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1. Organizacja Grupy Kapitałowej TAURON
1.1. Podstawowe informacje o Grupie
Na dzień 31 marca 2013 r. Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. składała się
z jednostki dominującej TAURON Polska Energia S.A. (zwanej w dalszej części sprawozdania Spółką,
Emitentem lub TAURON), 14 spółek z bezpośrednim udziałem TAURON Polska Energia S.A. w kapitale
zakładowym oraz 22 spółek z pośrednim udziałem TAURON Polska Energia S.A. w kapitale zakładowym.
Po okresie sprawozdawczym, w dniu 2 kwietnia 2012 r. w wyniku połączenia TAURON Serwis GZE sp.
z o.o. z Przedsiębiorstwem Usług Elektroenergetycznych Wrocław S.A. (obecnie: TAURON Dystrybucja
Serwis S.A.) liczba spółek zależnych (bezpośrednio i pośrednio) zmniejszyła się do 35.
Do głównych spółek podlegających konsolidacji należały: Południowy Koncern Węglowy S.A. zajmująca się
wydobyciem węgla kamiennego, TAURON Wytwarzanie S.A. zajmująca się wytwarzaniem energii ze
źródeł konwencjonalnych i ze współspalania biomasy, TAURON Ekoenergia sp. z o.o. zajmująca się
wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, TAURON Dystrybucja S.A. zajmująca się
świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż
GZE sp. z o.o. zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej do klientów detalicznych, TAURON Obsługa
Klienta sp. z o.o. zajmująca się obsługą klienta oraz TAURON Ciepło S.A. zajmująca się wytwarzaniem,
dystrybucją i sprzedażą ciepła.
Ponadto w skład Grupy Kapitałowej TAURON wchodziły 4 inne spółki zależne objęte konsolidacją,
zajmujące się m.in. obrotem energią elektryczną, wydobyciem skał wapiennych oraz kamienia dla potrzeb
budownictwa, a także 2 zależne spółki celowe, których zadaniem jest realizacja inwestycji w obszarze
odnawialnych źródeł energii. Łącznie konsolidacją objętych jest 14 spółek zależnych wymienionych w pkt.
1.2. niniejszego poniżej.
Celem zapewnienia działania Grupy TAURON, rozumianej jako jednolity organizm gospodarczy złożony
z autonomicznych spółek prawa handlowego, w dniu 12 października 2010 r. Zarząd TAURON Polska
Energia S.A. powołał Grupę TAURON, w skład której wchodzą niżej wymienione spółki oraz TAURON
Polska Energia S.A., jako spółka dominująca, a także przyjął Kodeks Grupy TAURON, jako podstawowy
akt normatywny funkcjonowania Grupy TAURON. Poniższe spółki uzyskały status członka Grupy TAURON
z dniem podjęcia przez walne zgromadzenia/ zgromadzenia wspólników uchwał o przystąpieniu do Grupy
TAURON. Kodeks Grupy TAURON reguluje funkcjonowanie Grupy, zapewniając realizację celów poprzez
specjalnie zaprojektowane rozwiązania w zakresie zarządzania podmiotami Grupy TAURON, w tym
w szczególności określania celów działalności spółek, umożliwiających osiągnięcie zakładanych efektów.

Według stanu na dzień 31 marca 2013 r. w skład Grupy TAURON wchodzą następujące spółki zależne:

Tabela nr 1. Wykaz spółek zależnych wchodzących w skład Grupy TAURON (na 31 marca 2013 r.)

Firma spółki

L.p.

Data przystąpienia
do Grupy TAURON

1.

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

26.10.2010 r.

2.

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

26.10.2010 r.

3.

TAURON EKOENERGIA sp. z o.o.

26.10.2010 r.

4.

TAURON Wytwarzanie S.A.

28.10.2010 r.
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Firma spółki

L.p.

Data przystąpienia
do Grupy TAURON

5.

TAURON Czech Energy s.r.o.

10.11.2010 r.

6.

Polska Energia - PKH Sp. z o.o.

29.11.2010 r.

7.

TAURON Dystrybucja S.A.

6.12.2010 r.

8.

TAURON Ciepło S.A.

9.12.2010 r.

9.

Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o.

5.01.2011 r.

10.

Południowy Koncern Węglowy S.A.

13.01.2011 r.

11.

TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.

24.01.2012 r.

12.

TAURON Wytwarzanie GZE sp. z o.o.

24.01.2012 r.

Mając na uwadze zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej TAURON, w I kwartale 2013 r. Zarząd Spółki
dokonał aktualizacji w zakresie określenia przynależności spółek do Grupy TAURON. Aktualizacja była
konsekwencją zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy prowadzonego procesu połączeniowego
w Obszarze Obsługi Klienta (przejęcie TAURON Obsługa Klienta GZE S.A. przez TAURON Obsługa
Klienta Sp. z o.o.). Ponadto, po okresie sprawozdawczym, podjęto decyzję o wykreśleniu z wykazu spółek
Grupy TAURON spółki TAURON Serwis GZE Sp. z o.o. (obecnie: TAURON Dystrybucja Serwis S.A.)
w związku z połączeniem tego podmiotu z Przedsiębiorstwem Usług Elektroenergetycznych Wrocław S.A.
(spółka przejmująca).
Istotnym elementem umożliwiającym podejmowanie decyzji operacyjnych w ramach Grupy TAURON jest
istnienie organów opiniodawczych i quasi-nadzorczych Grupy – czterech Komitetów Grupy TAURON:
1. Komitetu Oceny Projektów,
2. Komitetu Zarządzania Grupą TAURON,
3. Komitetu Zgodności Grupy TAURON,
4. Komitetu Wdrożenia Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON.
Komitety pełnią następujące funkcje:
1. funkcję opiniotwórczą dla Zarządu TAURON,
2. funkcję decyzyjną,
3. funkcję nadzorczą dla zarządów spółek zależnych TAURON.
Podstawowym zadaniem Komitetów jest czuwanie nad realizacją przez wszystkich uczestników Grupy
spójnych działań zgodnych z Kodeksem Grupy TAURON oraz w interesie Grupy TAURON. Szczegółowe
zadania Komitetów zostały skonkretyzowane w regulaminach ich działania uchwalonych przez Zarząd
TAURON Polska Energia S.A.
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1.2. Jednostki podlegające konsolidacji
Na dzień 31 marca 2013 r. konsolidacją objęte są następujące spółki zależne TAURON Polska Energia
S.A.:
1. TAURON Wytwarzanie S.A. (TAURON Wytwarzanie)
2. TAURON Dystrybucja S.A. (TAURON Dystrybucja)
3. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. (TAURON Sprzedaż)
4. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (TAURON Obsługa Klienta)
5. TAURON Ekoenergia sp. z o.o. (TAURON Ekoenergia)
6. Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o. (KW Czatkowice)
7. Południowy Koncern Węglowy S.A. (PKW)
8. Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. (PEPKH)
9. TAURON Ciepło S.A. (TAURON Ciepło)
10. TAURON Czech Energy s.r.o. (TAURON Czech Energy)
11. BELS INVESTMENT sp. z o.o. (BELS INVESTMENT)
12. MEGAWAT MARSZEWO sp. z o.o. (MEGAWAT MARSZEWO)
13. TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. (TAURON Sprzedaż GZE)
14. TAURON Serwis GZE sp. z o.o.* (TAURON Serwis GZE).

* W dniu 2 kwietnia 2013 r. zostało zarejestrowane połączenie spółek TAURON Serwis GZE Sp. z o.o.

(spółka przejmowana) oraz Przedsiębiorstwo

Usług Elektroenergetycznych Wrocław S.A. (spółka przejmująca) oraz jednocześnie zmianie uległa firma spółki przejmującej na TAURON Dystrybucja
Serwis S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. posiada również inwestycje we wspólnych
przedsięwzięciach: Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. oraz Elektrownia Blachownia sp. z o.o., które
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyceniane są metodą praw własności.
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1.3. Struktura Grupy Kapitałowej
Poniższy schemat przedstawia wszystkie spółki, których wyniki są konsolidowane w ramach Grupy
Kapitałowej TAURON na dzień 31 marca 2013 r.

Uwagi:
Udział bezpośredni TAURON Polska Energia S.A. w kapitale zakładowym / głosach na WZ (ZW).
Udział pośredni TAURON Polska Energia S.A. w kapitale zakładowym / głosach na WZ (ZW).

Spółki bezpośrednio zależne od TAURON
Spółki pośrednio zależne od TAURON

W I kwartale 2013 r. miały miejsce następujące istotne zmiany w strukturze spółek zależnych Grupy
TAURON:
1. Połączenie spółek prowadzących działalność w obszarze pomiarów
2 stycznia 2013 r. zarejestrowano połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH spółek bezpośrednio
zależnych od TAURON Dystrybucja S.A. tj. w drodze przeniesienia całego majątku spółki „EnergiaProPomiary” sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę CECHTAR sp. z o.o. (spółka przejmująca).
Połączenie spółek jest zgodne ze strategią Grupy TAURON, która zakłada uproszczenie struktury
Grupy, m.in. poprzez łączenie spółek prowadzących tę samą działalność.
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2. Wydzielenie majątku TAURON Wytwarzanie S.A.
2 stycznia 2013 r. zarejestrowano przeniesienie części składników majątku TAURON Wywarzanie S.A.
(spółka dzielona) na TAURON Ciepło S.A. (spółka przejmująca) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH tj.
w drodze podziału TAURON Wywarzanie S.A. przez wydzielenie, w zamian za akcje TAURON Ciepło
S.A., które objął TAURON Wywarzanie S.A. Proces podziału TAURON Wytwarzanie S.A. przez
wydzielenie z jego struktur Oddziału Elektrociepłowni Katowice w Katowicach oraz przeniesienie
aktywów Oddziału Elektrociepłowni Katowice w Katowicach wraz z innymi udziałami spółek
ciepłowniczych do TAURON Ciepło S.A. stanowił III etap Projektu Budowy Obszaru Ciepło. Proces ten
był realizowany w ramach celu głównego Obszaru Ciepła – zwiększenie wartości Grupy TAURON
poprzez integrację aktywów, optymalizację kosztów działalności w zakresie dystrybucji ciepła,
zapewnienie odbioru ciepła dla jednostek wytwórczych Grupy TAURON oraz rozwój działalności
związanej z wytwarzaniem ciepła w małej kogeneracji. W wyniku ww. podziału kapitał zakładowy
TAURON Ciepło S.A. został podwyższony do kwoty 1 238 076 553,56 zł, natomiast kapitał zakładowy
TAURON Wytwarzanie S.A. został obniżony do kwoty 1 554 189 560,00 zł. Udział TAURON Polska
Energia S.A. w kapitale zakładowym TAURON Ciepło S.A. wzrósł z 88,27 do 91,79%, natomiast
w TAURON Wytwarzanie S.A. spadł z 99,72 do 99,70%.
3. Umorzenie akcji TAURON Wytwarzanie S.A.
21 stycznia 2013 r. Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A. umorzył akcje własne nabyte na podstawie art.
1
418 Kodeksu spółek handlowych. W związku z umorzeniem akcji w dniu 5 lutego 2013 r. zostało
zarejestrowane obniżenie kapitału zakładowego TAURON Wytwarzanie o kwotę 1 153 400,00 zł
z kwoty 1 554 189 560,00 zł do kwoty 1 553 036 160,00 zł. W konsekwencji udział TAURON Polska
Energia S.A. w kapitale zakładowym TAURON Wytwarzanie wzrósł do 99,77%.
4. Połączenie spółek z Obszaru Obsługa Klienta
31 stycznia 2013 r. zarejestrowano połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH spółek bezpośrednio
zależnych od TAURON Polska Energia S.A. tj. w drodze przeniesienia całego majątku spółki TAURON
Obsługa Klienta sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką TAURON Obsługa Klienta GZE S.A. (spółka
przejmowana). W związku z powyższym TAURON Polska Energia S.A. objął 22 021 nowoutworzonych
udziałów w podwyższonym do 4 920 500,00 zł kapitale zakładowym TAURON Obsługa Klienta sp.
z o.o. Połączenie to miało na celu uporządkowanie struktury Grupy TAURON po przejęciu Grupy
Kapitałowej GZE S.A.
5. Połączenie spółek z Obszaru Wytwarzania
13 marca 2013 r. zarejestrowano połączenie w trybie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 492 § 1 pkt 1) KSH
spółki TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka przejmująca) ze spółką „ECOCARBON” sp. z o.o. (spółka
przejmowana) będącą spółką bezpośrednio zależną TAURON Wytwarzanie S.A. „ECOCARBON” sp.
z o.o. była spółką, której działalność nie była bezpośrednio związana z podstawowym przedmiotem
działalności spółki TAURON Wytwarzanie S.A., a w efekcie podjęcia działań mających na celu zbycie
spółki „ECOCARBON” sp. z o.o. nie wpłynęła żadna oferta nabycia jej udziałów.
Ponadto po dniu 31 marca 2013 r. nastąpiły następujące wydarzenia mające wpływ na organizację Grupy
Kapitałowej TAURON:
1. 2 kwietnia 2013 r. zarejestrowano połączenie Przedsiębiorstwa Usług Elektroenergetycznych Wrocław
S.A. (spółka przejmująca) ze spółką TAURON Serwis GZE sp. z o.o. (spółka przejmowana), oraz
zarejestrowano zmianę nazwy spółki przejmującej na TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Połączenie
przedmiotowych spółek jest zgodne ze strategią Grupy TAURON, która zakłada uproszczenie struktury
Grupy, m.in. poprzez łączenie spółek prowadzących tę samą działalność.
2. 2 kwietnia 2013 r. zarząd spółki Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „JAGA" sp. z o.o. tj. spółki
bezpośrednio zależnej od TAURON Dystrybucja S.A. złożył do Sądu Rejonowego Wydział V
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Gospodarczy w Nowym Sączu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Ośrodek SzkoleniowoWypoczynkowy „JAGA" sp. z o.o. (o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółka informowała
w raporcie bieżącym nr 11/2013 z 2 kwietnia 2013 r.).

