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Dokonania i prognozy
Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji
zewnętrznej potrafi skutecznie realizować strategiczne cele: umacniać
pozycję rynkową, budować wartość dla akcjonariuszy oraz osiągać satysfakcję
klientów.
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Podstawowe dane 2011

List Przewodniczącego Rady
Nadzorczej

Przychody ze sprzedaży wyniosły 29.259,5
mln zł, co stanowi wzrost o blisko 49% w
porównaniu z 2010 rokiem.

Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą
skutecznego działania Grupy Kapitałowej
LOTOS.

Stopień realizacji celów
strategicznych

Kluczowe ryzyka, szanse i
wyzwania w aspekcie
zrównoważonego rozwoju

Wywiad z Prezesem Zarządu

Strategia umacnia pozycję koncernu, jako
podmiotu odgrywającego znaczącą rolę
w zapewnieniu bezpieczeństwa w
sektorze energii.

Grupa LOTOS dostosowała strategię do
zmiennych warunków rynkowych i
makroekonomicznych zagrożeń
międzynarodowych.

Koncern dąży do wybudowania na
Pomorzu kawern solnych. To idealne
miejsce dla regionalnego centrum
sektora energii.

Uwarunkowania działalności

List Wiceprezesa Zarządu

Giełda

Rok 2011 przyniósł wzrost ryzyka
geopolitycznego w regionach będących
poważnymi światowymi dostawcami
ropy.

Efekty ekonomiczne roku 2011 stanowią
doskonałą podstawę dla dalszego
rozwoju Spółki.

Grupa LOTOS zajęła w 2011 roku
pierwsze miejsce w kategorii „Relacje z
inwestorami” corocznego rankingu
Giełdowa Spółka Roku.

List Prezesa Zarządu

Grupa LOTOS to firma nowocześnie
zarządzana, posiadająca realistyczną
strategię oraz wysoko wykwalifikowaną i
oddaną załogę.

Działalność poszukiwawczowydobywcza

Rozwój działalności w segmencie
poszukiwań i wydobycia jest priorytetem
strategii koncernu na lata 2011-2015.
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Działalność operacyjna

Działalność rynkowa

Powstałe w wyniku Programu 10+ nowe
instalacje dostarczają produkty
najwyższej jakości i najgłębiej
przetwarzają surowiec.

Otwarcie przez koncern 63 nowych stacji
w 2011 roku to rekordowy jednoroczny
wzrost na polskim rynku sprzedaży
detalicznej paliw.

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011

LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy / Podstawowe dane 2011

Podstawowe dane 2011
Przychody ze sprzedaży wyniosły 29.259,5 mln zł, co stanowi wzrost o blisko
49% w porównaniu z 2010 rokiem.

Grupa LOTOS – wybrane dane
Jednostka

Za rok

Za rok Zm iana

zakończony

zakończony

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

(*)

Przychody ze

Za rok

zakończony

Dane
finansow e

Za rok Zm iana Jednostka(**)

zakończony

(dane

(dane

przekształcone)

przekształcone)

tys. zł

27.289.314

18.124.675

51%

tys. euro

6.591.463

4.526.190

46%

Zysk operacyjny

tys. zł

603.398

606.305

0%

tys. euro

145.745

151.410

-4%

Zysk przed

tys. zł

324.345

520.433

-38%

tys. euro

78.342

129.965

-40%

tys. zł

307.670

464.954

-34%

tys. euro

74.315

116.111

-36%

tys. zł

(111.611)

464.954

-124%

tys. euro

(26.959)

116.111

-123%

tys. zł

138.906

282.395

-51%

tys. euro

33.551

70.521

-52%

tys. zł

(29.986)

(407.232)

-

tys. euro

(7.243)

(101.696)

-

tys. zł

(113.629)

401.470

-128%

tys. euro

(27.446)

100.257

-127%

tys. zł

(21.079)

273.685

-92%

tys. euro

5.091

68.346

-93%

zł

2,37

3,58

-34%

euro

0,57

0,89

-36%

Inw estycje społeczne

tys. zł

706

1.240

-43%

tys. euro

171

310

-45%

Inw estycje

tys. zł

12.116

16.812

-28%

tys. euro

2.926

4.198

-30%

sprzedaży

opodatkow aniem
Zysk netto z
działalności
kontynuow anej
Całkow ite dochody
ogółem
Przepływ y pieniężne
netto z działalności
operacyjnej
Przepływ y pieniężne
netto z działalności
inw estycyjnej
Przepływ y pieniężne
netto z działalności
finansow ej
Przepływ y pieniężne
netto razem
Podstaw ow y zysk na
jedną akcję zw ykłą

proekologiczne
Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

(dane
przekształcone)
Aktyw a razem

tys. zł

16.449.524

14.678.065

12%

tys. euro

3.724.308

3.706.301

0%

Kapitały w łasne

tys. zł

5.833.442

5.945.053

-2%

tys. euro

1.320.739

1.501.162

-12%

Jednostka

Za rok zakończony
31.12.2011 r.

Dane pozafinansow e
Pracow nicy

31.12.2010 r.
(dane porów nyw alne)

liczba
zatrudnionych
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Za rok zakończony Zm iana

1.329

1.310

1%

Skala rotacji zatrudnienia

%

12,4

10,6

1,8 p.p.

2,4

3,4

-29,5%

m3

3.809.856

3.961.494

-3,8%

tys. ton/rok

2.045

1.607

27%

Wskaźnik w ypadkow ości LTIF (na 1 mln
przepracow anych godzin)

(***)

Całkow ity pobór w ody
Emisja CO2

Grupa Kapitałowa LOTOS – wybrane dane skonsolidowane
Jednostka

Dane finansow e

Za rok

Za rok Zm iana Jednostka(**)

Za rok

Za rok Zm iana

zakończony

zakończony

zakończony

zakończony

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

(*)

(dane

(dane

przekształcone)

przekształcone)

Przychody ze sprzedaży

tys. zł

29.259.586

19.662.804

49%

tys. euro

7.067.362

4.910.300

44%

Zysk operacyjny

tys. zł

1.084.794

1.061.354

2%

tys. euro

262.021

265.047

-1%

Zysk przed

tys. zł

551.379

721.939

-24%

tys. euro

133.180

180.286

-26%

tys. zł

649.322

681.353

-5%

tys. euro

156.837

170.151

-8%

tys. zł

648.994

679.180

-4%

tys. euro

156.758

169.608

-8%

tys. zł

328

2.173

-85%

tys. euro

79

543

-85%

Całkow ite dochody ogółem

tys. zł

277.628

678.609

-59%

tys. euro

67.058

169.466

-60%

Całkow ity dochód

tys. zł

277.271

676.450

-59%

tys. euro

66.972

168.927

-60%

tys. zł

357

2.159

-83%

tys. euro

86

539

-84%

tys. zł

902.359

882.693

2%

tys. euro

217.956

220.431

-1%

tys. zł

(846.943)

(1.055.590)

-

tys. euro

(204.571)

(263.608)

-

tys. zł

(35.582)

458.688

-108%

tys. euro

(8.594)

114.546

-108%

tys. zł

43.319

283.821

-85%

tys. euro

10.463

70.877

-85%

zł

5,00

5,23

-4%

euro

1,21

1,31

-8%

Inw estycje społeczne

tys. zł

837

1.485

-44%

tys. euro

202

371

-46%

Inw estycje proekologiczne

tys. zł

34.709

33.648

3%

tys. euro

8.384

8.403

0%

opodatkow aniem
Zysk netto z działalności
kontynuow anej
Zysk z działalności
kontynuow anej przypisany
akcjonariuszom Jednostki
Dominującej
Zysk z działalności
kontynuow anej przypisany
udziałom niekontrolującym

przypisany akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
Całkow ity dochód
przypisany udziałom
niekontrolującym
Przepływ y pieniężne netto
z działalności operacyjnej
Przepływ y pieniężne netto
z działalności
inw estycyjnej
Przepływ y pieniężne netto
z działalności finansow ej
Przepływ y pieniężne netto
razem
Podstaw ow y zysk na
jedną akcję zw ykłą

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

(dane

(dane

przekształcone)

przekształcone)

Aktyw a razem

tys. zł

20.423.220

17.727.364

15%

tys. euro

4.623.986

4.476.268

3%

Kapitały w łasne przypisane

tys. zł

7.781.436

7.498.819

4%

tys. euro

1.761.781

1.893.498

-7%

Udziały niekontrolujące

tys. zł

947

14.658

-94%

tys. euro

214

3.701

-94%

Kapitały w łasne razem

tys. zł

7.782.383

7.513.477

4%

tys. euro

1.761.996

1.897.199

-7%

akcjonariuszom Jednostki
Dominującej
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Dane pozafinansow e

Jednostka

Za rok zakończony
31.12.2011 r.

Za rok zakończony Zm iana
31.12.2010 r.
(dane porów nyw alne)

Pracow nicy

liczba

5.168

5.010

3%

3,3

5,9

-44%

%

33,5

31,7

1,8 p.p.

tys. ton

227,1

186,5

22%

3

16,1

20,7

-22%

zatrudnionych
Wskaźnik w ypadkow ości LTIF (na 1 mln
przepracow anych godzin)
Udział w rynku paliw
Wydobycie ropy naftow ej
Wydobycie gazu

(***)

mln Nm

(*)

Szczegółow e omów ienie w yników finansow ych zostało zaprezentow ane w Skonsolidow anym spraw ozdaniu finansow ym. Link→
(http://raportroczny.lotos.pl/dane-finansow e/skonsolidow ane-spraw ozdanie-finansow e/)
(**)

W celu przeliczenia pozycji w Spraw ozdaniu z pozycji finansow ej w tabelach „Wybrane dane" oraz „Wybrane skonsolidow ane dane" na 31
grudnia 2011 r., użyto średniego kursu NBP obow iązującego dla EUR w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,4168 PLN. Pozycje Spraw ozdania z całkow itych
dochodów oraz Spraw ozdania z przepływ ów pieniężnych w ykazane w tabeli „Wybrane dane finansow e" za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.
przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,1401 PLN (w edług kursu stanow iącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.).
W celu przeliczenia pozycji w Spraw ozdaniu z pozycji finansow ej w tabelach „Wybrane dane" oraz „Wybrane skonsolidow ane dane" na 31 grudnia
2010 r., użyto średniego kursu NBP obow iązującego dla EUR w tym dniu, tj. 1 EUR = 3,9603 PLN. Pozycje Spraw ozdania z całkow itych dochodów
oraz Spraw ozdania z przepływ ów pieniężnych w ykazane w tabeli „Wybrane dane finansow e" za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. przeliczono
przy użyciu kursu 1 EUR = 4,0044 PLN (w edług kursu stanow iącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.).
(***) Wskaźnik
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LTIF – liczba zdarzeń pow odujących niezdolność do pracy x106/liczba roboczogodzin, liczony dla średniego zatrudnienia w roku.
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List Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy
Kapitałowej LOTOS.

Szanowni Państwo,
Rok 2011 był rokiem niepewności i nieprzewidywalności. Niepokoje związane ze stabilnością oraz wypłacalnością strefy
euro wstrząsnęły gospodarką Europy i reszty świata. Nie ominęły także Polski. Gospodarka kraju znosi je dzielnie, a Grupa
LOTOS S.A. może być przykładem sprawnego dostosowywania się do warunków rynkowych i skutecznego funkcjonowania,
pomimo napięć i zagrożeń.
Dla Grupy LOTOS był to dobry rok, potwierdzający słuszność działań podjętych na podstawie strategii na lata 2011-2015,
tworzących w pierwszym roku jej obowiązywania solidne fundamenty pod rozwój w przyszłych latach.
W 2011 roku Grupa LOTOS przeżyła kilka historycznych dla swego rozwoju wydarzeń. W marcu nastąpiło uroczyste
zakończenie Programu 10+. Także w pierwszym kwartale podpisano umowę przejęcia 100% akcji litewskiej spółki AB
Geonafta, działającej w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Działania rozwijające ten segment działalności
wzmocniło także pozyskanie przez LOTOS Exploration and Production Norge AS statusu operatora i 25% udziałów w
kolejnej koncesji na Morzu Północnym.
Trafną odpowiedzią na sytuację na rynku detalicznym paliw było uruchomienie ekonomicznych stacji nowej sieci LOTOS
Optima. Jej pojawienie się w krótkim czasie zyskało akceptację klientów, którzy docenili zarówno zaoferowaną im jakość
produktów i usług, jak i optymalne warunki cenowe.
Obiektywnym potwierdzeniem pozycji Spółki był także w 2011 roku awans Grupy LOTOS o osiem pozycji i zajęcie
jedenastego miejsca w rankingu 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej.
Wszystkie analizy rynku ropy naftowej zakładają, że utrzymają się wysokie ceny tego surowca. W takiej sytuacji firmy
naftowe, które mają własne zasoby ropy naftowej i efektywne rafinerie, mają szansę uzyskiwać najlepsze wyniki. Dlatego
tak ważne jest skuteczne realizowanie, w kolejnych latach, celów strategicznych związanych ze zwiększeniem własnego
wydobycia węglowodorów, w tym rozpoczęcie eksploatacji złoża YME. Najnowsze rozwiązania technologiczne,
zastosowane w ramach Programu 10+ w gdańskiej rafinerii sprawiają, że Grupa LOTOS ma przed sobą dobre perspektywy
rozwoju.
Jakość zarządzania i kapitał ludzki to jeden z największych atutów Grupy LOTOS. Spółka nieustannie monitoruje światowe
trendy gospodarcze, branżowe i finansowe, elastycznie dostosowując własne działania do ich wymogów. Wzbogaceni o
doświadczenia z kryzysowych lat 2008-2009 menadżerowie Spółki opracowali w końcu 2011 roku Program Optymalnej
Ekspansji, który wariantowo, w zależności od rozwoju sytuacji w przyszłości, przewiduje działania wspierające wzrost firmy.
Jestem przekonany, że w 2012 roku Grupa LOTOS będzie nie tylko umacniać swoją pozycję rynkową, ale także zwiększać
znaczenie dla polskiej gospodarki oraz przyczyniać się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Z poważaniem,
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Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grupa LOTOS S.A.
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Rok 2011 to kolejny rok niestabilnych zmian na rynkach związanych ze światowym kryzysem finansów. W tym czasie
miały miejsce wydarzenia walutowe na rynku europejskim, które poskutkowały znacznym osłabieniem złotego w stosunku
do dolara amerykańskiego i euro. Cena ropy naftowej również utrzymywała się na wysokim poziomie. Towarzyszył temu
silny niepokój społeczny i polityczny związany z rosnącym poziomem cen paliw. Działając pod presją trudno
przewidywalnych wskaźników makro i społecznych nastrojów, firmy paliwowe miały bardzo ograniczoną swobodę działania.
Grupa LOTOS, dzięki dużej otwartości komunikacyjnej i dobremu zarządzaniu nie odnotowała negatywnego wpływu
nastrojów na sprzedaż i realizację programu rozwojowego. Po raz kolejny udowodniliśmy, że w bardzo trudnej sytuacji
zewnętrznej potrafimy utrzymać optymalny kurs prowadzący do osiągania strategicznych celów takich, jak:
umacnianie pozycji rynkowej,
budowa wartości dla akcjonariuszy,
osiąganie satysfakcji klientów.

Poszerzeniu własnej bazy surowcowej służyło sfinalizowanie zakupu 100% akcji litewskiej spółki AB Geonafta, która
wydobywa 100 tys. ton ropy naftowej rocznie. Przeprowadzono kolejny etap reorganizacji struktury kapitałowej LOTOS
Petrobaltic, osiągając istotne korzyści ekonomiczne i społeczne.
Sprawne zarządzanie, dynamiczna polityka marketingowa, a przede wszystkim doskonała jakość paliw osiągnięta dzięki
nowym instalacjom gdańskiej rafinerii spowodowały, że ubiegły rok zamknął się bardzo dobrymi rezultatami. Program 10+ to
perfekcyjnie zaplanowane i zrealizowane jedno z największych tego typu w Europie przedsięwzięć inwestycyjnych w
przemyśle rafineryjnym. To mocny fundament pod dobry, dynamiczny rozwój koncernu LOTOS. Należy zdecydowanie
podkreślić, że siłą tego fundamentu są ludzie.
Mimo zmiennych warunków zewnętrznych oraz niepewności na rynku krajowym, osiągnęliśmy doskonałe wyniki handlowe.
Rok 2011 był kolejnym okresem wzrostu skonsolidowanej sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS, która przekroczyła
dziesięć milionów ton produktów (14% więcej w stosunku do roku poprzedniego), a osiągnięty poziom przychodów niemal
trzydziestu miliardów złotych pozycjonuje LOTOS na drugim miejscu największych firm w Polsce pod tym względem.
Dalsze zwiększenie udziału w rynku paliw do ponad 33% świadczy o sprawnym funkcjonowaniu służb handlowych.
Ważnym osiągnięciem rynkowym i wizerunkowym był dynamiczny rozwój sieci stacji segmentu ekonomicznego – LOTOS
Optima. To sukces koncepcji sprzedaży wysokiej jakości paliw za optymalną cenę, uwzględniającą realia rynku bardzo
wrażliwego na poziom cen detalicznych. Koncern proaktywnie zareagował w ten sposób na sytuację społeczną i
gospodarczą kraju, a także na oczekiwania swoich klientów i partnerów.
Sukcesy odnotowaliśmy w segmentach olejów i asfaltów. Mimo bardzo ostrej konkurencji, LOTOS utrzymał pozycję lidera
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rynku. Zarówno oleje silnikowe, jak i przemysłowe przodują w swoich grupach sprzedaży.
Trzeba wspomnieć też o dobrej pracy LOTOS Kolej. Spółka zajmuje trzecie miejsce wśród wszystkich przewoźników w
kraju pod względem ilości przewiezionych towarów. To jedna z najlepiej rozwijających się firm transportu kolejowego w
Polsce.
W końcu minionego roku Zarząd Grupy LOTOS opracował Program Optymalnej Ekspansji, który jest dostosowaniem
strategii na rok 2012 do zmiennych warunków rynkowych i zagrożeń ze strony międzynarodowych procesów
makrofinansowych i makroekonomicznych. Efekt finansowy Programu szacowany jest na 220 mln zł. Zarząd Grupy LOTOS
w sposób optymalny połączył redukcję wydatków i odsunięcie w czasie niektórych działań inwestycyjnych tak, aby
zapewnić dodatkowe wsparcie dla najważniejszych celów strategicznych Spółki, przy koncentracji sił i środków na ich
osiąganiu.
Z pełną dynamiką będziemy kontynuować rozwój w obszarze upstreamu (działania poszukiwawcze i wydobywcze) we
wszystkich obszarach zainteresowania LOTOSU. Energicznie rozwijana będzie sieć stacji paliwowych zarówno segmentu
ekonomicznego LOTOS Optima, jak i premium.
Rozsądna, bardzo realistyczna i z wysoką dyscypliną realizowana polityka finansowa LOTOSU stała się już powszechnie
znanym wyznacznikiem jakości zarządzania naszą firmą. Zawsze skupiamy wszelkie siły dla osiągania zrównoważonego
rozwoju, po to, żeby z jednej strony zapewnić Spółce i jej grupie kapitałowej stałą ekspansję, z drugiej zaś zachować pełne
bezpieczeństwo finansowe.
Grupa LOTOS we wszystkich rankingach zajmuje wysokie miejsca, jako firma nowocześnie i dynamicznie zarządzana,
posiadająca realistyczną strategię, świetną kadrę zarządzającą oraz wysoko wykwalifikowaną i oddaną załogę. Zjawiska
kryzysowe, które pojawiają się w obszarach europejskich finansów i gospodarki, stwarzają atmosferę niepewności i
zagrożeń. Jestem przekonany, że dzięki doskonale zrealizowanej inwestycji, jaką był Program 10+, Grupa LOTOS znajduje
się na uprzywilejowanej pozycji do osiągnięcia znacznych korzyści z oczekiwanej poprawy sytuacji makroekonomicznej. W
Europie zaczyna brakować nowoczesnych mocy przetwarzania ropy naftowej. Instalacje rafinerii Grupy LOTOS dostarczają
produkty najwyższej jakości i jednocześnie najgłębiej przetwarzają surowiec, co wpływa na podwyższenie efektywności
finansowej rafinacji i umacnia konkurencyjną pozycję koncernu na rynku. Te efekty będą coraz silniej widoczne i odczuwalne
w 2012 roku.
Grupa LOTOS w swoich działaniach stosuje strategię zrównoważonego rozwoju z silnym udziałem wymogów społecznej
odpowiedzialności biznesu. Jest to zgodne ze współczesnymi trendami zarządzania wielkimi organizacjami przemysłowymi,
w których praktyce czynnik społeczny odgrywa rosnącą rolę. Z jednej strony tworzy on otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa,
z drugiej zaś wpływa na decyzje polityczne, często kluczowe dla jego rozwoju. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest
miarą skuteczności i nowoczesności zarządzania. We wszystkich rankingach z tym obszarem związanych, Grupa LOTOS
plasuje się na najwyższych miejscach, co znajduje swoje potwierdzenie w nieprzerwanej obecności Spółki w RESPECT
Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wszelkie prognozy na 2012 rok przewidują utrzymywanie się cen ropy naftowej na dotychczasowym poziomie, tj. powyżej
100 USD za baryłkę. Można założyć, że ten poziom cen będzie zjawiskiem trwałym i ropa będzie raczej drożeć niż tanieć.
W takiej sytuacji najsilniejszą pozycję rynkową będą miały koncerny naftowe dysponujące własną bazą surowcową i
technologią głębokiego przetwarzania. Grupa LOTOS spełnia oba te kryteria. Rok przyszły i następne będą więc czasem
dalszego rozwoju, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa w polskim sektorze energii, mocna pozycja na rynku
oraz wzrost efektów finansowych działania firmy. Proces dalszych przeobrażeń i umocnienie pozycji firmy na rynku
europejskim będzie związany ze wzrostem satysfakcji naszych klientów, zadowoleniem inwestorów i akcjonariuszy, a także
z coraz większym poczuciem dumy z pracy w LOTOSIE – wszystkich jego pracowników.

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Grupa LOTOS S.A.

Zobacz także:
Wywiad z Prezesem Zarządu
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Stopień realizacji celów strategicznych
Strategia umacnia pozycję koncernu, jako podmiotu odgrywającego znaczącą
rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w sektorze energii.

