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Grupa ČEZ potwierdziła oczekiwania czystego zysku za rok 2011 w wysokości 40,6 
miliarda koron 

 
Grupa ČEZ dziś ogłosiła wyniki gospodarcze za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku 
i oczekiwania wyników całorocznych. 
 
Zysk przed odpisami (EBITDA) zgodnie z oczekiwaniami międzyrocznie obniżył się o 
6,9 % na 62,4 miliarda koron. Taki rozwój wynika z obniżenia cen realizacyjnych 
energii elektrycznej z powodu kryzysu gospodarczego, które spowodowało spadek 
cen forwardowych w latach 2008 - 2010, kiedy na rynku umieszczano energię 
elektryczną produkowaną w 2011 roku. Oprócz tego negatywny wpływ miał spadek 
kursu zabezpieczeniowego korony w wyniku systematycznego wzrostu kursu korony 
w stosunku do euro, ale również niższej produkcji w elektrowniach wodnych 
z powodu gorszych warunków hydrologicznych. Pozytywnie przeciwko tym 
negatywnym czynnikom działała przede wszystkim optymalizacja wykorzystania 
zasobów produkcyjnych oraz wzrost marży brutto i produkcji z odnawialnych źródel, 
przede wszystkim za granicą. 
 
„Oczekiwane wyniki całoroczne w 2011 roku pozostają na wartościach zapowiedzianych w 
ubiegłym kwartale. Zysk operacyjny przed odpisami (EBITDA) jest oczekiwany w wysokości 
84,8 miliarda koron, co w porównaniu z 2010 rokiem stanowiło spadek o zaledwie 5 % dzięki 
zrealizowanym wewnętrznym posunięciom zmierzającym do poprawy efektywności, 
ponieważ spadek cen energii elektrycznej był wyższy,“ powiedział Daniel Beneš, prezes 
zarządu i dyrektor generalny ČEZ. 
 
Zysk operacyjny (EBIT) oczekiwany jest w wysokości 59,1 miliarda koron (-9 %) a czysty 
zysk w wysokości 40,6 miliarda koron (spadek o 13 %). Najważniejszymi czynnikami 
wywołującymi spadek czystego zysku jest wprowadzenie nowego podatku z darowizny 
z zezwoleń emisyjnych, wzmocnienia czeskiej korony w stosunku do euro, w którym Grupa 
ČEZ realizuje większość transakcji, wpływy księgowe przewartościowania akcji MOL 
w portfoliu Grupy ČEZ i skutki księgowe sprzedaży niemieckich kopalń MIBRAG. 
 
Na inwestycji w połowiczny udział w kopalniach węgla brunatnego MIBRAG i jego następnej 
sprzedaży drugiemu inwestorowi Grupa ČEZ zarobiła 1,1 miliarda koron. Czysty księgowy 
efekt transakcji jest jednak w bieżącym roku negatywny, ponieważ na podstawie wyceny 
przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę udział w spółce MIBRAG został 
księgowo wyceniony na wyższą wartość niż wynosiła cena zakupu a następnie wynikająca 
z niej cena sprzedaży. Na podstawie tego przewartościowania Grupa ČEZ wykazała w 2009 
roku jednorazowy zysk z tej operacji +3,3 mld CZK, obecnie jednak musi wykazać księgową 
stratę w wysokości 2,7 mld CZK. Również z tej różnicy widać rzeczywisty zysk z całej 
transakcji, który na kwotę 1,1 miliarda koron zwiększyły zyski z odsetek. 
 
W zakresie sprzedaży ČEZ kontynuuje pomyślne zdobywanie klientów na rynku gazu 
ziemnego. Pod koniec października 2011 roku Grupa ČEZ atakowała granicę 190 tysięcy 
klientów. Udane było też wejście na rynek słowacki. Od rozpoczęcia sprzedaży energii 
elektrycznej i gazu w styczniu bieżącego roku tu Grupa ČEZ zdobyła już niemal 70 tysięcy 
klientów. 
 
Zużycie energii elektrycznej w Republice Czeskiej w ciągu pierwszych trzech kwartałów 
bieżącego roku nieznacznie obniżyło się o 0,3 punktu procentowego. Po odliczeniu wpływu 
temperatur (bieżący rok był korzystniejszy temperaturowo niż ten sam okres ubiegłego roku) 
chodziło jednak o wzrost na poziomie 0,9 punktu procentowego. 
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Tabela: Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ za I – III kwartał 2011 
                        

                            mld CZK        zmiana międzyroczna % 

Zysk operacyjny 150,6 + 4 % 

EBITDA (lub Zysk operacyjny przed odpisami) 62,4 - 7 % 

Zysk po opodatkowaniu 26,4 - 34 % 

 