1.4. Skutki zmian w strukturze Spółki i Grupy Kapitałowej
Połączenie spółki TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ze spółką TAURON Obsługa Klienta GZE sp.
z o.o.
31 stycznia 2013 r. nastąpiła rejestracja połączenia spółek TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu (spółka przejmująca) i TAURON Obsługa Klienta GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
(spółka przejmowana). W związku z połączeniem nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. z kwoty 2 718 tysięcy złotych do kwoty 4 920 tysięcy złotych, tj.
o kwotę 2 202 tysięcy złotych. W konsekwencji na dzień 31 marca 2013 r. TAURON Polska Energia S.A.
posiada jedynie udziały w przejmującej jednostce – TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Podział spółki TAURON Wytwarzanie S.A.
2 stycznia 2013 r. został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym podział spółki TAURON
Wytwarzanie S.A. przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, który polegał
na przeniesieniu wydzielonych składników majątku na spółkę TAURON Ciepło S.A.
W związku z podziałem, w spółce TAURON Wytwarzanie S.A. został obniżony kapitał zakładowy z kwoty
1 658 793 tysiące złotych do kwoty 1 554 189 tysięcy złotych, natomiast w spółce TAURON Ciepło S.A.
został podwyższony kapitał zakładowy z kwoty 865 937 tysięcy złotych do kwoty 1 238 077 tysięcy złotych.
W wyniku podziału zmniejszył się udział TAURON Polska Energia S.A. w spółce TAURON Wytwarzanie
S.A. do 99,70% (w kapitale zakładowym) i 99,77% (w głosach na Walnym Zgromadzeniu), natomiast
wzrósł udział TAURON Polska Energia S.A. w spółce TAURON Ciepło S.A. do 91,79% (w kapitale
zakładowym) i 92,41% (w głosach na Walnym Zgromadzeniu).

2. Działalność Grupy Kapitałowej TAURON
2.1. Podstawowe obszary działalności
Grupa Kapitałowa TAURON jest zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym, które
zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej
w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa Kapitałowa TAURON prowadzi działalność
w następujących Obszarach (zwanych również w dalszej części niniejszego sprawozdania Segmentami):
Obszar Wydobycia, obejmujący głównie wydobycie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego
w Polsce, która to działalność prowadzona jest przez Południowy Koncern Węglowy (PKW).
Obszar Wytwarzania, obejmujący głównie wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła ze źródeł
konwencjonalnych, jak również wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła przy współspalaniu biomasy i innej
termicznie pozyskiwanej energii. Podstawowe paliwa wykorzystywane przez Obszar Wytwarzania to
węgiel kamienny, biomasa i gaz koksowniczy. W Segmencie Wytwarzania w ramach Grupy Kapitałowej
TAURON działa TAURON Wytwarzanie. W dniu 2 stycznia 2013 r. nastąpił podział tej spółki poprzez
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wydzielenie Elektrociepłowni Katowice (EC Katowice) do spółki TAURON Ciepło należącej do Segmentu
Ciepła. Dane porównywalne Obszaru Wytwarzania i Obszaru Ciepła zostały odpowiednio przekształcone.
Obszar Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych (z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej przy współspalaniu biomasy przypisanej do
Obszaru Wytwarzania). Działalność ta prowadzona jest przez TAURON Ekoenergia oraz spółki zależne od
TAURON Ekoenergia: BELS INVESTMENT i MEGAWAT MARSZEWO.
Obszar Dystrybucji, obejmujący dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych
położonych w południowej Polsce, która to działalność prowadzona jest przez TAURON Dystrybucja.
W tym Obszarze ujęta jest również spółka TAURON Serwis GZE (aktualnie TAURON Dystrybucja Serwis).
Obszar Sprzedaży, obejmujący sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych oraz handel hurtowy
energią elektryczną, jak również obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO 2, prawami majątkowymi
ze świadectw pochodzenia oraz paliwami. Działalność w tym Obszarze prowadzona jest przez spółki:
TAURON, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE oraz TAURON Czech Energy.
Obszar Obsługi Klienta, obejmujący głównie obsługę klienta wewnętrznego (spółki z Grupy Kapitałowej
TAURON) w zakresie obsługi procesu sprzedaży oraz w zakresie obsługi finansowo-księgowej wybranych
spółek Grupy Kapitałowej TAURON. W ramach tego obszaru działała spółka TAURON Obsługa Klienta,
która pod koniec stycznia 2013 r. przejęła spółkę TAURON Obsługa Klienta GZE.
Obszar Ciepła, obejmujący wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła oraz innych mediów, w ramach
którego działa TAURON Ciepło (po połączeniu ze spółkami: EC Tychy, EC Nowa oraz EC w Kamiennej
Górze).
Obszar Pozostałych, obejmujący działalność w zakresie wydobycia kamienia, w tym kamienia
wapiennego, na potrzeby energetyki, hutnictwa, budownictwa i drogownictwa oraz w zakresie produkcji
sorbentów przeznaczonych do instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą oraz do wykorzystania
w kotłach fluidalnych (działalność prowadzona przez spółkę KW Czatkowice), a także działalność
w zakresie obrotu energią elektryczną i produktami pochodnymi (prowadzona przez spółkę PEPKH).

Grupa Kapitałowa TAURON prowadzi działalność i uzyskuje przychody przede wszystkim ze sprzedaży
i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz sprzedaży węgla
kamiennego. Lokalizację kluczowych aktywów Grupy TAURON przedstawia poniższy rysunek.
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W pierwszym kwartale 2013 r. Grupa TAURON osiągnęła następujące kluczowe parametry operacyjne:

J.m.

I kwartał
2013 r.

I kwartał
2012 r.

Dynamika
I kw. 2013 /
I kw. 2012

mln Mg

1,52

1,21

125,6%

TWh

5,15

4,98

103,4%

Produkcja netto Obszaru Wytwarzania

TWh

4,69

4,52

103,8%

Produkcja netto Obszaru OZE

TWh

0,12

0,15

80,0%

Produkcja netto Obszaru Ciepła

TWh

0,34

0,32

106,3%

TWh

0,28

0,30

93,3%

Produkcja z biomasy Obszaru Wytwarzania
i Ciepła

TWh

0,16

0,16

100,0%

Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych
Obszaru OZE

TWh

0,12

0,15

80,0%

Wytwarzanie ciepła przez Grupę, w tym:

PJ

7,70

7,80

98,7%

Produkcja ciepła Obszaru Wytwarzania

PJ

3,70

3,92

94,4%

Produkcja ciepła Obszaru Ciepła

PJ

4,00

3,88

103,1%

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

12,42

12,70

97,8%

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej (przez
Obszary Sprzedaży i Wytwarzania)

TWh

10,93

11,89

91,9%

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 307

5 284

100,4%

Kluczowe parametry operacyjne

Produkcja węgla handlowego
Wytwarzanie energii elektrycznej
(produkcja netto Grupy), w tym:

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych Grupy, w tym:
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2.2. Istotne dokonania oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej TAURON
w okresie, którego dotyczy raport
2.2.1. Struktura sprzedaży według obszarów działalności
Poniższa tabela przedstawia wolumeny i strukturę sprzedaży Grupy Kapitałowej TAURON w podziale na
poszczególne Obszary (Segmenty) działalności za I kwartał 2013 r. w porównaniu do I kwartału 2012 r.

Wyszczególnienie
Sprzedaż węgla przez Obszar Wydobycia

J.m.

I kwartał
2013 r.

I kwartał
2012 r.

Dynamika
I kw. 2013 r. /
I kw. 2012 r.

mln Mg

1,51

1,15

131,3%

TWh

5,75

5,07

113,4%

PJ

3,33

3,55

93,8%

Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach
wodnych i wiatrowych przez Obszar OZE

TWh

0,12

0,15

80,0%

Sprzedaż usług dystrybucji energii elektrycznej przez
Obszar Dystrybucji

TWh

12,42

12,70

97,8%

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej i pozostałych
produktów rynku energetycznego przez Obszar Sprzedaży

TWh

10,82

11,79

91,8%

TWh

0,34

0,32

106,3%

PJ

6,34

6,45

98,3%

Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła przez Obszar
Wytwarzania

Sprzedaż energii elektrycznej przez Obszar Ciepła
Sprzedaż ciepła zakupionego i wytworzonego przez Obszar
Ciepła