Priorytety działalności Grupy Kapitałowej LOTOS określają zapisy strategii na lata 2011-2015 oraz kierunki rozwoju do 2020
r. Przedsiębiorstwo skupia swoje wysiłki przede wszystkim na dynamicznym rozwoju segmentu poszukiwawczowydobywczego węglowodorów oraz poprawie efektywności handlowej w powiązaniu z optymalizacją części operacyjnej.
Istotny wpływ na stopień realizacji zakładanych w strategii celów mają odczuwane już efekty pomyślnie zakończonego w
2010 r. Programu 10+, dzięki któremu moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wzrosły do ponad 10 mln ton ropy naftowej
rocznie.
Nadrzędny cel strategiczny Grupy Kapitałowej LOTOS stanowi budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne
wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach:
poszukiwawczo-wydobywczym, przerobu ropy oraz handlowym. Przyjęto jednocześnie, iż rozwój ten będzie odbywał się z
poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju, którą koncern definiuje jako dążenie do stałego ograniczania oddziaływania
na środowisko naturalne przy jednoczesnym docenieniu kapitału intelektualnego i doświadczenia pracowników.
W obszarze poszukiwawczo-wydobywczym Grupa Kapitałowa LOTOS intensyfikuje działania na rzecz poszerzenia
własnej bazy surowcowej w celu wykorzystania prognozowanego w długim okresie wysokiego poziomu marż w sektorze.
Do najważniejszych celów strategicznych w tym obszarze należy zaliczyć:
wydobycie 24 tys. boe/d (b arrel of oil equivalent/day) – ekwiwalent 1,2 mln ton ropy rocznie w 2015 r.,
zwiększenie wydobycia węglowodorów zgodnie z priorytetami polityki energetycznej Polski do 2030 r.

W obszarze działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa LOTOS koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu
rozbudowanych w wyniku Programu 10+ mocy przerobowych rafinerii, dalszym zwiększaniu stopnia konwersji oraz na
optymalnym wykorzystaniu efektu synergii między przemysłem rafineryjnym a branżą energetyczną.
Do najważniejszych celów strategicznych w tym obszarze należy zaliczyć:
osiągnięcie najlepszych światowych standardów produkcyjnych oraz utrzymanie wysokiej konkurencyjności wśród rafinerii
europejskich,
optymalne wykorzystanie aktywów posiadanych oraz aktywów obejmowanych w wyniku działań rozwojowych,
zapewnienie bezpiecznej i stabilnej pracy instalacji produkcyjnych i pomocniczych mierzonej dostępnością minimum 98% w
ciągu roku,
zwiększenie stopnia konwersji i pogłębienie przerobu surowca.

W obszarze handlu działania Grupy Kapitałowej LOTOS koncentrują się na dalszym rozwoju struktur handlowych w
oparciu o rozbudowywaną sieć dystrybucji i efektywną logistykę produktów, a także na dynamicznym rozwoju działalności
tradingowej w zakresie handlu ropą i produktami naftowymi.
Najważniejsze cele strategiczne w tym segmencie to:
utrzymanie 30% udziału w krajowym rynku paliw,
sprzedaż paliw przewyższająca o 15% potencjał produkcyjny paliw w rafinerii Grupy LOTOS,
uzyskanie 10% udziału w krajowym rynku detalicznym przed zakończeniem okresu objętego strategią,
rozwój sieci stacji paliw oraz intensyfikacja sprzedaży w sieci istniejącej,
utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku olejów smarowych.

Rok 2011 był pierwszym, w którym obowiązywała nowa strategia. Pomimo wysokiej zmienności uwarunkowań rynkowych i
pojawiających się oznak spowolnienia gospodarczego, wyznaczone u progu tego okresu cele strategiczne nie uległy
zmianie. Długoterminowa perspektywa strategii pozwala realizować zadania w sposób zaplanowany i kompleksowy,
stwarzający możliwości elastycznego reagowania na pojawiające się w otoczeniu szanse i zagrożenia.
W obszarach operacyjnym i handlowym realizacja celów strategicznych i osiąganie wyznaczonych wskaźników dla etapów
pośrednich przebiegało w 2011 r. zgodnie z przyjętymi założeniami. Udział w krajowym rynku paliw (olej napędowy,
benzyna, LOO) Grupy Kapitałowej LOTOS osiągnął wynik 33,5%, przekraczając minimalny poziom wyznaczony dla celu
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strategicznego, zaś udział w rynku detalicznym (olej napędowy, benzyna) wyniósł 7,6%. Realizacja celu strategicznego
będzie oparta o dalszy konsekwentny rozwój sieci w segmencie premium (w tym stacji autostradowych) oraz intensywny
rozwój sieci LOTOS Optima.
Kluczowym warunkiem powodzenia strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LOTOS jest rozwój działalności
poszukiwawczo-wydobywczej. Realizacja tego celu do końca 2015 r. pozwoli na zbudowanie stabilnego i silnego koncernu
naftowego, generującego znaczną część swego zysku z działalności wydobywczej. W 2011 r. produkcja ropy naftowej
wyniosła łącznie 227,1 tys. ton, z czego 78,1 tys. ton wydobyto na Litwie.

Kierunki rozwoju
Podejmowane działania rozwojowe koncentrują się na zwiększaniu wartości Grupy Kapitałowej LOTOS poprzez innowacyjny
i zrównoważony rozwój z poszanowaniem zasad i wartości reprezentowanych przez interesariuszy. Wysokie ceny ropy i
niestabilna sytuacja na rynkach walutowych sprawiają, iż posiadanie wysokiego udziału własnego wydobycia w stosunku do
przerabianego przez rafinerię surowca działa stabilizacyjnie oraz podnosi rentowność działalności przedsiębiorstwa. Grupa
Kapitałowa LOTOS dąży do budowy pionowo zintegrowanego efektywnego ekonomicznie podmiotu gospodarczego, co
wymusza angażowanie się w optymalny rozwój pozostałych segmentów.
Główne kierunki rozwoju do roku 2020 pozostają zgodne z określonymi w 2010 r.:
dalsza optymalizacja modelu zarządzania w celu osiągnięcia najwyższej efektywności,
dysponowanie w 2020 r. wydobywalnymi, potwierdzonymi zasobami węglowodorów na poziomie około 330 mln boe,
zwiększenie wydobycia do około 100 tys. boe/dzień (ekwiwalent 5 mln ton ropy rocznie),
utrzymanie minimum 30% udziału w krajowym rynku paliw,
utrzymanie sprzedaży przewyższającej o 15% potencjał produkcyjny paliw w rafinerii Grupy LOTOS,
utrzymanie minimum 10% udziału w krajowym rynku detalicznym,
dalsza poprawa efektywności ekonomicznej przerobu surowca zapewniająca pełne wykorzystanie posiadanych aktywów,
dążenie do optymalizacji gospodarki energetycznej rafinerii poprzez rozszerzenie powiązań z innymi systemami energetycznymi.
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Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie
zrównoważonego rozwoju
Grupa LOTOS dostosowała strategię do zmiennych warunków rynkowych i
makroekonomicznych zagrożeń międzynarodowych.

Ryzyko jest silnie wpisane w charakter działalności prowadzonej przez Grupę LOTOS. Spółka sukcesywnie doskonali
narzędzia i metody służące ich identyfikacji i ocenie. Na uwagę zasługuje fakt, iż w porównaniu z poprzednimi latami
konsekwentnie udaje się zmniejszać poziom przewidywanych zagrożeń ze strony części ryzyk o charakterze operacyjnym,
finansowym i rynkowym. Jest to możliwe między innymi dzięki uruchomieniu wszystkich instalacji powstałych w ramach
Programu 10+ oraz sukcesywnemu wdrażaniu działań ograniczających zidentyfikowane ryzyka w działalności.

Szanse i ryzyka związane ze strategią rządu oraz Komisji
Europejskiej wobec sektora naftowego
Ryzyko prawne w działalności Grupy LOTOS wynika z działań normatywnych polskiego rządu oraz dyrektyw
wspólnotowych. W celu identyfikacji ryzyka prawnego Spółka monitoruje politykę Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora
naftowego, a także stale współpracuje z organami administracji państwowej odpowiedzialnymi za przygotowanie i realizację
strategii rządu dla sektora. Spółka opiniuje także projekty unijnych i krajowych aktów prawnych oraz analizuje obowiązujące
przepisy, szczególnie w zakresie obowiązkowych zapasów ropy i paliw oraz biokomponentów i biopaliw.
W 2011 r. w odniesieniu do biopaliw i biokomponentów, podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym,
dominowało ryzyko wynikające z nieprzyjęcia do krajowych rozwiązań zapisów Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2009/30/WE oraz 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. W styczniu 2012 r. został zakończony proces notyfikacji
krajowych regulacji umożliwiających stosowanie zwiększonych ilości biokomponentów w oleju napędowym (B7).
Wprowadzenie możliwości stosowania oleju napędowego z 7% dodatkiem estrów (B7), było długo oczekiwanym
rozwiązaniem, ponieważ wymagany przepisami poziom Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) przez ostatnie lata był
wyższy od możliwości wypełnienia go poprzez dodawanie 5% biokomponentów w oleju napędowym (B5) i benzynie (E5).
Wprowadzenie B7 zdecydowanie poprawia ekonomikę realizacji krajowej polityki biopaliwowej. W 2011 r., w wyniku
nowelizacji krajowych przepisów, została wycofana możliwość stosowania zwiększonych ilości biokomponentów w benzynie
(E10). Brak przewidzianych w dyrektywach rozwiązań prawnych, przy jednoczesnym rokrocznym podwyższaniu poziomu
NCW, powoduje konieczność wprowadzania na rynek zwiększonych ilości nieopłacalnego biopaliwa B100. Zapowiadana
ustawa umożliwiająca stosowanie w Polsce paliwa E10 powinna wpłynąć na zmniejszenie tego ryzyka w 2013 r.
Wprowadzone w 2011 r. regulacje ustawowe umożliwiające od 2012 r. redukcję NCW niosą ze sobą ryzyko związane z
przypisaniem podmiotom realizującym NCW odpowiedzialności finansowej za ewentualne, niezgodne z ustawą, działania
dostawców.
Funkcjonujący w Polsce Narodowy Cel Wskaźnikowy jest realizowany poprzez stosowanie wyłącznie biokomponentów i
biopaliw. Zważywszy fakt, iż biokomponenty i biopaliwa są droższe niż paliwa mineralne, realizacja tego celu w wymierny
sposób wpływa na koszt energii w transporcie, a więc na wzrost cen paliw. Ten negatywny wpływ polityki biopaliwowej na
wysokość cen paliw transportowych jest dodatkowo potęgowany przez to, że wysokość realizowanego NCW w Polsce
znacznie przewyższa średnie poziomy osiągane w krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z nowelizacją ustawy biopaliwowej z maja 2011 r., po spełnieniu określonych wymogów ustawowych co do źródła
pochodzenia biokomponentów, podmioty zobowiązane do realizacji NCW dysponują w 2012 r. możliwością redukcji poziomu
NCW o współczynnik redukcyjny w wysokości 0,85. Rozwiązanie takie daje możliwość niższego niż było to w 2011 r.
udziału biokomponentów i biopaliw w całej puli paliw transportowych, co będzie pozytywnie oddziaływało na cenę paliw w
Polsce.
W ocenie Grupy LOTOS, choć wprowadzone rozwiązanie daje możliwość obniżenia NCW i jest krokiem w dobrym kierunku,
to oczekiwane są bardziej zdecydowane działania w tym obszarze, ustalające maksymalną wysokość NCW w oparciu o
normy dotyczące jakości paliw tak, by wymagany przez regulacje prawne udział biokomponentów i biopaliw w kolejnych
latach, nie był wyższy od ilości biokomponentów zawartych w paliwach normatywnych. Wyższy niż przewidują to normy
dotyczące jakości paliw poziom NCW, powoduje bowiem konieczność dodatkowego wprowadzania biopaliw samoistnych
(B100) na rynek, co miało miejsce w latach ubiegłych. Należy zauważyć, iż wprowadzanie B100 powoduje jeszcze większe
negatywne skutki finansowe niż stosowanie biokomponentów w paliwach normatywnych i dlatego przy obecnych relacjach
cenowych należy minimalizować jego stosowanie.
O ile w 2012 r., przy zastosowaniu współczynnika redukcyjnego NCW oraz dzięki wprowadzeniu od lutego tego roku
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możliwości stosowania B7, uda się zminimalizować sprzedaż B100, to w przyszłym roku, z uwagi na rosnące NCW, będzie
to już niemożliwe.
Oczekiwanym przez branżę krokiem jest wprowadzenie benzyny z 10% dodatkiem bioetanolu (E10) oraz umożliwienie
stosowania w Polsce technologii współuwodornienia tłuszczy w procesie produkcji oleju napędowego. Oczekiwane jest też
rozszerzenie możliwości realizacji NCW o inne rodzaje energii ze źródeł odnawialnych, jak chociażby biogaz czy też
„zielona” energia elektryczna. Jednocześnie Spółka wciąż czeka na pojawienie się dostępnych na skalę przemysłową,
konkurencyjnych cenowo biokomponentów kolejnych generacji.
Propozycje Komisji Europejskiej zmierzające do zmiany systemu opodatkowania energii, w tym energii w transporcie,
prowadzące do uzależnienia poziomu opodatkowania od wartości energetycznej paliwa i emisji CO2 przypisywanej do
danego paliwa, spowodują w perspektywie do 2020 r. możliwość wystąpienia ryzyka zmian struktury popytu na paliwa
transportowe. Dojdzie do tego poprzez zmianę relacji cenowych pomiędzy olejem napędowym, benzyną i LPG. W nowym
systemie bazową ceną będzie cena benzyny, natomiast opodatkowanie ON będzie przewyższało opodatkowanie benzyny o
15%. Opodatkowanie LPG wzrośnie czterokrotnie w stosunku do obecnego minimalnego opodatkowania w Unii Europejskiej.
Zapowiadane wprowadzenie nowych rozwiązań podatkowych dotyczących wydobywania kopalin niesie ryzyko
pogorszenia wyników funkcjonowania segmentu wydobywczego.
Ponadto w Komisji Europejskiej prowadzone są prace zmierzające do poprawy bezpieczeństwa przy prowadzeniu
wydobycia węglowodorów na morzu, co może wpłynąć na zwiększenie kosztów związanych z prowadzeniem takiej
działalności.
W odniesieniu do zapasów obowiązkowych nie jest znany czas i zakres wprowadzenia zmian w dotychczasowych
zapisach prawnych. Nadal nie została podjęta decyzja o terminie rozpoczęcia ewentualnego procesu przejmowania zapasów
obowiązkowych od firm funkcjonujących na rynku przez odpowiednie agendy rządowe oraz tempo tego procesu. Projekt
założeń do nowelizacji ustawy o zapasach ropy i paliw ciekłych został umieszczony w wykazie dokumentów
procedowanych bezterminowo przez rząd i zgodnie z decyzją Rady Ministrów z 15 lutego 2011 r. konieczne jest uzyskanie
zgody Prezesa Rady Ministrów na kontynuację prac nad projektem. W związku z koniecznością nowelizacji w 2012 r.
ustawy o zapasach obowiązkowych, wynikającej z implementacji dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2009/119/WE, istnieje
poważne ryzyko niedostosowania regulacji prawnych do wymogów branży, wynikające z krótkiego czasu pozostałego na
przygotowanie nowelizacji ustawy.
Należy podkreślić, iż już obecnie trzeba wziąć pod uwagę ryzyka związane z zaostrzeniem norm dotyczących emisji
CO2 od 2013 r. oraz wprowadzeniem zasad obrotu limitami CO2 .
Wobec coraz bardziej złożonej sytuacji geopolitycznej może wystąpić ryzyko braku dostaw ropy naftowej po możliwych do
zaakceptowania cenach, ze względu na brak odpowiednich pojemności magazynowych. Sprawę w przyszłości
mogłyby rozwiązać kawerny. Projekt budowy kawern solnych jest uzależniony od decyzji polskiej administracji rządowej.
Poważnym ryzykiem wynikającym z długiego procesu legislacyjnego w Polsce jest również brak możliwości
przewidywania terminu wejścia w życie regulacji prawnych i związanych z tym konsekwencji wynikających dla
funkcjonowania przedsiębiorstwa czy całej branży.

Ryzyka związane ze zmianami i interpretacjami prawa podatkowego
Grupa LOTOS prowadzi działalność gospodarczą w otoczeniu prawnym cechującym się bardzo dużą zmiennością. Sytuacja
ta, jako źródło zagrożeń, wpływa na sposób funkcjonowania Spółki, kierunek podejmowanych działań, politykę podatkową
oraz wielkość zobowiązań podatkowych.
Zmiany interpretacji przepisów podatkowych mogą skutkować powstaniem ryzyka podatkowego w transakcjach, w których
przed zmianą ono nie występowało. Dodatkowe utrudnienie stanowi opieszałość organów podatkowych przy rozpatrywaniu
wniosków i prowadzeniu postępowań. Różnice występujące w interpretacji prawnej przepisów podatkowych, powodują
powstawanie niepewności w działalności, a w transakcjach zagranicznych mogą prowadzić do utraty reputacji wiarygodnego
partnera biznesowego i konieczności rezygnacji z korzystnych dla Spółki przedsięwzięć i transakcji.
Towarzyszące działalności polskich przedsiębiorstw ryzyko podatkowe należy uznać za wysokie. Jednym z tego przejawów
jest ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przez ustawodawcę zasady vacatio legis przy wprowadzaniu zmian w
przepisach prawa podatkowego. Uniemożliwia to dostosowanie działalności gospodarczej do nowych wymogów i może
narazić przedsiębiorstwo na dodatkowe koszty lub sankcje. Czynnikiem wymuszającym ostrożność w zarządzaniu
ryzykiem podatkowym jest także dość restrykcyjne podejście polskich władz skarbowych. W działalności gospodarczej
należy uwzględnić fakt, że na skutek mylnej interpretacji prawa, błędu pracownika, czy też niekompetencji urzędnika,
można w niezamierzony sposób spowodować zaległość podatkową i sprowadzić na siebie zarzut dokonania przestępstwa.
Wobec licznych zmian interpretacyjnych oraz nowych przepisów, które w wielu przypadkach są niespójne, skomplikowane,
a nawet niezgodne z regulacjami wspólnotowymi, Grupa LOTOS stale aktualizuje wewnętrzne procedury w celu
przestrzegania wymogów prawa oraz identyfikacji i minimalizacji ryzyka podatkowego, zwłaszcza jego wpływu na
sprawozdania finansowe Spółki.
W sytuacjach, gdy zidentyfikowane zostaje ryzyko podatkowe wynikające z możliwości wystąpienia różnic
interpretacyjnych, Grupa LOTOS korzysta z możliwości uzyskania wiążących interpretacji przepisów prawa podatkowego,
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wydawanych przez Ministra Finansów. Ponadto Spółka, jako członek liczących się w kraju organizacji zrzeszających
pracodawców i przedsiębiorców, bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych. Ma to na celu przede wszystkim
poprawę jakości przepisów podatkowych, ale też daje możliwość odpowiedniej reakcji na zmieniające się otoczenie prawne.

