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Certyfikaty- CO2 z KASHUE – jak dokonać teraz zakupu i
sprzedaży certyfikatόw na giełdzie
Kryzys gospodarczy i finansowy wkroczył do
przedsiębiorstw w Europie i daje się odczuć również
w handlu emisjami. Masowa sprzedaż certyfikatów
przez uczestników rynku spowodowała, że ceny
EUA2 spadły w lutym 2009 poniżej ceny 8 Euro/t.
Powodem jest, że w coraz większej ilości
przedsiębiorstw wzrastają potrzeby finansowe lub
też to, że poprzez zmniejszenie produkcji następuje
redukcja emisji, co z kolei prowadzi do nadwyżki
certyfikatów. Pierwsze wydanie „News emisje CO2 „
zajmnie się odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób
prowadzący instalacje w Polsce po otrzymaniu
certyfikatów z KASHUE może najszybciej sprzedać
cyrtyfikaty EUA lub jak, w razie potrzeby może je
najkorzystniej zakupić. Poza tym raportujemy
istniejące nadal możliwości wymiany CO2 i
informacje o przekazywaniu EUA w Polsce na konta
rejestrowe w KASHUE.
W naszym następnym wydaniu na koniec marca
2009 zajmniemy się różnymi możliwościami, w jaki
sposób certyfikaty CO2 używane być mogą jako
kredyt oraz w jaki sposób otrzymać pożyczkę
bankową.
Weryfikacja raportu rocznego oraz ustalenie
ilości CO2
W chwili obecnej w całej Europie przygotowywane są
przez przedsiębiorców raporty roczne CO2, które
następnie są kontrolowane przez weryfikatorów. Nie
każdy operator może być pewien, że jego obliczenia są
trafne. Powodem są często różne metody dokonywania
obliczeń ilości CO2 dla poszczególnych paliw, jako że
metody te nie zostały jeszcze przez urzędy dokładnie
zdefiniowane.

Po zakończeniu raportu rocznego za 2008 oraz po
przeprowadzonej weryfikacji, musi on zostać do
31.03.2009 przekazany do KASHUE - w przeciwnym
wypadku grozi kara w wysokości do 100 Euro/t.
Najpóźniej w momencie weryfikacji przedsiębiorca wie
dokładnie, czy jego ilość certyfikatów jest za duża, czy
za mała. Każdy operator może jednak już wcześniej, na
bazie prostego rachunku szacunkowego dokonać prawie
pewnej prognozy, czy w stosunku do przydziałów z
KASHUE posiada za dużo, czy za mało praw do emisji
CO2.
Kim jestesmy?
Emissionshändler.com jest firmą która oferuje
wszystkie usługi związane z handlem i doradztwem w
zakresie europejskiego handlu emisjami.
Emissionshändler.com rozumieć należy jako
usługodawcę dla uczestników UE w obowiązkowym
handlu emisjami w Polsce, którym oferowane jest
doradztwo i opieka, jak również łatwy dostęp do
giełdy oraz rynków handlowych w celu kupna i
sprzedaży certyfikatów emisyjnych CO2.
Opiekujemy się od roku 2005 ponad 300
zadowolonymi klientami z całej Europy.