Wydobycie węgla
Podstawową działalnością prowadzoną przez Grupę Kapitałową TAURON w ramach Obszaru Wydobycia
jest wydobycie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego. Poprzez Południowy Koncern Węglowy
(PKW) Grupa Kapitałowa TAURON pośrednio posiada i prowadzi Zakład Górniczy Sobieski oraz Zakład
Górniczy Janina.
Wolumen sprzedaży węgla w I kwartale 2013 r. wyniósł prawie 1,51 mln ton, co w porównaniu
z analogicznym okresem 2012 r. oznacza wzrost o ok. 31,3%. Zwiększenie wolumenu sprzedaży jest
głównie wynikiem wyższej produkcji węgla handlowego (1,52 mln Mg w I kwartale 2013 r. w stosunku do
1,21 mln Mg w I kwartale 2012 r.), co umożliwiły sprzyjające warunki geologiczno-górnicze przy większej
ilości eksploatowanych ścian.
Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł konwencjonalnych
Podstawowa działalność Obszaru Wytwarzania w ramach Grupy Kapitałowej TAURON obejmuje
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w sześciu elektrowniach i jednej elektrociepłowni (instalacja
wytwarzająca jednocześnie energię elektryczną i ciepło użytkowe) opalanych węglem kamiennym oraz
w drodze współspalania biomasy. Łączna moc osiągalna jednostek wytwórczych Obszaru Wytwarzania
wyniosła na koniec marca 2013 r. 4 783 MW energii elektrycznej i 1 984 MW energii cieplnej. Zmiana
w poziomie mocy w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. wynika z wyłączenia z koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej Elektrowni Halemba (100 MW) oraz bloków 1 i 2 w Elektrowni Łagisza
(240 MW).
W I kwartale 2013 r. Obszar Wytwarzania wygenerował około 4,7 TWh energii elektrycznej netto (w tym
z biomasy 0,13 TWh), tj. o ok. 4% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2012 r., w którym produkcja
energii elektrycznej netto wyniosła około 4,5 TWh (w tym z biomasy 0,12 TWh). Sprzedaż energii
elektrycznej z własnej produkcji razem z energią zakupioną do obrotu wyniosła w I kwartale 2013 r. prawie
5,8 TWh, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o 13,4%.
Produkcja ciepła Obszaru Wytwarzania w I kwartale 2013 r. wyniosła około 3,7 PJ i w stosunku do
produkcji w tym samym okresie 2012 r. wynoszącej około 3,9 PJ, była niższa o ok. 5,6%.
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Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Podstawową działalnością prowadzoną przez Grupę Kapitałową TAURON w Obszarze OZE jest
wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w elektrowniach wodnych oraz
elektrowniach wiatrowych, a także zarządzanie projektami Grupy TAURON w zakresie wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł energii. W Obszarze OZE funkcjonuje 35 elektrowni wodnych o mocy osiągalnej
132,9 MW e oraz dwie farmy wiatrowe o łącznej mocy osiągalnej 60,75 MW e, co stanowi 3,7% łącznych
mocy osiągalnych Grupy Kapitałowej TAURON.
W I kwartale 2013 r. Obszar OZE wytworzył i sprzedał 0,12 TWh energii elektrycznej w stosunku do
0,15 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza spadek produkcji o ok. 20%, głównie
z powodu niekorzystnych warunków wietrznych i hydrologicznych w I kwartale 2013 r.
Dystrybucja energii elektrycznej
Grupa Kapitałowa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, zarówno pod
względem wolumenu dostarczonej energii elektrycznej, jak i przychodów z działalności dystrybucyjnej.
Obszar Dystrybucji eksploatuje sieci dystrybucyjne o znacznym zasięgu, zlokalizowane w południowej
części Polski.
W I kwartale 2013 r. Obszar Dystrybucji dostarczył łącznie ponad 12,4 TWh energii elektrycznej, w tym
11,7 TWh odbiorcom końcowym. W okresie tym Obszar Dystrybucji świadczył usługi dystrybucyjne na
rzecz 5,31 mln odbiorców. W analogicznym okresie ubiegłego roku Obszar Dystrybucji dostarczył łącznie
ok. 12,7 TWh energii elektrycznej do ok. 5,28 mln odbiorców, w tym 12,0 TWh do odbiorców końcowych.
Zmniejszenie wolumenu dostawy jest głównie efektem spowolnienia gospodarczego, przejawiającego się
m.in. spadkiem produkcji przemysłowej oraz spadkiem produkcji budowlanej (dekoniunktura w branży
i przedłużający się okres zimy), dodatkowo wśród dużych odbiorców podejmowane są działania w kierunku
samodzielnego wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby.
Sprzedaż energii i pozostałych produktów rynku energetycznego
Obszar Sprzedaży obejmuje działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz działalność
w zakresie handlu hurtowego energią elektryczną i pozostałymi produktami rynku energetycznego.
Działalność w zakresie sprzedaży obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych, w tym
również do klientów kluczowych. Natomiast działalność w zakresie handlu hurtowego obejmuje głównie
handel hurtowy energią elektryczną, obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami
majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia oraz paliwami.
W I kwartale 2013 r. spółki Obszaru Sprzedaży sprzedały łącznie ponad 10,8 TWh energii elektrycznej do
ok. 5,24 mln klientów końcowych, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców, co
w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r., w którym sprzedaż wyniosła około 11,8 TWh, oznacza
spadek o 8,2%. Zmniejszenie wolumenu sprzedaży jest wynikiem zmniejszenia średniego
zapotrzebowania wśród klientów zasilanych z sieci niskiego napięcia w segmencie klientów masowych;
spadek niwelowany jest wzrostem sprzedaży do odbiorców końcowych w grupie klientów strategicznych
TAURON oraz spółek OSD na pokrycie różnic bilansowych.
Ciepło
Obszar Ciepła obejmuje działalność w zakresie wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży ciepła oraz innych
mediów. W I kwartale 2013 r. sprzedaż ciepła wytworzonego i zakupionego przez spółki Obszaru wyniosła
6,34 PJ w stosunku do 6,45 PJ w I kwartale 2012 r. Utrzymanie wolumenu sprzedaży na poziomie
nieznacznie niższym r/r możliwe było dzięki pozyskaniu nowych odbiorców oraz zwiększonemu
zapotrzebowaniu na ciepło z uwagi na warunki pogodowe, jakie wystąpiły w I kwartale 2013 r.
Elektrociepłownie Segmentu wytworzyły w analizowanym okresie 2013 r. ok. 0,34 TWh energii elektrycznej
netto, czyli poziom z I kwartału ubiegłego roku (0,32 TWh) przekroczony został o ponad 6%.
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2.2.2. Realizacja programu inwestycyjnego
Po pierwszym kwartale 2013 r. nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej TAURON wyniosły 541 mln zł
i były wyższe od poniesionych w analogicznym okresie ubiegłego roku o ok. 6% (po I kwartale 2012 r.
wyniosły 510 mln zł). Wynika to przede wszystkim ze wzrostu nakładów w Obszarach Dystrybucji
i Odnawialnych Źródeł Energii.
Główne inwestycje realizowane w pierwszym kwartale 2013 r. to:
- budowa nowych mocy wytwórczych (nakłady inwestycyjne: 48 mln zł) oraz budowa instalacji do
obniżenia emisji NOx (nakłady inwestycyjne: 45 mln zł) w Obszarze Wytwarzania,
- budowa farm wiatrowych Marszewo i Wicko (nakłady inwestycyjne: 108 mln zł) w Obszarze OZE,
- budowa nowych przyłączy (nakłady inwestycyjne: 78 mln zł) oraz modernizacja i odtworzenie
majątku sieciowego (nakłady inwestycyjne: 147 mln zł) w Obszarze Dystrybucji.
W I kwartale 2013 r. w Grupie Kapitałowej TAURON kontynuowane były następujące główne inwestycje
strategiczne:
1) budowa bloku gazowo-parowego (BGP) wraz z członem ciepłowniczym w Stalowej Woli – inwestycja
realizowana jest z udziałem partnera strategicznego – PGNiG S.A. Inwestycja ma na celu
wybudowanie i przekazanie do eksploatacji nowego bloku parowo-gazowego o mocy 449 MW e i mocy
cieplnej 240 MW t. Zakończono projekty wykonawcze: progu na rzece San, oraz fundamentów
głównych budynków. Trwają prace nad pozostałymi projektami wykonawczymi. Zakończenie projektu
zaplanowano na 2015 r.;
2) budowa bloku energetycznego o mocy 50 MW e oraz 182 MW t, przystosowanego do produkcji energii
elektrycznej oraz ciepła na terenie Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała (ZEC Bielsko-Biała)
stanowiącej oddział TAURON Wytwarzanie. Inwestycja ta ma na celu zastąpienie wyeksploatowanych
i niskosprawnych jednostek wytwórczych wysokosprawną jednostką spełniającą wszelkie wymogi
w zakresie ochrony środowiska dotyczące emisji NO x, SO2 oraz pyłów. W dniu 15 marca zakończono
ruch regulacyjny bloku i rozpoczął się ruch próbny. Zakończenie inwestycji jest planowane w połowie
2013 r.;
3) budowa farmy wiatrowej o mocy 40 MW w miejscowości Wicko. Zakończono roboty inżynieryjne
w zakresie dróg i placów montażowych dla 12 siłowni wiatrowych. Ukończono produkcję gondoli, wież
i łopat dla 20 siłowni wiatrowych. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2013 r.;
4) budowa farmy 82 MW w miejscowości Marszewo. Trwają prace wykończeniowe i testy wybudowanej
stacji Głównego Punktu Zasilającego. Ukończono i odebrano prace związane z siecią SN. Trwa
montaż siłowni wiatrowych (zmontowano 33 z 41 turbin). Oddanie do eksploatacji przewiduje się na
2014 r.;
5) budowa bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Katowice wraz z członem ciepłowniczym o mocy
135 MW e i mocy cieplnej 90 MW t. Trwa proces wyboru wykonawcy. Zakończenie projektu
zaplanowano na 2016 r.;
6) modernizacja kotła o mocy 20 MW Elektrowni Stalowa Wola należącej do TAURON Wytwarzanie,
w celu dostosowania go do spalania biomasy. W dniu 28 marca 2013 r. kocioł K-10 został oddany do
eksploatacji. Inwestycja ta obejmowała modernizację kotła węglowego K-10 w celu przystosowania go
do spalania biomasy, budowę instalacji przygotowania biomasy oraz modernizację turbogeneratora
TG-6 w celu przystosowania go do pracy blokowej ze zmodernizowanym kotłem. Instalacja umożliwia
spalanie zarówno biomasy przetworzonej (np. pelety), jak i nieprzetworzonej. W marcu 2013 r.
przeprowadzono ruch próbny oraz przekazano instalację do eksploatacji;
7) budowa nowych mocy wytwórczych w kogeneracji na poziomie 50 MW e i 86 MW t w EC Tychy (obecnie
TAURON Ciepło) oraz modernizacja istniejącej jednostki w celu dostosowania jej do spalania biomasy.
Inwestycja w części dotyczącej modernizacji istniejącego kotła i przystosowania go do spalania
biomasy została zakończona w 2012 r. W dniu 15 lutego br. uzyskano koncesję URE na wytwarzanie
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energii elektrycznej oraz koncesję na wytwarzanie ciepła. W kwietniu 2013 r. dokonano wyboru oferty
firmy Elektrobudowa S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym projektu budowy
nowego bloku kogeneracyjnego o mocy 50MW e / 86MW t. Zakończenie tej inwestycji przewidziane jest
na 2016 r. Odbudowa mocy wytwórczych w TAURON Ciepło (Zakład Wytwarzania Tychy – ZW Tychy)
wynika z konieczności dostosowania ZW Tychy do nowych zaostrzonych norm emisji. Celem
inwestycji jest utrzymanie obecnego statusu ZW Tychy jako podstawowego wytwórcy ciepła dla
odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Tychy;
8) budowa nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne na terenie
Elektrowni Jaworzno III należącej do TAURON Wytwarzanie. Oczekuje się, że nowy blok będzie
charakteryzował się wysoką sprawnością i dostępnością oraz niskimi poziomami emisji NO x, SO2,
CO2, oraz pyłów. W dniu 24 stycznia 2013 r., w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania
przetargowego, Generalnym Wykonawcą zostało konsorcjum RAFAKO S.A. (lider konsorcjum) –
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. W dniu 4 lutego 2013 r. dwóch oferentów: China National Electric
Engineering Co. Ltd. (lider konsorcjum) oraz SNC-LAVALIN sp. z o.o. (lider konsorcjum) złożyły
odwołania od decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej. 25 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza
oddaliła powyższe odwołania. W dniu 2 maja 2013 r. China National Electric Engineering Co. Ltd. (lider
konsorcjum) wniosła skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego
w Katowicach. Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą planuje się na II kwartał 2013 r.
Zakończenie tego projektu inwestycyjnego przewidziane jest na 2018 r.;
9) budowa instalacji odazotowania spalin w 6 blokach Elektrowni Jaworzno III oraz w 4 blokach
Elektrowni Łaziska należących do TAURON Wytwarzanie. Inwestycja ta pozwoli zmniejszyć emisję
NOx w tych jednostkach do poziomów, które będą obowiązywały w Polsce od 2018 r. W Elektrowni
Jaworzno III zakończono modernizację bloków nr 2 i 4, trwają prace związane z blokiem nr 6.
W Elektrowni Łaziska zakończono prace na bloku nr 12, trwają pomiary gwarancyjne instalacji bloku
11. Prace budowlane mają być prowadzone do 2016 r.;
10) budowa nowego bloku gazowo-parowego o mocy 850 MW opalanego gazem ziemnym na terenie
Elektrowni Blachownia. W dniu 5 września 2012 r. spółka zależna TAURON Wytwarzanie i KGHM
zawiązały spółkę celową pod nazwą Elektrownia Blachownia Nowa w celu kompleksowej realizacji
inwestycji. Trwają przygotowania wymagań ofertowych – wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dla postępowania przetargowego na wybór Głównego Wykonawcy nowego bloku. Trwają
analizy konkurencyjności planowanej jednostki wytwórczej Elektrowni Blachownia w różnych
scenariuszach rynkowych i wariantach technologicznych. Oddanie inwestycji do eksploatacji
planowane jest na 2017 r.
Inwestycje strategiczne oraz ich finansowanie w ramach Grupy TAURON są zarządzane centralnie na
poziomie spółki dominującej, tj. TAURON Polska Energia S.A. Grupa Kapitałowa będzie finansować
obecne i przyszłe projekty inwestycyjne ze środków generowanych z działalności operacyjnej oraz
pozyskując finansowanie dłużne.

14

TAURON Polska Energia S.A.
Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 r.

3 Analiza sytuacji finansowo-majątkowej Grupy Kapitałowej
3.1

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej po pierwszym kwartale 2013 r.
3.1.1

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów Grupy Kapitałowej TAURON za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 r. oraz dane
porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 r. Pozycje te zostały przytoczone zgodnie
ze Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zgodnym z MSSF za okres
3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 r., w którym zamieszczone są sprawozdania za pierwszy kwartał
2013 r. w porównaniu do pierwszego kwartału 2012 r.
I kwartał 2013 r.
Wyszczególnienie

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży towarów,
produktów i materiałów bez wyłączenia
akcyzy

tys. zł

I kwartał 2012 r.

% łącznych
przychodów
ze sprzedaży

tys. zł

% łącznych
przychodów
ze sprzedaży

Dynamika
(I kw. 2013 /
I kw. 2012)

3 713 623

71,9%

4 974 130

77,1%

74,7%

Podatek akcyzowy

(114 191)

2,2%

(145 211)

2,2%

78,6%

Przychody ze sprzedaży towarów,
produktów i materiałów

3 599 432

69,7%

4 828 919

74,8%

74,5%

Przychody ze sprzedaży usług

1 550 902

30,0%

1 614 099

25,0%

96,1%

12 700

0,2%

11 835

0,2%

107,3%

5 163 034

100,0%

6 454 853

100,0%

80,0%

(4 078 650)

79,0%

(5 604 614)

86,8%

72,8%

1 084 384

21,0%

850 239

13,2%

127,5%

26 739

0,5%

26 438

0,4%

101,1%

Koszty sprzedaży

(135 865)

2,6%

(116 780)

1,8%

116,3%

Koszty ogólnego zarządu

Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

(169 590)

3,3%

(178 971)

2,8%

94,8%

Pozostałe koszty operacyjne

(17 336)

0,3%

(22 386)

0,3%

77,4%

Zysk operacyjny / (strata operacyjna)

788 332

15,3%

558 540

8,7%

141,1%

Marża zysku operacyjnego (%)

15,3%

Przychody finansowe

27 038

0,5%

31 877

0,5%

(78 442)

1,5%

(91 205)

1,4%

86,0%

(869)

0,0%

(354)

0,0%

245,5%

736 059

14,3%

498 858

7,7%

147,5%

Koszty finansowe
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej
Zysk / (strata) brutto
Marża zysku brutto (%)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej
Marża zysku netto (%)

8,7%

14,3%

176,5%

7,7%

84,8%

184,5%

(156 126)

3,0%

(104 161)

1,6%

149,9%

579 933

11,2%

394 697

6,1%

146,9%

11,2%

6,1%

183,7%

Zysk (strata) z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto za rok obrotowy
Pozostałe całkowite dochody za rok
obrotowy, po uwzględnieniu podatku
Całkowite dochody za rok obrotowy

579 933

11,2%

394 697

6,1%

146,9%

8 619

0,2%

(7 833)

0,1%

-110,1%

588 552

11,4%

386 864

6,0%

152,1%

558 296

10,8%

381 164

5,9%

146,5%

21 637

0,4%

13 533

0,2%

159,9%

Zysk przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niekontrolującym
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I kwartał 2013 r.
Wyszczególnienie

tys. zł

I kwartał 2012 r.