Ryzyka o charakterze finansowym
W 2011 r. w Grupie LOTOS, w miejsce funkcjonującego wcześniej Komitetu Zarządzania Ryzykiem Finansowym, powołano
Komitet Ryzyka Cenowego i Tradingu, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie i koordynację procesu zarządzania
ryzykiem cenowym oraz monitorowanie i koordynację działalności tradingowej, wymagającej współpracy różnych
segmentów.
Kompetencje Komitetu Zarządzania Ryzykiem Finansowym, w zakresie procesu zarządzania ryzykiem walutowym,
ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem kredytowym, zostały udzielone bezpośrednio dyrektorowi ds. ekonomicznofinansowych. Dodatkowo w celu koordynacji i nadzoru nad kluczowymi działaniami w zakresie procesu zarządzania
ryzykiem płynności, aranżacji finansowania i zarządzania strukturą zadłużenia w Grupie Kapitałowej LOTOS powstał Zespół
ds. optymalizacji płynności i koordynacji finansowania.
Kluczowym ryzykiem finansowym w odniesieniu do Grupy LOTOS jest ryzyko cen surowców i produktów naftowych.
Spółka kontynuuje prace i analizy związane z przygotowaniem nowej polityki zarządzania tym ryzykiem, która w znacznym
stopniu związana jest z planami rozwoju działalności tradingowej. Jednocześnie, aby umożliwić realizację części procesów
zarządzania ryzykiem cenowym, usprawnić zarządzanie i podnieść bezpieczeństwo operacyjne w zakresie całego obszaru
ryzyka cenowego i tradingu, Spółka rozpoczęła działania związane z wyborem nowego systemu Energy Trading and Risk
Management.
Zarządzanie ryzykiem walutowym reguluje „Strategia zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie LOTOS”. Horyzont
zarządzania wyznaczany jest zgodnie z rolowanym okresem planowania. Walutą rynku, na którym działa Grupa LOTOS,
jest dolar amerykański (USD). W związku z tym, z tytułu działalności operacyjnej, Spółka ma strukturalnie długą pozycję w
USD. Dlatego też przyjęto tę walutę jako najwłaściwszą do zaciągania i spłaty długoterminowych kredytów, w tym
związanych z finansowaniem Programu 10+.
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej związane jest z przewidywanym harmonogramem spłat kredytu na
finansowanie zapasów oraz finansowanie Programu 10+ i wynikającą z tego wysokością odsetek ustalanych na podstawie
zmiennej stopy LIBOR USD.
Zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2 ) odbywa się zgodnie z założeniami „Strategii
zarządzania ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 w Grupie LOTOS”. W koordynacji z poszczególnymi fazami Protokołu z
Kioto przyjęto, jako obecny horyzont zarządzania, koniec 2012 r.
Ryzyko utraty płynności monitorowane jest każdego dnia roboczego. Następuje to poprzez agregację oraz analizę danych
dotyczących prognozowanych przepływów pieniężnych i dostępnych obecnie lub w przyszłości źródeł finansowania. Na tej
podstawie podejmowane są działania z zakresu zarządzania kapitałem obrotowym, mające na celu możliwie najlepsze
dopasowanie zapadalności aktywów i pasywów, a także pozyskanie i utrzymywanie dostępu do różnych źródeł i form
finansowania zewnętrznego oraz wewnętrznego. W chwili obecnej są podejmowane i realizowane działania zmierzające do
centralizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej LOTOS.
Ryzyko ograniczenia lub zmiany warunków dostępu do zewnętrznego finansowania jest minimalizowane poprzez
współpracę z optymalną i zdywersyfikowaną grupą wiarygodnych kredytowo podmiotów, wykorzystanie w bieżącej
działalności możliwie szerokiej grupy instrumentów finansowych, prawidłowe, kompletne i terminowe wypełnianie
obowiązków informacyjnych, monitoring i dotrzymywanie wskaźników i kowenantów finansowych oraz wypełnianie
wszystkich innych zobowiązań wobec banków, wynikających z obowiązujących umów kredytowych. Prowadzony jest także
monitoring pozycji finansowej i ogólnej sytuacji banków uczestniczących w finansowaniu Grupy Kapitałowej LOTOS oraz
zagrożeń w dostępie do finansowania wynikających z uwarunkowań rynków finansowych na świecie.
Ryzyko kredytowe partnerów transakcji finansowych ograniczane jest poprzez monitoring ekspozycji kredytowej w
stosunku do przyznanych limitów. Partnerzy transakcji muszą posiadać odpowiedni rating, przyznany przez wiodące
agencje ratingowe bądź otrzymać gwarancje instytucji spełniających wymóg minimalnego akceptowalnego ratingu. Grupa
LOTOS zawiera transakcje finansowe z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej oraz stosuje dywersyfikację
instytucji, z którymi współpracuje.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym partnerów transakcji handlowych odbywa się poprzez poddanie procedurom
weryfikacji wiarygodności finansowej wszystkich klientów, którzy wnioskują o przyznanie limitów kredytowych. Limity te
przyznawane są w zależności od oceny wiarygodności kredytowej partnerów handlowych. Decyzje takie podejmuje osoba
odpowiedzialna za finanse w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS.
W celu zapewnienia efektywnego zarządzania ryzykiem finansowym i minimalizacji zagrożenia błędami, wszelkie dane
wykorzystywane dla tych potrzeb są starannie weryfikowane, a decyzje podejmowane na podstawie dokładnych analiz,
zgodnie z obowiązująca polityką zarządzania ryzykiem, strukturą limitów i procedurami operacyjnymi. Zasady i instrumenty
zarządzania ryzykiem finansowym oraz wpływ najistotniejszych czynników ryzyka na kształtowanie się poszczególnych
pozycji wyników finansowych, zostały przedstawione w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w części Dodatkowe
informacje i objaśnienia. Link → (http://raportroczny.lotos.pl/dane-finansowe/skonsolidowane-sprawozdaniefinansowe/dodatkowe-informacje-i-objasnienia)
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Ryzyka związane z działalnością poszukiwawczo-wydobywczą
W obszarze poszukiwawczo-wydobywczym występują ryzyka zarówno produkcyjno-techniczne, jak i poszukiwawcze,
geologiczno-złożowe oraz pogodowe. Wszystkie te ryzyka są monitorowane. Rok 2011 był kolejnym okresem wdrażania
odpowiednich strategii postępowania w celu ograniczania tych ryzyk.
Ze względu na specyfikę działalności jedno z ważniejszych zagrożeń stanowią ryzyka związane z procesem wydobycia
węglowodorów, które mogłyby skutkować skażeniem środowiska. Należą do nich rozlew ropy, kolizja morska, pożar,
erupcja gazu lub inna awaria. Stosuje się liczne środki zapobiegawcze, np. prowadzenie testów szczelności, monitorowanie
parametrów zagrożenia pożarem, prowadzenie profilaktyki erupcyjnej poprzez zabezpieczanie otworów. Wdrożone są
ponadto procedury postępowania zarówno przy realizacji codziennych prac, jak i w momencie zagrożenia awarią. Ważnym
elementem ograniczającym ryzyko jest prowadzenie regularnych szkoleń i ćwiczeń praktycznych dla pracowników. W
przypadku wystąpienia incydentu lub wypadku, dokonywana jest jego dokładna analiza, a samo zdarzenie jest omawiane
podczas bieżących szkoleń, w celu zapobiegnięcia ponownemu jego wystąpieniu.
Ryzyko techniczne związane jest z urządzeniami wykorzystywanymi do eksploatacji oraz poszukiwań węglowodorów.
Ogranicza się je poprzez monitorowanie stanu i parametrów urządzeń oraz nadzór techniczny i wykonywanie niezbędnych
testów. Prowadzone są także cykliczne szkolenia pracowników z zakresu eksploatacji urządzeń. Systemy eksploatacyjne i
technologiczne są poddawane audytom technicznym oraz są zlecane oceny niezawodności i ryzyka z tym związanego.
Mając na uwadze specyfikę działalności operacyjnej, nieustannie rozwijany jest system zarządzania utrzymaniem ruchu
oraz prewencyjne podejście, skutkujące ciągłym monitorowaniem najlepszych rozwiązań technicznych.
Ryzyko poszukiwawcze polega głównie na możliwości niewłaściwego oszacowania zasobów geologicznych. Dlatego
zasoby złoża szacowane są zawsze (zgodnie z zasadami klasyfikacji SPE 2007) w trzech wariantach P10/P50/P90, tzn.
podawana jest ilość, która może być potencjalnie wydobyta z poziomem pewności 10, 50 i 90%. Analizowany jest także
wewnętrzny wskaźnik prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu podczas oceny potencjału obszaru poddanego badaniom
geologicznym. Ponadto w fazie projektowej uwzględnia się ryzyko konieczności przeprowadzenia dodatkowych,
pogłębionych analiz geologicznych dla obszarów o dużym potencjale wydobycia. Przykładem tych działań mogą być
badania sejsmiczne 3D realizowane w pierwszej połowie 2011 r. w koncesjach PL 503 i PL 503B na Morzu Północnym.
Inne ryzyka w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym związane są m.in. z możliwością wystąpienia lub nasilenia zjawisk
powodujących utratę lub zanik wydajności odwiertów (np. spadek ciśnienia złożowego, zawodnienie złoża). Dla ograniczenia
tego typu ryzyka stosowane są metody związane ze stałym monitoringiem parametrów złożowych. Istotnym czynnikiem
eksploatacji złóż w środowisku morskim są warunki pogodowe, wymuszające w ekstremalnych przypadkach przerwy w
realizacji prac lub w wydobyciu. Dla ograniczenia negatywnych skutków materializacji ryzyka wdrażane są systemy stałego
monitoringu warunków pogodowych i uruchamiania procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.
Kierując się koniecznością zwiększenia własnego wydobycia w ramach nowych koncesji oraz późniejszą realizacją tych
projektów na podstawie umów konsorcjalnych, Spółka podejmuje działania w celu uzyskiwania możliwie najbardziej
pogłębionych informacji i analiz. Oceniane są zagrożenia dla projektów, wykonywane analizy mark et research, due
dilligence, studia wykonalności, analizy zagrożeń prawnych i finansowych tak, aby ryzyko wynikające z realizacji wspólnych
projektów zwłaszcza tych, w których LOTOS Petrobaltic nie zajmuje pozycji dominującej, było skutecznie minimalizowane.

Ryzyka związane z zapewnieniem surowców
Grupa LOTOS konsekwentnie dąży do dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw ropy naftowej. Polityka ta realizowana jest
poprzez koncentrację na zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej oraz poprawie
konkurencyjności. Bezpieczeństwo dostaw ropy budowane jest poprzez zwiększanie aktywności na międzynarodowym
rynku ropy, kontraktowanie dostaw różnych gatunków ropy transportowanych do rafinerii drogą morską z jednoczesnym
stworzeniem możliwości radykalnego zwiększenia ich udziału w całości dostaw ropy oraz wzrost roli własnego wydobycia.
Konkurencyjność kształtowana jest na drodze pełnego wykorzystania nadmorskiej lokalizacji rafinerii w Gdańsku i
możliwości otrzymywania dostaw surowca przez dwa niezależne od siebie kanały, tj. rosyjskiej ropy
transportowanej rurociągiem „Przyjaźń” oraz różnych gatunków ropy dostępnych poprzez infrastrukturę Naftoportu
(transportowanych drogą morską).
Odpowiedni dobór gatunków ropy i kierunków dostaw wynika z optymalizacji procesów w celu maksymalizacji marży
zintegrowanej. Identyfikowane i ograniczane są ponadto zagrożenia wynikające z posiadania zdywersyfikowanych źródeł
pozyskiwania ropy naftowej, związane z możliwością wystąpienia zakłóceń w dostawach surowca z różnych źródeł.

Ryzyka związane z działalnością operacyjną
Zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Spółki uwzględnia wiele aspektów: ryzyka procesowe i techniczne,
zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy oraz środowiskiem naturalnym, a także ryzyka prawne w tych obszarach.
Rok 2011 był pierwszym rokiem pracy rafinerii w Gdańsku w pełnej konfiguracji technologicznej, przewidzianej w projekcie
Program 10+. Stało się to możliwe dzięki oddaniu do użytkowania dwóch ostatnich instalacji technologicznych
zrealizowanych w ramach Programu 10+, tj. instalacji hydrokrakingu MHC (styczeń) oraz instalacji SDA/ROSE (marzec).
Tym samym, w związku z zakończeniem fazy realizacyjnej inwestycji, zidentyfikowane wcześniej ryzyka działalności
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operacyjnej wynikające z Programu 10+, uległy całkowitej eliminacji lub znacznemu zmniejszeniu. Działania
podejmowane w odniesieniu do zidentyfikowanych kluczowych ryzyk i skoncentrowanie się na ograniczaniu
prawdopodobieństwa ich wystąpienia, przyniosły pożądane oczekiwane efekty. Potwierdziły to ruchy testowe obu instalacji
przeprowadzone w maju z udziałem przedstawicieli licencjodawców i kontraktorów.
Kluczowym ryzykiem Programu 10+, związanym z działalnością rafinerii w Gdańsku na początku 2011 r., było ryzyko
związane z niepewnością wyniku testu jednoczesnej pracy wszystkich instalacji rafineryjnych, w warunkach maksymalnej
wydajności, zgodnie z wymogami umów kredytowych i pod nadzorem bankowych organów kontrolnych oraz doradców
technicznych. Test rafinerii odbył się w czerwcu 2011 r. i zakończył się wynikiem zgodnym z modelem ustalonym z
bankami.
Jednocześnie jednak trzeba zaznaczyć, że ryzykiem, które nadal się utrzymuje - choć z coraz mniejszym
prawdopodobieństwem – jest ryzyko ujawniania się w trakcie eksploatacji wad ukrytych dostarczonych materiałów lub
urządzeń. Tego typu zdarzenia mogą powodować zakłócenia bieżącej działalności instalacji oraz stwarzać zagrożenia w
zakresie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego. Brak ujawnionych poważnych usterek w
czasie rozruchu, uruchomienia i początkowego okresu eksploatacji, a także późniejszej normalnej pracy do końca 2011
r., instalacji MHC i SDA/ROSE powoduje redukcję prawdopodobieństwa wystąpienia wspomnianego ryzyka do poziomu
małego, którym zarządza się za pomocą codziennych, planowych działań związanych z utrzymaniem ruchu i bieżącą
kontrolą infrastruktury produkcyjnej.
Z działalnością operacyjną Grupy LOTOS wiążą się także określone ryzyka środowiskowe, wśród których najważniejsze
to:
ryzyko niespełnienia wymogów i przepisów krajowego i wspólnotowego prawa środowiskowego,
ryzyko związane z brakiem uprawnień do emisji CO2,
ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (opisane szczegółowo w dalszej części).

Ryzyko związane z możliwością niespełnienia wymogów aktów prawnych, dotyczących wpływu na środowisko,
minimalizowane jest przez ciągły monitoring przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, sprawne jego wdrażanie oraz
aktywne i efektywne uczestnictwo w procesie legislacyjnym. Uzyskiwanie wszelkich pozwoleń odbywa się z odpowiednim
wyprzedzeniem, uwzględniającym ryzyko przedłużenia się postępowania administracyjnego.
Grupa LOTOS prowadzi intensywne działania w celu ograniczenia ryzyka związanego z limitami uprawnień do emisji CO2 .
Na bieżąco analizowane są zmiany legislacyjne na szczeblu polskim i europejskim. Utrzymywana jest stała współpraca z
Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.
Dla instalacji rafineryjnych uczestniczących we wspólnotowym systemie handlu emisjami CO2 , w tym instalacji Programu
10+, które uruchomiono w 2010 r., liczba uprawnień do zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego, czyli 2012 r., jest
wystarczająca. Przyznano także dodatkowe uprawnienia dla elektrociepłowni, której emisja wzrosła w związku z obsługą
cieplną wspomnianych instalacji. Dla uruchomionych w 2011 r. ostatnich instalacji objętych Programem 10+ Grupa LOTOS
wystąpiła z wnioskiem o przyznanie uprawnień do emisji z krajowej rezerwy. W połowie 2011 r. Spółka je uzyskała.
Jednym z kluczowych ryzyk wpisanych w bieżące funkcjonowanie Grupy LOTOS, wobec którego prowadzone są
szczególne działania prewencyjne i przygotowawcze jest ryzyko zaistnienia awarii. Zdarzenia awaryjne mogą skutkować
zatrzymaniem instalacji, pożarem, wybuchem, ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do środowiska bądź wypadkiem
przy pracy. Aby zapobiec tego typu zdarzeniom, stosowane są różnorodne systemowe działania profilaktyczne,
monitorujące stan techniczny maszyn i urządzeń i zapobiegające wystąpieniu awarii. W celu zapewnienia właściwej jakości
usług remontowych i inwestycyjnych oraz jakości stosowanych materiałów i części zamiennych, wykorzystywane są
systemy standardów technicznych i procedur, w tym listy kwalifikowanych dostawców urządzeń i usług technicznych czy
procedury przyjmowania i kontroli dostaw.
W Grupie LOTOS prowadzona jest także analiza krytyczności urządzeń, czyli jest identyfikowane i oceniane ryzyko oraz
wdrażane plany postępowania dla poszczególnych urządzeń w zależności od stopnia ich krytyczności. Większość
najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonalnego urządzeń, została sklasyfikowana na podstawie takich
kryteriów jak: stopień bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, znaczenie urządzenia dla instalacji i zakładu czy
prawdopodobieństwo zaistnienia awarii. Zakwalifikowanie urządzenia do określonej grupy krytyczności ma zasadniczy wpływ
na wybór i stosowanie dla tego urządzenia optymalnej strategii utrzymania ruchu.
Instalacje wybudowane w ramach Programu 10+ już od ponad roku są normalnie eksploatowane, w związku z czym, dzięki
nabytym doświadczeniom oraz prowadzonym kontrolom, sukcesywnie spada ryzyko ujawnienia się ukrytych wad
technicznych, czy błędów obsługi lub napraw. Pozytywnym aspektem eksploatacji nowych instalacji Programu 10+ jest
możliwość rezerwowania dużej części istniejących mocy przerobowych. Stąd wystąpienie awarii na jakiejkolwiek instalacji,
nie powoduje tak rozległych konsekwencji w całym zakładzie i możliwa jest prawie niezakłócona praca pozostałej części
rafinerii.
Czynnikiem mogącym zwiększać ryzyko awarii w nowych instalacjach jest niedostateczne doświadczenie załogi. W rafinerii
podjęto szereg działań, by je zminimalizować. Wśród nich wymienić należy zatrudnienie pracowników do obsługi nowych
instalacji z dużym, nawet dwuletnim wyprzedzeniem, by proces szkolenia mógł zostać zakończony przed oddaniem nowych
instalacji do eksploatacji. Dodatkowo Grupa LOTOS, podobnie jak w 2010 r., zainwestowała w najnowocześniejsze
narzędzia do szkolenia obsługi instalacji, tj. symulatory treningowe. Urządzenia te to przemysłowe odpowiedniki
stosowanych w lotnictwie symulatorów lotu. Umożliwiają przeszkolenie obsługi instalacji w warunkach bardzo zbliżonych do
warunków pracy z rzeczywistą instalacją.
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Na terenie rafinerii wykorzystywane są technologie i urządzenia spełniające kryteria najlepszych dostępnych technik BAT
(ang. Best Available Techniques). Instalacje procesowe wyposażone są w systemy bezpieczeństwa i ochrony, w tym
wielowarstwowe systemy zabezpieczeń, tj. warstwy zapobiegania, ochrony i przeciwdziałania. Wykorzystywane są systemy
alarmowe, blokadowe i awaryjnego zatrzymania instalacji w celu zapobiegania niekontrolowanemu rozwojowi sytuacji
awaryjnej i ochrony przed poważniejszym uszkodzeniem maszyn i urządzeń.
W celu ograniczenia skutków awarii, prowadzone są systematyczne szkolenia i ćwiczenia praktyczne dla wszystkich
pracowników rafinerii z zakresu reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne, co pozwala zapewnić szybką i skuteczną
reakcję w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia. W przypadku, gdy zdarzenie awaryjne jednak wystąpi,
przeprowadzane są dogłębne analizy oraz wdrażane działania, mające na celu zapobieganie ponownemu wystąpieniu awarii.
Zgromadzone informacje są wykorzystywane przy kolejnej ocenie ryzyka technicznego.
Z uwagi na charakter procesów produkcyjnych bardzo ważna dla Spółki jest sfera bezpieczeństwo pracy. Na wielu
stanowiskach pracy występują zagrożenia związane z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników
niebezpiecznych i uciążliwych. Każde stanowisko oceniane jest zatem pod kątem ryzyka zawodowego, w tym
występowania m.in. atmosfery wybuchowej, hałasu czy narażenia na kontakt z niebezpiecznymi substancjami
biologicznymi i chemicznymi. Na podstawie dokonanej oceny wdrażane są systemy zabezpieczeń, ochrony indywidualnej i
zbiorowej.
Grupa LOTOS wprowadza nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpiecznych
warunków pracy wszystkim osobom przebywającym lub pracującym na terenie i na rzecz Spółki. Prowadzone są regularne
kontrole poprawności stosowania zasad postępowania, a wymagania pokontrolne są egzekwowane. W wielu przypadkach
wdrożone w Grupie LOTOS wymagania są na tyle rygorystyczne, że wykraczają poza obowiązki wynikające z
uregulowań prawnych.

Ryzyko zaostrzenia wymagań jakościowych dla produktów naftowych
Grupa LOTOS monitoruje projekty nowych norm i rozporządzeń, mających wpływ na działalność produkcyjną i handlową.
Źródłem informacji na temat przyszłych zmian dotyczących wymagań jakościowych jest Komitet Techniczny 222 Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego do spraw przetworów naftowych i cieczy eksploatacyjnych. Dzięki uczestnictwu w pracach
podkomitetów, wchodzących w jego skład, Spółka ma możliwość opiniowania projektów norm europejskich jeszcze w fazie
ich powstawania.
Dodatkowy wpływ na poziom wymagań jakościowych, zwłaszcza dla paliw silnikowych, Grupa LOTOS uzyskuje dzięki
uczestnictwu w pracach branżowego stowarzyszenia Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Pozwala to
ograniczać ryzyko nieterminowego dostosowania się do przyszłych standardów jakościowych produktów naftowych.

Ryzyko w obszarze handlowym
Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS prowadzona jest w warunkach nieustannej konkurencji cenowej oraz przy
dużej dynamice zmian zachodzących w ogólnoświatowej sytuacji makroekonomicznej. Okoliczności te wymagają
doskonalenia narzędzi do monitorowania parametrów związanych z obszarem cen i marż. W sferze handlu detalicznego
prowadzona jest dywersyfikacja rynku, uwzględniająca segmenty mniej podatne na obniżające marżę działania konkurencji,
a także działania ukierunkowane na trwałe pozyskanie klientów.
Grupa LOTOS zarządza także ryzykiem mniejszego popytu krajowego na swoje produkty. Zmniejszenie popytu może
nastąpić w konsekwencji wzrostu konkurencyjności cenowej lub ogólnego obniżenia popytu spowodowanego czynnikami
makroekonomicznymi. Do sposobów zarządzania tym rodzajem ryzyka zalicza się realizowanie sprzedaży poprzez różne
kanały dystrybucji, prowadzenie konkurencyjnej polityki cenowej oraz optymalizacja kosztów operacyjnych.
Zarządzanie ryzykiem w obszarze handlowym ukierunkowane jest także na utrzymanie płynności dostaw produktów na
rynek. Proces ten jest koordynowany w Grupie LOTOS poprzez współpracę obszarów sprzedaży, logistyki, produkcji oraz
tradingu i optymalizacji. Celem podejmowanych działań jest wyznaczanie spójnych i zoptymalizowanych kierunków
postępowania w ujęciu całego łańcucha dostaw.

Koszty wdrożenia strategii zabezpieczających
W przypadku, gdy działania ograniczające ryzyko niosą ze sobą konieczność poniesienia dużych kosztów, stosowana jest
w Spółce zasada ALARP (ang. As Low As Reasonably Practicable). Oznacza to, że poziom ryzyka obniża się tak dalece,
jak to jest tylko możliwe, o ile okaże się to praktycznie uzasadnione. Ryzyko jest akceptowalne, jeżeli nie można już
bardziej go ograniczyć lub, gdy koszty ograniczenia są większe niż uzyskane korzyści. Wszelkie strategie
zabezpieczające, w tym plany ograniczania ryzyka, jego transferu, np. przez ubezpieczenia wdrażane są zatem po ich
dokładnej analizie, szczególnie pod względem koniecznych do poniesienia nakładów finansowych.

Zobacz także:
Zarządzanie ryzykiem
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Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju
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Optimum. Odpowiedzialne decyzje
- wywiad z Prezesem Zarządu
Koncern dąży do wybudowania na Pomorzu kawern solnych. To idealne
miejsce dla regionalnego centrum sektora energii.

Wywiad z Pawłem Olechnowiczem, Prezesem Zarządu, Dyrektorem
Generalnym Grupy LOTOS S.A.
- Tytuł Raportu Rocznego to „Optimum. Odpowiedzialne decyzje”. Ideą przewodnią publikacji jest optymalne,
czyli jak najlepsze w danych warunkach, dążenie do realizacji celów. Czy tak scharakteryzowałby Pan
działalność Grupy Kapitałowej LOTOS w 2011 r.?
Rok 2011 był pierwszym, w którym mogliśmy liczyć na pierwsze realne efekty zrealizowanego z powodzeniem Programu
10+. Jednocześnie jednak rok ten przyniósł nową falę niepewności finansowej i gospodarczej na świecie. Działania koncernu
były w tym okresie podporządkowane prowadzeniu biznesu w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie
posiadanego potencjału, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności bezpiecznego rozwoju oraz utrzymaniu zaufania rynku.
Odpowiedzialnymi decyzjami ograniczyliśmy poziom ryzyka w działalności, przyczyniając się jednocześnie do powstania
dodatkowej wartości społecznej i ekonomicznej, oczekiwanej przez gospodarkę w trudnym czasie.
Grupa LOTOS realnie i optymalnie ocenia swoje możliwości w konkretnych warunkach otoczenia, dzięki czemu jej
zachowanie na rynku gwarantuje bezpieczeństwo, stabilność, pewność i zaufanie – wartości szczególnie pożądane w
gospodarce czasów kryzysu. Dajemy w ten sposób dowód swego przekonania o wartości, jaką stanowi zrównoważony
rozwój zarówno biznesu, jak i jego społecznego otoczenia.
W niesprzyjających okolicznościach zyskały na znaczeniu wartości i kompetencje firmy, które pozytywnie wyróżniają nas
na tle otoczenia. Należy do nich zaliczyć otwartość na potrzeby oraz dobre rozumienie oczekiwań kluczowych
interesariuszy, połączone z poczuciem odpowiedzialności wobec nich. Ten rodzaj postawy skłania nas do nieustannego
poszukiwania nowych rozwiązań. Realizacja wspomnianych wartości znalazła swoje odzwierciedlenie w 2011 roku nie tylko
w przejrzystej komunikacji z rynkiem kapitałowym, skutkującej wiarygodnością biznesową, w dobrych wynikach działalności
podstawowej, ale i w kreowaniu oferty usług i produktów dostosowanych do nowych wyzwań gospodarczych i społecznych.
To właśnie w 2011 roku firma wprowadziła na rynek nową markę: LOTOS Optima. Brand ten reprezentuje szybko
powiększającą się sieć ekonomicznych stacji paliw. Segment ekonomiczny nastawiony na wartość, to obecnie
najdynamiczniej rozwijająca się i perspektywiczna część rynku. Klienci stają się coraz bardziej pragmatyczni, dlatego
koncern oferuje im produkty i usługi dostarczające więcej korzyści i wartości dodanej, w sposób dostosowany do
zasobności finansowej dużej części Polaków. Optima to odpowiedź koncernu na nowe oczekiwania rynku.
- Strategia koncernu jest także ukierunkowana na ochronę środowiska oraz zwiększania bezpieczeństwa w
sektorze energii.
Grupa LOTOS dąży do stałego ograniczania wpływu swojej działalności na środowisko przez rygorystyczne stosowanie
obowiązujących standardów wydobywania, produkcji i przerobu węglowodorów, a także spełnianie ostrych norm
środowiskowych w procesie produkcji, transportu i sprzedaży produktów ropopochodnych. W swojej działalności
wydobywczej stosujemy najlepsze dostępne obecnie techniki i zasady postępowania, stale analizując możliwości stwarzane
w tym zakresie przez nowe technologie.

