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Nasza misja
Dà˝àc do uzyskania pozycji regionalnego lidera,
chcemy zapewniç naszym akcjonariuszom
d∏ugofalowy wzrost wartoÊci firmy
poprzez oferowanie naszym klientom
najwy˝szej jakoÊci produktów i us∏ug.
Jako firma transparentna, wszelkie dzia∏ania
realizujemy z zachowaniem zasad ∏adu korporacyjnego
i spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu,
troszczàc si´ o rozwój naszych pracowników
i dbajàc o Êrodowisko naturalne.

Orlen_oklad.qxp

6/13/05

14:46

Page 2

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W LATACH 2000-2004
wg MSSF

Przychody

DANE W PODZIALE NA SEGMENTY DZIA¸ALNOÂCI
wg MSSF

2000
w mln z∏

2001
w mln z∏

2002
w mln z∏

2003
w mln z∏

2004
w mln z∏

18 602

17 038

16 902

24 412

30 565

2 335
1 425

1 706
617

1 891
731

2 503
1 267

3 987
2 750

902

376

421

987

2 396

14 087

14 383

15 073

17 149

19 017

EBITDA
EBIT
Zysk netto

2004
Przychody ogó∏em
Zysk segmentu

Rafineryjny
w mln z∏

Chemiczny
w mln z∏

25 885
2 342

4 000
803

Nieprzypisane koszty

Kapita∏ w∏asny
D∏ug netto (1)
Operacyjne przep∏ywy pieni´˝ne netto
Inwestycje (2)

7
2
1
1

Zysk na akcj´

596
542
073
459

7
2
2
1

958
549
112
533

8 329
2 341
1 292
967

2000
w z∏

2001
w z∏

9
2
1
1

510
402
707
337

11 685
168
3 564
1 467

2002
w z∏

2003
w z∏

2004
w z∏

2,15

0,89

1,00

2,35

5,61

CF z dzia∏alnoÊci operacyjnej na akcj´
Aktywa na akcj´

2,55
33,53

5,03
34,23

3,07
35,87

4,06
40,10

8,35
44,53

Kapita∏ w∏asny na akcj´

18,08

18,94

19,82

22,23

27,36

680
14

409

Zysk operacyjny
Aktywa

Pozosta∏e
w mln z∏

2 750

Aktywa
Nak∏ady inwestycyjne

11 253
715

2 948
609

1 765
68

ZYSK NETTO
wg MSSF w mln z∏

2 600

2 396

2 400

Dêwignia finansowa
ROACE (4)

(3)

2000
w%
33,5%
10,7%

2001
w%
32,0%
4,3%

2002
w%
28,1%
5,0%

2003
w%
25,3%
8,2%

2004
w%
1,4%
18,7%

2 189

2 200
2 000
1 800
1 600
1 400

Zatrudnienie Grupa PKN ORLEN SA

2000
osób
13 342

2001
osób
17 582

2002
osób
17 818

2003
osób
15 133

2004
osób
14 296

1 200

987

959

1 000
800
600

421

400
200
1) D∏ug netto = krótkoterminowe i d∏ugoterminowe zobowiàzania odsetkowe – (Êrodki pieni´˝ne + krótkoterminowe pap. wart.)
2) Nabycie sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego oraz WNIP

222

0

2002

3) Dêwignia finansowa = d∏ug netto / kapita∏ w∏asny

zysk netto (LIFO)

4) ROACE = EBIT po opodatkowaniu wg aktualnej stawki / Êredni (kapita∏ w∏asny + d∏ug netto)

zysk netto (Êrednia wa˝ona)

2003

2004
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Przewodniczàcy Rady Nadzorczej

Raimondo Eggink
Cz∏onek Rady Nadzorczej
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List Przewodniczàcego
Rady Nadzorczej

W 2004 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA dokona∏a istotnych zmian personalnych i organizacyjnych w Zarzàdzie
Spó∏ki, majàcych na celu podniesienie poziomu efektywnoÊci i przejrzystoÊci zarzàdzania Koncernem. W czwartym
kwartale minionego roku Firma funkcjonowa∏a ju˝ pod kierownictwem nowego zespo∏u zarzàdzajàcego. W naszym
przekonaniu zmiany zosta∏y przeprowadzone w sposób transparentny, sprawny, bez uszczerbku dla dzia∏alnoÊci
operacyjnej Firmy. Wierzymy, i˝ nowy Zarzàd spe∏ni oczekiwania Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników Spó∏ki.