% łącznych
przychodów
ze sprzedaży

% łącznych
przychodów
ze sprzedaży

tys. zł

Dynamika
(I kw. 2013 /
I kw. 2012)

Całkowity dochód przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niekontrolującym

566 246

11,0%

373 567

5,8%

151,6%

22 306

0,4%

13 297

0,2%

167,8%

EBIT i EBITDA
EBIT
EBITDA

788 332

558 540

141,1%

1 221 101

974 951

125,2%

W I kwartale 2013 r. Grupa TAURON wykazała przychody ze sprzedaży na poziomie około 5,2 mld zł,
w porównaniu do około 6,5 mld zł uzyskanych w I kwartale 2012 r., co oznacza spadek o około 20%.
Istotny wpływ na wykazany poziom przychodów ma fakt zmiany wielkości obowiązkowej sprzedaży
poprzez giełdy towarowe (wynikający z zapisów ustawy Prawo energetyczne) wytworzonej energii
elektrycznej ze 100% do 15%, w związku z zakończeniem uczestnictwa spółki TAURON Wytwarzanie
w programie pokrywania kosztów osieroconych. Wpłynęło to na zwiększenie w I kwartale 2013 r. poziomu
sprzedaży wytworzonej przez TAURON Wytwarzanie energii elektrycznej do Grupy TAURON
i konieczność wyłączenia przychodów z tej sprzedaży na poziomie Grupy, co nie miało miejsca w I
kwartale ubiegłego roku. Dodatkowo w bieżącym roku brak jest przychodów z KDT (w I kwartale 2012 r.
wynosiły ok. 121 mln zł).
W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. Grupa TAURON osiągnęła wyższe przychody ze
sprzedaży w segmentach: Wydobycia, Sprzedaży, Ciepła i Obsługi Klienta. Największą dynamikę wzrostu
przychodów uzyskał Obszar Wydobycia.
W I kwartale 2013 r. zauważalny jest spadek kosztów działalności operacyjnej w stosunku do
analogicznego okresu ub.r., związany głównie ze spadkiem kosztów działalności Segmentów Wytwarzania
i Ciepła (przede wszystkim w związku z niższą ceną paliw oraz realizacją programu poprawy efektywności)
oraz Sprzedaży (głównie w związku z brakiem regulacji dotyczących obowiązku umarzania praw
majątkowych pochodzenia energii w roku 2013, jak również niższym wolumenem sprzedaży energii
elektrycznej). Spadek kosztów operacyjnych przełożył się na poprawę wyników na poziomie EBIT
i EBITDA oraz zysku brutto i netto. Marża zysku netto w I kwartale 2013 r. jest na poziomie ok. 11,2%,
w stosunku do 6,1% w I kwartale 2012 r.

3.1.2

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Wyniki finansowe według obszarów działalności
Poniższa tabela przedstawia wyniki EBITDA Grupy Kapitałowej TAURON w podziale na poszczególne
Obszary (Segmenty) działalności za okres I kwartału 2013 r. i I kwartału 2012 r. Dane dla poszczególnych
Obszarów nie obejmują wyłączeń konsolidacyjnych.

EBITDA (tys. zł)
Wydobycie węgla

I kwartał
2013

I kwartał
2012

Dynamika
I kw. 2013 /
I kw. 2012

72 921

49 014

148,8%

167 464

227 492

73,6%

27 182

53 509

50,8%

Dystrybucja energii elektrycznej

525 061

447 134

117,4%

Sprzedaż energii i pozostałych produktów rynku
energetycznego

347 875

101 220

343,7%

Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł
konwencjonalnych
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
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I kwartał
2013

EBITDA (tys. zł)

Dynamika
I kw. 2013 /
I kw. 2012

I kwartał
2012

Ciepło

95 580

100 640

95,0%

Obsługa Klienta

12 103

13 334

90,8%

2 330

10 931

21,3%

(29 428)

(28 323)

103,9%

1 221 088

974 951

125,2%

Pozostałe
Pozycje nieprzypisane i wyłączenia
EBITDA razem

Struktura EBITDA Grupy Kapitałowej TAURON
mln zł
1 400

1 221
0,2%
1%
8%

1 200

975
1 000

1%
10%

25,2%
1%
28%

10%

800

600

46%

43%

400

6%
200

2%

23%

14%
6%

5%

0
Wykonanie
IQ 2012
Wydobycie

Wytwarzanie

OZE

Wykonanie
IQ 2013
Dystrybucja

Sprzedaż

Ciepło

Obsługa Klienta

Pozostałe

Największy udział w EBITDA Grupy Kapitałowej TAURON ma Obszar Dystrybucji oraz Obszar Sprzedaży.
W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. wzrost udziału w strukturze EBITDA nastąpił głównie
w Obszarze Sprzedaży z uwagi na lepsze wyniki uzyskane w I kwartale 2013 r.

Wydobycie węgla

Wyszczególnienie (tys. zł)

I kwartał
2013

I kwartał
2012

Dynamika
I kw. 2013 /
I kw. 2012

Zmiana
(I kw. 2013 I kw. 2012)

Wydobycie węgla
Przychody ze sprzedaży

372 729

306 981

121%

65 748

węgiel - sortymenty grube i średnie

115 926

95 509

121%

20 417

węgiel energetyczny

249 685

204 552

122%

45 133

7 119

6 919

103%

200

Zysk operacyjny

45 966

23 359

197%

22 607

Amortyzacja

26 955

25 655

105%

1 300

pozostałe produkty, materiały i usługi
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Wyszczególnienie (tys. zł)
EBITDA

I kwartał
2013

I kwartał
2012

72 921

49 014

Dynamika
I kw. 2013 /
I kw. 2012
149%

Zmiana
(I kw. 2013 I kw. 2012)
23 907

W I kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Wydobycia wzrosły o około 21,4%
w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, co jest głównie przyczyną zwiększonej sprzedaży
węgla (o ok. 0,35 mln ton, tj. o 31,3%), przy średniej cenie sprzedaży niższej o 6,7% od osiągniętej
w I kwartale 2012 r., wynikającej z obniżenia ceny kontraktowej miałów sprzedawanych do elektrowni
i elektrociepłowni Grupy TAURON oraz obniżek wynikających z sytuacji rynkowej w obszarze wydobycia
węgla (nadprodukcja w roku 2012, obniżki ze strony Kompanii Węglowej S.A. oraz KHW S.A.).
Zwiększone przychody ze sprzedaży zrealizowały się głównie w obszarze miałów sprzedawanych
wewnątrz Grupy Kapitałowej TAURON oraz sprzedaży sortymentów grubych i średnich sprzedawanych
poza Grupę, jako konsekwencja realizacji strategii cenowej i wprowadzonych działań prosprzedażowych.
Wzrost wyniku EBIT z 23,4 mln zł w 2012 r. do blisko 46 mln zł w 2013 r. wynika głównie z wyższej
dynamiki przychodów ze sprzedaży węgla w relacji do dynamiki kosztu wytworzenia sprzedanego węgla,
z racji stałego charakteru większości kosztów ponoszonych przez spółkę Obszaru Wydobycia. Dynamika
kosztów zmiennych była zbliżona do dynamiki produkcji węgla handlowego. Głównym motorem wzrostu
kosztów stałych były koszty usług obcych, w tym koszty usług wynajmu maszyn oraz usług górniczych
w związku ze zwiększoną ilością robót przygotowawczych wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł konwencjonalnych

Wyszczególnienie (tys. zł)

I kwartał
2013

I kwartał
2012

Dynamika
I kw. 2013 /
I kw. 2012

Zmiana
(I kw. 2013 I kw. 2012)

Wytwarzanie
Przychody ze sprzedaży

1 261 631

1 396 481

90%

-134 850

energia elektryczna

1 133 220

1 067 564

106%

65 656

Ciepło

87 024

88 377

98%

-1 353

prawa majątkowe ze świadectw
pochodzenia energii elektrycznej

19 718

53 844

37%

-34 126

uprawnienia do emisji gazów
cieplarnianych

14 769

57 243

26%

-42 474

rekompensata z tytułu rozwiązania KDT

0

121 122

0%

-121 122

6 900

8 330

83%

-1 430

34 872

100 623

35%

-65 751

Amortyzacja

132 592

126 869

105%

5 723

EBITDA

167 464

227 492

74%

-60 028

Pozostałe
Zysk operacyjny

W I kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Wytwarzania były niższe o około 10%
w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co było wynikiem niższych przychodów ze
sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO 2 oraz braku przychodu
z rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT. Rok 2012 był ostatnim rokiem uczestnictwa spółki TAURON
Wytwarzanie w programie pokrywania kosztów osieroconych.
Wyniki operacyjne EBIT oraz EBITDA Segmentu Wytwarzanie ukształtowały się w I kwartale 2013 r. na
poziomie niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na osiągnięte wyniki niekorzystnie wpłynął
brak przychodów z rekompensaty, ujęcie rezerwy na koszty niedoboru uprawnień do emisji CO 2, niższe
przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz niższa cena sprzedaży energii
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elektrycznej. W stosunku do roku ubiegłego korzystnie na wynik wpłynął wyższy wolumen sprzedaży
energii elektrycznej, niższe jednostkowe koszty wytwarzania (niższe ceny paliw) oraz niższe koszty stałe.

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Wyszczególnienie (tys. zł)

I kwartał
2013

I kwartał
2012

Dynamika
I kw. 2013 /
I kw. 2012

Zmiana
(I kw. 2013 I kw. 2012)

OZE
Przychody ze sprzedaży

41 536

66 643

62%

-25 107

energia elektryczna

24 704

29 019

85%

-4 315

prawa majątkowe ze świadectw
pochodzenia energii elektrycznej

16 673

37 431

45%

-20 758

Pozostałe
Zysk operacyjny
Amortyzacja
EBITDA

159

193

82%

-34

17 978

43 136

42%

-25 158

9 204

10 373

89%

-1 169

27 182

53 509

51%

-26 327

W I kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie OZE spadły o około 38% w porównaniu
do analogicznego okresu roku ubiegłego, na co największy wpływ miał spadek ceny praw majątkowych
wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w OZE, jak również niższy wolumen
produkcji energii elektrycznej (pochodna niekorzystnych warunków meteorologicznych).
Z tych samych powodów wynik operacyjny EBIT oraz wynik EBITDA Obszaru OZE ukształtowały się w I
kwartale 2013 r. na poziomie niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Dystrybucja energii elektrycznej

Wyszczególnienie (tys. zł)

I kwartał
2013

I kwartał
2012

Dynamika
I kw. 2013 /
I kw. 2012

Zmiana
(I kw. 2013 I kw. 2012)

Dystrybucja
Przychody ze sprzedaży

1 540 623

1 562 400

99%

-21 777

usługi dystrybucyjne

1 444 101

1 462 936

99%

-18 835

30 016

27 209

110%

2 807

28 749

27 680

104%

1 069

37 757

44 575

85%

-6 818

Zysk operacyjny

300 880

228 990

131%

71 890

Amortyzacja

224 181

218 144

103%

6 037

EBITDA

525 061

447 134

117%

77 927

opłaty przyłączeniowe
konserwacja oświetlenia
ulicznego
pozostałe usługi

W I kwartale 2013 r. Segment Dystrybucji w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. zanotował
spadek przychodów o ok. 1,4%, wzrost wyników na poziomie operacyjnym o ok. 31,4%, a wyniku EBITDA
o ok. 17,4%. O wzroście wyników zadecydowały poniższe przyczyny.
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Przychody ogółem osiągnięte w I kwartale 2013 r. były niższe w porównaniu do przychodów I kwartału
roku 2012 r. ze względu na spadek przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych do odbiorców
końcowych (spadek wolumenu sprzedaży i wzrost średniej jednostkowej stawki za usługi dystrybucyjne).
Stosowanie taryfy przyjętej na 2013 r., przy zachowaniu porównywalnej struktury sprzedaży zapewniło
wzrost r/r średniej stawki za usługi dystrybucyjne o 2%. W ramach pozostałych przychodów związanych
z działalnością dystrybucyjną, spadek dotyczył głównie opłat z tytułu ponadnormatywnego poboru energii
biernej, przekroczenia mocy i nielegalnego poboru energii; częściowo zniwelowany został jednak wzrostem
przychodów z nowych przyłączy. Sprzedaż odbiorcom końcowym – zarówno wartościowo, jak i ilościowo –
spadła w I kwartale 2013 r. w stosunku do I kwartału 2012 r. w każdej grupie taryfowej za wyjątkiem grupy
G, gdzie ze względu na wzrost średniej stawki o ponad 3%, wartościowo sprzedaż wzrosła. W zakresie
sprzedaży do innych OSD, wartościowe i ilościowe saldo tranzytów energii w I kwartale 2013 r. jest
dodatnie, co oznacza zysk na operacjach zakupu i sprzedaży usług dystrybucyjnych od/do innych OSD;
wynik ten jest porównywalny z uzyskanym w I kwartale 2012 r.
Pomimo niższych przychodów, wyniki operacyjne Obszaru Dystrybucji wzrosły dzięki istotnie niższym
kosztom działalności w odniesieniu do okresu porównywalnego roku 2012. Koszty zmienne Segmentu
spadły głównie za sprawą spadku opłaty przejściowej OSP (przeniesionej w taryfie na rok 2013), niższy był
również wolumen zakupu usług przesyłowych dzięki wzrostowi generacji w elektrowniach przyłączonych
do sieci dystrybucyjnej. Koszty zakupu energii na potrzeby różnic bilansowych wzrosły za sprawą
wyższych cen w kontraktach z dostawcami energii w Grupie oraz niekorzystnego rozchylenia cen zakupu
i odsprzedaży nadwyżki energii. Wzrostowi cen towarzyszy niższy, skorelowany z wolumenem dostaw,
poziom różnicy bilansowej i niższy wskaźnik strat sieciowych. W zakresie kosztów stałych, łączny ich
poziom uległ zmniejszeniu w stosunku do I kwartału 2012 r. Decydujący wpływ na oszczędności ma
redukcja kosztów pracy osiągnięta dzięki realizowanym konsekwentnie działaniom restrukturyzacyjnym.
Na zmianę poziomu kosztów pracy wpływ ma również przesunięcie służb teleinformatycznych z Segmentu
Dystrybucji do Segmentu Obsługi Klienta (wzrastają koszty usług obcych w związku z powrotem tych
kosztów do Spółki w ramach zakupu od TAURON Obsługa Klienta). Ujemny wpływ na poziom EBIT miały
wyniki na pozostałej działalności operacyjnej i pozostałej działalności podstawowej, m.in. w związku
z niższymi przychodami od ubezpieczycieli i niższym wynikiem na usługach oświetlenia ulicznego
w następstwie obciążenia kosztami majątku wydzielonego z działalności dystrybucyjnej (wynik na
sprzedaży usług oświetlenia ulicznego z pominięciem amortyzacji i podatków od tego majątku nieznacznie
rośnie r/r).