Nabycie lub sprzedaż certyfikatów
Ten, kto posiada za dużo certyfikatów i chce je
sprzedać, zrobić to może na dwa sposoby: jako
sprzedaż SPOT na giełdzie lub jako sprzedaż
Forward do banku.
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Sprzedaż SPOT jest zawsze o tyle korzystna, że odbywa
się pewnie i szybko - najczęściej w ciągu jednego dnia
na giełdzie gdzie są zawsze korzystne ceny.
Niedogodnością jednak jest to, że konieczne jest
posiadanie certyfikatów na koncie KASHUE. Polska w
chwili obecnej nie jest jeszcze tak daleko. W
pozostałych krajach europejskich firmy otrzymały już
swoje przydziały na lata 2008 i 2009.
Mimo to możliwa jest sprzedaż certyfikatów CO2,
których się jeszcze nie posiada. Określa się to mianem
sprzedaży Forward, gdzie umowa zawarta musi być z
bankiem.
Oznacza to na przykład, że przedsiębiorca podpisuje
umowę z bankiem w dniu 6.03.2009, w której uzgadnia
się, że ustalona ilość certyfikatów zostanie dostarczona
do banku w dniu 15.04.2009 oraz, że bank również w
tym momencie dokona wypłaty pieniędzy dla
przedsiębiorstwa. Korzyścią jest, że uzgodnienia
odnośnie ceny mają miejsce w dniu zawarcia umowy
(06.03.2009) oraz, że cena ta nie ulegnie zmianie.
Niedogodnością jest, że umowa ta jest o wiele bardziej
skomplikowana niż umowa dotycząca sprzedaży na
giełdzie oraz, że bank dokonuje uprzednio kontroli
bilansu przedsiębiorstwa. Po pierwsze wymaga to czasu,
a po drugie bank może odmówić przeprowadzenia
transakcji. Kolejną niedogodnością jest to, że kontrola
przez przedsiebiorcę cen oferowanych przez bank w
takiej umowie jest bardzo trudna.
Dla tych, którzy posiadają za mało certyfikatów i
zamierzają je dokupić obowiązują te same zasady, co
przy sprzedaży. Kupno Spot jest łatwiejsze i szybsze do
przeprowadzenia niż kupno Forward. W przypadku
kupna Spot polski przedsiębiorca może to oczywiście
zrobić natychmiast. Certyfikaty EUA2 oraz CER są
dostępne na giełdzie w Europie od lata 2008.
Z tego powodu zdecydowanie poleca się polskiemu
przedsiębiorcy, który na podstawie raportu rocznego
stwierdził niedobór certyfikatów, jak najszybszy ich
zakup na giełdzie, zanim znowu nastąpi wzrost obecnie
niskich cen.
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Teoretycznie można w handlu Spot certyfikaty sprzedać
bezpośrednio bankowi lub handlowcowi lub za
pośrednictwem maklera sprzedać bankowi lub
handlowcowi. Lub powyżej opisany handel Spot
zastosować przy zakupie
W każdym przypadku należy jednak pamiętać, że ani
maklerzy, ani banki, ani handlowcy sami nie potrzebują
i nie wykorzystują certyfikatów, lecz na zlecenie
przedsiębiorców dokonują sprzedaży, jak również
dokonują zakupów certyfikatów na giełdzie. Z tego
powodu chcą oczywiście zarówno banki, jak i handlowcy oraz maklerzy uzyskać prowizję.
Z tego powodu można zaoszczędzić wiele pieniędzy
(oraz czasu!), jeśli dokonuje się zakupu lub sprzedaży
certyfikatów CO2 bezpośrednio na giełdzie. Jest to
jednak możliwe tylko w przypadku, jeśli jest się
samemu uczestnikiem giełdy- jest to jednak drogie i
związane z trudnościami. Rozwiązaniem jest zakup lub
sprzedaż certyfikatów u jednego z uczestników giełdy.
Jest to sposób najpewniejszy, najtańszy i najszybszy.
W jaki sposób polski przedsiębiorca może w handlu
SPOT zakupić lub sprzedać certyfikaty EUA oraz CER
u jednego z członków europejskiej giełdy CO2
wyjaśnione jest w broszurze informacyjnej na stronie
www.handel-emisjami.pl. Zainteresowani przedsiębiorcy znajdą tam dokładne informacje na temat co i jak
należy zrobić oraz związanych z tym opłat.
Wydanie certyfikatów EUA2 przez KASHUE
Do jesieni 2008 zostały w Europie wydane przez
odpowiednie urzędy prawie wszystkie certyfikaty
dotyczące roku 2008. W 3 państwach, między innymi
również w Polsce, jeszcze to nie nastąpiło.
Premier Polski Donald Tusk od dłuższego czasu próbuje
zwiększyć ilość przyznanych przez UE dla Polski
certyfikatów. Doprowadziło to do tego, że do chwili
obecnej nie nastąpiło porozumienie i polscy
przedsiębiorcy nadal oczekują na przydział certyfikatów.
W związku z tym, coraz większa ilość operatorów
popada w duże trudności, ponieważ nie mogą dokonać
sprzedaży nadwyżki certyfikatów w handlu SPOT. Z
powodu kryzysu finansowego ceny certyfikatów EUA2
spadły z 30 Euro/t w sierpniu 2008 do 8 Euro/t w lutym
2009, czego następstwem są coraz wyższe straty dla
przedsiębiorców. Dobrze byłoby, żeby Polski Rząd
niedopuścił do dalszych strat i trudności dla polskich
przedsiębiorców.
Rozwiązaniem dla tych przedsiębiorst może być
oczywiście sprzedaż Forward. Umowa taka zawierana
jest jednak z bankiem, co nie jest całkiem proste i nie
wyklucza ryzyka. W każdym przypadku należy skorzystać ze wsparcia zewnętrznego niezależnego
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doradcy. Na stronie www.cire.pl ukazał się
wyczerpujący artykuł pod tytułem „Kupno i sprzedaż
certyfikatów
CO2
jako
Forward”
www.cire.pl/item,38299,2,kupno_i_sprzedaz_certyfikatow-co2_jako_forward.html
który bardzo
dokładnie wyjaśnia tę problematykę. Nawiasem
mówiąc, trudności mają również przedsię-biorcy, którzy
zawarli umowy odnośnie wymiany certyfikatów EUA2
na CER. Do dziś oczekują oni na EUA2, aby zgodnie z
umową mogli je przekazać do banku.
Kiedy w Polsce certyfikaty EUA2 będą na koncie?
Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej
(Rozporządzenie WE nr. 2216/2004 Komisji z dnia 21
grudnia 2004 zgodnie z artykułem 45, KASHUE
(administrator rejestru) musi wydać certyfikaty do dnia
28 lutego każdego roku na rok bieżący. Zobacz też
informacje na www.handel-emisjami.pl/index.php?id=66 .
Ponieważ do chwili obecnej na lata 2008 i 2009 jeszcze
to nie nastąpiło nasuwa się pytanie, jak będzie to
wyglądać w następnych tygodniach.
Najpierw raport roczny 2008 musi zostać
zweryfikowany, a następnie do dnia 31.03.2009
przekazany do KASHUE. Określona w raporcie
rocznym suma certyfikatów CO2 musi zostać zwrócona
do KASHUE do dnia 30.04.2009. Ponieważ jednak nie
można zwrócić czegoś, czego się nie posiada, KASHUE
musiałoby w zasadzie wydać certyfikaty wcześniej
(przed końcem kwietnia). Z tego powodu logiczne
byłoby wydanie przedsiębiorcom przez urząd
certyfikatów na lata 2008 i 2009 najpóźniej w marcu
lub w kwietniu.
Ważne w tej sytuacji jest, aby nie popaść w trudności
czasowe, jeśli chce się rozliczać po weryfikacji rocznej.
Jeśli wiadomo, że z racji większej emisji niż przydział,
posiada się za mało certyfikatów, należy brakującą ilość
dokupić już teraz, nie czekając do zakończenia
weryfikacji. Jeśli wiadomo, że posiada się za dużo
certyfikatów, można już teraz przygotować ich
sprzedaż.
W jaki sposób można szybko i pewnie kupić i
sprzedać certyfikaty na giełdzie?
Najszybszą, najpewniejszą oraz najkorzystniejszą
cenowo metodą jest kupno lub sprzedaż certyfikatów
EUA2 od handlowca, który jest bezpośrednim
członkiem giełdy energetycznej. W związku z tym
należy wypełnić formularz znajdujący się do pobrania
na stronie www.handel-emisjami.pl/index.php?id=62 .