1

Zmierzamy do rozpoznania i rozwinięcia możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz
niekonwencjonalnych. Jeszcze w 2012 roku Grupa LOTOS planuje rozpoczęcie poszukiwań gazu łupkowego oraz zakłada
wzięcie udziału w nowych przetargach na koncesje poszukiwacze i wydobywcze węglowodorów na terytorium Litwy. Jednak
już obecnie, dzięki zakończonej w 2011 r. realizacji Programu 10+, gdańska rafineria koncernu dysponuje technologiami
efektywnymi energetycznie. Dzięki zastosowaniu metod efektywnego wykorzystywania energii zamierzamy do 2020 roku o
6% zredukować poziom emisji dwutlenku węgla.
W najbliższych tygodniach nastąpi zmiana paliwa zasilającego rafinerię na gaz ziemny. Zmiana przyniesie korzyści
ekologiczne Spółce i jej otoczeniu, ponieważ gaz emituje mniej niż dotychczas stosowane paliwa dwutlenku siarki i tlenków
azotu, a także gazów cieplarnianych, głównie CO2 .
Nasza odpowiedzialność przejawia się także w podejściu do zwiększania poziomu bezpieczeństwa w sektorze energii w
kraju. Grupa LOTOS wspiera polski rząd, aby zmienić system zapasów obowiązkowych. To jeden z filarów bezpieczeństwa
energetycznego. Zapewniamy nie tylko stabilne dostawy surowca energetycznego, jakim jest ropa naftowa, ale i jesteśmy
wraz z PERN „Przyjaźń” inicjatorem działań zmierzających do wybudowania zbiorników na ropę i paliwa płynne, takie jak
olej napędowy czy lekki olej opałowy, w kawernach solnych. Pomorze z uwagi na warunki geologiczne, a także bezpośredni
dostęp do morza i dobrze rozwiniętą infrastrukturę portową, jest dobrym miejscem dla powstania regionalnego centrum
sektora energii.
- Grupa LOTOS aktywnie uczestniczy w realizacji polityki państwowej dotyczącej sektora energii. Co w tym
obszarze, poza wspomnianymi projektami, przyniósł 2011 rok?
Naszym stałym zadaniem jest uczestniczenie w eksperckich zespołach powoływanych przez administrację państwową,
których celem jest wypracowywanie nowych rozwiązań legislacyjnych w obszarze sektora energii oraz branie udziału w
konsultacjach społecznych projektów ustaw regulujących działalność sektora.
Grupa LOTOS współpracuje z Ministerstwem Gospodarki przy przygotowywaniu materiałów informacyjnych dla
Międzynarodowej Agencji Energii na temat branży paliwowej, uczestniczy także w pracach Międzyresortowego Zespołu ds.
Prawa Naftowego. Prace legislacyjne w 2011 roku obejmowały m.in. opiniowanie projektu ustawy o biokomponentach i
biopaliwach ciekłych czy ustawy o zapasach ropy naftowej i paliw. Ponadto uczestniczymy w posiedzeniach Komisji
Międzyrządowych Rosji, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Ukrainy i Białorusi. Spółka stale uczestniczy w organizowanych
przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo
Środowiska spotkaniach na najwyższym szczeblu w zakresie funkcjonowania sektora energii. W 2011 roku Grupa LOTOS
m.in. przygotowała wspólnie z uczelniami wyższymi ,,Program kształcenia i doskonalenia kadr dla sektora energii Libii‘’ w
związku z wizytą wiceministra spraw zagranicznych wraz z grupą polskich przedsiębiorców w tym kraju.
W drugiej połowie roku wspieraliśmy administrację państwową w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej. W Spółce odbyły się w tym czasie dwa ważne spotkania zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki, tj.
wizyta Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej oraz wizyta Attaché ds. energii z krajów
Wspólnoty.
- Jest Pan Przewodniczącym Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners, które w 2011 r. szczególnie
aktywnie działało na rzecz budowy efektywnej energetycznie gospodarki Unii Europejskiej.
Współczesny biznes chcąc świadomie uczestniczyć w przemianach podejmuje dyskusję z partnerami biznesowymi,
rządowymi, społecznymi i politycznymi. Dominuje klimat otwarcia na współpracę zmierzającą do budowy lepszej
przyszłości nie tylko samych firm, ale i ich społecznego i gospodarczego otoczenia. Konieczne jest zmierzenie się z
globalnymi wyzwaniami, nie tylko klimatycznymi. To dowód odpowiedzialnego i mądrego przywództwa zarządów i firm, które
są liderami w swoich branżach. Dzięki współpracy z organizacjami naukowo-badawczymi, a także działaniom lobbingowym
na forum międzynarodowym, przyczyniamy się do powstawania nowatorskich rozwiązań służących potrzebom
zrównoważonego rozwoju.
Przykładem tego rodzaju zaangażowania ze strony Grupy LOTOS jest właśnie działalność na forum Central Europe Energy
Partners (CEEP) – organizacji non-profit, której Spółka jest jednym z członków założycieli. Celem tego międzynarodowego
stowarzyszenia jest działanie na rzecz wspierania integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej
polityki energetycznej oraz bezpieczeństwa Unii Europejskiej w sektorze energii. W tym zakresie CEEP blisko współpracuje
z renomowanymi think-tankami, takimi jak Center for Strategic & International Studies oraz Atlantic Council w
Waszyngtonie, Windsor Energy Group i King’s College w Londynie, a także organizacjami - International Energy Agency w
Paryżu czy Europia w Brukseli.
CEEP bierze udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach dotyczących sektora energii organizowanych na forum Unii
Europejskiej, w tym także w grupach roboczych. W 2011 roku stowarzyszenie włączyło się w prowadzoną przez Komisję
Europejską dyskusję na temat przyszłości sektora energii w Unii Europejskiej do 2050 roku. LOTOS, jako jeden z członków
CEEP, aktywnie uczestniczy w konsultacjach oraz pomaga w przygotowywaniu materiałów eksperckich na potrzeby
instytucji unijnych.

Zobacz także:
Udział w polityce państwa
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Uwarunkowania działalności
Rok 2011 przyniósł wzrost ryzyka geopolitycznego w regionach będących
poważnymi światowymi dostawcami ropy.
Dynamika PKB w latach 2010-2012 (%)

Sytuacja gospodarcza w 2011 r. kształtowała się gorzej niż oczekiwano.
Największe gospodarki świata utrzymały dodatni wzrost gospodarczy, był on
jednak niższy niż w roku poprzedzającym. Głównymi czynnikami hamującymi
dynamikę wzrostu gospodarczego był wolniej odbudowujący się popyt detaliczny
w krajach rozwiniętych oraz ponowna niestabilność finansowa na rynkach,
szczególnie europejskich1 .
Rok 2011 stał pod znakiem ujawniania kłopotów kolejnych państw europejskich z
zadłużeniem finansów publicznych. Wdrażane były programy ratunkowe,
nierzadko spotykające się z silnymi protestami społecznymi. Nie brakowało
spekulacji ekonomistów i publicystów co do ewentualnego rozpadu strefy euro, a
nawet całej Unii Europejskiej. Niepewność ta miała negatywny wpływ na
prognozy rozwoju globalnej gospodarki. Wspomnieć należy również katastrofę –
trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii, które spowodowały szok na wielu rynkach,
w tym naftowym.
Zachodziły także istotne zmiany geopolityczne połączone z konfliktami i
zamieszkami w Afryce Północnej - w rejonach o dużym potencjale produkcyjnym
ropy. Zamieszki i niepokoje społeczne, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Syrii,
Jemenie, Kuwejcie, Nigerii rodzą poważne obawy o zakłócenia w dostawach ropy
naftowej do Europy. W skutek zamieszek, które doprowadziły do wojny domowej
w Libii, zmniejszona została podaż ropy z tego kraju. Należy pamiętać, że skutki
braku pełnych mocy produkcyjnych w Libii będą odczuwalne jeszcze przez długi
czas. Międzynarodowa Agencja Energii (International Energy Agency,
IEA) szacuje spadek produkcji ropy w 2011 r. w Libii, Syrii i Jemenie na około
450 mln baryłek 2 . Został on częściowo skompensowany uwolnieniem zapasów
IEA. Według Agencji skutki wydarzeń w Libii dla rynku ropy byłyby jeszcze
większe, gdyby nie kryzys gospodarczy i ograniczony popyt w Europie.
Kolejnym ogniskiem napięć w ostatnich tygodniach 2011 r. okazał się Iran,
prowadzący swój program nuklearny. Konflikt narastający wokół potencjalnej
blokady cieśniny Ormuz, będącej jednym z kluczowych morskich kanałów
transportowych ropy na świecie, możliwość wprowadzenia sankcji europejskich
na zakup irańskiej ropy oraz ryzyko konfliktu zbrojnego między Izraelem a
Iranem, były powodami aprecjacji cen na rynku ropy.

Dynamika PKB w 2010 i 2011 (zmiana
roczna) (%)

Marże rafineryjne (USD/bbl)

Kształtowanie się popytu na ropę
(mb/d)

Czynniki ryzyka geopolitycznego w regionach będących poważnymi światowymi
dostawcami ropy, wyniosły średnie notowania Dtd Brent w 2011 r. na rekordowy
w historii poziom 111,5 USD/bbl (dla porównania w 2010 r. były one na poziomie
79,5 USD/bbl). W połączeniu ze słabnącą względem dolara złotówką wysokie
poziomy cen surowca znalazły swoje odzwierciedlenie także w nowych
rekordach cen na stacjach paliw w Polsce.
Konsumpcja paliw na świecie (tys. b/d)

Globalne ożywienie gospodarcze jest zagrożone przede wszystkim problemami
w strefie euro. Problemy strefy euro widoczne są już w szacunkach dynamiki
PKB w 2011 r., które dla gospodarki światowej wyniosło 3,8% (o 0,2 p.p. mniej
niż w prognozach z września 2011 r.). Wyższa korekta (0,7 p.p. w dół) dotyczy
prognozy na 2012 r. i kształtuje oczekiwane tempo wzrostu PKB na poziomie
3,3%. Nowa wartość prognozy uwzględnia płytką recesję (-0,1% PKB) dla Unii
Europejskiej3 .
Przezwyciężenie trudności gospodarczych w krajach rozwiniętych będzie
wymagało przede wszystkim reform w obszarze polityki budżetowej, w celu
zlikwidowania nierównowagi finansowej sektora publicznego. Ogranicza to
możliwości interwencyjne władz publicznych w realną sferę gospodarki.
1

1

Prognozowana konsumpcja paliw na
świecie (tys. b/d)
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World Economic Outlook, MFW, 9.2011 r.
Oil&Gas Journal, 1.2012 r.
3
World Economic Outlook Update, 1.2012 r.
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Sytuacja sektora rafineryjnego
Z powodu problemów gospodarczych w Europie, marże rafineryjne w regionie
podlegały trendowi spadkowemu. W pierwszej połowie 2011 r. rafinerie mające
możliwość zakupu i przerobu ropy Ural, korzystały z dodatkowej premii
związanej z dyferencjałem cenowym między ropą Ural i Brent. Jednak w drugiej
połowie roku dyferencjał ten był bliski zera, co zbliżyło poziom marż rafinerii
przerabiających ropę Ural do marży bazującej na referencyjnej ropie Brent.
Trudna sytuacja na europejskim rynku rafineryjnym dotknęła głównie rafinerie
mniej zaawansowane technologicznie (tzw. hydroskimming), których uzyski
wysokomarżowych paliw z ropy są niższe od rafinerii nowoczesnych (tzw.
cracking). Dla wielu rafinerii typu „hydroskimming” marże rafineryjne były ujemne.
Pod koniec 2011 r. potwierdzeniem tego negatywnego trendu były poważne
problemy finansowe niezależnej firmy rafineryjnej Petroplus, która jest
właścicielem kilku rafinerii w Europie Zachodniej.
Produktem o najbardziej zmiennych marżach w 2011 r. była benzyna. Rok
zaczął się od silnych wzrostów, jednak w jego końcówce poziom marży
benzynowej zbliżył się nawet do 0 USD/bbl. Benzyna jest paliwem, które
szybciej reaguje na zmiany cen lub zmianę sytuacji gospodarczej i sytuacji
materialnej konsumentów. Dodatkowo europejski sektor rafineryjny cierpi na
strukturalne nadwyżki produkcji frakcji benzynowych. Ta wysoka podaż oraz
coraz bardziej ograniczone możliwości eksportu benzyn na kontynent
amerykański negatywnie wpływały na poziom marż.

Prognozowana konsumpcja paliw w
Europie (tys. b/d)

Konsumpcja paliw w Polsce (tys. ton)

Stacje paliw w Polsce na koniec 2011
roku

Marże na średnich frakcjach, a szczególnie na oleju napędowym, zachowywały
się stabilnie. Jest to grupa produktów o największym zapotrzebowaniu w
Europie. Stąd nawet niepewność gospodarcza nie zaburzyła silnego popytu na
olej napędowy na Starym Kontynencie. Warto odnotować umocnienie w
końcówce roku marż na ciężkim oleju opałowym, czego uzasadnieniem jest
wprowadzenie nowej polityki podatkowej przez Rosję i w efekcie zmniejszenie
podaży tego produktu ze wschodu.
Odnotowany w 2011 r. wzrost gospodarczy przyczynił się do zwiększenia
zużycia ropy naftowej. Nastąpił ogólny wzrost zapotrzebowania na ropę naftową, szczególnie w wyniku wyższej konsumpcji
w krajach rozwijających się4 , a także wzrost ceny surowca na rynku. Organizacje branżowe szacują przeciętne
zapotrzebowanie na surowiec w 2011 r. na poziomie 88,3 mb/d, tj. o około 1% (0,9 mb/d) więcej niż w roku poprzedzającym.
Jednocześnie średnie oczekiwane zużycie ropy w 2012 r. wynosi 89,5 mb/d, co oznacza wzrost 1,3% 5 . Średniookresowe
prognozy MAE przewidują zapotrzebowanie na surowiec w 2016 r. na poziomie 95 mb/d, co oznacza złożoną stopę roczną
wzrostu (CAGR) w wysokości 1,3%.
Szacunki MAE wskazują, że motorem wzrostu globalnego jest rosnące zapotrzebowanie na surowiec w krajach
rozwijających się. W 2011 r. wzrost w krajach poza OECD wyniósł 1,2 mb/d, a w 2012 r. może przyspieszyć do 1,6 mb/d.
Jednocześnie konsumpcja w krajach rozwiniętych obniżyła się o 0,5 mb/d (2011 r.), a spadek w 2012 r. może wynieść 0,3
mb/d.
Szacowane zapotrzebowanie na surowiec w Europie w 2011 r. wynosiło 15 mb/d, wobec prognozowanej konsumpcji na 2012
r. na poziomie 14,8 mb/d6 .
4

Oil Market Report, MAE, 12. 2011 r.
Wyliczenia w łasne na podstaw ie danych OPEC, MAE, US EIA.
6 Oil Market Report, MAE, 12.2011 r.
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Międzynarodowy rynek paliw7
Szacuje się, że popyt na produkty rafinacji ropy wzrósł w 2011 r. globalnie o 1,2%. Wzrost zapotrzebowania zanotowano
przede wszystkim w segmencie oleju napędowego (3,3%) oraz LPG (2,3%), zużycie benzyn silnikowych pozostało na
niezmienionym poziomie (-0,2%). Ponownie spadła konsumpcja lekkiego oleju opałowego (-2,8%). Zanotowane zmiany w
globalnej konsumpcji paliw są wynikiem słabego wzrostu gospodarczego.
Prognozuje się wzrost konsumpcji produktów rafineryjnych na świecie do 2016 r. o 6%. Silny wzrost – w relacji do 2011 r. -

2

szacuje się dla zapotrzebowania na olej napędowy (14%) oraz LPG (10%). Konsumpcja benzyn może zmaleć o niecały 1%.
Prognozuje się także spadek zużycia lekkiego oleju opałowego (-17%).
Na rynku europejskim szacuje się zmniejszenie popytu w 2011 r. o 0,8%. Wzrost zużycia odnotowano jedynie w
konsumpcji średnich destylatów – w konsumpcji oleju napędowego dynamika wyniosła 0,6%, natomiast zapotrzebowanie na
paliwo lotnicze JET wzrosło o 1,2%. Spadek konsumpcji zanotowano dla benzyn silnikowych (-3,6%), LPG (-0,4%) oraz
LOO (-4,4%).
Do 2016 r. prognozuje się spadek popytu na produkty rafinacji w Europie o 3,2%. Według szacunków, jednym z powodów
będzie znaczący spadek konsumpcji benzyn o ponad 13%. Jednocześnie oczekuje się silnego wzrostu zapotrzebowania na
średnie destylaty – oleje napędowe (6,4%) oraz paliwo lotnicze (2,0%).
Na europejskim rynku samochodowym w 2011 r. odnotowano nieznaczny 1,4% spadek rejestracji nowych samochodów
osobowych, do poziomu 13,6 mln sztuk. Natomiast w segmencie pojazdów użytkowych zanotowano 10% wzrost (do
poziomu 2 mln sztuk). W grupie rejestrowanych nowych samochodów osobowych widać zwiększone zainteresowanie
pojazdami napędzanymi silnikami diesla – ich udział w I kwartale 2011 r. wyniósł 55%, po 52% w 2010 r. i 46% w 2009 r. 8 .
7
8

Mid-Term Oil Market Outlook 2011-2016, JBC Energy, 10.2011 r.
Stow arzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów Samochodow ych.

Polska – otoczenie makroekonomiczne
W 2011 r. polska gospodarka zanotowała dobre wyniki ekonomiczne. Realny wzrost PKB wyniósł 4,3% (wobec 3,9% w
2010 r.), do czego przyczyniło się zwiększenie konsumpcji krajowej oraz nakładów inwestycyjnych. Średnioroczny poziom
inflacji wyniósł w ubiegłym roku 4,3%.
Pozytywne sygnały odnotowano także na rynku pracy: dynamika zatrudnienia wyniosła 3,2% natomiast wzrost płac w
sektorze przedsiębiorstw wyniósł 5%. Poziom bezrobocia na koniec 2011 r. wyniósł 12,5% i był zbliżony do poziomu
sprzed roku.

Polski rynek paliw
W 2011 r. gospodarka Polski znajdowała się w fazie wzrostowej kolejnego cyklu koniunkturalnego. Wstępne szacunki GUS
określają tempo wzrostu PKB na 4,3%. Ożywienie wykazał popyt wewnętrzny (wzrost 3,8%), a realizacja odkładanych w
latach wcześniejszych inwestycji (dynamika 8,7%) pozytywnie stymulowała gospodarkę.
Dobra sytuacja gospodarcza kraju w 2011 r. wpływała pozytywnie na popyt na usługi transportowe oraz wzrost potencjału
przewozowego, czego następstwem był wzrost popytu na główne paliwo transportowe, jakim jest olej napędowy. Zgłoszony
popyt na olej napędowy w 2011 r. przekroczył poziom 13,3 mln ton i był o 8% wyższy niż w roku poprzednim9 .
Wzrost popytu na olej napędowy wraz z czynnikami takimi, jak postępująca dieselizacja oraz zawirowania cenowe na
światowych rynkach naftowych, przyczyniły się do spadku popytu na benzynę i spowodowały, że konsumpcja tego paliwa w
2011 r. spadła prawie o 5% w stosunku do 2010 r. i wyniosła 4 mln ton. Podobne trendy w konsumpcji paliw obserwuje się w
całej Europie.
Równolegle ze spadkiem popytu na benzynę odnotowano 4% spadek zainteresowania LPG, który spadł z poziomu 2,2 mln
ton w 2010 r. do około 2,1 mln ton w 2011 r. Tendencje spadkową notowała również konsumpcja lekkiego oleju opałowego,
którego zużycie w 2011 r. zmniejszyło się szczególnie ze względu na cieplejszą niż w poprzednich latach zimę pod koniec
roku oraz trwałe zmiany w strukturze zużycia paliw grzewczych. Spadek popytu LOO wyniósł 9%.
Łącznie popyt na paliwa płynne: olej napędowy, benzynę, LPG i lekki olej opałowy - dzięki wysokiej konsumpcji oleju
napędowego i dynamicznemu rozwojowi tego rynku - wzrósł w stosunku do 2010 r. o 2,9%.
Prognozy gospodarcze dla Polski na przyszłość są dość optymistyczne, co pozwala przypuszczać, że w kolejnych latach
dobre wyniki polskiej gospodarki będą pozytywnie stymulować popyt na paliwa. Prognozuje się, że popyt na paliwa będzie
rosnąć w tempie około 3% rocznie.
Popyt na paliwo lotnicze, dzięki zwiększonej liczbie pasażerów i operacji lotniczych w 2011 r. odnotował 3% wzrost w
stosunku do 2010 r. Perspektywy dla rynku paliwa lotniczego na przyszłe lata są dobre – wzmożony ruch pasażerski na
Euro 2012 oraz rozwój połączeń lotniczych i wzrost mobilności Polaków związany z bogaceniem się społeczeństwa
sprawia, że prognozowana konsumpcja na przyszłe lata charakteryzuje się trendem rosnącym, ze średnią dynamiką na
poziomie około 5% rocznie.
9
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Szacunki na podstaw ie POPiHN.