Sprzedaż energii i pozostałych produktów rynku energetycznego

Wyszczególnienie (tys. zł)

I kwartał
2013

Dynamika
I kw. 2013 /
I kw. 2012

I kwartał
2012

Zmiana
(I kw. 2013 I kw. 2012)

Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży

4 790 859

4 504 583

106%

286 276

energia elektryczna

3 183 242

3 300 452

96%

-117 210

0

0

0%

0

19 151

115 485

17%

-96 334

Paliwa

596 432

49 176

1 261%

570 875

usługa dystrybucyjna (przeniesiona)

943 481

1 023 801

92%

-80 320

24 935

15 669

159%

9 266

339 111

93 981

361%

245 130

8 764

7 239

121%

1 525

347 875

101 220

344%

246 655

prawa majątkowe ze świadectw
pochodzenia energii elektrycznej
uprawnienia do emisji gazów
cieplarnianych

pozostałe usługi, w tym usługi handlowe
Zysk operacyjny
Amortyzacja
EBITDA
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Przychody ze sprzedaży Segmentu Sprzedaży w I kwartale 2013 r. osiągnęły poziom wyższy w stosunku
do analogicznego okresu 2012 r. o 6,4%. Segment zanotował również ponad trzykrotny wzrost wyników na
poziomie EBIT i EBITDA. O wzroście zadecydowały poniższe przyczyny.
Przychody ze sprzedaży detalicznej energii elektrycznej w I kwartale 2013 r. były niższe niż
w porównywalnym okresie 2012 r. zarówno ze względu na spadek cen, jak i wolumenu. Spadek ilości
sprzedaży spowodowany był zmniejszeniem średniego zapotrzebowania wśród klientów zasilanych z sieci
niskiego napięcia w segmencie klientów masowych. Natomiast niższy (o 2,1%) poziom ceny sprzedaży
energii elektrycznej w I kwartale br. podyktowany jest obniżeniem kosztu zakupu energii konwencjonalnej
oraz niższych kosztów pozyskania praw majątkowych, co przekłada się na kontraktowane poziomy cen
sprzedaży klientom biznesowym; ponadto odnotowano spadek wolumenu taryfowego w stosunku do roku
2012, co ma wpływ na poziom średniej ceny sprzedaży ogółem.
O niższych kosztach zmiennych rok do roku przesądziły: cena zakupu energii, malejąca (średnio o 5,5%)
wskutek utrzymującego się spadkowego trendu cen na rynku bieżącym i terminowym, niższa rynkowa
cena zakupu zielonych świadectw pochodzenia oraz brak wsparcia wytwarzania energii elektrycznej
pochodzącej z kogeneracji gazowej oraz z kogeneracji innej niż gazowa. Częściowo korzystny wpływ
został zniwelowany obowiązkiem przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE certyfikatów wynikających
ze świadectw efektywności energetycznej. Koszty stałe w I kwartale 2013 r. osiągnęły poziom
porównywalny do I kwartału ubiegłego roku.

Ciepło

Wyszczególnienie (tys. zł)

I kwartał
2013

Dynamika
I kw. 2013 /
I kw. 2012

I kwartał
2012

Zmiana
(I kw. 2013 I kw. 2012)

Ciepło
Przychody ze sprzedaży
energia elektryczna

400 143

383 575

104%

16 568

78 433

74 050

106%

4 383

256 453

239 803

107%

16 650

4 876

7 604

64%

-2 728

1

37

3%

-36

dmuch wielkopiecowy

40 145

41 231

97%

-1 086

powietrze sprężone

17 594

19 059

92%

-1 465

2 641

1 792

147%

849

Zysk operacyjny

69 866

78 052

90%

-8 186

Amortyzacja

25 714

22 588

114%

3 126

EBITDA

95 580

100 640

95%

-5 060

ciepło (łącznie z przesyłem)
prawa majątkowe ze świadectw
pochodzenia energii elektrycznej
uprawnienia do emisji gazów
cieplarnianych

Pozostałe

Przychody ze sprzedaży Segmentu Ciepła w I kwartale 2013 r. osiągnęły poziom nieznacznie wyższy niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost dotyczył przychodów ze sprzedaży i dystrybucji ciepła
oraz ze sprzedaży energii elektrycznej, niższe natomiast były przychody ze sprzedaży dmuchu
wielkopiecowego, sprężonego powietrza oraz praw majątkowych.
Wyniki operacyjne EBIT oraz EBITDA ukształtowały się w I kwartale 2013 r. na poziomie nieznacznie
niższym niż w roku ubiegłym. Na osiągnięty wynik korzystnie wpłynął wyższy wolumen dystrybucji ciepła,
wyższa cena sprzedaży ciepła oraz niższe koszty stałe, natomiast niekorzystnie wpłynęły: ujęcie rezerwy
na koszty niedoboru uprawnień do emisji CO2, niższe przychody ze sprzedaży praw majątkowych do
świadectw pochodzenia oraz niższa cena sprzedaży energii elektrycznej i niższy wolumen sprzedaży
dmuchu wielkopiecowego.
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Obsługa Klienta

Wyszczególnienie (tys. zł)

I kwartał
2013

I kwartał
2012

Dynamika
I kw. 2013 /
I kw. 2012

Zmiana
(I kw. 2013 I kw. 2012)

Obsługa Klienta
Przychody ze sprzedaży

104 094

83 846

124%

20 248

usługi obsługi klienta

54 092

66 863

81%

-12 771

usługi informatyczne

32 620

11 376

287%

21 244

usługi finansowo-księgowe i kadrowe

17 138

5 329

322%

11 809

244

278

88%

-34

8 986

9 864

91%

-878

3 117

3 470

90%

-353

12 103

13 334

91%

-1 231

Pozostałe
Zysk operacyjny
Amortyzacja
EBITDA

Przychody ze sprzedaży w Obszarze Obsługi Klienta wzrosły o 24,1% w porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego, czego głównych przyczyn należy upatrywać w reorganizacji spółki świadczącej
usługi wspólne w ramach Grupy TAURON. W I kwartale 2013 r. miało miejsce połączenie spółki TAURON
Obsługa Klienta ze swoim odpowiednikiem z byłej Grupy GZE, przy postępującym procesie centralizacji
funkcji wsparcia i migracji zasobów z pozostałych spółek Grupy TAURON, czego widocznym efektem jest
dynamiczny wzrost przychodów z tytułu świadczonych usług informatycznych i finansowo-księgowych
w ramach Grupy, przy niższych przychodach w Obszarze Obsługi Klienta (zwiększone przychody ze
zleceń dodatkowych w I kwartale 2012 r.). W Obszarze nastąpił także spadek z tytułu usług świadczonych
dla spółek spoza Grupy, wynikający głównie z ograniczania świadczenia usług dla spółek Grupy Vattenfall.
W Obszarze nastąpił skorelowany z przychodami wzrost kosztów wynikający z migracji zasobów do spółki
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., w efekcie zatrudnienie w Obszarze na koniec I kwartału br. było o 443
etaty wyższe niż na koniec I kwartału 2012 r.

Pozostałe

Wyszczególnienie (tys. zł)

I kwartał
2013

I kwartał
2012

Dynamika
I kw. 2013 /
I kw. 2012

Zmiana
(I kw. 2013 I kw. 2012)

Pozostałe
Przychody ze sprzedaży

103 507

111 683

93%

-8 176

energia elektryczna

65 468

79 707

82%

-14 239

prawa majątkowe ze świadectw
pochodzenia energii elektrycznej

20 731

9 185

226%

11 545

produkty przemiałowni

13 419

16 962

79%

-3 543

3 450

5 330

65%

-1 880

440

499

88%

-59

101

8 858

1%

-8 757

Amortyzacja

2 229

2 073

108%

156

EBITDA

2 330

10 931

21%

-8 601

grysy i kamień
pozostałe produkty i usługi
Zysk operacyjny
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Przychody ze sprzedaży w Obszarze Pozostałych znacząco spadły w porównaniu z I kwartałem 2012 r.
Zaprzestanie obrotu na rynku hurtowym (wynikające ze zmian organizacyjnych dotyczących spółki PEPKH)
w powiązaniu z niższymi cenami na rynku energii miały decydujące znaczenie dla obniżonych wyników tej
spółki i całego Obszaru, częściowo tylko zniwelowanych zwiększonym obrotem prawami majątkowymi ze
świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Równie istotne znaczenie miał obniżony poziom sprzedaży
realizowany przez Kopalnię Wapienia Czatkowice, szczególnie w zakresie mączki wapiennej i kruszyw
(opóźnienia w inwestycjach drogowych spowodowane przedłużającą się zimą). Spadki te, częściowo
zniwelowane przez pozostające w relacji do niższego poziomu sprzedaży koszty zmienne, skutkują
istotnym obniżeniem wyników spółki mającym bezpośrednie przełożenie na wyniki Obszaru.

3.2

Sytuacja majątkowa

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Stan na
31 marca 2013
r. (niebadane)

Stan na
31 grudnia
2012 r.

Dynamika
(2013/2012)

AKTYWA
Aktywa trwałe

25 650 887

25 471 230

100,7%

Rzeczowe aktywa trwałe

24 223 173

24 112 737

100,5%

614 055

617 219

99,5%

49 939

51 986

96,1%

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

343 898

305 444

112,6%

Pozostałe długoterminowe aktywa niefinansowe

387 967

359 709

107,9%

31 855

24 135

132,0%

5 064 557

5 766 232

87,8%

Aktywa niematerialne

292 319

711 099

41,1%

Zapasy

533 231

708 282

75,3%

Należności z tytułu podatku dochodowego

119 959

1 434

8 365,3%

2 842 352

3 036 695

93,6%

9 065

5 422

167,2%

Aktywa niematerialne
Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych
i wspólnych przedsięwzięciach wykazywane
metodą praw własności

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa obrotowe

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży
SUMA AKTYWÓW

260 385

272 371

95,6%

1 007 246

1 030 929

97,7%

34 229

36 215

94,5%

30 749 673

31 273 677

98,3%

Na dzień 31 marca 2013 r. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej TAURON wykazuje
niższą sumę bilansową o 1,7% w porównaniu do 31 grudnia 2012 r.
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Zmiana stanu aktywów i aktywów obrotowych
Struktura aktywów obrotowych

Struktura aktywów
w mln zł

w mln zł
35 000

0,1%

30 000

18,4%

6 000
0,1%
16,5%

25 000

17,9%
4,7%

5 000
4 000

52,7%

3 000

20 000
81,4%

15 000

83,4%

10 000
5 000
Stan na
31 grudnia 2012 roku

Stan na
31 marca 2013 roku
(niebadane)
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe
Aktywa trwałe

19,9%
5,1%
56,1%

2 000

12,3%
12,3%

1 000

10,5%
5,8%

Stan na
Stan na
31 grudnia 2012 roku
31 marca 2013 roku
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (niebadane)
Pozostałe aktywa niefinansowe
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Zapasy
Aktywa niematerialne

Największą pozycję aktywów na koniec I kwartału 2013 r. stanowią aktywa trwałe, których udział wynosi
83,4% wartości sumy bilansowej. W porównaniu do roku poprzedniego wartość aktywów trwałych była
wyższa o około 179,7 mln zł (0,7%). Zmiana jest skutkiem realizowanych w I kwartale 2013 r. inwestycji
w majątku rzeczowym każdego z segmentów działalności, w szczególności w majątku wytwórczym.
W dalszym ciągu największą pozycją majątku Grupy TAURON są rzeczowe aktywa trwałe, które stanowiły
na koniec okresu sprawozdawczego 78,8% sumy bilansowej, oraz 94,4% wartości wszystkich aktywów
trwałych. Przyrost ich wartości wyniósł 110,4 mln zł (0,5%).
Zmniejszenie o około 701,7 mln zł (12,2%) wartości aktywów obrotowych Grupy TAURON jest wynikiem
przedłożenia w I kwartale 2013 r. na poczet spełnienia obowiązku umorzenia posiadanych praw
pochodzenia energii za rok 2012. Wywiązanie się w okresie sprawozdawczym z obowiązku ustawowego
spowodowało spadek krótkoterminowych aktywów obrotowych o kwotę 432,1 mln zł (58,9%). Drugą co do
wielkości pozycją mającą wpływ na spadek aktywów obrotowych Grupy są zapasy, których wartość spadła
o 175,1 mln zł (24,7%).
W poniższej tabeli zaprezentowano roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – pasywa.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Stan na
31 marca 2013
r. (niebadane)

Stan na
31 grudnia
2012 r.

Dynamika
(2013/2012)

PASYWA
Kapitał własny

17 316 061

16 728 233

103,5%

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej

16 800 448

16 235 110

103,5%

Kapitał podstawowy

8 762 747

8 762 747

100,0%

Kapitał zapasowy

7 953 021

7 953 021

100,0%

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów
zabezpieczających

(151 005)

(153 703)

98,2%

(442)

(370)

119,5%

Zyski zatrzymane / Niepokryte straty

236 127

(326 585)

-

Udziały niekontrolujące

515 613

493 123

104,8%

Zobowiązania długoterminowe

9 668 430

9 148 067

105,7%

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe

5 643 271

5 222 882

108,0%

37 023

41 796

88,6%

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki
zagranicznej

Zobowiązania z tytułu leasingu oraz umów
dzierżawy z opcją zakupu
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Stan na
31 marca 2013
r. (niebadane)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe
finansowe zobowiązania długoterminowe

Stan na
31 grudnia
2012 r.