Wszystkie potrzebne informacje dodatkowe zawarte są w broszurze na temat kupna i sprzedaży w
handlu SPOT na giełdzie www.handel-emisjami.pl.
Tabelę opłat można zamόwić do przesłania. Po
wypełnieniu formularza transakcji należy wysłać
go na podany w formularzu numer faxu.

Następnie certyfikaty z rejestru KASHUE (przy
sprzedaży) należy przekazać na giełdowe konto
certyfikatów Emissionshändler.com®, lub pieniądze na
zakup certyfikatów należy przekazać na giełdowe konto
pieniężne Emissionshändler.com®. W związku ze wszystkimi pytaniami podajemy numer telefonu oraz adres emailowy, gdzie bezpłatnie otrzymać można dalsze
informacje.
Kontakt Giełda CO2: Małgorzata Nielepiec, Telefon:
0049 (0)30 897 26 954, e-mail: nielepiec@handelemisjami.pl

Infobox
EUA CER Handel giełdowy
Handel europejskimi certyfikatami emisyjnymi od
pierwszego okresu rozliczeniowego 2005-2007
oraz drugiego okresu rozliczeniowego 2008-2012
dotyczy różnych certyfikatów.
EUA to prawo do emisji, które są przydzielane
przez kraje członkowskie Unii Europejskiej
podlegającym temu prawu przedsiębiorstwom
(prowadzącym instalacje). Rozróżnia się tutaj, w
zależności od okresu rozliczeniowego, EUA1 dla
okresu 2005-2007 oraz EUA2 dla okresu 20082012. Handel dotyczący obydwu rodzajów
certyfikatów odbywa się niezależnie od siebie,
jako że żadna z kategorii nie może ulegać zamianie
w drugą i nie mogą być one między sobą
rozliczane. Certyfikaty EUA 1 straciły ważność z
dniem 30.04.2008, jeśli do tego czasu nie zostały
zużyte lub zwrócone do państwa. Utrata ważności
certyfikatów EUA2 nastąpi z dniem 30.04.2013.
EUA, w przeciwieństwie do innych certyfikatów,
są jedynymi przyznawanymi przez państwo
prawami do emisji CO2, przy pomocy których
prowadzący instalacje mogą wypełnić swój
prawny obowiązek kontrolowanego handlu
emisjami. Najczęściej używanymi w handlu
dwustronnym certyfikatami CO2 są certyfikaty
EUA2 i CER, rzadziej ERU.
Nie zakupić CER lecz dokonać wymiany CO2
Wiele z polskich przedsiębiorstw, które posiadają za
mało certyfikatów dokonują zakupu certyfikatów CER,
aby następnie dokonać zwrotu 10% przydziału do
KASHUE. Należy zwrócić uwagę na to, że ze
względów gospodarczych jest to metoda bardzo
niekorzystna. Może dojść do bardzo niekorzystnych
spekulacji ze względu na zakup certyfikatów CER za
zbyt wysoką cenę (miało to już miejsce w niektórych
przedsiębiorstwach, które na jesieni lub w zimie 2008
dokonały zakupu CER za cenę 15-20 Euro/t). W lutym
2009 cena wynosi 7 Euro. Oznacza to, że przedsię3

