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Grupa ČEZ w pierwszym kwartale 2011 roku z zyskiem 17,2 miliarda koron 
 

Czysty zysk grupy energetycznej ČEZ w bieżącym roku utrzymał się na podobnym 
poziomie, jak w ubiegłym roku, kiedy obniżył się o niecałe 2 procenty (300 milionów 
koron). Oczekiwanej wysokości zysku w 2011 roku, w którym na energetykę jeszcze 
wpływa kończący się kryzys związany z niskimi cenami energii elektrycznej, ČEZ na 
razie nie zmienia i pozostawia ją na poziomie 40,1 miliarda koron.  
 

„Wyniki pierwszego kwartału są lepsze, niż przepowiadali analitycy. Pomimo wpływu 
kryzysu, który w energetyce pojawił się z opóźnieniem, udało nam się utrzymać nasz zysk 
niemal na poziomie ubiegłego roku. Objawem kryzysu były niskie ceny za energię 
elektryczną, a ze względu na sprzedaż ČEZ przede wszystkim z rocznym i większym 
wyprzedzeniem, obecny wzrost cen na rynkach już nie wpłynie zbytnio na tegoroczne wyniki. 
Dlatego na razie nie zmieniamy naszej prognozy wysokości tegorocznego zysku, licząc się 
z międzyrocznym spadkiem o 15 procent. Ani trochę nie zahamujemy realizacji naszego 
programu stabilizacji i konsolidacji NOWA WIZJA, ponieważ tylko w ten sposób w pełni 
wykorzystamy wszystkie szanse, które może przynieść obecna i przyszła sytuacja na 
tynkach energii elektrycznej,“ podaje Martin Roman, prezes zarządu i dyrektor generalny 
ČEZ.  

Niższe zakontraktowane ceny energii elektrycznej nie są jedynym negatywnym czynnikiem, 
który ma w tym roku wpływ na gospodarowanie Grupy ČEZ. Mają na nie wpływ też dwa 
nowe podatki: podatek od darowizny z pozwoleń na emisje i podatek od energii elektrycznej 
wyprodukowanej w elektrowniach fotowoltaicznych. Spółka ČEZ musi też sprostać rosnącej 
w siłę czeskiej koronie w stosunku do euro, ponieważ większość transakcji jest właśnie w 
euro. 

W ograniczeniu tych czynników pomogła produkcja z elektrowni wiatrowych w Rumunii, 
gdzie Grupa ČEZ eksploatuje rozległy kompleks elektrowni, którego część jest obecnie 
jeszcze dobudowywana. Wzrosła też produkcja elektrowni fotowoltaicznych Grupy ČEZ, w 
tym roku dochodzi do kompensacji niższych taryf dystrybucyjnych z 2009 roku i pomogły też 
oszczędnościowe posunięcia w dystrybucji w Albanii. 

Produkcja energii elektrycznej Grupy ČEZ w Republice Czeskiej międzyrocznie obniżyła się 
o 4 procenty, ale za cały rok zakładamy wzrost o 4 procenty. Jednocześnie wyższe ceny 
energii elektrycznej na rynkach energii elektrycznej doprowadzą do oczekiwanego wzrostu 
produkcji energii w elektrowniach węglowych o 5 procent w porównaniu z pierwszym 
kwartałem, kiedy na odwrót, nastąpiło obniżenie o 8 procent. Oczekiwany międzyroczny 
wzrost produkcji w elektrowniach jądrowych o 5 % jest przede wszystkim spowodowany 
skróceniem planowanych przestojów i wzrostem dyspozycyjności Elektrowni jądrowej 
Dukovany.     

Zużycie energii elektrycznej w Republice Czeskiej w pierwszym kwartale według szacunków 
ČEZ nieznacznie obniżyło się o 0,5 %. Po odliczeniu wpływu cieplejszej pogody w tym roku, 
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, chodziło o wzrost na poziomie 1 procentu.   

Na cały środkowoeuropejski rynek energii elektrycznej wpłynęło wymuszone wyłączenie kilku 
niemieckich reaktorów jądrowych z zainstalowaną mocą 7 GW. Oprócz wpływ na ceny 
energii elektrycznej to wyłączenie powoduje też problemy w niemieckiej sieci przesyłowej. 
Zapotrzebowanie na południu Niemiec nie może być pokryte z miejscowych źródeł i coraz 
więcej energii musi być dostarczane z północy, gdzie jest zainstalowana nadmierna ilość 
elektrowni wiatrowych a następne są budowane, zwłaszcza w wodach przybrzeżnych. 
Niedostateczne możliwości wewnątrz niemieckiej sieci przesyłowej w zakresie przesyłu 
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energii elektrycznej między północą i południem komplikuje przesyłanie energii elektrycznej 
wewnątrz Niemiec, dlatego jest ona więcej importowana z okolicznych państw łącznie 
z republiką Czeską.  

Tabela: Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ w I kwartale 2011 

 

                              (mld Kč)              międzyroczna zmiana % 

Zysk obrotowy           56,8           + 5 % 

EBITDA (lub Zysk obrotowy przed odpisami)           26,6           - 3 % 

Zysk po opodatkowaniu           17,2           - 2 % 

 


