Sytuacja polskiej elektroenergetyki 2019
– obrót detaliczny i hurtowy,
klienci na rynku energii elektrycznej
Targi Energii 2019
Jachranka

Plan prezentacji

WYNIKI FINANSOWE
POPYT I DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KIERUNKI HANDLU ENERGIĄ
CENY HURTOWE
KOSZTY DOSTAW

CENY DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

Wyniki finansowe na działalności energetycznej
Wyniki brutto na działalności energetycznej –podsektory [mld zł]

Rentowność na działalności energetycznej - podsektory [%]

POPRAWA WYNIKÓW główna przyczyna: WZROST CEN ENERGII
SPADEK ZYSKU
➢ OSD - na wszystkich poziomach (o ok. 320 tys. zł)
➢ PO i POSD – zysk na sprzedaży ( o ponad 220 tys. zł)

WYTWARZANIE KONWENCJONALNE– wzrost sprzedaży przy
spadku produkcji nie pogorszyło wyniku (r-d-r), duże obciążenie
zakupem pozwoleń na emisję
WIATROWE, WODNE, BIOMASOWE –wzrost produkcji (głownie
elektrownie wiatrowe – o ponad 25%), wzrost cen świadectw pochodzenia
WIATROWE – 10-cio-krotny wzrost rentowności!

Duże różnice w poziomie zysku na sprzedaży i zysku operacyjnego - duży wzrost kosztów pozostałych obejmujących zakup pozwoleń na emisję CO2

Wyniki na działalności energetycznej - Przedsiębiorstwa Obrotu
Zysk brutto 2019 I – VI [mln zł]

POSD i PO
działające na rynku
detalicznym

POSD i PO
działające tylko na
rynku hurtowym

Liczba przedsiębiorstw w zależności od osiąganego zysku brutto

Liczba czynnych przedsiębiorstw obrotu zmniejszyła się w ciągu roku o 15%
OKOŁO POŁOWY FIRM UZYSKUJE WYNIK W GRANICACH (-1) / 1 mln zł
W DWÓCH FIRMACH ZYSK PRZEKROCZYŁ 180 mln zł
ZDECYDOWANIE SPADŁA LICZBA FIRM Z WYNIKIEM PONIŻEJ (-)10 mln zł
WZROSŁA LICZBA FIRM Z WYNIKIEM W GRANICACH 1-10mln zł

Zużycie energii elektrycznej
Zużycie ogółem w kraju [TWh]

Dostawy wg grup taryfowych [TWh]
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ZUŻYCIE ENERGII r-d-r NA POZIOMIE
POPRZEDNIEGO ROKU – PRAWDOPODOBNIE W
ROKU BIEŻĄCYM NIE ZANOTUJEMY WZROSTU
ZUŻYCIA W KRAJU

SN
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GD

NIEZMIENNIE POZIOM DOSTAW WYKAZYWANY PRZEZ OPERATORÓW JEST WYŻSZY
NIŻ SPRZEDAŻ
UTRZYMANY TREND WZROSTU DOSTAW NA SN
POJAWIŁY SIĘ NIEPOKOJĄCE SYMPTOMY ZMNIEJSZENIA ZAKUPÓW ENERGII PRZEZ
NAJWIEKSZYCH ODBIORCÓW ( dynamika dostaw 99%, dynamika sprzedaży nawet 89%)

Zużycie energii – odbiorcy końcowi
Odbiorcy zmieniający sprzedawcę (wg URE) [tys. odb.]

Struktura sprzedaży energii elektrycznej według grup odbiorców

Liczba odbiorców: GAZ – 7mln, ENERGIA ELEKTRYCZNA – 17,5 mln
Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej maleje od kilku lat (maksimum dla grupy
G - 152 tys. rok 2014; dla grup ABC - 44 tys. rok 2012)
Liczba zmian sprzedawcy gazu w miarę stabilna, w granicach 54-58 tys.
Dotychczas większość zmian następowała w przypadku energii w pierwszej połowie roku

Zmiany struktury jedynie w przypadku odbiorców przyłączonych do sieci WN
(spadek z 7 do 5% dla odbiorców poza grupą odbiorców przemysłowych) i
jednoczesny wzrost (z 22 do 24%) dla grupy odbiorców, którzy zmienili
sprzedawcę, przyłączonych do sieci SN i nie będących odbiorcami przemysłowymi

Zużycie energii elektrycznej – odbiorcy przemysłowi, 2016 - 2018
Bilans energii w grupach według poziomu obowiązku [TWh]

COROCZNE ZMIANY W WYKAZIE ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH
ROK 2019:
SPRZEDAŻ DO ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH , w półroczu 2019 – ok. 10,4 TWh, (w półroczu 2018 – ok. 10,9 TWh)

Przedsiębiorstwa obrotu (PO i POSD) na rynku energii elektrycznej
i gazu
Sprzedaż energii elektrycznej według grup przedsiębiorstw
i grup napięciowych [TWh]

Udział sektora obrotu energią elektryczną w sprzedaży gazu [%]

