
 
 
 

Poznań 30.04.2021 rok 

Szanowni Państwo,  

Drodzy Akcjonariusze, 

 
Przedstawiamy Państwu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
podsumowujące działalność gospodarczą Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok obrotowy 
2020. 
 
Miniony rok był nietypowy i pełen wyzwań głównie ze względu na sytuację związaną ze 
światową pandemią koronawirusa, która towarzyszy nam już od ponad roku, a która zasiała 
niepewność gospodarczą i finansową oraz stworzyła szereg zagrożeń społeczno-
ekonomicznych zarówno w gospodarce naszego kraju, jak i na świecie. Zawirowania nie 
ominęły również sektora energetycznego, głównie na skutek drastycznego spadku 
zapotrzebowania na energię elektryczną wraz z wprowadzeniem lockdownu wiosną 2020 r. 

Duży wpływ na wyniki Grupy działającej w sektorze energetycznym miało zmniejszenie 
zamówionej mocy cieplnej przez głównego odbiorcę ciepła oraz łagodna zima 2019/2020,  
co spowodowało znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, oraz niskie 
ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Strategia Unii Europejskiej mająca 
na celu ograniczenie emisji CO2 spowodowała znaczący wzrost cen uprawnień do emisji CO2, 
co przełożyło się na najwyższe w historii Spółki koszty uprawnień do emisji umarzanych  
w kwietniu 2020 r. Od grudnia 2020 roku nastąpił drastyczny wzrost notowań uprawnień do 
emisji CO2 spowodowany w głównej mierze spekulacyjnymi działaniami na 
międzynarodowych rynkach finansowych co spowodowało wzrost cen EUA o 47% od początku 
roku 2021, a rok do roku wzrost o 135%. Ze względu na ten wzrost Spółka nie dokonała całości 
umorzenia za rok 2020. Bieżąca sytuacja w jakiej znalazła się Spółka jest nowa dla rynku i ma 
charakter rozwojowy. Zarząd spółki zależnej w najbliższym czasie podejmie działania, które 
mają uwiarygodnić koncepcję kontynuacji działalności przez Spółkę. Planowane działania 
zostaną w ciągu najbliższego czasu doprecyzowane w założenia, które mogą przyjąć formę 
działań restrukturyzacyjnych. 
 
Z danych Forum Energii wynika, że w ubiegłym roku udział węgla w produkcji energii 
elektrycznej wyniósł w Polsce 73,6 proc. Rządowy projekt polityki energetycznej zakłada,  
że jego udział w miksie będzie jednak stopniowo spadać – do 60 proc. w 2030 roku przy 
równoczesnym zwiększaniu znaczenia energii z OZE. W całej Unii Europejskiej widoczne jest 
wysokie poparcie społeczne dla działań nastawionych na ochronę środowiska, które mogą 
pobudzić wzrost gospodarczy oraz pomóc w pokonaniu kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią SARS-CoV-2. Według badania Kantar Millward Brown dla WWF Polska, węgiel za 
wiodące źródło energii w przyszłości uznaje zaledwie 8 proc. Polaków. Aż 60 proc. ocenia,  
że promocja odnawialnych źródeł energii jest niedostateczna, a 66 proc. chce, aby  
w przyszłości OZE było głównym paliwem energetycznym w Polsce.  
 
Z uwagi na przyjęty przez Unię Europejską proekologiczny kierunek rozwoju, mający w swych 
założeniach znaczną redukcję gazów cieplarnianych Zarząd, zgodnie z założeniami Polityki 
Energetycznej Polski do 2040 roku, poczynił daleko zaawansowane prace projektowo-
analityczne w kontekście poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Nowoczesne koncepcje 
będą jednak wymagać pozyskania finansowania zewnętrznego lub inwestora strategicznego, 
gdyż w obecnej trudnej sytuacji Spółka samodzielnie nie udźwignie tak dużego zobowiązania 
inwestycyjnego. 



 
 

 
Przyspieszone postępowanie układowe w jednostce zależnej Energetycznym Towarzystwie 
Finansowo-Leasingowym Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji miało również istotne 
znaczenie dla wyników Grupy. Z uwagi na bardzo wydłużone w czasie postępowanie spółka 
zależna nadal nie zawarła układu z wierzycielami, co przekłada się na niepewność w ramach 
całej Grupy. Branża finansowa zanotowała zmniejszenie popytu na usługi leasingu wraz  
z ograniczoną akcją kredytową banków. W dniu 31 marca 2021 r. została zawarta umowa 
pomiędzy Elektrociepłownią „Będzin” S.A. a bankami spółdzielczymi na podstawie, której 
nastąpiła zamiana wierzytelności każdego z Banków względem ECB SA z tytułu obligacji na 
Akcje spółki Energo-Utech S.A i tym samym przeniesienie Akcji podlegających.  

Banki zobowiązały się do zapewnienia Energo-Utech S.A. finansowania dla zabezpieczenia 
działalności gospodarczej celem wykonania układu z wierzycielami - w przypadku gdy układ 
ten zostanie zawarty.  Działanie to zwiększa prawdopodobieństwo przyjęcia układu.  

 
Spadek PKB, zamrożenie aktywności gospodarczej w wielu branżach i słabsza mobilność 
ludności przyczyniły się do niższych zysków przedsiębiorstw w 2020 roku. Według 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, widoki na solidne gospodarcze odbicie w 2021 
roku będą zależały od skuteczności środków zaradczych zastosowanych przez poszczególne 
kraje i mających wesprzeć gospodarkę. Emitent ma nadzieję, że efektywne wsparcie dla 
gospodarki, w tym dla sektora energetyki a zwłaszcza mniejszych wytwórców w 2021 roku 
stanie się asumptem do wyjścia rynku z obecnego kryzysu.  

Rok 2020 był kolejnym rokiem, w historii Grupy Kapitałowej, w której grupa zanotowała stratę 
netto. Wpływ na ujemny wynik miało wiele okoliczności zaistniałych wewnątrz Grupy ale też 
niekorzystne czynniki zewnętrzne. 

Splot niekorzystnych przesłanek oraz trudne otoczenie rynkowe spowodowały, iż Zarząd 
uznaje miniony rok za najtrudniejszy pod względem działalności operacyjnych w obu 
segmentach, w których Grupa Kapitałowa działa. 
 
Zarząd w dalszym ciągu kontynuuje poszukiwania inwestorów branżowych, których plany 
wpisałaby się w strategię Spółek. 
 
W imieniu Zarządu dziękujemy Akcjonariuszom za zaufanie, członkom Rady Nadzorczej oraz 
Zarządom Spółek za ich wysiłek i współpracę w ubiegłym roku. Jednocześnie chcielibyśmy 
serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Grupy za zaangażowanie w pracę w tym 
ciężkim okresie.  
 
 
 

Z wyrazami szacunku, 

 
 
…………………..     ………………….. 
 
Bartosz Dryjski     Kamil Kamiński 
 
Członek Zarządu     Członek Zarządu 
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