Warszawa, 16 lutego 2017 r.
Komunikat prasowy

Stabilne wyniki Polenergii w 2016 roku

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana
grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport roczny za 2016 rok.
Skorygowana EBITDA w 2016 r. wyniosła 228 mln PLN, a skorygowany zysk netto
50 mln PLN.











228 mln PLN wyniku skorygowanego EBITDA w 2016 r., spadek o 2 proc. r/r;
50 mln PLN skorygowanego zysku netto w 2016 r., spadek o 38 mln PLN r/r;
37,5 proc. skorygowana marża EBITDA w 2016 r. (bez segmentu obrotu);
Pionowo zintegrowany profil Grupy niweluje widoczne efekty niepewności na rynku
farm wiatrowych na lądzie;
10 mln PLN oszczędności z tytułu optymalizacji kosztów Centrali Grupy i serwisów
farm wiatrowych, z wyłączeniem efektów odpraw;
Pierwsza w Polsce decyzja środowiskowa na budowę morskiej farmy wiatrowej na
Bałtyku o mocy 600 MW oraz pozwolenie na budowę bioelektrowni Wińsko o mocy
31 MW;
Wdrożenie programu inwestycyjnego w segmencie dystrybucji przyniesie wzrost
Wartości Regulacyjnej Aktywów o 26 proc. do 110 mln PLN oraz wzrost o 58 proc.
do ponad 16 tysięcy liczby odbiorców przyłączonych na stałe do sieci spółki;
4-letnia umowa świadczenia usług odbudowy Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego przez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna;

Rok 2016 okazał się kluczowy z punktu widzenia rozwoju Polenergii. Dzięki pionowo zintegrowanej
działalności, spółka okazała się odporna na zawirowania rynkowe. Zrealizowane w kwietniu
ubiegłego roku zmiany w zarządzie Spółki oraz wdrożenie programów oszczędnościowy związanych
z zarządzaniem i kosztami operacyjnymi Grupy, dały pozytywne efekty. Program optymalizacji
kosztowej skupiający się głównie na segmencie farm wiatrowych, będzie realizowany dalej także w
2017 roku.
Równolegle z bieżącą działalnością operacyjną kontynuowano prace nad rozwojem nowych
projektów. W lipcu 2016 r. projekt Bałtyk Środkowy III otrzymał Decyzję Środowiskową wydaną przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Decyzja jest prawomocna. Kolejny
projekt Bałtyk Środkowy II jest na etapie uzyskiwania decyzji. Morskie farmy wiatrowe są
strategicznymi projektami realizowanymi obecnie przez Polenergię, gdyż ich moc jest 3-krotnie
większa niż moc projektów farm wiatrowych na lądzie, których realizacja została zawieszona w
związku z wejściem w ubiegłym roku nowych przepisów dotyczących sektora OZE.
1