Dynamika
(2013/2012)

8 089

7 890

102,5%

154 956

150 594

102,9%

1 555 705

1 568 219

99,2%

83 534

82 523

101,2%

715 776

723 315

99,0%

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

1 470 076

1 350 848

108,8%

Zobowiązania krótkoterminowe

3 765 182

5 397 377

69,8%

426 987

286 990

148,8%

14 491

14 482

100,1%

1 456 633

2 628 449

55,4%

37 549

40 624

92,4%

Rezerwy na świadczenia pracownicze

173 860

167 704

103,7%

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

583 019

1 103 036

52,9%

Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe

241 018

273 824

88,0%

72 603

113 034

64,2%

759 022

769 234

98,7%

30 749 673

31 273 677

98,3%

Instrumenty pochodne
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Pozostałe rezerwy długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe i
dotacje rządowe

Bieżąca część kredytów, pożyczek i dłużnych
papierów wartościowych
Bieżąca część zobowiązań z tytułu leasingu oraz
umów dzierżawy z opcją zakupu
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe
zobowiązania
Instrumenty pochodne

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
SUMA PASYWÓW

Zmiana stanu pasywów i kapitału własnego

Struktura pasywów

Struktura kapitałów własnych

w mln zł

w mln zł

35 000

18 000
12,2%

17,3%

30 000

31,4%

29,3%

3,0%

47,5%

45,9%

52,4%

50,6%

1,4%

16 000
14 000

25 000

2,9%

12 000
10 000

20 000

8 000
15 000

6 000
56,3%

53,5%

10 000

4 000
2 000

5 000

0
0
Stan na
31 grudnia 2012 roku

Kapitał własny

Stan na
31 marca 2013 roku
(niebadane)

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

-2,0%

-2 000
Stan na
31 grudnia 2012 roku
Kapitał podstawowy
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty

Stan na
31 marca 2013 roku
(niebadane)
Kapitał zapasowy
Udziały niekontrolujące
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Według stanu na dzień 31 marca 2013 r. oraz na dzień 31 grudnia 2012 r. kapitał własny ogółem jest
w dalszym ciągu dominującym źródłem finansowania majątku Grupy TAURON i wyniósł odpowiednio
17 316,1 mln zł oraz 16 728,2 mln zł, co stanowi 56,3% oraz 53,5% pasywów ogółem. Wzrost wartości
kapitałów własnych o kwotę 587,8 mln zł jest spowodowany dodatnim wynikiem finansowym uzyskanym
w I kwartale 2013 r. Wartość kapitału podstawowego oraz zapasowego w bieżącym okresie nie uległa
zmianie pomimo nieznacznego spadku w strukturze kapitałów własnych.
Zmiana stanu zobowiązań

Struktura zobowiązao krótkoterminowych
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Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe
Rezerwy na świadczenia pracownicze i pozostałe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe

Stan na
31 grudnia 2012 roku

Stan na
31 marca 2013 roku
(niebadane)

Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe
Rezerwy na świadczenia pracownicze i pozostałe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania
Bieżąca częśd kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych

Udział zobowiązań długoterminowych w strukturze kapitałów własnych zwiększył się o 520,4 mln zł (5,7%)
względem stanu z 31 grudnia 2012 r. Wzrost wartości zobowiązań długoterminowych w I kwartale 2013 r.
jest spowodowany przyrostem wartości kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych o kwotę
420,4 mln zł (18,4%) na skutek uruchomienia dodatkowej transzy kredytu przeznaczonego na
finansowanie inwestycji realizowanych w Spółkach Grupy. W I kwartale 2013 r. nastąpił również znaczny
wzrost wartości rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 119,2 mln zł (15,2%).
Udział zobowiązań krótkoterminowych w strukturze kapitałów własnych zmniejszył się o 1 632,2 mln zł
(30,2%) względem stanu z 31 grudnia 2012 r. Na zmianę ich wartości miało wpływ zmniejszenie stanu
zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych o kwotę 1 171,8 mln zł (44,6%) oraz zmniejszenie
stanu rezerw o kwotę 520,0 mln zł (47,1%) względem stanu z 31 grudnia 2012 r. Spadek
krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych w I kwartale 2013 r. został
odnotowany w każdym z obszarów, co przedstawia poniższy wykres.
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Zmiana stanu zobowiązao z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania - obszarami
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Stan na
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Główną przyczyną ich spadku było zmniejszenie zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów
trwałych i wartości niematerialnych o kwotę około 739,1 mln zł oraz zobowiązań handlowych o kwotę około
328,3 mln zł. Zmniejszenie stanu rezerw jest natomiast spowodowane rozwiązaniem i wykorzystaniem
rezerw utworzonych na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu obowiązku przedstawienia do umorzenia
świadectw pochodzenia, co ma związek z umorzeniem praw w I kwartale 2013 r. Należy również
zauważyć, że w I kwartale 2013 r. wzrosła wartość bieżącej części kredytów, pożyczek i dłużnych
papierów wartościowych, co jest spowodowane uruchomieniem kolejnej transzy kredytu na realizację
inwestycji realizowanych w spółkach Grupy, zaciągnięciem kredytu w rachunku bieżącym oraz wyceną na
dzień 31 marca 2013 r. wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów.

3.3

Przepływy pieniężne

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Poniższa tabela przedstawia przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej TAURON za okres trzech miesięcy
zakończony 31 marca odpowiednio: 2013 r. i 2012 r.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

I kwartał 2013 r.
(niebadane)

I kwartał 2012 r.
(dane
przekształcone
niebadane)

Dynamika
(I kw. 2013 /
I kw. 2012)

Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk / (strata) brutto

736 059

498 858

147,5%

Korekty

- 71 050

-244 375

29,1%

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

665 009

254 483

261,3%

4 929

2 909

169,4%

(1 141 405)

(968 722)

117,8%

Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprzedaż obligacji i innych dłużnych papierów
wartościowych
Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych
Nabycie pozostałych aktywów finansowych
Przejęcie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych
środków pieniężnych
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
Spłata udzielonych pożyczek
Udzielenie pożyczek
Pozostałe
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

I kwartał 2012 r.
(dane
przekształcone
niebadane)

I kwartał 2013 r.
(niebadane)

-

Dynamika
(I kw. 2013 /
I kw. 2012)

99 507

-

-

6 919

-

(3 406)

(2 722)

125,1%

-

(5 500)

-

5 514

-

-

457

-

-

5 850

-

-

(38 850)

-

-

2

-

(1 166 909)

(867 609)

134,5 %

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

(4 752)

(4 952)

96,0%

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek / kredytów

451 180

542 000

83,2%

(7 900)

(31 103)

25,4%

-

150 000

-

(81)

(6)

1 350,0%

(8 799)

(4 839)

181,8%

Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej

Spłata pożyczek / kredytów
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym
Odsetki zapłacone
Nabycie udziałów niekontrolujących

(732)

(36)

2 033,3%

(3 463)

(1 706)

203,0%

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

425 453

649 358

65,5%

Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów

(76 447)

36 232

-

(720)

(303)

237,6%

Środki pieniężne na początek okresu

891 654

505 816

176,3%

Środki pieniężne na koniec okresu

815 207

542 048

150,4%

Pozostałe

Różnice kursowe netto

Grupa Kapitałowa TAURON zanotowała ujemny wynik na łącznej wartości przepływów netto środków
pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej. Suma wszystkich strumieni
pieniężnych wyniosła w I kwartale 2013 r. (76,5) mln zł.

28

TAURON Polska Energia S.A.
Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 r.

Przepływy pieniężne w I kwartale 2013 i 2012 r.
Przepływy pieniężne zrealizowane w I kwartale 2012 r.
(dane przekształcone niebadane)

Przepływy pieniężne zrealizowane w I kwartale 2013 r.
(niebadane)

254
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-868
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649
425

(1 000) (750)

mln zł
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0
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750
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej

Wartość przepływów z działalności operacyjnej w I kwartale 2013 r. była dodatnia, wyniosła 665,0 mln zł
i była wyższa od wartości przepływów z porównywalnego okresu sprawozdawczego o 161,3%. Poniższy
wykres przedstawia najbardziej istotne zmiany w pozycjach przepływów operacyjnych, które miały miejsce
pomiędzy dwoma porównywalnymi kwartałami.

Zmiana przepływów operacyjnych w I kwartale 2013 r. w stosunku do I kwartału 2012 r.
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Ze względu na prowadzone inwestycje w majątku trwałym w większości Obszarów Biznesowych Grupy
TAURON, wartość przepływów z działalności inwestycyjnej miała charakter ujemny i wyniosła w I kwartale
2013 r. około 1 166,9 mln zł (o 34,5% wyższa od wydatków poniesionych w porównywalnym kwartale
ub.r.). Wydatki inwestycyjne poniesiono w głównej mierze na rzeczowe aktywa trwałe i wartości
niematerialne w kwocie 141,4 mln zł (wyższej od wydatków poniesionych w analogicznym kwartale roku
poprzedniego o 17,8%).
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Poniżej zaprezentowano wartość wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych wg Obszarów.
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych wg Obszarów
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Łączna wartość przepływów pieniężnych z działalności finansowej w I kwartale 2013 r. wyniosła około
425,4 mln zł i była niższa od wartości strumienia przepływów pieniężnych w porównywalnym okresie 2012
r. o kwotę 223,9 mln zł (34,5%). Grupa TAURON, w celu zapewnienia finansowania wydatków
inwestycyjnych, zaciągnęła kredyty w wysokości 451,2 mln zł (poziom niższy o 240,8 mln zł, tj. 34,8% niż
w kwartale porównywalnym).
Charakter poszczególnych strumieni pieniężnych wykazywanych w każdym segmencie rachunku
przepływów pieniężnych wskazuje na wzmacnianie pozycji firmy na rynku poprzez jej dalszy rozwój.
Struktura rachunku przepływów pieniężnych jednoznacznie pokazuje, że ponoszone wydatki inwestycyjne
są finansowane ze środków operacyjnych oraz zaciąganych zewnętrznych źródeł finansowania.
Grupa Kapitałowa TAURON skutecznie zarządza płynnością finansową wykorzystując wdrożony centralny
model finansowania oraz centralną politykę zarządzania ryzykiem finansowym. W celu zminimalizowania
możliwości wystąpienia zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz ryzyka utraty płynności Grupa
Kapitałowa TAURON stosowała mechanizm cash poolingu. Grupa Kapitałowa TAURON korzysta
z różnych źródeł finansowania, jak np. kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, pożyczki
z funduszy środowiskowych, emisje obligacji, umowy leasingu finansowego oraz umowy dzierżawy z opcją
zakupu.