Sytuacja na detalicznym rynku paliw w Polsce
Rok 2011 charakteryzował się dalszą konsolidacją sektora detalicznego oraz optymalizacją sieci stacji. Pod koniec roku na
detalicznym rynku paliw w Polsce działało 6.764 stacji, co jest poziomem zbliżonym do 2010 r.
Dane wskazują, że spadek liczby stacji nastąpił w sektorze operatorów niezależnych, a wzrost liczby stacji w sieci
odnotowały przede wszystkim koncerny krajowe i zagraniczne. Widoczny był również ruch w segmencie stacji
autostradowych - pod koniec roku funkcjonowało w Polsce 38 MOP (Miejsc Obsługi Podróżnych). W kolejnych latach
oczekuje się dalszego rozwoju tego segmentu.
Do ważnych wydarzeń na rynku detalicznym w 2011 r. zaliczyć należy pojawienie się nowej marki w segmencie
ekonomicznym – LOTOS Optima, pod której brandem na koniec roku funkcjonowało 50 stacji.
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Perspektywy rozwoju
W kształtowaniu się cen ropy naftowej, przypuszczalnie mogą zarysować się ścierające się ze sobą dwa trendy. Z jednej
strony rosnąca konsumpcja ropy naftowej i jej produktów w krajach rozwijających się, niestabilna sytuacja geopolityczna i
działania spekulacyjne mogą kreować wzrost cen. Z drugiej zaś strony relatywna stagnacja gospodarek rozwiniętych,
stopniowe uruchamianie nowych zasobów ropy naftowej oraz coraz wyższy stopień wykorzystywania niekonwencjonalnych
zasobów energii mogą ten wzrost cen ograniczać, prowadząc do równoważenia relacji popytu i podaży.
Prognozy KBC1 przedstawione w grudniu 2011 r. pokazują, iż cena ropy w najbliższym czasie będzie wykazywała trend
rosnący, co stwarza dobrą perspektywę dla sektora poszukiwawczo–wydobywczego, w tym dla złóż podmorskich oraz
niekonwencjonalnych.
Perspektywy rozwoju działalności produkcyjnej i handlowej będą determinowane przez popyt na produkty naftowe i poziom
wypracowywanych marż. Prognozy Komisji Europejskiej przewidują dla Polski na najbliższe lata wzrost PKB (2,5% w 2012
r., 2,8% w 2013 r.), znacznie powyżej średniej dla całej Unii Europejskiej (0,6% w 2012 r., 1,5% w 2013 r.). Czynnik ten
będzie miał istotne znaczenie dla kształtowania się wzrostu popytu na paliwa. W zakresie zapotrzebowania na paliwa
naftowe w Polsce rysuje się zatem pozytywna perspektywa dla producentów. Należy ocenić, iż stały trend wzrostowy
wykazuje zwłaszcza popyt na olej napędowy, będący głównym produktem rafinerii w Gdańsku. Perspektywa dla rynku
benzyn w Polsce rysuje się neutralnie. Jednakże ostatnie zmiany podatkowe w Polsce w sprawie podwyższenia wysokości
podatku akcyzowego i opłaty drogowej od oleju napędowego i LPG mogą wpłynąć na zmianę wyborów nabywców przy
zakupie samochodów na korzyść samochodów z silnikami o zapłonie iskrowym, a w konsekwencji zmienić relacje w
strukturze popytu na paliwa na korzyść benzyn.
1 World
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Szanowni Interesariusze,
Rok 2011 upłynął pod znakiem dużo trudniejszej koniunktury dla przemysłu naftowego niż rok poprzedni. W obliczu
trudnych warunków zewnętrznych, nie do końca ustabilizowanych rynków finansowych oraz napięć politycznych w różnych
regionach świata, skutkujących wzrostem cen ropy naftowej, Grupa LOTOS osiągnęła dobre wyniki finansowe. 29.260 mln
zł, to przychody ze sprzedaży, jakie koncern wypracował po czterech kwartałach ubiegłego roku, co dało wzrost o blisko
49% w porównaniu z 2010 rokiem. Zysk operacyjny koncernu wyniósł 1.085 mln zł, a zysk netto 649 mln zł.
Osiągnięte wyniki są potwierdzeniem skuteczności rozbudowy mocy produkcyjnych rafinerii w ramach sfinalizowanego w
marcu 2011 roku Programu 10+. W trakcie roku Grupa LOTOS udowodniła swoje możliwości w zakresie wykorzystania
nowo skonfigurowanych instalacji. Osiągnięta dzięki rozbudowie elastyczność operacyjna rafinerii daje możliwość szybkiej
adaptacji do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego.
Efektem w pełni zakończonej inwestycji był rekordowy przerób ropy naftowej na poziomie 9,2 mln ton, co oznacza wzrost o
13% w porównaniu z poprzednim rokiem. Poprawiła się także struktura uzysków na korzyść wysokomarżowych produktów,
szczególnie oleju napędowego oraz paliwa lotniczego. Poprawia to zyskowność gdańskiej rafinerii, dając jej przewagę
konkurencyjną nad mniej zaawansowanymi podmiotami.
Przy okazji podkreślania wagi Programu 10+, warto również podnieść kwestię bezpieczeństwa finansowego. Program 10+
został niezwykle precyzyjnie i trafnie zdefiniowany. Zrobione zostało wszystko, co zapewnia rafinerii długie lata
bezpiecznego funkcjonowania z najwyższymi parametrami technicznymi, umożliwiającymi osiąganie oczekiwanych wyników
finansowych. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie Programu 10+ było i musi być postrzegane jako bardzo dobre
posunięcie. Mimo iż koszty jego obsługi obciążają dziś wynik Spółki, to modernizacja dokonana dzięki dodatkowym
środkom, pozwoliła Grupie LOTOS wykorzystać szansę na dołączenie do grona najbardziej zaawansowanych
technologicznie i efektywnych rafinerii europejskich.
Zakończenie realizacji programu, będącego kluczowym elementem poprzedniej strategii, pozwoliło skoncentrować siły na
wyzwaniach płynących ze Strategii na lata 2011–2015. Mimo niesprzyjających warunków otoczenia makroekonomicznego
udało się podjąć znaczące kroki w zakresie realizacji jej kluczowych filarów.
W segmencie handlowym Spółka zwiększyła liczebność sieci stacji paliw, m.in. otwierając 50 nowych stacji w roku 2011 w
ramach nowo powstałego segmentu ekonomicznego LOTOS Optima. W sytuacji rosnących cen paliw, zaproponowanie
klientom produktu opartego na konkurencyjnej cenie jest w ocenie Spółki właściwym posunięciem w celu powiększenia
udziałów w rynku.
W obszarze segmentu poszukiwawczo-wydobywczego istotnym krokiem na drodze realizowania strategii jest finalizacja
przejęcia 100% akcji litewskiej spółki wydobywczej AB Geonafta, jak również dalszy rozwój działalności na Morzu
Bałtyckim. Niestety, z przyczyn będących poza kontrolą Grupy LOTOS, odnotowano kolejne opóźnienie w realizacji projektu
YME na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, skutkujące koniecznością dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywów
tego projektu.

1

Warto podkreślić, że w związku z trudną sytuacją gospodarczą w Europie, Spółka zdecydowała się wdrożyć Program
Optymalnej Ekspansji na rok 2012. Program ten zakłada uruchomienie szeregu projektów poprawiających efektywność
funkcjonowania koncernu, przy zachowaniu realizacji kluczowych projektów strategicznych. Grupa LOTOS już raz
udowodniła umiejętność podjęcia działań oszczędnościowych, wdrażając pakiet antykryzysowy w roku 2009. Sukces, jakim
zakończyło się przeprowadzenie tamtego pakietu, pozwala wierzyć, że i tym razem osiągnięte efekty będą więcej niż
satysfakcjonujące.
Wyniki osiągnięte w 2011 roku i stabilna sytuacja finansowa stanowią trwałą podstawę do realizacji zadań wytyczonych na
najbliższe lata, a zakończone w 2011 roku projekty rozwojowe oraz ich efekty dowodzą zdolności do realizacji ambitnych
celów zawartych w strategii.

Z poważaniem,

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno–Finansowych
Grupa LOTOS S.A.
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Giełda
Grupa LOTOS zajęła w 2011 roku pierwsze miejsce w kategorii „Relacje z
inwestorami” corocznego rankingu Giełdowa Spółka Roku.

1

Grupa LOTOS na giełdzie

Grupa LOTOS w RESPECT Index

Kapitalizacja rynkowa Grupy LOTOS
wyniosła 3.026 mld zł na koniec 2011 r.

Uwzględnianie kryteriów CSR w procesie
budowania portfeli może przyczynić się
do ograniczania ryzyka inwestycyjnego.
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Grupa LOTOS na giełdzie
Kapitalizacja rynkowa Grupy LOTOS wyniosła 3.026 mld zł na koniec 2011 r.

Grupa LOTOS zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 9 czerwca 2005 r. Na podstawie
Prospektu Emisyjnego do publicznego obrotu wprowadzono 78.700.000 akcji zwykłych Serii A o wartości nominalnej 1 zł
każda oraz 35.000.000 akcji zwykłych Serii B, również o wartości nominalnej 1 zł każda. W wyniku emisji akcji serii B w
dniu 28 czerwca 2005 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS do wysokości 113.700.000
zł.
Cena emisyjna została ustalona na poziomie 29 zł, a cena akcji po rozpoczęciu notowań wzrosła o 10,34% do poziomu 32
zł.
W drodze oferty publicznej Grupa LOTOS uzyskała 1.015.000 tys. zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup
akcji Rafinerii Czechowice S.A. (80,04%), Rafinerii Jasło S.A. (80,01%), Rafinerii Nafty Glimar S.A. (91,54%) oraz
Petrobalticu S.A. (69%), a także na realizację Programu Kompleksowego Rozwoju Technologicznego na terenie rafinerii
Spółki w Gdańsku (późniejszy Program 10+).
17 lipca 2009 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS w wyniku emisji 16.173.362 akcji
zwykłych Serii C pokrytych wkładami w postaci akcji spółek LOTOS Petrobaltic, LOTOS Jasło, LOTOS Czechowice.
Łączna liczba papierów wartościowych Spółki to 129.873.362.

Kurs akcji i wolumen Grupy LOTOS

Kurs akcji (zł)

Wybierz

Kurs od debiutu

Od: Gru 30, 2010

Kurs w 2011 roku

Do: Gru 30, 2011
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Analiza akcji na tle indeksów
Rok 2011 był okresem spadków i giełdowych zawirowań. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych na tle spowolnienia
gospodarczego i kryzysu strefy euro wykazała się trendem spadkowym. W ciągu całego roku warszawski indeks giełdowy
WIG spadł o 20,8%, a WIG20 o 21,9%. Indeks spółek paliwowych WIG-PALIWA spadł o 16,6% w 2011 r. w porównaniu do
2010 r.
Notowania akcji Grupy LOTOS przez pierwszą połowę 2011 r. wykazały się trendem wzrostowym, osiągając dodatnią stopę
zwrotu na początku okresu w przedziale 10%-30%. Z rozpoczęciem roku trend wzrostowy Spółki był wyraźnie silniejszy od
trendu indeksów WIG, WIG20 oraz WIG-PALIWA. 21 kwietnia cena akcji osiągnęła roczne maksimum w wysokości 49,50 zł
za walor.
Druga połowa 2011 r. charakteryzowała się trendem spadkowym dla akcji Spółki, które podążały za rynkiem. Na zamknięciu
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sesji 31 grudnia 2011 r. za jeden walor płacono 23,30 zł. Stopa zwrotu na akcję za 2011 r. wynosiła -35,90%. Kapitalizacja
rynkowa Grupy LOTOS wyniosła 3.026 mld zł na koniec 2011 r.

Zmiana kursu akcji Grupy LOTOS, indeksów WIG, WIG20 i WIG-Paliwa oraz RESPECT w 2011 r.
Od: Gru 31, 2010
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Notowane minimalne i maksymalne wartości na zamknięciu notowań rynku akcji zwykłych oraz kursy zamknięcia na GPW
Stan na koniec roku

Rok

Kurs minimalny (zł)

Kurs maksymalny (zł)

Kurs zamknięcia (zł)

2009

7,21

32,80

31,80

2010

25,05

37,85

36,35

2011

22,26

49,50

23,30

Kurs minimalny (zł)

Kurs maksymalny (zł)

Kurs zamknięcia (zł)

Styczeń

35,01

42,69

41,25

Luty

39,12

43,15

40,27

Marzec

40,09

44,30

44,15

Kwiecień

44,00

49,50

47,51

Maj

43,10

48,00

46,70

Czerwiec

43,57

47,80

45,15

Lipiec

37,00

46,43

38,23

Sierpień

28,00

39,49

30,84

Wrzesień

23,70

31,00

25,24

Październik

22,32

30,00

28,68

Listopad

22,89

29,24

25,00

Grudzień

22,26

26,45

23,30

Źródło: Opracow anie w łasne na podstaw ie danych GPW.

W rozbiciu m iesięcznym - rok 2011

Miesiąc

Źródło: Opracow anie w łasne na podstaw ie danych GPW.

Stopa zwrotu
Stan na koniec roku

2

Rok

Stopa zwrotu na koniec okresu (%)

Stopa zwrotu na początku okresu (%)

2009

166,11

166,11

2010

14,31

14,31

2011

-35,90

-35,90

Stopa zwrotu na koniec okresu (%)

Stopa zwrotu na początku okresu (%)

Styczeń

13,48

13,48

Luty

-2,38

10,78

Marzec

9,64

21,46

Kwiecień

7,61

30,70

Maj

-1,70

28,47

Czerwiec

-3,32

24,21

Lipiec

-15,33

5,17

Sierpień

-19,33

-15,16

Wrzesień

-18,16

-30,56

13,63

-21,10

Listopad

-12,83

-31,22

Grudzień

-6,80

-35,90

Źródło: Opracow anie w łasne na podstaw ie danych GPW.

W rozbiciu m iesięcznym - rok 2011

Miesiąc

Październik

Źródło: Opracow anie w łasne na podstaw ie danych GPW.

Według danych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie łączna wartość obrotów, tj. łączna wartość wszystkich
transakcji zawartych dla papierów wartościowych Grupy LOTOS w 2011 r. wyniosła 3.299,07 mln zł. W tym okresie
dokonano obrotu 73,10% akcji Grupy LOTOS. Średni dzienny wolumen obrotu wyniósł 377 tys. akcji na sesję.
Wolumen i wartość obrotów akcjami Spółki
Stan na koniec roku

Rok

Wartość obrotów (mln zł)

Udział w obrotach GPW
(%)

Wskaźnik obrotu (%)*

Średni wolumen na
sesję

2009

3642,56

1,11

173,00

381.938

2010

3684,33

0,88

53,40

234.464

2011

3299,07

1,31

73,10

377.048

* Wskaźnik obrotu - relac ja uroc znionyc h obrotów na bieżąc y okres i kapitalizac ji giełdowej na koniec tego okresu.

Źródło: Opracow anie w łasne na podstaw ie danych GPW.

W rozbiciu m iesięcznym - rok 2011

Miesiąc

Wartość obrotów (mln zł)

Udział w obrotach (%)

Wskaźnik obrotu (%)

Średni wolumen na sesję

Styczeń

272,12

1,33

5,50

350.709

Luty

248,99

1,26

4,70

303.908

Marzec

305,68

1,28

5,60

313.718

Kwiecień

285,75

1,51

4,60

315.443

Maj

445,54

1,94

7,50

464.260

Czerwiec

171,52

0,77

2,90

177.348

Lipiec

230,24

1,19

4,40

274.450

Sierpień

345,68

1,29

8,10

478.356

Wrzesień

258,08

1,18

7,50

442.567

Październik

287,72

1,41

8,60

532.307

Listopad

209,86

1,06

6,00

391.731

Grudzień

237,88

1,57

7,60

467.967

Źródło: Opracow anie w łasne na podstaw ie danych GPW.

Wskaźniki analityczne
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Zakończenie roku 31 grudnia

Rok

Liczba akcji

Średnia

Kapitalizacja na

Wartość

Zysk na jedną

(mln)

ważona liczby
akcji (mln)

koniec okresu
(mln zł)

księgowa
(mln zł)

akcję (zł)

2009

129,87

121,144

4.130

6.809,4

2010

129,87

-

4.721

2011

129,87

-

3.026

* W oparciu o cenę z końca roku.
Żródło: Opracow anie w łasne na podstaw ie danych Spółki i GPW.

Zobacz także:
Akcjonariat
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Ład korporacyjny

C/Z*

C/WK*

7,44

4,28

0,61

7.498,8

5,23

7,00

0,63

7.781,4

5,00

4,66

0,39
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Grupa LOTOS w RESPECT Index
Uwzględnianie kryteriów CSR w procesie budowania portfeli może przyczynić
się do ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

Nieprzerwanie od 19 listopada 2009 r. Grupa LOTOS jest uczestnikiem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej
indeksu firm społecznie odpowiedzialnych - RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Począwszy od 2011 r. skład indeksu jest dwa razy w roku aktualizowany. Oznacza to, że w 2011 r. Spółka dwukrotnie była
poddana zewnętrznej weryfikacji w celu potwierdzenia, że spełnia kryteria dopuszczające do uczestnictwa w składzie
indeksu. Projekt ten ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Jednocześnie
mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych.
Analizą objęte są spółki notowane na GPW, z wyłączeniem spółek z rynku NewConnect, spółek zagranicznych i będących
w dual listingu. Po dokonaniu wstępnej klasyfikacji spółek pod względem spełnienia kryterium płynności, przedmiotem
badania są ich praktyki w zakresie ładu korporacyjnego (Corporate Governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami,
a także w obszarze ich działań prośrodowiskowych, społecznych i adresowanych do pracowników. Nad prawidłowością
procesu oceny czuwa audytor badania – firma Deloitte.
Spółka ocenia, iż wartość społecznie odpowiedzialnych inwestycji (ang. Socially Responsible Investing, SRI) na świecie
stale wzrasta. Transparentna i otwarta polityka informacyjna, która potwierdza wiarygodność wśród interesariuszy oraz
stwarza możliwości jej szerokiej oceny, to ważny element strategii społecznej odpowiedzialności Grupy LOTOS, jako
spółki giełdowej.

Zobacz także:
Nagrody i wyróżnienia
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Działalność
poszukiwawczo-wydobywcza
Rozwój działalności w segmencie poszukiwań i wydobycia jest priorytetem
strategii koncernu na lata 2011-2015.

1

Podejście do zarządzania

Dokonania

Plany rozwoju

LOTOS Petrobaltic wdraża najlepsze
rozwiązania w zakresie ochrony
środowiska i tym samym utrzymania
bioróżnorodności Bałtyku.

W 2011 roku sfinalizowano przejęcie
całkowitej kontroli nad litewską spółką
wydobywczą AB Geonafta.

W Norwegii planowane jest w 2012 roku
zakończenie zagospodarowania i
uruchomienie produkcji ze złoża YME.
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Podejście do zarządzania
LOTOS Petrobaltic wdraża najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony środowiska
i tym samym utrzymania bioróżnorodności Bałtyku.

Grupa LOTOS, poprzez spółkę LOTOS Petrobaltic, jest jedyną polską firmą prowadzącą działalność wydobywczą w obrębie
polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Spółka LOTOS Petrobaltic powiązana jest z Grupą LOTOS od 2005 r.
Prowadzi działalność operacyjną w Polsce, na Litwie oraz w Norwegii.

W Polsce prace poszukiwawczo-wydobywcze są wykonywane na siedmiu obszarach koncesji poszukiwawczych (Gaz
Północ, Gaz Południe, Gotlandia, Łeba, Rozewie, Sambia W i Sambia E) oraz czterech obszarach koncesji wydobywczych
(Łeba, Smołdzino, Lubiatowo, Kuźnica). Na Morzu Bałtyckim LOTOS Petrobaltic prowadzi wydobycie ze złoża B3 oraz
realizuje prace nad zagospodarowaniem złoża B8. Spółka działa na polskim obszarze morskim obejmującym ok. 29 tys.
km².
Produkcja ropy odbywa się także na Litwie, poprzez spółkę AB LOTOS Geonafta z siedzibą w Gargždai na Litwie, w której
LOTOS Petrobaltic posiada 100% udziałów.
Prowadzone są także intensywne prace nad rozpoczęciem wydobycia ze złoża YME w Norwegii, za pośrednictwem
założonej w 2007 r. spółki LOTOS E&P Norge (LOTOS Exploration and Production Norge AS) z siedzibą w Stavanger w
Norwegii.
Główne obszary działalności poszukiwawczo-wydobywczej

1

Cele strategiczne w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej realizowane są zgodnie z następującymi kierunkami

2

rozwoju:
kontynuowanie działalności na Morzu Bałtyckim, Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na Litwie,
zainteresowanie złożami częściowo zagospodarowanymi lub w ostatniej fazie zagospodarowania, w celu szybkiego
uruchomienia wydobycia,
wejście w projekty rozwojowe i pozyskanie nowych koncesji, również na lądzie,
wyszukiwanie możliwości rozwoju w obszarach niszowych, takich jak na przykład zaangażowanie się w działalność
poszukiwawczo-wydobywczą na Litwie,
przy pozyskaniu złóż węglowodorów, w tym także gazu łupkowego, uwzględnia się głównie rejony o niskim i umiarkowanym
poziomie ryzyka.

Zobacz także:
Struktura organizacji
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Dokonania
W 2011 roku sfinalizowano przejęcie całkowitej kontroli nad litewską spółką
wydobywczą AB Geonafta.
Zasoby ropy 2C (tys. ton)

Do najważniejszych osiągnięć w działalności poszukiwawczo-wydobywczej w
2011 r. należy zaliczyć:

Polska:
kontynuowanie produkcji ze złoża B3,
prace zmierzające do zagospodarowania złoża B8, w tym uzyskanie pozytywnych
wyników z otworu zatłaczającego B8-Z5, które potwierdziły parametry zakładanej
koncepcji zagospodarowania,
prace zmierzające do partnerskiego zagospodarowania złóż gazowych (B4, B6,
obiekt B21) na koncesjach poszukiwawczych Gaz Północ i Gaz Południe,
budowanie kompetencji w zakresie poszukiwania gazu łupkowego w Polsce,
złożenie dwóch wniosków koncesyjnych na obszary Słupsk W i Słupsk E,

Zasoby ropy 2P (tys. ton)

przeprowadzenie restrukturyzacji obszaru transportu morskiego.

Litwa:
zamknięcie transakcji przejęcia kontroli nad aktywami litewskimi - udział w AB
LOTOS Geonafta wzrósł z 40,59% do 100%,
wykonanie 5 otworów produkcyjnych w spółkach grupy AB LOTOS Geonafta.