Polenergia wdrożyła w 2016 r. program inwestycyjny w obszarze dystrybucji, dzięki któremu
Wartości Regulacyjna Aktywów wzrośnie o 26 proc. do 110 mln PLN. Inwestycje zapewnią w
najbliższych dwóch latach wzrost liczby odbiorców przyłączonych na stałe do sieci spółki o 58 proc.
do ponad 16 tysięcy. Spółka wzmocniła także działania w obszarze sprzedaży energii do klientów
nie podłączonych do swojej sieci. W ubiegłym roku Polenergia podpisała 129 umów na sprzedaż 20
GWh energii elektrycznej. Ponadto spółka rozwija pilotażowe projekty w obszarze fotowoltaiki dla
istniejących klientów oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych w ramach dystrybucyjnych
projektów spółki. W obszarze obrotu Grupa rozpoczęła również działalność w zakresie handlu
prawami do emisji CO2.
„Wyniki Polenergii w 2016 roku dowiodły, że spółka stoi na mocnych fundamentach. Elastycznie,
racjonalnie zoptymalizowaliśmy działalność i koszty, dostosowując profil spółki do sytuacji rynkowej.
Niewątpliwie Grupa wymaga dalszej dywersyfikacji technologicznej oraz geograficznej, dlatego w
segment dystrybucji zainwestujemy ponad 20 mln PLN i pozyskamy ponad 6 tysięcy nowych
klientów, co oznacza wzrost o blisko 60 proc. Bardzo uważnie analizujemy wszystkie trendy na rynku
energetycznym związane z fotowoltaiką, magazynowaniem energii i elektromobilinością.
Rozmawiamy z wieloma potencjalnymi partnerami m.in. z globalnym graczem Solar Century z
którym analizujemy projekty PV w Polsce jak i za granicą. Oczywiście, nadal jesteśmy gotowi do
aukcji na 267 MW farm wiatrowych i 31 MW elektrowni biomasowej. Czekamy też na drugą decyzję
środowiskową dla farmy wiatrowej na Bałtyku. Morskie farmy Bałtyk III i Bałtyk II są obecnie naszą
strategiczną inwestycją, która pozwoli polskiej gospodarce uzyskać miano lidera tego typu
przedsięwzięć nie tylko na Bałtyku.” – stwierdza Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu
Polenergii.
Polenergia osiągnęła w minionym roku wynik na poziomie skorygowanej EBITDA wynoszący 228
mln PLN, co stanowi spadek o zaledwie 2 proc. EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej była
wyższa o 13,7 mln PLN od wyniku uzyskanego w 2015 roku. Segment energetyki wiatrowej
zanotował spadek EBITDA o 19,4 mln PLN. Powód, to spadek cen zielonych certyfikatów oraz
gorsze warunki wietrzne. Efekt ten został częściowo skompensowany ujęciem wyników farm
wiatrowych Mycielin oraz Skurpie, które nie funkcjonowały w pełni w 2015 roku. Ponadto, w farmach
wiatrowych w wyniku renegocjacji umowy serwisowej turbin dokonano istotnej redukcji kosztów
operacyjnych. W kolejnych kwartałach planowane są dalsze redukcje kosztów w innych farmach.
EBITDA segmentu dystrybucji była w ujęciu narastającym wyższa o 4 mln PLN niż w 2015 roku.
EBITDA segmentu obrotu osiągnięta w 2016 roku jest gorsza od wyniku z 2015 roku o 3,1 mln PLN.
Było to spowodowane przede wszystkim spadkiem cen zielonych certyfikatów i wpłynęło na
pogorszenie rentowności ich portfela. Efekt ten został tylko częściowo skompensowany przez lepsze
wyniki w obszarze handlu gazem.
Marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem działalności obrotu (segment ten
charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji)
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wzrosła w 2016 roku o ponad 5 p.p. do 37,5 proc. W samym czwartym kwartale marża ta wzrosła o
blisko 8 p.p. do 43,7%. Było to możliwe za sprawą istotnej redukcji kosztów operacyjnych, ale także
uruchomienia w 2016 nowej farmy Mycielin, która odnotowuje marżę EBITDA wyższą od średniej
dla Grupy. Ponadto, na poziomie zysku netto wynik został obciążony odpisami aktualizującymi
wartość farm wiatrowych w operacji oraz projektów w developmencie, co było związane z wejściem
w życie tzw. ustawy odległościowej, spadkiem ceny zielonych certyfikatów oraz zaprzestania
developmentu projektu gazociągu Bernau-Szczecin. Suma odpisów na poziomie zysku netto
wyniosła 157 mln PLN.
Polenergia analizuje perspektywy strategicznego rozwoju ukierunkowanego na dywersyfikację
technologiczną i geograficzną, wciąż koncentrując się na energetyce odnawialnej poszerzając ją o
technologię fotowoltaiczną oraz potencjalnie magazynowanie energii. Spółka przygląda się tego
typu projektom zarówno w Polsce jak i zagranicą, i nawiązuje współpracę z deweloperami systemów
magazynowania energii w celu poszukiwania możliwości inwestycyjnych w tym obszarze.
Ogłoszenie nowej strategii Grupy, po uprzednim zatwierdzeniu jej przez Radę Nadzorczą,
planowane jest pod koniec 2017 roku.

****
Polenergia – polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających
w obszarze wytwarzania energii odnawialnych oraz konwencjonalnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną.
Jest jednym ze strategicznych aktywów międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments. Więcej informacji:
www.polenergia.pl

Kontakt dla mediów:
Robert Stankiewicz
e-mail: robert.stankiewicz@thpr.pl
tel. +48 506 059 794
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