3%, natomiast na rynku hurtowym 
przeciętne ceny sprzedaży były niższe o niemal 5%. 

 

Dystrybucja energii elektrycznej wg grup taryfowych* 

Dystrybucja energii elektrycznej 
wg grup taryfowych*(w GWh) 

9 miesięcy 
2013 r. 

9 miesięcy 
2012 r. 

Zmiana 
(w %) 

Grupa taryfowa A (WN) 2 924 2 786 5% 

Grupa taryfowa B (SN) 5 085 4 964 2% 

Grupa taryfowa C (nN) 3 144 3 086 2% 

Grupa taryfowa G (nN) 4 013 4 044 (1%) 

Dystrybucja energii razem 15 165 14 880 2% 

*sprzedaż zafakturowana 

Komentarz – Produkcja ciepła:  

Nie zostało to skompensowane wzrostem produkcji ciepła w pozostałych 
jednostkach wytwórczych (o 46,8 TJ). 

Wolumen i koszt zużytych paliw 

Zużycie paliw 

9 miesięcy 
2013 r. 

9 miesięcy 
2012 r. 

Zmiana (w %) 

Ilość  

Koszt 

Ilość  

Koszt 

Ilość  Koszt (w 
mln 
zł) 

(w 
mln 
zł) 

Węgiel kamienny [tys. 
ton] 

1 208,3 362,9 1 138,0 364,6 6,2% (0,5%)

Biomasa [tys. ton] 343,8 159,2 309,3 152,6 11,2% 4,3%

Zużycie paliw razem 
 

522,1   517,2   1,0%
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3.2.2. Segment 
Dystrybucji 

energii 
elektrycznej  

Komentarz do tabeli: 

Dynamika wzrostu EBITDA wyniosła 10% r/r. EBIT zwiększył się o 67 810 tys. zł (12% 
r/r). Najistotniejszy wpływ na poprawę wyników operacyjnych miały niższe koszty 
zakupu usług przesyłowych i tranzytowych (o ok. 97 692 tys. zł) oraz rosnąca stawka 
za usługę dystrybucyjną.  

Komentarz do tabeli: 

Dynamika wzrostu EBITDA wyniosła 10% r/r. EBIT zwiększył się o 67 810 tys. zł 
(12% r/r). Najistotniejszy wpływ na poprawę wyników operacyjnych miał wzrost 
stawki usługi dystrybucyjnej (średnio o 2%) oraz wolumenu sprzedaży usług 
dystrybucyjnych (o niemal 2%) 

 

3.2.3. Segment 
Sprzedaży 

Komentarz do tabeli: 

W okresie 3 kwartałów 2013 roku wolumen energii elektrycznej sprzedanej przez 
Grupę ENERGA odbiorcom końcowym uległ zmniejszeniu o ok. 10% (1,4 TWh) wobec 
analogicznego okresu w 2012 roku. 

Komentarz do tabeli: 

W okresie 3 kwartałów 2013 roku wolumen energii elektrycznej sprzedanej przez 
Segment Sprzedaży odbiorcom końcowym uległ zmniejszeniu o ok. 10% (1,4 
TWh) wobec analogicznego okresu w 2012 roku. 

 

Zastrzeżenia prawne: 

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie 
informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 

Niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestycji w papiery wartościowe spółki ENERGA S.A. („Spółka”). Prospekt 
(„Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce i ich dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, po zatwierdzeniu 
przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce. Prospekt zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej 
Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). 

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub 
wystawców. 

Niniejszy materiał (ani zawarte w nim informacje) nie zawiera i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania ofert ich nabycia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w 
jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagały rejestracji.  

Akcje Spółki o których mowa w niniejszym materiale nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities 
and Exchange Commission) i nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o  papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, 
„Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie będzie 
prowadzona żadna oferta publiczna akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych. 

Niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie (A) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dla osób będących „kwalifikowanymi inwestorami” w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (tzn. Dyrektywy 
2003/71/WE z późniejszymi zmianami, w tym zmieniającą ją Dyrektywą 2010/73/UE, w zakresie zaimplementowanym w danym państwie członkowskim) („Kwalifikowani Inwestorzy”), (B) na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii – (i) dla osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów 
Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) i (ii) dla osób spełniających 
kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, i/lub (C) dla innych osób, którym może zostać zgodnie z prawem ujawniony (osoby wskazane w pkt. (A), (B) i (C) powyżej będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi”). Akcje 
Spółki, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia ich w inny sposób będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje 
zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. 

Niniejszy materiał może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i 
będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności, zdolność Spółki do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w sektorze energetycznym, nakładów kapitałowych, 
dostępności finansowania oraz planowanych przez Spółkę działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Zarządu oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały 
miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia 
opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub jej sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych 
wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki. 
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