Norwegia – Norweski Szelf Kontynentalny:
kontynuacja udziału w zagospodarowaniu złoża YME przez LOTOS E&P Norge,
wykonanie badań sejsmicznych na koncesji PL 503, w której LOTOS E&P Norge
pełni rolę operatora,

Produkcja ropy i gazu

przyznanie w styczniu 2011 r. 25% udziałów w koncesji PL 503B,
koncesje PL 497/PL497B i PL 498 – przygotowania do wiercenia otworów
poszukiwawczych,
koncesja PL 556: na podstawie oszacowanych potencjalnych zasobów i oceny
ryzyka w odniesieniu do odwiercenia otworu na prospekcie Snowlion, Operator, w
uzgodnieniu z partnerami, podjął decyzję o nierekomendowaniu wejścia w drugą
fazę poszukiwań (wiercenie otworu) – złożono aplikację o rezygnację z koncesji,
koncesja PL 455: na podstawie ustaleń partnerów działających na tej koncesji,
podjęto decyzję o złożeniu do Ministerstwa Ropy i Energii pisma o zmianę
(przedłużenie) I etapu poszukiwawczego o 12 miesięcy, tj. do czasu uzyskania
informacji z otworu Gafdorfa planowanego do realizacji w 2011 r. na sąsiedniej koncesji (PL 406). Ministerstwo zaakceptowało
wniosek o przedłużenie czasu dla podjęcia decyzji o wierceniu otworu lub rezygnacji z koncesji o 12 miesięcy, zmieniając również
strukturę udziałów w tej koncesji (Skeie 55%; LOTOS E&P Norge 45%), przyznając operatorstwo na tej koncesji na rzecz LOTOS
E&P Norge,
kontynuowanie projektów poszukiwawczych – w wyniku aplikacji złożonych w 2011 r. uzyskano w styczniu 2012 r. dwie nowe
koncesje, w których LOTOS E&P Norge jest partnerem (PL 643 - LOTOS E&P Norge 30%; PL 655 - LOTOS E&P Norge 30%).

W 2011 r. produkcja ropy naftowej wyniosła łącznie 227,1 tys. ton, z czego:
78,1 tys. ton wydobyto na Litwie,
149 tys. ton. wydobyto w Polsce.

Według stanu na 31.12.2011 r. zasoby ropy naftowej Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic klasyfikowane w kategorii
2P, wynoszą 6,9 mln ton (53,5 mln bbl), a w kategorii 2C 1,4 mln ton (10,8 mln bbl), natomiast zasoby gazu ziemnego,
klasyfikowane według kategorii 2P, wynoszą 0,5 mld m3, a w kategorii 2C 6,4 mld m3 .
Wpływ na sytuację Grupy Kapitałowej LOTOS i całego sektora poszukiwawczo–wydobywczego w 2011 r. miały przede
wszystkim notowania ropy na światowych rynkach oraz kursy walut. Kryzys na światowych rynkach finansowych był

1

przyczyną wycofywania kapitału z giełd i lokowania go w aktywa niefinansowe, takie jak surowce, co doprowadziło do
istotnego wzrostu cen ropy. Wysokie ceny ropy wprost znalazły swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu przychodów LOTOS
Petrobaltic. Spowolnienie gospodarcze oraz niepewność co do możliwości spłacania zadłużenia przez kraje strefy euro,
takie jak Grecja, Włochy czy Hiszpania, doprowadziły do znaczącego osłabienia walut krajów rozwijających się, w tym
Polski. Niepewność w regionie wpływa również na postrzeganie ryzyka rozwojowych projektów inwestycyjnych w sektorze
poszukiwawczo–wydobywczym i ocenę atrakcyjności tych projektów przez instytucje finansujące.

Zobacz także:
Stopień realizacji celów strategicznych

2

Słownik terminów branżowych
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Plany rozwoju
W Norwegii planowane jest w 2012 roku zakończenie zagospodarowania i
uruchomienie produkcji ze złoża YME.

W perspektywie roku 2012 przyjęto następujące plany działań w obszarze działalności poszukiwawczo-wydobywczej:

Polska:
stabilizacja wydobycia na złożu B3,
kontynuacja zagospodarowania złoża B8,
uczestnictwo w programie poszukiwań ropy i gazu na lądowych obszarach Polski, w tym poszukiwanie złóż niekonwencjonalnych,
poszukiwanie potencjalnego partnera do współpracy w celu przyspieszenia działań poszukiwawczych oraz zagospodarowania
koncesji gazowych.

Litwa:
integracja biznesowa AB LOTOS Geonafta.

Norwegia – Norweski Szelf Kontynentalny
zakończenie zagospodarowania i uruchomienie produkcji ze złoża YME,
rozwój portfela koncesji poszukiwawczych.

Prowadzony będzie także monitoring pozostałych obszarów w odniesieniu do projektów o niskim i umiarkowanym poziomie
ryzyka w rejonie Afryki Północnej oraz państw akwenu Morza Kaspijskiego, a także Europy Środkowo–Wschodniej.

AB LOTOS Geonafta
Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej LOTOS Geonafta to: AB LOTOS Geonafta, UAB Genciu, UAB Manifoldas oraz
UAB Minijos Nafta. Zamknięcie transakcji przejęcia pełnej kontroli nad spółką AB Geonafta nastąpiło 3 lutego 2011 r. W
2011 r. w celu uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic przeprowadzono proces konsolidacji
aktywów litewskich.

LOTOS E&P Norge
Pod koniec 2011 r. realizowano w Norwegii działania na terenie 6 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych. Prowadzono
także prace nad uruchomieniem produkcji ze złoża YME w Norwegii. Platforma produkcyjna po wypłynięciu z portu w Abu
Dhabi 16 sierpnia 2010 r. przypłynęła do Stavanger 19 września 2010 r., a następnie została przeholowana na złoże YME 24
czerwca 2011 r. Operacja posadowienia platformy na złożu została przeprowadzona do 26 czerwca 2011 r. Obecnie trwają
prace podłączeniowe i przygotowujące platformę do rozruchu i wydobycia pierwszej ropy.
Do zewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju i priorytetów Grupy Kapitałowej LOTOS w segmencie poszukiwawczo–
wydobywczym należy zaliczyć:
koniunkturę gospodarczą na światowych rynkach, w tym na rynku surowców, szczególnie w obszarze ropy i gazu,
polityczną i fiskalną stabilność gospodarczą Polski i krajów, w których prowadzona lub planowana jest działalność operacyjna,
zmiany legislacyjne w obszarze poszukiwań i wydobycia,
ceny materiałów i usług oferowanych w przemyśle wydobywczym ropy i gazu, a także ich dostępność,
kursy walut, w tym przede wszystkim kurs USD, LTL, NOK oraz EUR i GBP,
awersję do ryzyka przez instytucje finansujące i potencjalnych partnerów biznesowych LOTOS Petrobaltic,
dostateczną podaż potencjalnych aktywów na rynku, spełniających kryteria LOTOS Petrobaltic i ich płynność,
poziom aktywności firm na rynku akwizycji,

Do wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju i priorytetów Grupy Kapitałowej LOTOS w segmencie poszukiwawczo–
wydobywczym należy zaliczyć zapewnienie dostatecznych zasobów finansowych, ludzkich i know–how wewnątrz centrum
kompetencji sektora poszukiwawczo-wydobywczego.
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Działalność operacyjna
Powstałe w wyniku Programu 10+ nowe instalacje dostarczają produkty
najwyższej jakości i najgłębiej przetwarzają surowiec.
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Podejście do zarządzania

Dokonania

Plany rozwoju

Elastyczność operacyjna rafinerii daje
możliwość szybkiego przystosowywania
się koncernu do dynamicznego otoczenia
rynkowego.

Przerób ropy naftowej w 2011 roku
wyniósł 9,2 mln ton i był to najwyższy
poziom w historii rafinerii Grupy LOTOS w
Gdańsku.

Najważniejsze wyzwania dla działalności
rafineryjnej związane są z tzw. pakietem
energetyczno-klimatycznym w Unii
Europejskiej.
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Podejście do zarządzania
Elastyczność operacyjna rafinerii daje możliwość szybkiego przystosowywania
się koncernu do dynamicznego otoczenia rynkowego.

Działalność operacyjna w Grupie Kapitałowej LOTOS skoncentrowana jest na prowadzeniu działalności rafineryjnej i
dostarczaniu na rynek wysokiej jakości produktów przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego
i minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.
Segment operacyjny w Grupie Kapitałowej LOTOS obejmuje działalność rafinerii w Gdańsku oraz spółek zależnych o
charakterze produkcyjnym i wspierającym. Do spółek tych zaliczają się: LOTOS Czechowice, LOTOS Jasło, LOTOS
Serwis, LOTOS Lab i LOTOS Straż. Rafineria Grupy LOTOS jest największym w grupie kapitałowej
zakładem produkcyjnym.

Zobacz także:
Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia
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Dokonania
Przerób ropy naftowej w 2011 roku wyniósł 9,2 mln ton i był to najwyższy
poziom w historii rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku.
Przerób ropy naftowej i produkcja

Działania Grupy Kapitałowej LOTOS w 2011 r. w segmencie operacyjnym
koncentrowały się wokół finalizacji Programu 10+. W grudniu 2010 r. nastąpiło
zakończenie budowy wszystkich instalacji produkcyjnych. Na początku drugiego
kwartału 2011 r. uruchomiono ostatnią, kluczową instalację zbudowaną w
ramach inwestycji i tym samym rafineria w Gdańsku rozpoczęła pracę w
kompletnej konfiguracji technologicznej, przewidzianej przez Program 10+.

rafinerii (mln ton)

Program 10+
Program 10+ to największy program inwestycyjny w historii Grupy LOTOS. Jego
celem było zwiększenie mocy przerobowych i głębokości przerobu ropy naftowej
w gdańskiej rafinerii, a tym samym poprawa pozycji konkurencyjnej Spółki. W
2011 r. nastąpiło uruchomienie dwóch ostatnich instalacji Programu 10+:
hydrokraking i odasfaltowanie rozpuszczalnikowe. Zgodnie z umowami
licencyjnymi i realizacyjnymi, przeprowadzono ruchy testowe obu instalacji, a w
czerwcu 2011 r. cała rafineria w Gdańsku została poddana 72-godzinnemu
ruchowi testowemu, co było jednym z kluczowych wymagań umowy kredytowej
zawartej dla potrzeb Programu 10+. Wszystkie ruchy testowe potwierdziły
prawidłowość założeń przyjętych do realizacji instalacji i całej inwestycji.

Struktura przerobionej ropy naftowej
(%)

Produkty rafinerii (mln ton)

Pozostałe inwestycje
Poza Programem 10+ realizowane były przedsięwzięcia związane z
podnoszeniem efektywności, bezpieczeństwa i sprawności technicznej
posiadanych aktywów oraz ze zmniejszeniem oddziaływania koncernu na
środowisko naturalne. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć:
modernizację systemu sterowania regeneracją katalizatora na instalacji
reformingu: projekt miał na celu zwiększenie niezawodności systemu,

Wykorzystanie mocy wytwórczych
głównych bloków produkcyjnych
rafinerii (%)

komputerowy system zarządzania utrzymaniem ruchu CMMS: projekt miał na celu
poprawę bezpieczeństwa i niezawodności pracy instalacji poprzez zintegrowanie
informacji na temat stanu technicznego urządzeń, sposobu i kosztów prowadzenia
profilaktyki dla poszczególnych urządzeń. System pozwala na optymalizację
kosztów remontów urządzeń, a także podniesienie efektywności planowania i
zarządzania utrzymaniem ruchu w rafinerii.
modernizację zbiornika 2000 S-20: projekt miał na celu przystosowanie zbiornika
do obecnie obowiązujących standardów dla zbiorników przeznaczonych do
magazynowania paliwa lotniczego JET.

Działalność rafineryjna
Przerób ropy naftowej w 2011 r. wyniósł 9,2 mln ton i był to najwyższy poziom w historii funkcjonowania rafinerii.
Zmienne marże rafineryjne w 2011 r. i dynamiczne zmiany uwarunkowań rynkowych, nie sprzyjały jednak maksymalizacji
przerobu. Obciążenie rafinerii było optymalne w relacji do panującej sytuacji na rynku.
Dominującym gatunkiem przerabianej ropy była rosyjska ropa REBCO, jednak intensyfikowano przerób innych gatunków,
szczególnie dotyczyło to gatunków rop z Morza Północnego. Posiadanie w rafinerii dwóch niezależnych ciągów destylacji
ropy stwarza większą elastyczność w doborze mieszanek rop naftowych, co zostało wykorzystywane w procesie
optymalizacji produkcji. W zależności od uwarunkowań rynkowych, poprzez odpowiedni dobór rop naftowych
maksymalizowano możliwości uzyskania olejów napędowych bądź benzyn, ograniczano natomiast wolumen produkcji

1

ciężkiego oleju opałowego.
Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach, znaczący był udział w przerobie ropy sprowadzanej drogą morską.
W 2011 r. największy udział w przerabianej przez Grupę LOTOS ropie miała nadal rosyjska ropa REBCO, jednak należy
zauważyć także duży udział innych gatunków ropy: Aasgard, Troll, Grane i Norne pochodzących z odwiertów na Morzu
Północnym. Oprócz nich przerobiono również ładunek ropy z Bliskiego Wschodu - Iranian Light. W ten sposób istotnie
pogłębiony został proces dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia rafinerii w Gdańsku w surowiec, co miało swój znaczący wymiar
w kontekście działań Grupy LOTOS na rzecz bezpieczeństwa krajowego sektora energii.
Poza ropą do produkcji zużywano również komponenty i surowce zakupione do dalszego przerobu oraz dodatki
uszlachetniające. Nadal niezbędne do produkcji są, np. komponenty paliwowe (etanol, ETBE, FAME), czy tzw. dodatki
uszlachetniające.
Zwiększony przerób ropy w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS spowodował wyraźne ograniczenie importu do Polski gotowych
olejów napędowych. W poprzednich latach koncern był znaczącym importerem olejów napędowych i poprzez zwiększoną
podaż budował rynek dla produktu, który pojawił się w 2010 r. Dzięki uruchomieniu nowych instalacji, powstałych w ramach
Programu 10+, możliwe było zastąpienie oleju importowanego olejem wyprodukowanym w instalacjach gdańskiej rafinerii
Grupy LOTOS.
Sukcesem było osiągnięcie w 2011 r. rekordowo wysokiego udziału olejów napędowych i paliwa lotniczego w strukturze
produkowanych paliw, który to stanowił łącznie 56,5%.
Wykorzystanie zainstalowanych mocy przerobowych rafinerii w 2011 r. było dostosowywane do bieżącej sytuacji rynkowej,
przy czym nadrzędnym celem operacyjnym była maksymalizacja wolumenu marży rafineryjnej, a to miało swoje
odzwierciedlenie w najbardziej optymalnym z punktu widzenia ekonomicznego poziomie przerobu ropy naftowej.
Dużym osiągnięciem było także wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych dwóch pracujących instalacji hydrokrakingu,
które wyniosło 89,9%. Podobnie rekordowe było wykorzystanie mocy przerobowych instalacji odsiarczania benzyn 100,1%.

Solomon – studium porównawcze
W 2011 r. rafineria Grupy LOTOS była po raz kolejny uczestnikiem studiów porównawczych przemysłu rafineryjnego firmy
Solomon Associates. Porównaniu podlegał rok operacyjny 2010. Rafineria paliwowa bierze udział w studium Europe, Africa
& The Middle East Fuels Refinery Performance Analysis, a więc grupę odniesienia stanowią rafinerie z regionu
geograficznego. W 2011 r. wzięło w nim udział 111 rafinerii. Rafineria olejowa Grupy LOTOS uczestniczy w studium
Worldwide Paraffinic Lube Refinery Performance Analysis, w którym w 2011 r. wzięło udział 38 rafinerii.
Rok 2010 dla rafinerii paliwowej Grupy LOTOS był okresem przełomowym. Po raz pierwszy w studium Solomon Associates
raportowane były dane o nowych instalacjach rafineryjnych wybudowanych w ramach Programu 10+. Niestety harmonogram
rozruchów instalacji spowodował, że w 2010 r. nie pracowały jeszcze dwie kluczowe instalacje odpowiadające za konwersję
rafinerii – instalacja hydrokrakingu (MHC) i instalacja odasfaltowania rozpuszczalnikowego (ROSE). W związku z tym
studium Solomona za 2010 r. nie oddaje w pełni nowego potencjału gdańskiej rafinerii.
Pozycja rafinerii Grupy LOTOS w badanej grupie rafinerii okazała się jednak bardzo dobra. Mimo stosunkowo niewielkiego
wykorzystania zdolności przerobowych, udało się zachować bardzo wysoką efektywność energetyczną, a kilka kluczowych
inicjatyw organizacyjnych przyniosło swoje efekty. Pierwszym z nich, godnym odnotowania było wydłużenie okresu między
remontami postojowymi rafinerii z trzech do czterech lat, drugim zaś poprawa efektywności remontu postojowego,
zrealizowanego w 2009 r. w czasie o 30% krótszym niż poprzedni, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania
ruchu. Suma tych czynników wpłynęła na wyraźną poprawę pozycji rafinerii Grupy LOTOS w zakresie dostępności
mechanicznej i kosztów utrzymania ruchu.
Duże znaczenie dla efektywności rafinerii miał także program „Kadra 2009”. Był to program rekrutacji i szkolenia
pracowników na potrzeby obsługi nowych instalacji. Dzięki zmianom organizacyjnym w Pionie Produkcji i wykorzystaniu
faktu, że nowo budowane instalacje miały już swoje odpowiedniki w rafinerii, liczba potrzebnych pracowników nie była
bardzo duża. Stąd poprawa pozycji rafinerii Grupy LOTOS w zakresie wskaźników dotyczących zatrudnienia.
Biorąc pod uwagę niepełną konfigurację rafinerii w 2010 r., utrzymanie pozycji w zakresie marży gotówkowej netto i
wskaźnika zwrotu z kapitału zaangażowanego na podobnym poziomie, co w 2008 r., jest w pełni satysfakcjonujące.
Wydłużenie okresu między postojami remontowymi miało również pozytywny wpływ na wyniki rafinerii olejowej Grupy
LOTOS (przez rafinerię olejową rozumiany jest ciąg technologiczny odpowiadający za produkcję baz olejowych, gaczy
parafinowych i specyfików). Wprawdzie blok olejowy pracuje od lat bez istotnych modernizacji, ale stale są optymalizowane
technologie produkcji i wprowadzane nowe produkty. Dzięki temu udaje się notować stopniową poprawę pozycji w
poszczególnych wskaźnikach. Istotne z punktu widzenia przyszłości bloku olejowego są również zmiany wynikające z
uruchomienia instalacji wybudowanych w ramach Programu 10+. Wprawdzie nie wniósł on niczego w infrastrukturę bloku
olejowego, ale integracja nowych instalacji w ramach jednej rafinerii stworzyła szanse również dla bloku olejowego.

Realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego przez Grupę LOTOS
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W realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) istotną rolę pełnią estry metylowe produkowane w CzechowicachDziedzicach przez LOTOS Biopaliwa. W 2011 r. instalacja FAME pracowała stabilnie. Wyprodukowano 103,6 tys. ton
biokomponentu, przekraczając tym samym założenia projektowe. Również zużycie surowców i chemikaliów oraz
energochłonność była korzystniejsza od założeń projektowych. Jakość produkowanego FAME była znacznie lepsza niż
obowiązujące w tym zakresie normy.

Badania i rozwój
W 2011 r. w Grupie LOTOS, w związku z uruchomieniem w ramach Programu 10+ instalacji Hydrokrakingu MHC,
uruchomiono produkcję i sprzedaż nowego produktu, tj. frakcji parafinowej. Dodatkowo działalność badawczo-rozwojowa
Grupy LOTOS koncentrowała się na rozwoju technologii związanych z wytworzeniem produktów z Bloku Olejowego. Do
najważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju technicznego w 2011 r. należy zaliczyć:
prace badawczo-rozwojowe nad produkcją olejów bazowych grupy II wytwarzanych z frakcji parafinowej,
produkcję i sprzedaż pierwszej partii olejów bazowych o zawartości siarki poniżej 0,5% m/m, jako surowca do produkcji olejów
silnikowych o podwyższonej jakości,
zmodernizowanie technologii produkcji olejów bazowych grupy I w oparciu o nowy produkt – frakcję parafinową. Uzyskano wzrost
wydajności olejów oraz możliwość produkcji oleju bazowego SAE 30/95 o lepkości kinematycznej w 40oC >90cSt. Poprawiono
własności fizykochemiczne olejów bazowych, zwłaszcza wskaźnik lepkości,
zmodernizowanie technologii produkcji ekstraktu ciężkiego w oparciu o nowy produkt – frakcję parafinową. Produkt charakteryzuje
się wyższą zawartością węglowodorów aromatycznych, co korzystnie wpływa na proces produkcji kauczuków i mieszanek
gumowych,
uruchomienie regularnej produkcji i sprzedaży cerezyny, jako surowca do produkcji cerezyny białej, spełniającej normy
amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

W zakresie technologii związanych z produkcją asfaltów drogowych zrealizowano prace badawczo-rozwojowe mające na
celu opracowanie technologii przyjaznych dla środowiska lepiszczy gumowo-asfaltowych do drogowych mieszanek
mineralno-asfaltowych. Ponadto zrealizowano badania efektywności demulgacji ścieków pooksydacyjnych, w instalacjach
produkcyjnych LOTOS Asfalt w celu poprawy ich jakości.
W 2011 r. prowadzono także prace rozwojowe nad produktami olejowymi wytwarzanymi przez LOTOS Oil. W ramach
najważniejszych działań w dziedzinie badań i rozwoju środków smarowych w 2011 r. należy wymienić:
zakończenie badań nad podniesieniem jakości olejów do samochodów osobowych z wykorzystaniem własnych olejów bazowych
na zgodność z wymaganiami ACEA 2008 oraz rozpoczęcie badań na zgodność z ACEA 2010 – zakończenie badań i pozyskanie
Aprobat nastąpi w 2012 r.,
rozpoczęcie badań nad podniesieniem jakości dla olejów do samochodów ciężarowych z wykorzystaniem własnych olejów
bazowych i pozyskanie Aprobat - zakończenie badań nastąpi w 2012 r.,
zakończenie badań olejów do przekładni przemysłowych na zgodność z wymaganiami Flender/Siemens MD wydanie 13. z
wykorzystaniem własnych olejów bazowych. Był to pierwszy olej mineralny, który spełnił nowe wymagania jakościowe
Flender/Siemens MD,
wprowadzenie 6 nowych olejów silnikowych (m.in LOTOS Quazar S 0W-20, LOTOS Quazar K/FE, LOTOS Synthetic Plus),
przedłużenie 40 Aprobat dla olejów smarowych,
uzyskanie 16 Aprobat dla nowych olejów.

Zobacz także:
Stopień realizacji celów strategicznych
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Plany rozwoju
Najważniejsze wyzwania dla działalności rafineryjnej związane są z tzw.
pakietem energetyczno-klimatycznym w Unii Europejskiej.