3.4

Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W analizowanym okresie nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczący
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Na wyniki Grupy Kapitałowej TAURON w I kwartale 2013 r. oraz do
dnia publikacji niniejszego raportu znaczący wpływ miały wpływ następujące czynniki zewnętrzne:
Sytuacja makroekonomiczna
W pierwszym kwartale 2013 r. zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło w porównaniu z analogicznym
okresem 2012 r. o 1,82%. W styczniu odnotowano wzrost zapotrzebowania, który wyniósł 1,6%, natomiast
w lutym zapotrzebowanie spadło aż o 9,5%. W marcu zapotrzebowanie znów zaczęło rosnąć i w ujęciu
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miesięcznym odnotowano wzrost o 2,23%. Wahania zapotrzebowania na energię elektryczną w głównej
mierze spowodowane były sytuacją pogodową – chłodniejszy styczeń, ciepły luty i bardzo zimny marzec,
w którym dodatkowo zanotowano rekordowe opady śniegu, przełożyły się na spadek zużycia energii
elektrycznej w skali całego kraju. Oprócz sytuacji pogodowej na spadek zużycia energii elektrycznej miały
również wpływ pogarszające się wskaźniki gospodarcze: spadek produkcji przemysłowej, spadek
sprzedaży detalicznej, itp. Obecna sytuacja gospodarcza uwzględniona została w prognozach
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który obniżył przewidywany na 2013 r. wzrost PKB w Polsce
z 1,75% do 1,30%.
22 kwietnia br. GUS zweryfikował w szacunki wzrostu PKB za 2012 r. Zgodnie z ostatnimi danymi tempo
wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku wyniosło 1,9%. W związku z tym zweryfikowane zostały
prognozy wzrostu gospodarczego w 2013 r.: obniżono je z 2,2% (przyjęte w ustawie budżetowej) do 1,5%
wzrostu PKB r/r. Pogarszająca się kondycja gospodarki może spowodować dalszy spadek
zapotrzebowania na energię elektryczną w trakcie 2013 r.
Ceny energii elektrycznej i produktów powiązanych
W I kwartale 2013 r. nadal obserwowano spadki cen energii elektrycznej oraz produktów powiązanych.
W związku z kryzysem na światowych rynkach, także cena uprawnień do emisji CO2 wykazywała trend
spadkowy. Po zakończeniu I kwartału 2013 r. trend spadkowy cen uprawnień do emisji nadal się
utrzymywał (szczególnie gwałtowny spadek cen wystąpił po odrzuceniu przez Parlament Europejski
propozycji KE w sprawie tzw. backloadingu).
Na rynku certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej (tzw. rynku praw majątkowych), zapoczątkowane
w roku 2012 spadki cen były kontynuowane również w I kwartale 2013 r.
W 2013 r. występuje nadpodaż praw majątkowych wynikających z produkcji energii elektrycznej
pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Opłata zastępcza w przypadku certyfikatów zielonych wynosi
297,35 PLN/MWh, a ceny notowane na koniec I kwartału 2013 r. na TGE wynosiły poniżej 113 PLN/MWh.
Znaczne spadki cen zanotowano również w przypadku czerwonych certyfikatów, które pod koniec
I kwartału kosztowały poniżej 1 PLN/MWh. W zakresie umarzania żółtych i czerwonych certyfikatów
występuje obecnie luka prawna i nie ma obowiązującego prawa w tym zakresie.
Opis kształtowania się cen energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2 oraz praw majątkowych
w okresie I kwartału 2013 r. zamieszczony został w pkt. 5.9.
Spadek cen wystąpił również na rynku krajowym rynku węgla. Cena została obniżona z poziomu ok. 12,5
PLN/GJ do ok. 10 PLN/GJ. W związku z powyższym koncerny energetyczne renegocjowały cenę dostaw
węgla z kopalniami.
Obowiązek publicznej sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców
W roku 2013 spółki z Grupy TAURON objęte są, zgodnie z zapisami art. 49a Prawa energetycznego,
obowiązkiem sprzedaży nie mniej niż 15% energii elektrycznej wytworzonej w danym roku na giełdach
towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub na rynku
organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany.
Oznacza to, że ok. 85% energii elektrycznej produkowanej przez spółki z Grupy TAURON w 2013 r. może
być kontraktowane na potrzeby zabezpieczenia pozycji sprzedażowej Grupy TAURON oraz na rynku OTC
(ang. OTC-over the counter market).
Brak decyzji w sprawie tzw. trójpaku energetycznego
Do końca I kwartału 2013 r. nie zostały zakończone prace nad tzw. trójpakiem energetycznym. Obecnie
szacuje się, że zapisy trójpaku energetycznego zaczną obowiązywać dopiero w 2014 r. Najwięcej
kontrowersji wzbudza kwestia poziomu wsparcia finansowego dla odnawialnych źródeł energii. Obecnie
nie ma również obowiązujących przepisów w zakresie wsparcia dla energii produkowanej
w wysokosprawnej kogeneracji oraz w kogeneracji gazowej. W związku z tym panuje duża niepewność,
czy certyfikaty czerwone i żółte będą podlegały obowiązkowi umorzenia, niemniej jednak Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki nadal te certyfikaty wydaje.
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Przetarg na białe certyfikaty
W I kwartale 2013 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił pierwszy przetarg na białe certyfikaty,
w ramach którego złożonych zostało 198 ofert. Do chwili obecnej przetarg nie został rozstrzygnięty.
Ustalenia w zakresie uprawnień do emisji CO2
W 2013 r. rozpoczął się kolejny, trzeci okres rozliczeniowy dla uprawnień do emisji CO 2, obejmujący lata
2013-2020. W związku z tym do Komisji Europejskiej został złożony wniosek o przydział puli darmowych
uprawnień do rozliczenia na ten okres (wniosek Polski do Komisji Europejskiej o uzgodnienie
przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień na modernizację wytwarzania energii elektrycznej, z 29
lipca 2011 r.). Obecnie nadal trwają uzgodnienia z KE w tym zakresie. Dodatkowo od początku 2013 r.
powinna obowiązywać nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
jednakże projekt tej ustawy nie został jeszcze przekazany do konsultacji.
W kwietniu br. Parlament Europejski odrzucił propozycję Komisji Europejskiej w sprawie tzw. backloadingu,
czyli czasowego wycofania 900 mln pozwoleń na emisję CO 2 w 2013 r. Spowodowało to dalszy, gwałtowny
spadek cen uprawnień do emisji CO2.
Brak obowiązku umarzania żółtych i czerwonych certyfikatów
Od 2013 r. wygasł obowiązek umarzania żółtych i czerwonych certyfikatów związanych z produkcją energii
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz związane z tym rozwiązania prawne w zakresie wsparcia
produkcji energii elektrycznej w kogeneracji, co wpłynęło niekorzystnie na osiągane przez Obszar
Wytwarzania przychody z produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu. Pozytywny wpływ natomiast miało
to na Obszar Sprzedaży, z uwagi na zmniejszenie obowiązku umarzania tych świadectw w związku ze
sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

3.5

Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez
niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Emitent uważa, że na wyniki działalności Grupy Kapitałowej w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
będą wpływać przede wszystkim, tak jak to miało miejsce w przeszłości, następujące czynniki:
 sytuacja makroekonomiczna, szczególnie w Polsce, jak również sytuacja ekonomiczna obszaru,
na którym Grupa TAURON prowadzi działalność, Unii Europejskiej oraz gospodarki globalnej,
 otoczenie polityczne, szczególnie w Polsce oraz na poziomie Unii Europejskiej,
 zmiany w regulacji sektora energetycznego, działalność / decyzje Prezesa URE,
 nowelizacja ustawy Prawo energetyczne i innych ustaw dotyczących obowiązku publicznej sprzedaży
energii elektrycznej przez wytwórców,
 ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym,
 ceny sprzedaży energii elektrycznej i węgla oraz taryfy dystrybucyjne, jako czynniki wpływające
na wysokość przychodów,
 ceny świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych i z kogeneracji,
 ceny uprawnień do emisji CO2,
 ceny surowców energetycznych,
 zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło,
 sezonowość i warunki pogodowe,
 potencjalne awarie urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy TAURON.
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3.6

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej
publikowanych prognoz wyników na dany rok

TAURON Polska Energia S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok obrotowy 2013.

4 Akcje i akcjonariat
4.1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów
Zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę zawiadomieniami, struktura akcjonariuszy posiadających
bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 9 maja 2013 r.
przedstawiała się następująco:

Akcjonariusze

Liczba
posiadanych akcji

Procentowy
udział w kapitale
zakładowym

Liczba
posiadanych
głosów

Procentowy
udział w ogólnej
liczbie głosów

Skarb Państwa*

526 848 384

30,06%

526 848 384

30,06%

KGHM
Polska Miedź S.A.**

182 110 566

10,39%

182 110 566

10,39%

ING Otwarty Fundusz Emerytalny***

88 742 929

5,06%

88 742 929

5,06%

*zgodnie z zawiadomieniem Akcjonariusza z dnia 28.02.2013 r.
**zgodnie z zawiadomieniem Akcjonariusza z dnia 23.03.2011 r.
***zgodnie z zawiadomieniem Akcjonariusza z dnia 28.12.2011 r.

Od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego tj. od dnia 13 listopada 2012 r. do dnia publikacji
niniejszego raportu kwartalnego, nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji
Emitenta.

4.2. Zestawienie stanu akcji w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Stan posiadania akcji Spółki TAURON Polska Energia S.A. lub uprawnień do nich przez osoby
zarządzające Spółką w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego tj. od dnia
13 listopada 2012 r. (dzień publikacji raportu za III kwartał 2012 r.) do dnia 9 maja 2013 r. (dzień
przekazania niniejszego raportu kwartalnego) przedstawiał się następująco:

Osoby zarządzające:
Imię i nazwisko

Liczba akcji na dzień
13 listopada 2012 r.

Liczba akcji na dzień
9 maja 2013 r.

Zmiana liczby
posiadanych akcji

Dariusz Lubera

6 576

b.z.

6 576

Joanna Schmid

0

b.z.

0

Dariusz Stolarczyk

42 611

b.z.

42 611

Krzysztof Zawadzki

27 337

b.z.

27 337

b.z. – bez zmian
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Stan posiadania akcji Spółki TAURON Polska Energia S.A. lub uprawnień do nich przez osoby
nadzorujące Spółkę w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego tj. od dnia
13 listopada 2012 r. (dzień publikacji raportu za III kwartał 2012 r.) do dnia 9 maja 2013 r. (dzień
przekazania niniejszego raportu kwartalnego) przedstawiał się następująco:

Osoby nadzorujące:
Imię i nazwisko

Liczba akcji na dzień
13 listopada 2012 r.
(publikacja raportu za
III kwartał 2012 r.)

Zmiana liczby
posiadanych akcji

Liczba akcji na dzień
9 maja 2013 r.

Antoni Tajduś

0

b.z.

0

Rafał Wardziński

0

b.z.

0

Leszek Koziorowski

0

b.z.

0

Jacek Kuciński

935

b.z.

935

Marcin Majeranowski

b.d.

b.d.

0

Jacek Szyke

0

b.z.

0

Marek Ściążko

0

b.z.

0

Agnieszka Trzaskalska

0

b.z.

0

b.z. – bez zmian
b.d – brak danych (Pan Marcin Majeranowski został powołany do składu Rady Nadzorczej z dniem 12 grudnia 2012 r.)

5 Pozostałe informacje i zdarzenia
5.1. Przyjęcie Programu poprawy efektywności na lata 2013-2015
W dniu 15 stycznia 2013 r. Zarząd TAURON podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Programu poprawy
efektywności kosztów operacyjnych w Grupie Kapitałowej TAURON na lata 2013-2015. Program został
opracowany mając na względzie cel zapewnienia wzrostu wartości Grupy Kapitałowej TAURON.
Przygotowano projekty konsolidacyjne i restrukturyzacyjne, których realizacja przyniesie obniżenie kosztów
na poziomie około 860 mln zł w latach 2013-2015 (kwota ogółem w ciągu okresu 3 lat). Programy poprawy
efektywności w poszczególnych obszarach działalności zostały przyjęte przez zarządy spółek zależnych
i stanowiły podstawę do opracowania programu na poziomie Grupy Kapitałowej TAURON. Spółka szacuje,
że skala obniżenia kosztów działalności operacyjnej w ramach Programu poprawy efektywności z każdym
rokiem będzie rosła, oscylując wokół kwoty 300 mln zł w skali roku. Grupa Kapitałowa TAURON spodziewa
się obniżenia kosztów operacyjnych w większości obszarów – największy udział przypada na Obszary
Dystrybucji i Wytwarzania. Jednym z elementów Programu jest wykorzystanie synergii powstałych po
włączeniu w struktury Grupy Kapitałowej TAURON spółek przejętego GZE.
O powyższym zdarzeniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.
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5.2. Wybór wykonawcy nowego bloku w Elektrowni Jaworzno III
W dniu 24 stycznia 2013 r. w ramach prowadzonego postępowania przetargowego zarząd spółki zależnej
TAURON Wytwarzanie dokonał wyboru oferty na budowę bloku o mocy 910 MW na parametry
nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III. Generalnym wykonawcą zostało konsorcjum: RAFAKO S.A. (lider
konsorcjum) i MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Wartość wybranej oferty wynosi 4 399 mln zł netto (5 411
mln zł brutto). Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie bloku energetycznego
opalanego węglem kamiennym o mocy 910 MW. Projekt wpisuje się w Strategię Korporacyjną
zaprezentowaną w raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., która zakłada budowę
zrównoważonego portfela wytwórczego składającego się z jednostek w technologii węglowej, gazowej oraz
odnawialnych źródeł energii. Zakończenie Projektu przewidziane jest na 2018 r.
W dniu 4 lutego 2013 r. Spółka powzięła wiadomość o złożeniu do Krajowej Izby Odwoławczej przez
konsorcja: SNC-Lavalin Polska sp. z o.o., SNC-Lavalin Inc. i Hitachi Power Europe GmbH oraz China
National Electric Engineering Co., Ltd. i China Overseas Engineering Group Co., Ltd. odwołań od decyzji
TAURON Wytwarzanie w sprawie wyboru oferty złożonej przez konsorcjum RAFAKO S.A. – MOSTOSTAL
WARSZAWA S.A. w ramach prowadzonego postępowania przetargowego na wybór generalnego
realizatora budowy bloku energetycznego o mocy z zakresu 800-910 MW w Elektrowni Jaworzno III.
W dniu 25 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok oddalający wyżej wymienione
odwołania. W dniu 2 maja 2013 r. Spółka powzięła wiadomość o złożeniu do Sądu Okręgowego w
Katowicach przez konsorcjum China National Electric Engineering Co., Ltd. i China Overseas Engineering
Group Co., Ltd. skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Podpisanie kontraktu zaplanowane jest na
drugi kwartał 2013 r.
O powyższych zdarzeniach Spółka informowała w raportach bieżących nr 3/2013 z 24 stycznia 2013 r.,
4/2013 z 4 lutego 2013 r., nr 10/2013 z 25 marca 2013 r. oraz 19/2013 z 2 maja 2013 r.

5.3. Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A.
W dniu 1 marca 2013 r. pomiędzy TAURON Polska Energia S.A. i Kompanią Węglową S.A. została
zawarta umowa, której przedmiotem jest zakup węgla kamiennego przez Spółkę („Umowa"). Umowa
została zawarta na okres trzech lat od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Szacunkowa wartość
Umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi 2,4 mld zł netto. Strony Umowy postanowiły, że kary
umowne będą naliczane w przypadku niedostarczenia lub nieodebrania węgla i będą wynosiły 20%
wartości netto niedostarczonego lub nieodebranego wolumenu węgla, przy czym dopuszczalne jest 5%
odchylenie. Postanowienia te dotyczą wolumenu ok. 7,2 mln ton węgla w latach 2013-2015. Dla pozostałej
części wolumenu poziom kar umownych zostanie odrębnie uzgodniony pomiędzy stronami i zapisany
w aneksie do Umowy. Od dnia 1 stycznia 2013 r. Umowa zastępuje umowę zawartą w dniu 1 grudnia 2010
r. pomiędzy Południowym Koncernem Energetycznym S.A. (spółka zależna Emitenta, obecnie TAURON
Wytwarzanie S.A.) a Kompanią Węglową S.A. i przejętą przez Emitenta w dniu 5 czerwca 2012 r.
w ramach centralizacji handlu paliwami w Grupie TAURON..
O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2013 z 1 marca 2013 r.