SPRZEDAŻ DO ODBIORCÓW KOŃCOWYCH w skali półrocza* :
GAZ - 91TWh (przemysł 60% usługi 10% gosp. dom. 30%)
ENERGIA ELEKTRYCZNA – 67TWh (przemysł 50% usługi 30% gosp. dom. 20%)
OBNIŻENIE SPRZEDAŻY PO DO ODBIORCÓW KOŃCOWYCH - m.in. ODZIERCIEDLENIE
WYKORZYSTANIA INSTYTUCJI SPRZEDAWCY REZERWOWEGO
LICZBA ODBIORCÓW ENERGII OBSŁUGIWANYCH PRZEZ GRUPĘ PO – 2,25% (w połowie
2018 roku 3%)

*) wielkości przybliżone

STOPNIOWE ODBUDOWYWANIE POZYCJI PRZEDSIĘBIORSTW OBROTU EE NA
RYNKU ODBIORCÓW KOŃCOWYCH GAZU (głównie odbiorców przemysłowych)

Obroty na rynku hurtowym - Przedsiębiorstwa Obrotu
Zakup energii przez przedsiębiorstwa obrotu [TWh]

ZAKUP PO
2018 - TGE 37% (w tym SPOT 7,5%)
2019 – TGE 56% (w tym SPOT 6%)
(pozostała część rynku nadal niewidoczna dla
uczestników – kontrakty dwustronne zawarte przed
wprowadzeniem obligo na poziomie 100% oraz energia
nie objęta obowiązkiem sprzedaży na giełdach)
SPRZEDAŻ 2019:
WYTWÓRCY (el cieplne) 74TWh ( w tym z zakupu 17TWh)
WYTWÓRCY (el OZE - produkcja) 9,9 TWh

PO POSD
Do OK

180TWh
67TWh

PROPORCJA: (ZAKUP PO,POSD)/(SPRZEDAŻ DO OK) - 268%

Obroty na rynku hurtowym [TWh]

Elektrownie kondensacyjne, po wprowadzeniu „obliga giełdowego”:
➢ 30% - zmiany niewielkie, wzrost sprzedaży na RTT dopiero z dostawą na II kwartał 2018 o 1 – 2 TWh do 7,7 TWh w kwartale,
do przedsiębiorstw obrotu sprzedaż na poziome 20TWh kwartalnie.
➢ 100% - wzrost sprzedaży na RTT do 15 – 16 TWh w kwartale 2019,
do przedsiębiorstw obrotu nadal sprzedaż na poziomie ponad 11TWh kwartalnie.
Przedsiębiorstwa obrotu PO - łączny zakup od wytwórców (elektrownie, elektrociepłownie, OZE) – tendencja rosnąca do końca 2018 roku. W roku
2019 spadek o 6 - 10 TWh w stosunku do IV kwartału 2018. Dwukrotne zmniejszenie obrotów wewnątrz podsektora obrotu.

Przedsiębiorstwa obrotu POSD – Niewielkie zmiany struktury zakupu – zmiana proporcji pomiędzy zakupem na RTT a zakupem bezpośrednio od
wytwórców energii

Obroty na rynku hurtowym – TGE, energia z dostawą w I półroczu
Handel na rynku terminowym

Handel na rynku chwilowym

TWh

TWh

zł/MWh

Obroty:
SPOT – zmniejszenie zakupów przez przedsiębiorstwa
obrotu ( również na RB), wzrost sprzedaży wytwórców
RTT –dwu- i pół-krotny wzrost sprzedaży wytwórców
i blisko dwukrotny wzrost aktywności PO oraz POSD
w zakupie
Ceny:
Zdecydowanie niższe wzrosty cen na rynku
chwilowym niż na rynku terminowym (chwilowy –
transakcje z roku 2019, terminowy – transakcje z lat
poprzednich i Q,M,W w roku 2019).
Ceny na SPOT wzrosły gwałtownie w poprzednim roku
wraz ze wzrostem cen na RTT na rok dostawy 2019 i na
ostatnie kwartały 2018

zł/MWh

Obroty na rynku hurtowym – TGE, kontrakty zawarte do końca sierpnia 2019
Kontrakty BASE W, M, Q, Y zawarte w danym roku na kolejne lata

Średnie ceny w kontraktach BASE Q
zawierane na kwartały w kolejnych latach

Średnie ceny w kontraktach BASE Y
zawierane na kolejne lata

Średnie ceny w kontraktach BASE M zawierane
na miesiące w kolejnych latach

Ceny energii w kontraktach
terminowych BASE Y cały czas rosną
Zaznaczył się niewielki spadek
średnich* cen w kontraktach BASE
miesięcznych na 2019r i kwartalnych
na 2020r
*)średnia ważona wolumenem energii
Ceny w kontraktach Base M i Base Q publikowane przez TGE zgodnie z „ustawą cenowa” mają tendencję rosnącą –
podawane są dla kontraktów zawartych „w danym okresie” a na wykresach obok podawane są „na dany okres”

Koszty wytwarzania energii
Koszty węgla i ceny energii w elektrowniach i elektrociepłowniach konwencjonalnych [zł/MWh]

