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Stabilne wyniki za pierwsze półrocze 2016
Wydłużenie okresu amortyzacji bloków 900 MW1 do 50 lat
Wysoka efektywność energetyki odnawialnej
Utrzymanie celów finansowych na rok 2016










EBITDA: 8,9 mld €, poziom praktycznie stabilny (zmiana organiczna -0,7 %) w
trudnych warunkach rynkowych we Francji i Wielkiej Brytanii
Zysk netto bieżący: 3,0 mld €, +1,4 %
o +0,3 mld € pozytywnego efektu z tytułu wydłużenia do 50 lat okresu amortyzacji
bloków PWR (reaktor wodny ciśnieniowy) o mocy 900 MW
Zysk netto przypadający na Grupę: 2,1 mld €, -17,2 % głównie w związku z
deprecjacją aktywów
Produkcja z atomu:
o Francja: 205,2 TWh, spadek o 2,5 % z powodu dodatkowych kontroli skutkujących
dłuższymi postojami planowanymi bloków
o Wielka Brytania: 30,9 TWh, wzrost o 1,8 %, dobra efektywność operacyjna
Odnawialne źródła energii:
o Ponad 6 TWh produkcji EDF Énergies Nouvelles, +16 %
o 1,6 GW mocy w budowie
Wskaźnik zadłużenia finansowego netto / EBITDA : 2,1x, poziom stabilny w
stosunku do stanu na 31/12/2015

Perspektywy
Jak zapowiedziano 19 lipca br. Grupa podtrzymuje cele finansowe na rok 2016 z
uwzględnieniem oczekiwanego wyrównania taryfowego i rewizji perspektyw produkcji w
elektrowniach jądrowych w związku z dłuższymi postojami planowymi na dodatkowe
przeglądy:




EBITDA: 16,3 – 16,8 mld euro
Wskaźnik zadłużenia finansowego netto/ EBITDA : od 2x do 2,5x
Dywidenda: od 55 % do 65 % zysku bieżącego netto

Zamiar osiągnięcia dodatniego cash-flow w 2018 roku po wypłacie dywidendy, bez Linky,
nowych przedsięwzięć rozwojowych i dezinwestycji jest utrzymany.
Rada zarządzająca EDF na posiedzeniu 28 lipca 2016 r. pod przewodnictwem Jeana-Bernarda
Léviego zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2016 r.
Jean-Bernard Lévy, prezes - dyrektor generalny EDF, powiedział:
„W warunkach zwiększonej konkurencji i w sytuacji znaczącego spadku cen sprzedaży energii
elektrycznej na rynku hurtowym, Grupa osiąga dobre wyniki operacyjne i potwierdza cele
finansowe na rok 2016. Dzięki zaangażowaniu zespołów pracowniczych blisko 75 % klientów
objętych dotychczas taryfami regulowanymi Vert i Jaune wybrało EDF, który pozostaje
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Z wyłączeniem elektrowni Fessenheim

największym dostawcą elektryczności dla firm i samorządów we Francji. EDF odnotowuje też
w tym półroczu bardzo duży postęp w energetyce odnawialnej, zgodnie ze strategią Grupy
CAP 2030: produkcja EDF EN w TWh wzrosła o 16 % w stosunku do analogicznego okresu
roku 2015, a produkcja w hydroelektrowniach francuskich o 6,5 %. Te solidne wyniki
potwierdzają, że EDF jest liderem w energetyce odnawialnej w Europie.”

