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Wyniki operacyjne
Ogłoszona w czerwcu 2008 roku zaktualizowana strategia Grupy Kapitałowej LOTOS wyznacza cele 
strategiczne segmentu poszukiwawczo–wydobywczego:

 ● całkowita produkcja segmentu poszukiwawczo-wydobywczego osiągnie poziom min. 10% przerobu 
ropy w Grupie Kapitałowej LOTOS w roku 2012 i wzrośnie powyżej 20% przerobu do roku 2015, 
z  tendencją wzrostową w kolejnych latach,

 ● nakłady szacowane na ten cel mogą osiągnąć w latach 2006-2012 poziom 5,1 mld złotych.

Działania podejmowane przez segment wydobywczy Grupy Kapitałowej LOTOS w roku 2008 miały 
na celu realizację opisanych wyżej celów strategicznych. Odbywało się to między innymi poprzez 
akwizycje i pozyskiwanie koncesji na szelfie norweskim oraz prace poszukiwawcze i rozwojowe na Morzu 
Bałtyckim. Kryzys, który światowa gospodarka odczuwa od drugiej połowy 2008 roku, nie zmienił celów 
i głównych kierunków strategii, modyfikacji uległo jedynie tempo realizacji niektórych zadań.

Kluczową spółką segmentu wydobywczego Grupy Kapitałowej LOTOS jest Przedsiębiorstwo Poszukiwań 
i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu Petrobaltic S.A. W grupie kapitałowej Petrobaltic skoncentrowane są 
wszystkie działania w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu prowadzone w Grupie 
Kapitałowej LOTOS. W skład grupy kapitałowej Petrobaltic wchodzi spółka LOTOS Norge, której 
działalność koncentruje się na poszukiwaniach i wydobyciu ropy naftowej na norweskim szelfie 
kontynentalnym, oraz litewska spółka UAB Naftos Gavyba zajmująca się wydobyciem z obszaru Litwy. 
Poszukiwania i wydobycie w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego realizowane jest przez 
spółkę Petrobaltic
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Wyniki operacyjne
W roku 2008 Petrobaltic wydobył prawie 258 tysięcy ton ropy. Było to wydobycie o 15% wyższe 
od planowanego. Ten wynik to efekt produkcji prowadzonej przez Morską Kopalnię Ropy na złożu B3 
oraz prac rozwojowych na złożu B8, przygotowywanym do produkcji na skalę przemysłową. Ropa 
wydobyta podczas prac prowadzonych na tym złożu miała istotny wpływ na globalne wydobycie 
Petrobalticu.

Wydobycie ropy i gazu

Wyniki operacyjne
Ogłoszona w czerwcu 2008 roku zaktualizowana strategia Grupy  Kapitałowej LOTOS
wy znacza cele strategiczne segmentu poszukiwawczo–wy doby wczego:

całkowita produkcja segmentu poszukiwawczo-wydobywczego osiągnie poziom min. 10% przerobu
ropy w Grupie Kapitałowej LOTOS w roku 2012 i wzrośnie powyżej 20% przerobu do roku 2015, z
tendencją wzrostową w kolejnych latach,
nakłady szacowane na ten cel mogą osiągnąć w latach 2006-2012 poziom 5,1 mld złotych.

Działania podejmowane przez segment wy doby wczy  Grupy  Kapitałowej LOTOS w roku 2008
miały  na celu realizację opisany ch wy żej celów strategiczny ch. Odby wało się to między
inny mi poprzez akwizy cje i pozy skiwanie koncesji na szelf ie norweskim oraz prace
poszukiwawcze i rozwojowe na Morzu Bałty ckim. Kry zy s, który  światowa gospodarka
odczuwa od drugiej połowy  2008 roku, nie zmienił celów i główny ch kierunków strategii,
mody f ikacji uległo jedy nie tempo realizacji niektóry ch zadań.

Kluczową spółką segmentu wy doby wczego Grupy  Kapitałowej LOTOS jest Przedsiębiorstwo
Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy  i Gazu Petrobaltic S.A. W grupie kapitałowej
Petrobaltic skoncentrowane są wszy stkie działania w zakresie poszukiwań i wy doby cia ropy
naf towej i gazu prowadzone w Grupie Kapitałowej LOTOS. W skład grupy  kapitałowej
Petrobaltic wchodzi spółka LOTOS Norge, której działalność koncentruje się na
poszukiwaniach i wy doby ciu ropy  naf towej na norweskim szelf ie konty nentalny m, oraz
litewska spółka UAB Naf tos Gav y ba zajmująca się wy doby ciem z obszaru Litwy .
Poszukiwania i wy doby cie w polskiej stref ie ekonomicznej Morza Bałty ckiego realizowane
jest przez spółkę Petrobaltic

Wyniki operacyjne

W roku 2008 Petrobaltic wy doby ł prawie 258 ty sięcy  ton ropy . By ło to wy doby cie o 15%
wy ższe od planowanego. Ten wy nik to ef ekt produkcji prowadzonej przez Morską Kopalnię
Ropy  na złożu B3  oraz prac rozwojowy ch na złożu B8 , przy gotowy wany m do
produkcji na skalę przemy słową. Ropa wy doby ta podczas prac prowadzony ch na ty m złożu
miała istotny  wpły w na globalne wy doby cie Petrobalticu.

W ydobycie ropy i gazu

2006 2007 2008

Ropa [tys. ton] 265,5 190,6 257,8

Gaz [mln Nm3] 29,9 21 29,3

Dzięki wy sokiemu wy doby ciu i rekordowy m cenom ropy  na ry nkach światowy ch
Petrobaltic osiągnął w roku 2008 najlepsze wy niki i najwy ższy  zy sk (ok. 226 mln zł) w swej
historii.

   

   

Dzięki wysokiemu wydobyciu i rekordowym cenom ropy na rynkach światowych Petrobaltic osiągnął 
w roku 2008 najlepsze wyniki i najwyższy zysk (ok. 226 mln zł) w swej historii.

Wyniki Petrobaltic S.A.W yniki Petrobaltic S.A.

2006 2007 2008

Ilość sprzedanej ropy [tys. ton] 247,9 208,8 227,5

Przychody ogółem [mln zł] 424,4 377,7 480,8

Rentowność brutto 60% 50,40% 59,60%

   

   