Działalność w segmencie operacyjnym skoncentruje się w nadchodzących latach na efektywnym wykorzystaniu
rozbudowanych, w ramach zakończonego z sukcesem programu inwestycyjnego, mocy rafineryjnych. Ponadto planowane
jest zakończenie prac umożliwiających zastosowanie gazu ziemnego, jako paliwa technologicznego w instalacjach, co
pozytywnie wpłynie na poziom emisji gazów cieplarnianych oraz uwolni dodatkową pulę produktów naftowych, które będą
mogły być skierowane na rynek.
Spółka przygotowuje się także do zrealizowania w 2013 r. postoju remontowego, czyli zatrzymania instalacji podstawowych
i pomocniczych do okresowego przeglądu, czyszczenia, napraw i wymian urządzeń, przeglądów dozorowych i wymian
katalizatorów.
Z punktu widzenia działalności rafineryjnej najważniejsze obecnie wyzwania związane są z tzw. pakietem energetycznoklimatycznym. Akty prawne składające się na ten pakiet wprowadzają kompleksowe podejście do zarządzania emisjami
gazów cieplarnianych w całej Unii Europejskiej i mają doprowadzić do osiągnięcia przez UE celów związanych z
przeciwdziałaniem zmianom klimatu przyjętych przez Radę Europejską w marcu 2007 r. Wdrożenie wymogów dyrektywy
2010/75/WE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych oraz trwający obecnie przegląd dokumentów
referencyjnych BREF i zapisów zawartych w nich BAT może wymusić zmianę zapisanych w pozwoleniu zintegrowanym
wartości maksymalnych stężeń zanieczyszczeń emitowanych z pieców technologicznych.
W 2012 r. istotne dla sytuacji Grupy LOTOS będą nowe ramy prawne związane z realizacją NCW, a także planowane do
wprowadzenia regulacje prawne związane z implementacją dyrektyw pakietu klimatycznego, jak nowelizacja prawa
energetycznego, nowelizacja ustawy biopaliwowej czy też ustawa o odnawialnych źródłach energii. Spodziewane jest
również wprowadzenie nowych rozwiązań podatkowych od wydobywania kopalin, co w istotny sposób może wpłynąć na
wyniki segmentu wydobywczego.
W zakresie wprowadzania odnawialnych źródeł energii w transporcie, Grupa LOTOS będzie wykonywała NCW na
przewidzianym w obowiązujących regulacjach ustawowych poziomie. Wprowadzenie oleju napędowego z 7% domieszką
biokomponentów pozytywnie wpłynie na zmniejszenie kosztów związanych z realizacją tego obowiązku ustawowego.
Z powodu wprowadzonych rozwiązań prawnych umożliwiających redukcję NCW, wydaje się prawdopodobne, iż znaczna
liczba podmiotów skorzysta z uprawnień ustawowych, co będzie skutkowało mniejszą ilością biokomponentów i biopaliw
wprowadzonych na rynek w 2012 r. w stosunku do 2011 r. Może to wpłynąć pozytywnie na ceny paliw, gdyż zmniejszą się
naciski kompensowania wysokich cen biokomponentów dodawanych do paliw.
W kolejnych latach będą kontynuowane rozpoczęte w 2011 r. inwestycje. Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć:
budowę instalacji wydzielania ksylenów i rozdziału reformatu: wydzielanie frakcji ksylenowej z reformatu pozwoli na zmniejszenie
zawartości węglowodorów aromatycznych w benzynach silnikowych komponowanych w rafinerii, co jest zgodne z ograniczeniami
wynikającymi z obowiązujących norm oraz trendami dotyczącymi ochrony środowiska. Sprzedaż ksylenów uzupełni lub zastąpi
sprzedaż reformatu, która jest obecnie metodą zmniejszania zawartości węglowodorów aromatycznych w produkowanych
benzynach,
wymianę pieców w instalacji ekstrakcji furfurolem oraz w instalacji hydrodsiarczania i rozdziału benzyn: celem obu projektów jest
zwiększenie sprawności energetycznej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa instalacji oraz całej rafinerii,
doprowadzenie do rafinerii wysokociśnieniowego rurociągu gazu ziemnego: projekt ma na celu przyłączenie rafinerii do sieci
gazu ziemnego wysokiego ciśnienia i wykorzystywanie gazu, jako surowca do produkcji wodoru oraz jako paliwa w rafineryjnej
sieci gazu opałowego i zakładowej elektrociepłowni; zastosowanie gazu ziemnego wydatnie zmniejszy emisję gazów (CO2, SO2,
NOx) oraz pyłów do atmosfery,
budowę instalacji odzysku gazów z pochodni: projekt ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń gazowych do środowiska oraz
zmniejszenie energochłonności zakładu. Będzie polegał na zbudowaniu instalacji zawracającej część gazów z rurociągu
zrzutowego do systemu gazu opałowego rafinerii i używanie go do opalania pieców technologicznych,
hermetyzację zbiorników oczyszczalni ścieków – II etap: projekt jest kontynuacją inwestycji zrealizowanej w latach 2009-2010; ma
na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowej dla środowiska poprzez zamknięcie przestrzeni powietrznej zbiorników otwartych
oczyszczalni ścieków i utylizację odgazów na biofiltrach.

Najważniejszymi nowymi inwestycjami rozpoczętymi i realizowanymi w 2012 r. są:
budowa instalacji VRU na kolejowym froncie nalewczym w Gdańsku: projekt ma na celu zbudowanie instalacji odzysku oparów
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powstających w trakcie nalewu produktów i zwiększenie zdolności przerobowej istniejącej instalacji VRU. Wynika on z
przewidywanego wzrostu nalewów oraz z przepisów prawa ochrony środowiska, które nakładają nowe obowiązki w zakresie
hermetyzacji nalewu produktów naftowych, w tym nalewu produktów innych niż benzyny (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z
dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie),
system Energy Trading Risk Management i zarządzania ryzykiem: system ETRM jest kluczowym elementem umożliwiającym
efektywną działalność tradingową oraz zarządzania ryzykiem, ograniczającym w znaczny sposób ryzyko operacyjne związane z
transakcjami fizycznymi i finansowymi dotyczącymi obrotu surowcami i produktami oraz zabezpieczeniem kursów walut,
przeniesienie sterowania instalacjami produkcyjnymi z budynku Centralnej Sterowni do budynku odpornego na eksplozję
zewnętrzną. Oprócz skoncentrowania stacji i urządzeń operatorskich w jednym miejscu, inwestycja zakłada budowę budynku
szatni dla 290 pracujących na zmiany pracowników trzech zakładów,
modernizacja instalacji rozdziału gazów płynnych: przedsięwzięcie to ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej tej instalacji,
która z kolei umożliwi zagospodarowanie całej puli produkowanych gazów płynnych do wytworzenia produktu handlowego
„autogazu” o jakości odpowiadającej wymaganiom sezonu zimowego,
budowa rzecznego terminalu załadunkowo/rozładunkowego: ma na celu zwiększenie możliwości i elastyczności logistycznej
poprzez transport barkami oraz małymi statkami wysyłanych produktów rafinerii i importowanych komponentów paliw. W wyniku
realizacji tego przedsięwzięcia będzie możliwa wysyłka i przyjmowanie niektórych produktów większymi partiami, niż jest to
możliwe przy pomocy cystern kolejowych. Uda się odciążyć nalewaki i transport kolejowy oraz uzyskać większą elastyczność
pozyskiwania nowych klientów (zagranicznych i krajowych).

Kontynuowane będą prace projektowo-koncepcyjne nad określeniem zakresu dalszej modyfikacji konfiguracji
technologicznej rafinerii w Gdańsku, poprzez dodanie instalacji zagospodarowania ciężkich pozostałości po przerobie ropy
naftowej. Celem jest ograniczenie do minimum produkcji ciężkich frakcji wpływających ujemnie na rafineryjną marżę. Prace
koncepcyjne będą się koncentrowały także na lepszym wykorzystaniu frakcji parafinowej z hydrokrakingu MHC do produkcji
paliw i olejów smarowych poprzez zbudowanie nowej instalacji do rozdziału tego produktu i wykorzystanie otrzymanych
strumieni produktowych do dalszego przerobu w rafinerii. Będzie to powiązane z kolejnymi opracowaniami zmierzającymi do
modernizacji i zmiany sposobu użytkowania instalacji Bloku Olejowego.
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Działalność rynkowa
Otwarcie przez koncern 63 nowych stacji w 2011 roku to rekordowy
jednoroczny wzrost na polskim rynku sprzedaży detalicznej paliw.
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Podejście do zarządzania

Dokonania

Plany rozwoju

Nowe moce przerobowe umożliwiły w
2011 roku zmiany w wielkości i strukturze
obrotu produktami naftowymi koncernu.

Udział Grupy Kapitałowej LOTOS w
krajowym rynku paliw w 2011 roku wzrósł
do 33,5%. Całkowita sprzedaż
przekroczyła 10 mln ton.

Celem dotyczącym pozycji na rynku
detalicznym jest konsekwentny rozwój w
segmentach: premium i zorientowanym
na wartość.
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Podejście do zarządzania
Nowe moce przerobowe umożliwiły w 2011 roku zmiany w wielkości i strukturze
obrotu produktami naftowymi koncernu.

W 2011 r. działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS prowadzona była zarówno w podmiocie dominującym, jak i w
spółkach zależnych, tj. w LOTOS Paliwa, LOTOS Tank, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS Parafiny i LOTOS Kolej.
Główne produkty segmentu handlowego
Produkty paliw ow e

Benzyna LOTOS DYNAMIC 98 - nowoczesne paliwo zapewniające lepsze osiągi i ochronę silnika
niż standardowe produkty. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym i myjącym.
Podwyższoną zawartość dodatku myjącego stosuje się w celu poprawy czystości silnika i
uzyskania dłuższej jego żywotności oraz oszczędności w zużyciu paliwa.
Olej napędowy LOTOS DYNAMIC DIESEL - idealne paliwo dla nowoczesnych silników Diesla,
dzięki zastosowaniu komponentów obniżających tarcia w silniku pozwala na lepsze wykorzystanie
dynamiki i mocy silnika, zapewnia rozruch nawet przy -32°C . Pakiet dodatków znacznie poprawia
przepustowość dysz, smarność, żywotność i efektywność działania silnika.
Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED (ONDCO) – dzięki unikalnym dodatkom, a
także niskiej zawartości siarki produkt posiada unikalne parametry w zakresie odporności na
utlenianie, działania antykorozyjnego oraz utrzymywania czystości dysz, co wydłuża żywotność
urządzeń grzewczych. Dzięki temu produkt gwarantuje optymalny przebieg procesu spalania oraz
spełnia wszystkie wymogi pieców najnowszej generacji. Powyższe właściwości niosą także
istotne korzyści dla środowiska poprzez znaczące ograniczenie emisji szkodliwych substancji
będących produktem procesu spalania.
Olej napędowy IZ-40 – spełnia wymogi produktu arktycznego, gwarantuje pewny rozruch silnika
przy bardzo niskich temperaturach (CFPP -32°C).
Produkty pozapaliw ow e

Oleje silnikowe

LOTOS Quazar – olej silnikowy klasy premium, najwyżej pozycjonowana linia produktów w
ofercie LOTOS Oil, przeznaczona do dystrybucji poprzez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi
głównie Subaru i KIA, ale również do szerokiego grona innych odbiorców.
LOTOS Thermal Control - linia produktów dedykowanych do samochodów osobowych, na którą
składają się produkty syntetyczne, semisyntetyczne i mineralne. Linię olejów dla motoryzacji
uzupełniają produkty dedykowane do aut starszej generacji (linia City) oraz oleje przekładniowe i
płyny eksploatacyjne.
Turdus – produkt przeznaczony do nowoczesnego taboru ciężarowego.
RG Trans – produkt przeznaczony do taboru ciężarowego starszego typu.
Superol, Agrol - produkty przeznaczone dla rolnictwa.
Marinol - wysoce specjalistyczna rodzina olejów dla żeglugi.

Oleje przemysłowe

Transmil – oleje przekładniowe.
Hydromil – oleje hydrauliczne.
Remiz turbinowe, a także oleje maszynowe oraz smary przemysłowe.

Plastyfikatory

Plastyfikatory klasy TDAE i RAE oferowane pod nazwami QUANTILUS T50 i QUANTILUS T60
stosowane przez producentów opon i gumy. Produkty te spełniają wymagania unijnego
rozporządzenia dotyczącego rejestracji chemikaliów, tzw. REACH i zostały zaaprobowane przez
globalne koncerny oponiarskie.

Asfalty

MODBIT – asfalty modyfikowane, które zwiększają odporność na koleinowanie się nawierzchni i
przedłużają jej trwałość oraz wzmacniają odporność w ekstremalnych warunkach
atmosferycznych. Asfalty te wykorzystano przy budowie autostrad A1, A2, A4 oraz wielu dróg
krajowych i nawierzchni lotnisk (m. in. na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie).

Grupa Kapitałowa LOTOS działa zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Ze względu na sprzedawane produkty,
zasięg geograficzny działalności w 2011 r. przedstawiał się następująco:
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Paliwa silnikowe - sprzedaż odbywała się w głównej mierze na terytorium Polski i w największym stopniu koncentrowała
się na odbiorcach detalicznych, koncernach międzynarodowych, konsumentach instytucjonalnych, operatorach stacji paliw
oraz odbiorcach hurtowych zaopatrujących odbiorców na lokalnych rynkach. Dodatkowo w ramach działalności flotowej
LOTOS Biznes prowadzone było pozyskiwanie klientów – głównie firm transportu drogowego, z krajów bałtyckich (Litwa,
Łotwa, Estonia) celem realizacji zakupów paliw przez podmioty zagraniczne na stacjach LOTOS. Dodatkowo w krajach tych
LOTOS Paliwa działała, jako Agencja Handlowa koncernu ExxonMobil Deutschland, pozyskując klientów na produkt flotowy
– karta LOTOS/ESSO. W ramach współpracy dotyczącej honorowania kart paliwowych ukraińskiego emitenta WOG LOTOS
Paliwa prowadziła sprzedaż paliw poprzez sieć swoich stacji do przewoźników drogowych z terenu Ukrainy i Rosji. Produkty
paliwowe wyprodukowane przez rafinerię Grupy LOTOS w 2011 r. poprzez sprzedaż eksportową trafiały na rynki
następujących państw: Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Francja, kraje bałtyckie, Republika Czeska, a nawet Hiszpania.
Paliwo lotnicze - spalane w silnikach statków powietrznych zarówno w Polsce, jak i w krajach basenu Morza Bałtyckiego
oraz w samolotach korzystających z praskiego portu lotniczego Ruzyne. Handel w kraju odbywał się w ramach dwóch
działalności: działalność lotniskowa – sprzedaż w Gdańsku realizowana we współpracy ze Statoil oraz działalność hurtowa
– sprzedaż m.in. do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz do Petrolotu, który dystrybuował to paliwo w całym kraju.
Eksport drogą morską odbywał się poprzez kontrakty terminowe oraz transakcje spot głównie na rynki skandynawskie
(Szwecja, Finlandia, Norwegia).
Oleje silnikowe i przemysłowe - na rynku krajowym sprzedaż realizowana była w kanale sprzedaży hurtowej Dystrybutorów Regionalnych oraz poprzez sprzedaż własną, która daje możliwość budowania wiedzy o rynku, pozwalając
szybko i skutecznie reagować na jego potrzeby. Sprzedaż w tym kanale prowadzono m.in. do klientów przemysłowych,
sektora baz transportowych, sektora warsztatów samochodowych autoryzowanych i nieautoryzowanych, sieci stacji paliw,
dystrybutorów części samochodowych oraz sieci wielkopowierzchniowych. W 2011 r. odnotowano istotny wzrost sprzedaży
na wszystkich najważniejszych rynkach zagranicznych, przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej, Azji Środkowej i
Bliskiego Wschodu. Jednak najbardziej dynamicznie sprzedaż eksportowa rozwijała się w krajach sąsiadujących z Polską.
Oleje i smary marki LOTOS trafiają do ponad 45 krajów na świecie. Na części z tych rynków aktywnie rozwijane są również
usługi serwisowe realizowane przez Serwis Olejowy LOTOS Oil. Intensywne działania wspierające aktywność sprzedażową
Autoryzowanych Dystrybutorów na rynkach zagranicznych umocniły wizerunek LOTOS Oil poza granicami kraju.
Asfalty - głównymi odbiorcami produktów asfaltowych są firmy zajmujące się budownictwem drogowym oraz mostowym,
zużywające asfalt do produkcji mieszanek mineralno–bitumicznych. Pozostali odbiorcy to producenci emulsji drogowych
oraz producenci pap i materiałów hydroizolacyjnych. Głównym rynkiem sprzedaży asfaltów jest Unia Europejska. Do
kluczowych obszarów sprzedaży w 2011 r. należały następujące kraje: Polska, Niemcy, Skandynawia, Austria, kraje
nadbałtyckie, Rosja, Rumunia, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Holandia, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania oraz
Mołdawia.
Ciężki olej opałowy - sprzedaż w kraju kierowana była w głównej mierze do firm posiadających własne źródła produkujące
energię cieplną w postaci wody grzewczej lub pary technologicznej.
W 2011 r. kontynuowano sprzedaż ciężkiego oleju opałowego do krajów skandynawskich. Dodatkowo produkty
sprzedawano do bałtyckich portów europejskich, skąd produkt ten był reeksportowany na rynki odległe geograficznie,
głównie do USA.
Parafiny - sprzedaż wyrobów parafinowych w 2011 r. kierowana była do następujących odbiorców na rynku krajowym:
parafiny świecowo-zniczowe - producenci świec i zniczy,
parafiny i woski specjalne dedykowane do przemysłu:
emulsje parafinowe – producenci płyt wiórowych,
antyzbrylacze – producenci nawozów sztucznych,
woski niskozaolejone WOSKOP – producenci gum i opon.

Sprzedaż eksportowa w 2011 r. była kierowana głównie do Niemiec, Holandii i Słowenii, a także na Ukrainę, Litwę, Węgry,
do Włoch, Czech, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Zobacz także:
Oznakowanie produktów i usług
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Bezpieczeństwo i zdrowie klientów

Struktura organizacji
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Dokonania
Udział Grupy Kapitałowej LOTOS w krajowym rynku paliw w 2011 roku wzrósł
do 33,5%. Całkowita sprzedaż przekroczyła 10 mln ton.
Udział Grupy Kapitałowej LOTOS w

Grupa Kapitałowa LOTOS, poprzez umacnianie głównych kanałów sprzedaży
oraz poszukiwanie nowych możliwości wzrostu, systematycznie umacnia swoją
pozycję rynkową. Dbałość o wysoką jakość obsługi, rozumianą nie tylko jako
zapewnienie ciągłości dostaw, odpowiednią infrastrukturę logistyczną, ale
również otwartość na rozwiązania ułatwiające współpracę i rozliczenia (np.
elektroniczny transfer danych, e–faktury), zaowocowała w 2011 r. dalszym
wzrostem udziału w rynku. Udział Grupy Kapitałowej LOTOS w krajowym rynku
paliw w 2011 r. wyniósł 33,5%.
Rok 2011 był kolejnym okresem wzrostu skonsolidowanej, całkowitej sprzedaży
Grupy Kapitałowej LOTOS. Łączna sprzedaż przekroczyła 10 mln ton i tym
samym został odnotowany 14% wzrost w stosunku do 2010 r. W największym
stopniu przyczyniła się do tego zwiększona sprzedaż olejów napędowych oraz
asfaltów. Dzięki nowym mocom przerobowym uruchomionym w ramach
Programu 10+, nastąpiły zmiany w wielkości i strukturze obrotu Grupy
Kapitałowej LOTOS. Wraz ze wzrostem przerobu ropy naftowej rosły wolumeny
produktów naftowych przeznaczonych do sprzedaży na krajowym rynku, jak
również kierowanych na eksport. Zwiększyła się m. in. ilość eksportowanych
olejów napędowych, paliw lotniczych oraz benzyn silnikowych.
Grupa LOTOS w 2011 r. wprowadziła na rynek również nowy produkt: frakcję
parafinową. W wyniku zasilenia Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic, litewską
spółką AB Geonafta, w wolumenie sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS
odnotowano sprzedaż ropy naftowej pochodzącej ze złóż litewskich, skierowaną
poza strukturę Grupy Kapitałowej LOTOS.

krajowym rynku paliw (%)

Sprzedaż Grupy Kapitałowej LOTOS
(tony)

Sprzedaż Grupy Kapitałowej LOTOS benzyny (tony)

Sprzedaż paliw silnikowych
Sprzedaż krajowa benzyn Grupy Kapitałowej LOTOS spadła o 6% w stosunku do
2010 r. Przyczynił się do tego spadek popytu na tę grupę produktową, wywołany
m.in. sytuacją cenową na polskim rynku paliw. Eksport benzyn silnikowych
wzrósł o 22% (65 tys. ton) rok do roku i kierowany był drogą morską na rynki
Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii i Estonii.
Najwyższą skalę wzrostu sprzedaży zanotowano w oleju napędowym i jest to
kontynuacja obserwowanego od kilku lat trendu. Grupa LOTOS dobrze
wykorzystuje rosnący popyt na to paliwo transportowe, zgłaszany przez
rozwijający się rodzimy sektor usług przewozowych. W 2011 r. całkowita
sprzedaż oleju napędowego wzrosła o 16% w stosunku do poprzedniego roku.
Przyrost o 13% zanotowano dla sprzedaży tego produktu na rynku krajowym. W
2011 r. udział eksportu oleju napędowego w całkowitym wolumenie wyniósł
ponad 2% wobec 0,4% w roku poprzedzającym. Odbiorcami tego produktu były
następujące państwa: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Czechy i Dania.

Sprzedaż Grupy Kapitałowej LOTOS oleje napędowe (tony)

Sprzedaż Grupy Kapitałowej LOTOS -

Sprzedaż oleju napędowego do celów opałowych
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olej napędowy do celów opałowych
(tony)

W 2011 r. sprzedaż oleju napędowego do celów opałowych wzrosła o 4% w
porównaniu do roku poprzedzającego. Produkt ten, podobnie jak w 2010 r.,
sprzedawany był wyłącznie na rynku krajowym. Zanotowana wyższa sprzedaż
była efektem większego zapotrzebowania, spowodowanego warunkami
atmosferycznymi z początku roku, wymuszającymi przedłużenie okresu
grzewczego. Elementem ważącym na poprawie wyników sprzedaży była również
rozbudowa sieci regionalnych dealerów oleju napędowego do celów opałowych
oraz zwiększenie dostępności tego produktu na bazach paliw skutkujące
optymalizacją procesu dystrybucji.
Sprzedaż Grupy Kapitałowej LOTOS paliwo lotnicze (tony)

Sprzedaż paliw lotniczych
W porównaniu z 2010 r. całkowity wolumen sprzedanego paliwa lotniczego JET
przez Grupę Kapitałową LOTOS wzrósł w 2011 r. o 82%. Dominującym kanałem
dystrybucji tego paliwa był eksport morski, głównie na rynki skandynawskie.
Handel w kraju odbywał się w ramach dwóch kanałów dystrybucji: działalność
lotniskowa – sprzedaż w Gdańsku realizowana we współpracy ze Statoil oraz
działalność hurtowa – sprzedaż m.in. do Petrolotu, który dystrybuował to paliwo
w całym kraju.

