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Grupa ČEZ osiągnęła w pierwszym kwartale 2012 czysty zysk w wysokości 14,4 
miliarda koron 

 
Przychody energetycznej Grupy ČEZ w skali roku wzrosły o 4 miliardy koron (o 
7 procent) i osiągnęły poziom 60,8 miliarda koron. Zysk z działalności gospodarczej 
przed odpisami (EBITDA) w skali roku spadł o 0,3 miliarda koron (o 1 procent) i 
osiągnął wysokość 26,3 miliarda koron, czysty zysk w skali roku spadł o 2,8 miliarda 
koron (o 16 procent) i osiągnął 14,4 miliarda koron. Głównym powodem spadku zysku 
w skali całego roku były niekorzystne decyzje taryfowe regulatora w Albanii, i 
nadzwyczajne zyski derywatowe i kursowe w pierwszym kwartale 2011 roku. Za cały 
zeszły rok Grupa ČEZ spodziewa się osiągnąć czysty zysk w wysokości 41,0 
miliardów koron. 
U podstaw wzrostu przychodów Grupy ČEZ w skali roku stoi przede wszystkim wzrost cen 
związany z wytwarzaniem energii elektrycznej oraz wzrost udziału produkcji z węgla i źródeł 
odnawialnych. Produkcja energii elektrycznej Grupy ČEZ w Republice Czeskiej w pierwszym 
kwartale tego roku wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 3 procent i osiągnęła poziom 
17,6 TWh. W omawianym okresie najbardziej wzrosła produkcja w elektrowniach węglowych 
(+ 0,4 TWh) i korzystających ze źródeł odnawialnych (0,1 TWh). Produkcja w elektrowniach 
jądrowych pozostała z grubsza na poziomie ubiegłego roku. 

Rozwój EBITDA w skali roku był negatywnie uwarunkowany taryfową decyzją regulatora 
w Albanii, który wpłynął na wzrost o 90 procent ceny zakupu energii elektrycznej dla 
dystrybutora ČEZ Sperndarje przy zachowaniu wysokości jego cen sprzedaży, a także 
wzrostem cen rynkowych energii elektrycznej importowanej na pokrycie strat w sieciach. 
Porównanie EBITDA w skali roku wykazuje zależność od większego uwolnienia rezerw na 
pozwolenia emisyjne w pierwszym kwartale 2011. Przy rocznym porównaniu czystego zysku  
widoczny jest negatywny wpływ nadzwyczajnych zysków derywatowych i kursowych z roku 
2011. Czysty zysk Grupy ČEZ w skali roku spadł o16 procent i osiągnął wysokość 14,4 
miliarda koron. Grupa ČEZ spodziewa się nadal, że za cały bieżący rok osiągnie nieco 
wyższy zysk, niż w roku poprzednim, czyli 41 miliardy koron. 

 „Utrzymamy całoroczny spodziewany wzrost zysku. Grupa ČEZ w porównaniu z 
konkurencją cieszy się dobrą kondycją finansową i wysokim zaufaniem inwestorów, co 
znalazło swoje potwierdzenie przy ostatniej lokacie miliardowej emisji dolarowych obligacji 
na rynku amerykańskim. Ich część o wysokości 300 milionów dolarów z terminem wykupu 30 
lat jest emisją o najdłuższym czasie wykupu w regionie Europy Środkowej i Wschodniej 
wydaną w ogóle na podstawie ostrych warunków najkorzystniejszego globalnego rynku 
obligacji, a osiągane stopy procentowe są zbliżone do poziomu najlepszych 
zachodnioeuropejskich korporacji energetycznych. Mowa tu nie tylko o pierwszej czeskiej, 
ale i regionalnej emisji korporacyjnej na rynku dolarowym na zasadach 144A Ustawy o 
papierach wartościowych Stanów Zjednoczonych Ameryki,“ powiedział Daniel Beneš, Prezes 
Zarządu i Dyrektor Generalny ČEZ. 

Kontynuujemy realizację pięciu inicjatyw strategicznych, które mają zapewnić stabilizację 
wyników finansowych i wzrost wartości Grupy ČEZ, przy czym do priorytetów naszej strategii 
należy przede wszystkim rozbudowa Elektrowni Jądrowej Temelín do roku 2015 
ukierunkowana w szczególności na bezbłędne i dokładne przygotowanie całego projektu, 
łącznie z zakończeniem postępowania przetargowego mającego wybrać dostawcę urządzeń 
technologicznych. „W związku z rozbudową i eksploatacją Elektrowni Jądrowej Temelín 
rozważamy również możliwość włączenia strategicznego partnera, co należy do oczywistych 
rzeczy na świecie przy realizacji podobnych projektów. W tym przypadku moglibyśmy 
podzielić się ryzykiem związanym z budową i finansowaniem oraz zwrotem kosztów projektu 
z innym podmiotem i w ten sposób uwolnić środki finansowe Grupy ČEZ dla potrzeb innych 
atrakcyjnych przedsięwzięć w regionie“ dodał Daniel Beneš. 
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Tabela: Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ za pierwszy kwartał 2012 

                               (mld. CZK)           zmiana roczna % 

Przychody z produkcji 60,8 + 7 % 

EBITDA (Zysk z produkcji przed odpisaniem) 26,3 - 1 % 

Zysk po opodatkowaniu 14,4 - 16 % 

 