5.4. Wybór biegłego rewidenta
W dniu 13 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 6 Statutu,
dokonała wyboru firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(Deloitte), jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:
- badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. za
lata obrotowe 2013, 2014 i 2015,
- przeglądów półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska
Energia S.A. sporządzonych za okresy kończące się 30 czerwca 2013 r., 30 czerwca 2014 r. oraz 30
czerwca 2015 r.
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Deloitte została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod
numerem 73. Dotychczas usługi świadczone na rzecz Spółki przez Deloitte obejmowały badanie
sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości za 2007 r. oraz badanie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości za 2007
r. Wybór biegłego rewidenta nastąpił w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
O wyborze biegłego rewidenta Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2013 z dnia 13 marca 2013 r.

5.5. Pozostałe zdarzenia po dniu bilansowym
Rekomendacja Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy
W dniu 11 kwietnia 2013 r. Zarząd TAURON podjął decyzję dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu Spółki wysokości wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 262 882
409,10 zł z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012 przypadającego na rzecz akcjonariuszy
Spółki, co daje 0,15 zł na jedną akcję. Równocześnie Zarząd postanowił przedłożyć Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację ustalającą: 1) dzień dywidendy na 3 czerwca 2013 r., 2)
termin wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2013 r. W punkcie 5.2. Prospektu emisyjnego TAURON Polska
Energia S.A. („Prospekt"), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2010 r.,
wskazano, iż: „W odniesieniu do lat kończących się w dniu 31 grudnia 2010 r., w dniu 31 grudnia 2011 r.
oraz w dniu 31 grudnia 2012 r. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę
dywidendy na poziomie nie niższym niż 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz
akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej, z tym zastrzeżeniem, że ostateczna wysokość
proponowanej dywidendy uwzględniać będzie potrzeby związane z rozwojem Spółki oraz Grupy TAURON,
a w szczególności związane z realizacją przyjętego programu inwestycyjnego, jak również utrzymanie
odpowiedniego poziomu płynności finansowej Spółki oraz Grupy TAURON. Rzeczywista wysokość
wypłaconej dywidendy może być wyższa lub niższa niż 30% skonsolidowanego zysku netto".
Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy TAURON
przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej za rok 2012 wynosi 440 040 000
zł, a wypłata dywidendy za rok 2011 r. przekroczyła deklarowany w Prospekcie i rekomendowany przez
Zarząd poziom 30% o kwotę ok. 175 255 000 zł, Spółka proponuje odpowiednio ustalić poziom wypłaty
dywidendy za 2012 r. tak, aby jej łączna wartość za lata 2010-2012 wynosiła około 30% łącznych
skonsolidowanych zysków netto przypadających na akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej za lata
2010-2012. W dniu 17 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wyżej opisaną
rekomendację Zarządu.
O rekomendacji Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Spółka informowała w raportach bieżących nr 12/2013
z dnia 11 kwietnia 2013 r. oraz 14/2013 z 17 kwietnia 2013 r.

Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. podjął decyzję o zamiarze dokonania zmiany Statutu TAURON
Polska Energia S.A. w zakresie dotyczącym sposobu uczestniczenia akcjonariuszy w obradach Walnego
Zgromadzenia Spółki za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w związku z czym
w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia tj. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zamieszczony został punkt dotyczącego zmiany Statutu Spółki. Zmiana, o której mowa powyżej dotyczyć
będzie zmiany brzmienia § 30 w sposób wskazany poniżej.
Dotychczasowe brzmienie § 30:
"§30
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd na
podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, a zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga
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współpracy ze strony Zarządu, Zarząd ma obowiązek dokonać wszelkich czynności określonych prawem w
celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia."
Proponowane brzmienie § 30:
W § 30 dodaje się ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6 o następującej treści:
3. Dopuszcza się udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Formami udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej są w szczególności:
1) transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub
2) dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się
w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego
Zgromadzenia lub
3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
5. Decyzję o możliwości, formach i zasadach udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje Zarząd w formie uchwały.
6. Informację o możliwości, formach i zasadach udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podaje się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia.
O zamiarze dokonania zmiany Statutu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2013 z 11 kwietnia
2013 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
W dniu 18 kwietnia 2013 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 16 maja 2013 r. o godz. 11:00, w Hotelu Angelo w Katowicach przy ul. Sokolskiej 24.
Przedmiotem obrad ZWZ będą w szczególności: zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy
Kapitałowej TAURON za rok 2012, zatwierdzenie
sprawozdań Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012, podział zysku, udzielenie absolutoriów
członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany w Statucie Spółki.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał zostały opublikowane w raportach bieżących nr 15/2013
oraz 16/2013 z 18 kwietnia 2013 r.

Spełnienie warunków zawieszających dotyczących umów znaczących zawartych w ramach
projektu „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli"
W dniu 25 kwietnia 2013 r., w związku z zawarciem w dniu 11 marca 2011 r. umów znaczących w ramach
projektu „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli" („Projekt"), w tym umowy sprzedaży energii
elektrycznej („Umowa Sprzedaży Energii") i umowy na dostawy paliwa gazowego („Umowa Gazowa"),
spełnione zostały dwa ostatnie warunki zawieszające dotyczących tych umów, tj.:
1. została zawarta ostatnia umowa zapewniająca finansowanie budowy, rozruchu i rozpoczęcia
eksploatacji bloku gazowo-parowego, w związku czym spełniony został ostatni z warunków zawieszających
Umowy Sprzedaży Energii,
2. Elektrociepłownia Stalowa Wola dostarczyła do PGNiG S.A. oświadczenie potwierdzające uzyskanie
finansowania budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, co oznacza, iż spełniony został ostatni
warunek zawieszający Umowy Gazowej.
W związku z powyższym spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające dotyczące Projektu.
O spełnieniu wyżej wskazanych warunków zawieszających Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
17/2013 z 26 kwietnia 2013 r.
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Aktualizacja szacunkowej wartości umów z Electrabel/GDF Suez Trading
W związku z przygotowywaniem raportu za I kwartał 2013 r. oraz okresową aktualizacją szacunkowej
wartości umów, Spółka dokonała aktualizacji szacunkowej wartości umów z Electrabel NV/SA oraz GDF
Suez Trading (spółki z Grupy GDF Suez). Przedmiotem umów jest uregulowanie transakcji zawieranych
pomiędzy stronami w związku z zakupem, sprzedażą, dostawami i odbiorem energii elektrycznej, jak
również opcje związane z zakupem sprzedażą, dostawami i odbiorem energii elektrycznej. Aktualna
szacowana łączna wartość powyższych umów na okres 5 lat, która uwzględnia obecne warunki rynkowe,
wynosi ok. 410 mln zł.
O aktualizacji szacunkowej wartości ww. umów Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2013 z dnia
26 kwietnia 2013 r.

5.6. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
W okresie sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej TAURON nie toczyły się postępowania (w odniesieniu
do Emitenta lub jednostek zależnych) dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności, których pojedyncza lub
łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych TAURON Polska Energia S.A.

5.7. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych. Szczegółowe
informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w nocie 29 Śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca
2013 r.

5.8. Informacja o udzielonych gwarancjach, poręczeniach kredytów lub pożyczek
W pierwszym kwartale 2013 r. TAURON Polska Energia S.A., jak również jednostki zależne nie udzieliły
poręczeń kredytu lub pożyczki oraz nie udzieliły gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce
zależnej od tego podmiotu, o łącznej wartości stanowiącej równowartość co najmniej 10% kapitałów
własnych TAURON Polska Energia S.A.

5.9. Inne informacje, które w ocenie Emitenta są istotne dla oceny sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz
informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
przez Grupę Kapitałową Emitenta

Sytuacja rynkowa
Ceny energii elektrycznej
Spadek zapotrzebowania na energię elektryczną oraz sytuacja pogodowa w I kwartale 2013 r. miały wpływ
na poziom cen SPOT. Średnia cena SPOT w I kwartale 2013 r. ukształtowała się na poziomie 161,95
zł/MWh i była niższa od średniej ceny w I kwartale 2012 r. o ponad 14%. Sytuacja taka spowodowana była
również nadpodażą energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych, co wpłynęło także na obniżenie kosztów
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bilansowania o około 9,5% do poziomu ok. 152,6 zł/MWh. Dla porównania średnia cena kontraktów typu
BASE na I kwartał 2013 r. wyniosła 183,73 zł/MWh, natomiast pod koniec grudnia notowania tego
kontraktu spadły do poziomu 168-170 zł/MWh.
Spadek cen energii elektrycznej obserwowano również w pozostałych kontraktach notowanych na rynku
terminowym. Kontrakty BASE na 2014 r. na początku stycznia notowane były po 178 zł/MWh. Na
przestrzeni I kwartału cena kontraktu BASE na 2014 r. spadła o około 15 zł/MWh do poziomu 163 zł/MWh.
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku kontraktów PEAK na 2014 r., które z poziomu 211,86
zł/MWh w styczniu spadły do poziomu 188,50 zł/MWh pod koniec marca 2013 r. (-23,26 zł/MWh).

Sytuacja na rynku CO2
Na rynku uprawnień do emisji CO2 w I kwartale 2013 r. obserwowaliśmy znaczące spadki cen. Na rynku
SPOT w pierwszych dniach stycznia cena uprawnień do emisji CO 2 kształtowała się na poziomie
6,50 EUR/t, natomiast na zamknięciu I kwartału cena spadła do poziomu 4,90 EUR/t. Średnia cena
kontraktu EUADEC-13 w I kwartale ukształtowała się na poziomie ok. 4,67 EUR/t i była niższa o blisko 3,30
EUR/t w porównaniu ze średnią ceną kontraktu EUADEC-12 notowanego w I kwartale 2012 r., która
wyniosła blisko 7,94 EUR/t.
Spadki cen związane są przede wszystkim z nadpodażą na rynku CO2 związaną ze spowolnieniem
gospodarczym obserwowanym od 2008 r. W analizowanym okresie obserwowano znaczną zmienność
cen, która spowodowana była licznymi próbami wprowadzenia backloadingu przez Komisję Europejską,
którego celem jest przeniesienie 900 mln ton uprawnień do emisji z aukcji planowanych na lata 2012-2015
na koniec III fazy handlu uprawnieniami do emisji (lata 2018-2020). Działanie to ma na celu podniesienie
cen uprawnień, a tym samym zwiększenie zachęt do inwestowania w źródła niskoemisyjne, które
z ekonomicznego punku widzenia, przy obecnym poziomie cen CO 2, stają się nieopłacalne.
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Obecna nadpodaż CO2 przekłada się na niższe ceny energii, z drugiej jednak strony instytucje unijne
prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania mające na celu administracyjne zmiany w regulacjach EU
ETS, w tym zwiększenie celów redukcyjnych wraz z rozszerzeniem obszaru działania systemu.
W III fazie obowiązywania systemu EUA ETS przypadającej na lata 2013-2020 ceny uprawnień do emisji
będą coraz silniej wpływały na ceny energii elektrycznej w Polsce ze względu na zmniejszającą się co roku
ilość darmowych uprawnień oraz przeważającą rolę źródeł bazujących na węglu w bilansie energetycznym
kraju.
Ceny na rynku praw majątkowych
W I kwartale 2013 r. również na rynku praw majątkowych obserwowano spadki. Średnia wartość indeksu
OZEX_A (zielone certyfikaty) wyniosła 147,87 zł/MWh i była niższa od średniej w I kwartale 2012 r. o blisko
132 zł/MWh. Sytuacja ta spowodowana jest nadpodażą zielonych certyfikatów, bilans rejestru PMOZE_A
na koniec marca 2013 r. wynosił +5 TWh, natomiast w styczniu i lutym przekraczał +10 TWh. Podobna
sytuacja miała miejsce w przypadku czerwonych certyfikatów (indeks KECX). Średnia cena w I kwartale
wyniosła 3,04 zł/MWh i była niższa o ponad 4,90 zł/MWh od średniej ceny z I kwartału 2012 r. Gwałtowne
spadki cen czerwonych certyfikatów rozpoczęły już się w II połowie 2011 r., kiedy bilans rejestru PMEC
przekroczył wartość 31 TWh, i trwały do końca I kwartału 2013 r. za sprawą zarówno nadpodaży praw, jak i
braku ustawowego wsparcia produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Analogiczna sytuacja
miała miejsce w przypadku kogeneracji gazowej (żółte certyfikaty – indeks KGMX). W lutym br. bilans
rejestru PMGM osiągnął maksimum historyczne na poziomie +3,9 TWh, co w połączeniu z niepewnym
losem wsparcia spowodowało spadek indeksu KGMX do poziomu 86,67 zł/MWh w marcu 2013 r. Średnia
wartość indeksu KGMX za I kwartał 2013 r. wyniosła 118,50 zł/MWh i była niższa o około 7,40 zł/MWh w I
kwartale 2012 r. Na rynku fioletowych certyfikatów (indeks KMETX) sytuacja była stabilna. Zarówno w I
kwartale 2013 r., jak i rok wcześniej ceny były stabilne i oscylowały na poziomie opłaty zastępczej: 58,60
zł/MWh w I kw. 2013 r., 58,40 zł/MWh w I kw. 2012 r.
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Zarząd TAURON Polska Energia S.A. stoi na stanowisku, że zaprezentowane w niniejszym raporcie
informacje w sposób wyczerpujący opisują jego sytuację kadrową, majątkową i finansową i że nie nastąpiły
żadne inne zdarzenia, nieujawnione przez Spółkę, które mogłyby być istotne dla oceny tej sytuacji.
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