
Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Interesariusze, 

 

Pełniąc obowiązki Prezesa Zarządu ZE PAK SA mam możliwość zaprezentować Państwu raport roczny 

Spółki oraz Grupy Kapitałowej, gdzie z pewnością odnajdziecie Państwo wszelkie dane dotyczące 

naszej działalności w minionym roku jak i odniesienia do warunków, które będą kształtowały naszą 

przyszłą sytuację.  

Powiedzieć o bieżącej sytuacji w sektorze energetycznym, że jest wymagająca to tak jakby nie 

powiedzieć nic. Częste i znaczące zmiany regulacji jakim podlega nasza działalność, zarówno na 

poziomie europejskim jak i krajowym, to coś do czego niestety ale chyba musimy się przyzwyczaić. Do 

tego dochodzą zmiany technologiczne i dynamiczna sytuacja w odniesieniu do rynkowych cen energii 

i praw do emisji CO2.  Chcąc podsumować jednym słowem miniony rok to z całą pewnością należy 

uznać, że był dla funkcjonowania Spółki trudny. Musimy jednak pamiętać o tym, że w minionym roku 

mieliśmy do czynienia z istotnym ograniczeniem skali działalności ZE PAK SA z uwagi na brak 

produkcji w elektrowni Adamów oraz ograniczenie wydobycia w PAK KWB Adamów SA. Oczywiście 

wszystkie czynniki kształtujące naszą działalność znalazły odzwierciedlenie w wynikach finansowych.  

Przychody ze sprzedaży w minionym roku przekroczyły 2,3 miliarda złotych. Grupa ZE PAK SA 

wyprodukowała ponad 6 TWh energii elektrycznej, natomiast sprzedaż wyniosła ponad 9,3 TWh. 

Grupa wypracowała blisko 90 milionów złotych EBITDA. Skonsolidowana strata netto wyniosła nieco 

ponad 463 miliony złotych. Przy czym należy mieć na uwadze, że wynik netto w 2018 roku był pod 

istotnym wpływem zdarzeń o jednorazowym charakterze, których suma obniżyła poziom 

skonsolidowanego wyniku netto o około 347 milionów złotych. Oczywiście są to jedynie wybrane 

dane dotyczące naszych wyników operacyjnych i finansowych. Zachęcam Państwa do wnikliwszego 

przeanalizowania sprawozdania finansowego w celu oceny aktualnej sytuacji finansowej. Chciałbym 

jeszcze nadmienić, że w minionym roku Spółka wypłaciła dywidendę w łącznej wysokości blisko 61 

milionów złotych, a na przestrzeni 12 miesięcy udało się zredukować zadłużenie z tytułu kredytów o 

około 230 milionów złotych. 

Rok 2018 mamy już za sobą, historyczne są również wyniki finansowe. Szanowni Państwo, do Zarządu 

Spółki dołączyłem zaledwie kilkanaście dni temu, dla mnie, jak i pozostałych członków Zarządu liczy 

się to co w przyszłości. Co możemy zrobić by te wyniki poprawić? Otoczenia, w tym również 

legislacyjno-prawnego nie zmienimy. Możemy się do niego dostosować, w takim stopniu w jakim 

pozwala nasza elastyczność. W ramach naszej dotychczasowej aktywności związanej z górnictwem i 

energetyką konwencjonalną skupimy się na optymalizacji działalności. Upraszczamy strukturę Grupy 

Kapitałowej, staramy się redukować koszty jej działalności. Jednocześnie zamierzamy dywersyfikować 

nasz miks wytwórczy uzupełniając go w przyszłości o coraz większy udział technologii odnawialnych. 

W minionym roku poinformowaliśmy o kilku projektach w tym zakresie, kolejne są w przygotowaniu. 

Mam nadzieję, że będę mógł sukcesywnie Państwa informować o postępie w ich realizacji. Jednak do 

tego by te plany się ziściły i przyniosły wymierne korzyści Spółce i jej akcjonariuszom konieczne jest 

zaistnienie sprzyjającego otoczenia.  

Firmy z sektora energetycznego w Polsce z bardzo wielu powodów przeżywają obecnie trudny okres, 

wierzę jednak, że te które w sposób racjonalny zaadoptują się do zmieniających się warunków, będą 

w przyszłości przysparzały korzyści swoim akcjonariuszom, pracownikom i innym interesariuszom.  



Pragnę podziękować naszym dotychczasowym akcjonariuszom za okazane zaufanie a pracownikom 

za wkład w naszą działalność.     

Henryk Sobierajski -  Członek Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. delegowany do czasowego 

wykonywania czynności Prezesa Zarządu 
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