Sprzedaż Grupy Kapitałowej LOTOS produkty olejowe (tony)

Sprzedaż produktów olejowych
Łączna sprzedaż produktów olejowych wzrosła o 14% w stosunku do 2010 r.,
osiągając tym samym poziom ponad 262 tys. ton. Sprzedaż na rynku krajowym i
zagranicznym wzrosła odpowiednio o 4% i 19%.
Głównymi odbiorcami produktów olejowych poza granicami Polski były kraje Unii
Europejskiej, a także Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu.
Sprzedaż Grupy Kapitałowej LOTOS -

Na rynku olejów silnikowych pogłębia się spadek zainteresowania
jednosezonowymi olejami mineralnymi, co związane jest głównie z
unowocześnianiem parku maszynowego w rolnictwie. Również w branży
motoryzacyjnej obserwuje się tendencję zamiany mineralnych olejów silnikowych
na półsyntetyczne oraz syntetyczne. Jako lider w segmencie olejów
mineralnych, spółka LOTOS Oil najbardziej odczuła spadek zainteresowania
właśnie tą kategorią produktów.
W poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju, LOTOS Oil konsekwentnie rozwija
produkcję olejów procesowych – plastyfikatorów. Dzięki systematycznej
rozbudowie kierunków sprzedaży w 2011 r. spółka awansowała do grona
ważnych i liczących się, nie tylko w Europie, dostawców nowoczesnych
plastyfikatorów TDAE.

asfalty (tony)

Sprzedaż Grupy Kapitałowej LOTOS asfalty modyfikowane (tony)

Dodatnia dynamika sprzedaży olejów bazowych wynika z panującej sytuacji
ekonomicznej na świecie, gdzie z jednej strony obserwuje się wzrastające
notowania cen surowców, z drugiej zaś ograniczoną podaż surowca.

Sprzedaż asfaltów
W stosunku do 2010 r. całkowita sprzedaż asfaltów wzrosła w 2011 r. o 18%.
Zaawansowane narzędzia wspierające sprzedaż, starannie zaplanowana
logistyka materiałowa i doskonała dystrybucja asfaltów z przeznaczeniem na
projekty drogowe w Polsce i za granicę, miały znaczny udział w osiągniętym
wyniku. Eksportowano m.in. do takich krajów, jak Szwajcaria, Szwecja i
Rumunia. Sprzedaż krajowa asfaltów wzrosła o 22% rok do roku (co stanowiło
przyrost o prawie 124 tys. ton). Tak wysokie zapotrzebowanie skonsumowane
zostało przy realizacji kontraktów drogowych zaplanowanych zgodnie z
Programem Budowy Dróg Krajowych w Polsce, w związku z przygotowaniami
kraju do EURO 2012. Produkty LOTOS Asfalt były dostarczane na najbardziej
prestiżowe inwestycje drogowe w Polsce, m.in. na ukończony odcinek A1 Nowe
Marzy – Toruń.
Wzrost o 16% w stosunku do poprzedniego analogicznego okresu odnotowano
również w sprzedaży asfaltów modyfikowanych. Osiągnięty wolumen sprzedaży
był możliwy m.in. dzięki zakończonej inwestycji w Jaśle, gdzie uruchomiona
została trzecia, po Gdańsku i Czechowicach, instalacja do produkcji asfaltów
modyfikowanych z możliwością produkcji asfaltów drogowych na poziomie 300

2

Sprzedaż Grupy Kapitałowej LOTOS ciężki olej opałowy (tony)

Sprzedaż Grupy Kapitałowej LOTOS parafiny (tony)

tys. ton/rok.

Sprzedaż ciężkiego oleju opałowego
W 2011 r. spadek całkowitej sprzedaży ciężkiego oleju opałowego wyniósł 8% w
stosunku do roku poprzedniego. Obniżenie wolumenu na poziomie 12% i 7%
zanotowano odpowiednio na rynku krajowym i w eksporcie. Osiągnięty wynik
sprzedaży m.in. wynikał z przekierowania strumienia produkcyjnego ciężkich
pozostałości w kierunku innej grupy produktowej – asfaltów. Kraje, do których
eksportowano ciężki olej opałowy, to Norwegia i Estonia, a także bałtyckie porty
europejskie, skąd produkt ten był następnie reeksportowany.

Sprzedaż parafin
W 2011 r. całkowita sprzedaż parafin została utrzymana na podobnym poziomie
do roku poprzedniego. Produktami kierowanymi na rynek krajowy były głównie
parafiny świecowo-zniczowe dla wiodących producentów świec i zniczy.
Głównymi kierunkami eksportowymi były Niemcy, Holandia i Słowenia.

Zmiana struktury sieci detalicznej
LOTOS

Udział w krajowym rynku przewozów
towarowych w 2011 r. (%)

Rozwój sieci stacji paliw
Działania Grupy Kapitałowej LOTOS na polskim rynku detalicznym
ukierunkowane są na osiągnięcie poziomu sprzedaży zapewniającego realizację
celu strategicznego, wyznaczonego dla tego obszaru na poziomie 10% udziału w
rynku w 2015 r. Rok 2011 zamknął się poziomem 7,6%, co potwierdziło
kontynuację umacniania pozycji rynkowej.

Wielkość przewozów kolejowych w
latach 2009-2011 (tys. ton)

Na koniec 2011 r. w ramach sieci stacji LOTOS funkcjonowały 369 punkty
sprzedaży, w tym:
190 stacji własnych prowadzonych w systemie ajencyjnym (CODO),
136 stacji partnerskich zarządzanych w systemie partnerstwa handlowego (DOFO),
43 stacje obsługiwane w systemie patronackim (DODO).

Łączna liczba stacji własnych i partnerskich zwiększyła się o 63 w stosunku do
2010 r.
Zarówno w kanale stacji w systemie ajencyjnym, jak i partnerstwa handlowego rozpoczęto budowę nowej sieci stacji paliw –
stacje ekonomiczne LOTOS Optima.
Dynamicznie rozwijana jest sieć stacji partnerskich, funkcjonujących w ramach umowy Partnerstwa Handlowego Rodzina
LOTOS. W 2011 r. sieć zwiększyła się o 10 nowych obiektów premium oraz 17 nowych obiektów ekonomicznych LOTOS
Optima. W większości przypadków są to włączenia, które poza przejęciem wolumenu sprzedaży przejętych obiektów,
rokują przejęcie sprzedaży innych podmiotów funkcjonujących na poszczególnych lokalnych rynkach.
W 2011 r. sieć CODO rozbudowano o 3 stacje MOP (Miejsca Obsługi Podróżnych) w standardzie premium i 33 obiekty
ekonomiczne LOTOS Optima. W zakresie rozwoju sieci stacji własnych prowadzony jest proces pozyskania nieruchomości,
dla którego najistotniejszym kryterium doboru lokalizacji jest wielkość potencjału sprzedażowego w danym miejscu.
Oferta paliwowa stacji LOTOS skierowana jest do dwóch głównych grup klientów: klientów indywidualnych oraz klientów
flotowych, dokonujących zakupów na karty flotowe LOTOS Biznes.
Jako uzupełnienie działalności flotowej pozyskiwani są klienci głównie spośród firm transportu drogowego z krajów
bałtyckich, celem realizacji zakupów paliw przez podmioty zagraniczne na stacjach LOTOS. Dodatkowo w krajach tych
LOTOS Paliwa działa jako Agencja Handlowa koncernu ExxonMobil Deutschland. W ramach współpracy dotyczącej
honorowania kart paliwowych ukraińskiego emitenta WOG LOTOS Paliwa prowadzi sprzedaż paliw poprzez sieć swoich
stacji do przewoźników drogowych z terenu Ukrainy i Rosji.
Poza ofertą paliwową stacje LOTOS oferują szeroki asortyment towarów charakterystycznych dla sklepów typu
„convenience”. Wybrane stacje posiadają także w ofercie przekąski w ramach kącików gastronomicznych. Uzupełnieniem są
usługi towarzyszące, takie jak myjnie czy kompresory.
W zakresie stacji LOTOS w segmencie premium głównymi obszarami rozwoju w 2012 r. będą:
myjnie bezdotykowe,
sklepy - dostosowanie obiektów do aktualnych standardów rynkowych poprzez przeprojektowanie sal sprzedaży, wyposażenie w
ergonomiczne meble, urządzenia ekspozycyjne i kąciki gastronomiczne nastawione na tzw. szybką konsumpcję w trakcie
podróży, zwiększenie liczby stacji z ofertą „Pierożkowego Kubka”,
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bardziej efektywne zarządzanie asortymentem pozapaliwowym poprzez budowanie profesjonalnych narzędzi informatycznych.

Zakładane jest dalsze, stopniowe wygaszanie kanału stacji patronackich, przy założeniu kontynuacji współpracy z
wybranymi stacjami w formule stacji partnerskich.
Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS zakłada kontynuację wzrostu liczby obiektów w sieci stacji paliw. W 2012 r. planowane
jest włączenie kolejnych 50 stacji LOTOS Optima i konsekwentny rozwój segmentu premium, w tym rozwój stacji
przyautostradowych.
Rynek stacji paliw w Polsce funkcjonuje w trzech segmentach:
premium,
przymarketowy/samoobsługowy,
zorientowany na wartość.

Zmiany zachodzące na rynku paliw w Polsce wskazują na ewolucję ostatniego z wymienionych sektorów, który rozwija się
w dużo szybszym tempie niż pozostałe segmenty i już w 2010 r. posiadał 11% udział1 w wolumenie sprzedaży detalicznej.

Segment zorientowany na wartość definiowany jest jako te stacje, które mają klientów pragmatycznych
poszukujących produktów o dobrej jakości w atrakcyjnej cenie.

Grupa Kapitałowa LOTOS odpowiadając na potrzeby rynku, rozpoczęła w 2011 r. budowę nowej formuły stacji paliw – stacje
ekonomiczne LOTOS Optima. W wyniku podjęcia tej decyzji Grupa Kapitałowa LOTOS będzie realizowała swój strategiczny
cel dotyczący pozycji na rynku detalicznym poprzez obecność i rozwój w dwóch segmentach tego rynku – premium i
zorientowanym na wartość.
1

Ogólnopolskie badania PENTOR, 2010.

Prezentacja nowego konceptu stacji ekonomicznych LOTOS Optima odbyła się na XVIII targach Stacja Paliw w maju 2011 r.
W lipcu dokonano uroczystego otwarcia pierwszych trzech stacji LOTOS Optima w Warszawie. Kolejne stacje powstały na
Mazurach, a do końca 2011 r., zgodnie z planem strategicznym było już 50 obiektów.
Stacje LOTOS Optima zlokalizowane są w rejonach o zróżnicowanym potencjale rozwoju sprzedaży, tak aby zapewnić
optymalny rozwój całej sieci. Placówki działają w większości polskich województw, tj. w pomorskim, warmińsko-mazurskim,
podlaskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim i
małopolskim. Wdrożenie segmentu ekonomicznego pozwoliło na efektywne przejęcie lokalizacji na obszarze o relatywnie
mniejszej sile nabywczej.

Logistyka
Realizowany w 2011 r. wzrost sprzedaży paliw Grupy LOTOS oraz konieczność stałego dostosowywania się do wymogów
zmieniającego się otoczenia rynkowego, spowodowały intensyfikację działań nakierowanych na rozwój sieci dystrybucji oraz
wykorzystywanej siatki baz. Cały łańcuch logistyczny podlegał optymalizacji w oparciu o rachunek ekonomiczny, m.in.
poprzez integrację logistyki pierwotnej i wtórnej. Stale podnoszona była jakość obsługi klientów oraz zwiększana
elastyczność systemu logistycznego. Zapewniono niezbędne zaplecze do dystrybucji zwiększonej masy oraz nowych
produktów powstałych w wyniku zakończonego Programu 10+.
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W 2011 r. w pełni zrealizowano plan wymiany oraz tworzenia nowych zapasów obowiązkowych, zgodnie z obowiązującymi
wymogami ustawowymi. Przyrost zapasów zakładał maksymalnie wysoki udział zapasów rotujących w ogólnej puli
składowanych zapasów obowiązkowych. Struktura utrzymywanych zapasów obowiązkowych była na bieżąco
optymalizowana w celu osiągnięcia minimalnego poziomu kosztów oraz systematycznego wzrostu przychodów z tytułu
świadczenia usługi biletowej opartej o potencjał wytwórczy ropy naftowej.
Siatka wykorzystywanych baz magazynowych została objęta pełnym nadzorem w celu spełnienia wszelkich wymagań
związanych z obrotem paliwami. Szczegółowe badania jakościowe realizowane na poszczególnych etapach transportu i
magazynowania, zapewniły klientom niezmienną wysoką jakość oferowanych paliw.
Kontynuowano prace nad kontrolą i minimalizacją ubytków w całym łańcuchu dostaw. Równocześnie zapewnione zostało
odpowiednie wsparcie logistyczne niezbędne do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Transport kolejowy
W celu optymalnego wykorzystania aktywów oraz zapewnienia efektywnej ekonomicznie, sprawnej i bezpiecznej dystrybucji
własnych produktów, spółki Grupy Kapitałowej LOTOS zlecają ich transport kolejowy spółce LOTOS Kolej.
Podstawowym strategicznym celem LOTOS Kolej jest świadczenie usług związanych z kompleksową kolejową obsługą
Grupy Kapitałowej LOTOS oraz dywersyfikacja źródeł przychodu pomiędzy kontrahentów koncernu i klientów zewnętrznych.
Spółka oferuje swoim klientom jedną z najbardziej kompleksowych ofert spośród wszystkich przewoźników towarowych w
Polsce. Obejmuje wszelkie etapy kolejowego transportu towarów - od spedycji, przez przewóz i obsługę bocznicową (w
Gdańsku, Czechowicach, Jaśle, Rypinie, Poznaniu Górczynie i Piotrkowie Trybunalskim), po usługi serwisu technicznego
taboru kolejowego wraz z myciem i czyszczeniem cystern kolejowych. Jako jedyny przewoźnik kolejowy w kraju spoza
Grupy PKP S.A. jest w stanie zapewnić usługi przewozu zarówno przesyłek całopociągowych, jak również przewozu
pojedynczych wagonów na większości linii kolejowych, co stanowi istotną przewagę konkurencyjną na rynku. LOTOS Kolej
dysponuje nowatorskim systemem logistyki kolejowej oraz najnowocześniejszym parkiem lokomotyw w Polsce. W
znaczący sposób wpływa to na zwiększenie efektywności realizowanych przewozów i jest gwarancją wysokiej jakości oraz
sprawności świadczonych usług.
LOTOS Kolej wykonuje usługi przewozowe na terenie kraju, a we współpracy z przewoźnikami zagranicznymi także w
relacjach międzynarodowych.
Krajowa sieć połączeń kolejowych LOTOS Kolej

Źródło: Opracow anie w łasne na podstaw ie danych Grupy Kapitałow ej LOTOS.

Międzynarodowa sieć połączeń kolejowych LOTOS Kolej
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Źródło: Opracow anie w łasne na podstaw ie danych Grupy Kapitałow ej LOTOS.

LOTOS Kolej należy do ścisłej czołówki przewoźników kolejowych w Polsce, zajmując trzecie miejsce z udziałem w rynku
na poziomie 7,13% (drugie wśród przewoźników spoza Grupy PKP). Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, po
trzech kwartałach 2011 r. LOTOS Kolej jest także drugim największym przewoźnikiem intermodalnym w kraju z 22,56%
udziałem w rynku (obie wielkości dotyczą wykonanej pracy przewozowej).

Logistyka morska
Logistyka morska jest ważnym elementem w łańcuchu logistycznym Grupy Kapitałowej LOTOS. Połączenie rurociągami
produktowymi rafinerii w Gdańsku z bazą przeładunkową paliw płynnych w Porcie Północnym daje firmie znaczącą
przewagę logistyczną. W 2011 r. do terminali przeładunkowych w portach w Gdańsku i Gdyni zawinęło 370 tankowców z
ropą, produktami naftowymi i komponentami, a także pod załadunek produktów naftowych przeznaczonych na eksport.
Znaczący wzrost liczby statków w 2011 r. w stosunku do roku poprzedniego, był spowodowany wzrostem eksportu
paliw drogą morską w wyniku realizacji inwestycji Programu 10+.
Baza Przeładunkowa Paliw Płynnych, gdzie operuje Naftoport, stwarza możliwości przeładunku zbiornikowców o zanurzeniu
do 15 m i załadunku do 150 tys. ton ropy lub produktów naftowych. Dzięki temu Grupa LOTOS efektywnie eksportuje
nadwyżki produkcyjne, lokując je głównie na rynkach krajów skandynawskich, Północno-Zachodniej Europy oraz krajów
nadbałtyckich. Bezpośrednie połączenie z portem ułatwia także organizację i prowadzenie uzupełniającego importu
produktów naftowych - przede wszystkim komponentu lekkiego oleju opałowego.
Położenie rafinerii Grupy LOTOS w pobliżu morskiego terminalu przeładunkowego ropy naftowej pozwala na dywersyfikację
dostaw surowca, umożliwia dostawy ropy naftowej pochodzącej z własnych złóż na Bałtyku, a w niedalekiej przyszłości
również z Morza Północnego.
Grupa LOTOS konsekwentnie dąży do przejmowania w dostawach morskich gestii transportowej, czyli kontrolowania
transportu na jak najdłuższym odcinku łańcucha dostaw, od frachtowania po formalną obsługę transportu morskiego.
Zapewnia to większą kontrolę i usprawnia proces planowania przeładunków w portach morskich, pozwalając minimalizować
przypadki przestoju statków i optymalizować związane z tym koszty.

Zobacz także:
Stopień realizacji celów strategicznych
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Plany rozwoju
Celem dotyczącym pozycji na rynku detalicznym jest konsekwentny rozwój w
segmentach: premium i zorientowanym na wartość.

Należy ocenić, iż w obecnym otoczeniu gospodarczym perspektywy rozwoju działalności Grupy Kapitałowej LOTOS są
dobre i wynikają z dostosowania profilu działalności do potrzeb rynku.
Grupa LOTOS liczy się ze zmianami przepisów dotyczących tworzenia i finansowania zapasów interwencyjnych ropy
naftowej i jej produktów, wynikającymi z konieczności implementacji dyrektywy 2009/119/WE. Spółka oczekuje przyjęcia
takich rozwiązań systemowych w tym obszarze, które zagwarantują odpowiedni poziom zapasów oraz odciążą od 2013 r.
obowiązek finansowania swoich zapasów w wysokości 1/10 ich wartości. Przy tworzeniu nowych rozwiązań w obszarze
zapasów Grupa LOTOS jest zainteresowana zarówno zmianami regulacyjnymi, jak i powstaniem nowych pojemności
magazynowych w kawernach solnych do składowania węglowodorów.
Po zrealizowaniu Programu 10+ Grupa LOTOS produkuje i sprzedaje większy wolumen paliw, uwzględniający zwiększony
udział średnich destylatów. Jest to grupa produktowa stanowiąca największą część konsumpcji paliw w Europie oraz
wykazująca trend wzrostowy. Konsumpcja oleju napędowego wzrasta nie tylko w reakcji na intensyfikację powiązań
gospodarczych, ale także przez coraz większe zużycie w segmencie aut osobowych. Wraz z ożywieniem gospodarczym
oczekuje się także wzrostu zapotrzebowania na paliwo lotnicze – nie tylko w kraju, ale i globalnie.
Wzrost produkcji przemysłowej oraz zwiększenie i eksploatacja parku samochodowego powodują popyt na różnego rodzaju
oleje przemysłowe i motoryzacyjne, na rynku których Grupa Kapitałowa LOTOS jest znaczącym graczem. Ważne jest
także trwałe i wysokie zapotrzebowanie na asfalty, które jest następstwem realizacji rządowego programu budowy i
modernizacji sieci dróg krajowych oraz lokalnych w kraju.
Plany rozwojowe segmentu handlowego w 2012 r. oraz w następnych latach są następstwem realizacji celów wyznaczonych
dla tego obszaru w strategii przedsiębiorstwa na lata 2011-2015.

Paliwa silnikowe
W następstwie ukończonego Programu 10+ wolumen sprzedawanych produktów będzie w 2012 r. wyższy niż w latach
poprzedzających. Grupa LOTOS będzie kontynuować i rozwijać współpracę z koncernami międzynarodowymi. Równolegle
prowadzona będzie intensywna współpraca z klientami hurtowymi w kanale B2B. Rozważa się także możliwość
dostarczania paliw do sieci stacji będących w posiadaniu hipermarketów. Obrót towarowy będzie intensyfikowany w ramach
rozwijanego tradingu.

Rozwój sieci stacji
Spółka LOTOS Paliwa, realizująca strategię Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze sprzedaży detalicznej paliw, będzie
kontynuowała działania umożliwiające realizację celu strategicznego w tym segmencie. Kluczowe zadania obejmują:
• uruchamianie nowych obiektów,
• rozwój kanału sprzedaży LOTOS Optima,
• promowanie paliw premium LOTOS Dynamic 98 i LOTOS Dynamic Diesel,
• rozwój programu flotowego LOTOS Biznes,
• trwałe podnoszenie i monitorowanie jakości obsługi klienta,
• sukcesywne wycofywanie się z modelu stacji patronackich DODO, przy założeniu kontynuacji współpracy z wybranymi
stacjami w formule stacji partnerskich DOFO,
• ujednolicenie wizualizacji stacji,
• rozwój oferty gastronomicznej na stacjach.

Paliwo lotnicze
Grupa Kapitałowa LOTOS planuje intensyfikację działań w zakresie sprzedaży paliwa lotniczego, poprzez umacnianie relacji
z dotychczasowymi klientami oraz pozyskiwanie nowych odbiorców. W obszarze sprzedaży lotniskowej grupa kapitałowa
będzie podejmować działania zwiększające sprzedaż na lotniskach krajowych.

Oleje smarowe
Działania spółki LOTOS Oil w kolejnym roku skupione będą na dwóch elementach: intensyfikacji działań rynkowych oraz
procesie budowy i wzmacniania marki LOTOS. Kontynuowane będą intensywne działania wspierające aktywność
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sprzedażową służb handlowych spółki oraz Autoryzowanych Dystrybutorów, ze szczególnym naciskiem na działania
skierowane do warsztatów, punktów wymiany oleju oraz klientów sieciowych (serwisy i warsztaty samochodowe, KIA
Motors Polska, Subaru Import Polska i inni partnerzy strategiczni).

Asfalty
W segmencie asfaltów podejmowane będą komplementarne działania w obszarze wytworzenia, logistyki oraz handlu,
ukierunkowane na optymalizację istniejących procesów, głównie w obszarze kosztów, dostępności i technologii produkcji.

Logistyka
Kluczowe zadania w obszarze logistyki obejmą optymalizację łańcucha logistycznego prowadzoną w oparciu o rachunek
ekonomiczny, dalszą integrację logistyki pierwotnej i wtórnej, pozyskanie niezbędnych pojemności zbiornikowych,
systematyczny wzrost poziomu obsługi klienta oraz zapewnienie bezpieczeństwa dystrybucji produktów w Grupie
Kapitałowej LOTOS.
Spółka LOTOS Kolej koncentruje swoje działania przede wszystkim na zabezpieczeniu, zwiększonego po realizacji
Programu 10+ wolumenu przewozów na rzecz Grupy Kapitałowej LOTOS oraz dalszym rozwoju przewozów dla klientów
zewnętrznych, w tym także przewozów zagranicznych.
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