Bezpłatne pozwolenia dla elektrowni [mln EUA]

Zakup pozwoleń na emisje CO2 netto [mld zł]

WZRASTAJĄCE ZNACZENIE KOSZTÓW CO2 PRZY SPADKU BEZPŁATNYCH POZWOLEŃ NA EMISJE ORAZ WZROST CEN WĘGLA CHYBA NIE
USPRAWIEDLIWIAJĄ TAK GWAŁTOWNEGO WZROSTU CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ (widoczne w rachunku wyników i poziomie zysków operacyjnych)

Korekta przydziałów bezpłatnych pozwoleń na emisję CO2 na rok 2019 zwiększyła ich ilość dla elektrowni o ponad 12 mln t
Obciążenia (saldo zakup-sprzedaż) z tytułu zakupu pozwoleń wzrosły pomimo tego z 1,5 do 3,3 mld zł

Koszty dystrybucji i energii sprzedawanej odbiorcom końcowym
Koszty w przedsiębiorstwach obrotu PO i POSD [zł/MWh]

Koszty w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych [zł/MWh]

PO i POSD – łączny spadek wszystkich pozycji kosztów o 13 zł/MWh (w tym akcyzy średnio z 14 do 4 zł/MWh) oraz wzrost ceny zakupu o 64 zł/MWh
wzrost łącznie o 51zł) przy jednoczesnym wzroście ceny sprzedaży o 49 zł/MWh
OSD – zmniejszenie łącznych kosztów o 7 zł/MWh pomimo wzrostu wszystkich pozycji kosztów poza opłata przejściową, obniżoną ustawowo o 95%.
Średnia opłata dystrybucyjna zmniejszyła się o 10zł/MWh
Drastyczna różnica w poziomie marż w obrocie i dystrybucji ( 8zł/MWh vs 31zł/MWh) generuje różnice rentowności tych podsektorów
ROZLICZENIA Z PROSUMENTAMI – energia wprowadzona- 60 GWh; energia pobrana 150 GWh (w okresie I-VI 2018 : 37GWh, 76GWh)

Ceny energii
Ceny w poszczególnych segmentach

rynku1)

[zł/MWh]
WN

SN
1) Dla odbiorców końcowych bez akcyzy

Zbliżony poziom cen w sprzedaży od wytwórców, zakupie przez PO i sprzedaży do
odbiorców przemysłowych. Dynamika cen dla tych grup przedsiębiorstw przekracza 135%.
W grupie napięciowej A (na WN) ceny dla odbiorców przemysłowych wzrosły bardziej niż
dla pozostałych odbiorców.
W grupie napięciowej B (na SN) wzrosty przekroczyły 40% zarówno dla odbiorców
przemysłowych jak i pozostałych
Sprzedaż do odbiorców przemysłowych obsługuje w 95%-tach grupa POSD

Ceny dla odbiorców końcowych1) przemysłowych i
nieprzemysłowych w umowach sprzedaży [zł/MWh]

Opłaty przesyłowe oraz ceny energii w podziale na grupy napięciowe i grupy sprzedawców*)
Odbiorcy WN [zł/MWh]

Odbiorcy nN [zł/MWh]

Odbiorcy SN [zł/MWh]

Odbiorcy GD [zł/MWh]
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Ceny energii
Sprzedaż do odbiorców końcowych* [zł/MWh]

Zakup energii przez POSD [zł/MWh]

Zakup energii przez PO [zł/MWh]

*) Z akcyzą

Pomimo obniżenia akcyzy o 15zł/MWh obserwujemy wyraźne
trendy wzrostowe od III-go kwartału 2018 dla wszystkich grup
odbiorców, poza gospodarstwami domowymi, którzy nie
zmienili sprzedawcy.

POSD - wzrost cen zakupu w dopiero w roku 2019 zakupy na rynku
SPOT dla tej grupy (1-2%) niewiele wpływają na średnią cenę zakupu
energii.
PO – wzrost cen zakupu od połowy roku 2018, a dla tych firm, które
zaopatrywały się głównie na rynku bieżącym gwałtowny wzrost cen był
odczuwalny już w II kwartale 2018.

Podsumowanie
ROK 2019, pierwsze półrocze
❑ WYHAMOWANIE WZROSTOWEGO TRENDU POPYTU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (NAJWIĘKSI ODBIORCY)
❑ NIEWIELKI SPADEK PRODUKCJI, PRZY WZROŚCIE PRODUKCJI U AUTOPRODUCENTÓW ORAZ OZE
❑ WZROST IMPORTU NETTO
❑ WZROST ZYSKÓW
❑ DUŻY WZROST OBROTÓW NA TGE (OBLIGO 100%)
❑ DALSZE WZROSTY CEN ENERGII NA RYNKU HURTOWYM
❑ DUŻY WZROST CEN DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH POZA GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI, POMIMO
UCHWALENIA „USTAWY CENOWEJ” – JEJ DZIAŁANIE WIDOCZNE BĘDZIE W DRUGIEJ POŁOWIE ROKU
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