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List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 
 
 
 
Szanowni Akcjonariusze, 
 
Rok 2006 był dziewiątym rokiem działalności Spółki. W roku tym Spółka oraz jej 
Grupa Kapitałowa kontynuowała działania rozpoczęte w 2005 roku. Działanie te dały 
podstawę do dalszego rozwoju Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, tak poprzez 
poprawę jakości świadczonych usług, jak równieŜ poszerzenie ich zakresu. W 
konsekwencji pozycja rynkowa i wiarygodność Spółki i jej Grupy Kapitałowej uległa 
dalszej poprawie. 
 
Istotne zdarzenia 
 
 
Do najistotniejszych wydarzeń roku 2006 związanych z działalnością operacyjną 
Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej zaliczyć naleŜy: 
 

• utworzenie odpisu aktualizacyjnego na wartość aktywów zaangaŜowanych w 
projekt Wizów (naleŜności oraz środki trwałe) oraz utworzeniu niezbędnych 
rezerw na koszty związane z zakończeniem tego projektu, co miało łączny 
negatywny wpływ na wynik netto w wysokości 13,1 mln PLN. Gdyby pominąć 
wpływ tej rezerwy wynik netto Grupy za 2006 rok wyniósłby 13,6 mln PLN, 
znacząco przekraczając opublikowaną pierwotnie prognozę zysku na 2006 rok 
w kwocie 12 mln PLN, 

• zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych („zielonej energii”) w 
2006 roku o 13% w stosunku do roku 2005, co w połączeniu ze wzrostem cen 
energii zielonej znacząco przyczyniło się do zwiększenia zysku netto Grupy, 

• zrealizowanie ponad 3,9 mln PLN przychodów ze sprzedaŜy uprawnień do 
emisji CO2, 

• zakończenie budowy Farmy Wiatrowej w Pucku o łącznej mocy 22MW. Farma 
wiatrowa rozpoczęła wytwarzanie prądu w grudniu 2006 roku. Z początkiem 
stycznia 2007 roku Farma Wiatrowa otryzmała koncesję od prezesa URE na 
wytwarzanie energii elektrycznej. Efekty tego projektu będą odzwierciedlone w 
rachunku zysków i strat począwszy od roku 2007, 

• zakończenie projektu Jupiter czyli budowy nowej turbiny w Elektrociepłowni 
Saturn. Budowa przebeigła zgodnie z harmonogramem i budŜetem. Efekty 
tego projektu będą odzwierciedlone w rachunku zysków i strat za 2007 rok, 

• w roku 2006 zakończono budowę elektrowni Mercury spalającej gaz 
koksowniczy. Jednocześnie w pierwszych dniach stycznia 2007 roku została 



podpisana nowa 15 letnia umowa na dostawy gazu koksowniczego i dostawy 
energii elektrycznej z Zakładami Koksowniczymi „Wałbrzych” S.A., co stanowi 
ukoronowanie procesu realizacji projektu, 

• w roku 2006 zakończono program modernizacyjny w Elektrociepłowni 
Jeziorna. W 2007 roku oczekiwana jest dalsza znaczna poprawa wyników 
operacyjnych obiektu w stosunku do rezultatów osiągniętych w 2006 roku, 
które były równieŜ znacząco lepsze niŜ w 2005 roku. 

 
Perspektywy i zamierzenia 
 
PEP zamierza wykorzystać swoją pozycję w sektorze outsourcingu energetyki 
przemysłowej i wytwarzaniu energii wiatrowej, aby stać się wiodącą firmą na rynku 
energetyki odnawialnej w Polsce.  
 
 
Grupa planuje takŜe rozwijanie istniejących projektów i realcji, aby wykorzystać 
szanse, jakie daje rynek energetyki wiatrowej. PEP zamierza zdobyć ponad 10% 
rynku energii wiatrowej od 2007 roku i planuje jego sukcesywne zwiększanie w 
kolejnych latach. Aby zrealizować ten cel Grupa chce zabezpieczyć prawa w 
projektach o łącznej mocy około 300MW aby następnie inwestować w te projekty. 
Projekty te mają być zrealizowane do końca 2009 roku na wcześniej określonych 
warunkach cenowych.  
Ponadto, dwa projekty farm wiatrowych o łącznej mocy 70 MW znajdują się w 
zaawansowanej fazie developmentu. Rozpoczęcie ich budowy przewidywane jest na 
2007 rok a rozpoczęcie ich działalności operacyjnej na 2008/2009 rok. Pod koniec 
roku 2007 przewidywane jest równieŜ ukończenie jednego projektu o łącznej mocy 
20MW, którego budowa rozpocznie się w 2008 roku a operowanie w 2009.  Na lata 
2008 i 2009, Spółka przewiduje ukończenie developmentu farm wiatrowych o łącznej 
mocy odpowiednio 74 MW i 118 MW. 
 
Grupa zamierza zamierza kontynuować rozwój outsourcingu energetyki 
przemsyłowej  w Polsce, koncentrując się na odpowiednio duŜych projektach, w 
których PEP mógłby wykorzystać swoje doświadczenie w przetwarzaniu biomasy.  
 
Grupa planuje równieŜ rozwijanie nowej działalności polegającej na produkcji paliwa 
z biomasy dla sektora energetycznego. W 2006 roku Grupa stworzyła biznesplan 
nowej działalności, który będzie wdraŜany w roku 2007. Pierwszych efektów dla 
rachunku zysków i strat wynikających z wdroŜenia biznesplanu naleŜy spodziewać 
się w roku 2008 i w latach następnych.  
 
Konsekwencją przedstawionych planów i zamierzeń ma być w roku 2007 
zrealizowanie zysku netto na poziomie 17,2 mln złotych. 
 
Z powaŜaniem, 
 

 
Stephen Klein – Prezes Zarządu   

  