biorstwa zapłaciły dwa razy więcej niż jest to
konieczne, a więc przeliczyły się w swojej spekulacji.
Jest to jeszcze bardziej niezrozumiałe z racji tego, że w
całej Europie dokonuje się alternatywnej, pewnej
wymiany certyfikatów EUA na CER. Ma się tutaj
pewność otrzymania pieniędzy z banku przy wamianie
certyfikatów, a wyżej opisane straty nie mają miejsca.
Kolejny błąd popełniają firmy zakładając, że również w
przyszłym roku CER będą tańsze od EUA2. Różnica
tych cen zgodnie z założeniami systematycznie
zmniejsza się. W czerwcu 2008 różnica ta wynosiła
ponad 11 Euro, a w lutym 2009 tylko 30 eurocentów.
Jeśli firmy wierzą, że w przyszłym roku będą mogły
zakupić CER taniej, jest to wyraźna spekulacja. Firmy,
które mają nadzieję na wzrost lub spadek cen i z tego
powodu kupują lub sprzedają, dokonują spekulacji. W
95% przedsiębiorstw w Europie jest to surowo
zabronione. Jest niezrozumiałe dlaczego dzieje się tak w
niektórych polskich firmach. Jedynym możliwym
wyjaśnieniem jest to, że osoby odpowiedzialne za
podjęcie decyzji nie zapoznaly się w pełni z tematem
wymiany CO2.
Informacje na temat wymiany CO2 oraz w jaki sposób
otrzymać pieniądze z banku znajdziecie Państwo na
stronie www.handel-emisjami.pl
Disclaimer
GEMB mbH nie ponosi ani wyraźnej, ani milczącej
odpowiedzialności za dokladność oraz kompletność
zamieszczonych
informacji,
jak
również
ich
przydatności do konkretnych celów.
List dotyczący emisji wydany jest na stronie
www.handel-emisjami.pl przez GEMB mbH i służy
wyłącznie celom informacyjnym. Informacje w nim
zawarte nie podlegają gwarancji ze względu na ich
dokladność oraz kompletność. Decyzje kupna lub
sprzedaży podjęte na podstawie zawartych w liście
informacji zawarte są przez przedsiębiorcę dobrowolnie
oraz bez oddziaływania osób trzecich.

Infobox
Kupno EUA2 na lata 2008-2012
Chcecie Państwo wykorzystać chwilowo niskie
ceny EUA2 aby korzystnie zaspokoić
zapotrzebowanie na certyfikaty na okres do
roku 2012?
Postaramy się o to, abyście mogli Państwo albo
dokonać zakupu w handlu SPOT na jednej z giełd
CO2, albo z jednym z wielu konkurencyjnych
banków dokonać kupna Forward. W przypadku
kupna SPOT na jednej z 3 giełd zażądajcie
Państwo naszego formularza transakcji oraz
naszych informacji cenowych.
W przypadku, jeśli chcielibyście Państwo dokonać
zakupu po korzystnych cenych teraz, natomiast
zapłaty dokonać później, razem z Państwem
dokonamy wyboru banku, przeprowadzimy
kontrolę umów Forward oraz wynegocjujemy jak
najniższą cenę zakupu lub jaknajwiększą ilość
mających być dostarczonych certyfikatów.
Po przesłaniu maila na adres nielepiec@handelemisjami.pl otrzymacie Państwo niezobowiązująco
formularz transakcji oraz informacje cenowe dla
handlu giełdowego Spot, lub też ofertę doradztwa
dla kupna Forward.
Emissionshändler.com®
Członek Austriackiej Giełdy Energetycznej EXAA
częściowy udziałowiec APX(Amsterdam Power Exchange)
z EEX Leipzig (Europen Energy Exchange)
z Zarządem Niemieckiego Związku Handlu Emisjami
i Ochrony Klimatu www.bvek.de
Telefon: +49 30 – 398 8721-10
Telefax: +49 30 – 398 8721-29
GEMB mbH, Helmholtzstraße 2-9, Niemcy -10587 Berlin
Web: www.emissionshaendler.com
Web: www.handel-emisjami.pl
Mail: info@emissionshaendler.com
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