Miniony rok by∏ niezwykle istotny dla krajowej gospodarki. W maju Polska do∏àczy∏a do grona krajów zrzeszonych
w Unii Europejskiej, przyjmujàc tym samym zarówno korzyÊci, jak i nowe zobowiàzania wynikajàce z uczestnictwa we
Wspólnym Rynku. PKN ORLEN nale˝y do Firm, które majà szans´ w pe∏ni spo˝ytkowaç potencja∏ nowych mo˝liwoÊci
p∏ynàcych z cz∏onkostwa naszego kraju w UE.

Rada Nadzorcza Koncernu skupi∏a si´ w ubieg∏ym roku na wytyczeniu dla Koncernu celów strategicznych. Przeprowadzone
analizy wykaza∏y dobrà kondycj´ finansowà Spó∏ki i Grupy Kapita∏owej ORLEN, przy jednoczesnym zauwa˝alnym
spowolnieniu wzrostu wartoÊci PKN ORLEN w stosunku do rosnàcej kapitalizacji konkurencyjnych firm w regionie.
Wskaza∏y równie˝ na koniecznoÊç restrukturyzacji aktywów kapita∏owych i niekorzystne tendencje w obszarze sprzeda˝y
detalicznej. Najwa˝niejszym zadaniem by∏o wi´c nakreÊlenie nowej strategii rozwoju Koncernu na najbli˝sze lata.
Poczàwszy od paêdziernika 2004 roku, Rada Nadzorcza wspólnie z Zarzàdem pracowa∏a nad przygotowaniem tego
dokumentu, który w rezultacie zosta∏ opublikowany ju˝ w lutym 2005 roku.
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Nowa strategia okreÊla plany rozwoju PKN ORLEN w latach 2005-2009. Za jej g∏ówny cel uznaliÊmy przyspieszenie
wzrostu wartoÊci Spó∏ki w oparciu o potencja∏ w∏asny. OkreÊliliÊmy filary strategii, k∏adàc najwi´kszy nacisk na wzmocnienie wewn´trzne Koncernu i inwestycje przynoszàce po˝àdanà stop´ zwrotu z zaanga˝owanego kapita∏u. Firma
powinna koncentrowaç si´ na podstawowych rodzajach dzia∏alnoÊci, rozszerzajàc obecnoÊç w kluczowych obszarach
biznesowych na rynkach macierzystych, za jakie obecnie uwa˝amy Polsk´, i mamy nadziej´, ˝e wkrótce równie˝ Czechy.

Jednym z najistotniejszych projektów Koncernu w tym obszarze jest sfinalizowanie transakcji zakupu 62,99% akcji
Unipetrol a.s. – najwi´kszej czeskiej grupy z bran˝y paliwowo-petrochemicznej. Nadzorowi tego przedsi´wzi´cia
poÊwi´camy szczególnà uwag´, bowiem zakup akcji Unipetrolu to najwi´ksza polska inwestycja zagraniczna. Oczekujemy, i˝ wzmocni ona pozycj´ PKN ORLEN w europejskim sektorze rafineryjno-petrochemicznym.

Ponadto strategia przewiduje aktywne poszukiwanie mo˝liwoÊci rozwoju w zakresie komplementarnych aktywów na
nowych rynkach geograficznych. Wierzymy, ˝e realizacja sformu∏owanych za∏o˝eƒ zapewni naszej Firmie, zgodnie z nowà
misjà Koncernu, uzyskanie pozycji regionalnego lidera.

W ubieg∏ym roku Spó∏ka kontynuowa∏a lub wdra˝a∏a projekty strategiczne i operacyjne majàce bezpoÊredni wp∏yw na
osiàgane rezultaty finansowe. Do zwi´kszenia efektywnoÊci Koncernu w 2004 roku szczególnie przyczyni∏y si´: wysoki
poziom przerobu ropy przekraczajàcy 90% wykorzystania mocy rafinerii oraz konsekwentna realizacja Kompleksowego
Programu Redukcji Kosztów Operacyjnych. Pod wzgl´dem wyników finansowych miniony rok by∏ najlepszy w historii
PKN ORLEN. Akcesji Polski do Unii Europejskiej towarzyszy∏o przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego kraju
korzystnie oddzia∏ujàce na funkcjonowanie bran˝y naftowej. Sprzyja∏y jej równie˝ trendy gospodarki Êwiatowej.
Optymalne wykorzystanie uwarunkowaƒ ekonomicznych przez Koncern zaowocowa∏o rekordowym zyskiem netto na
poziomie 2,4 mld z∏.

Nale˝y jednak pami´taç, i˝ obecna pozycja rynkowa nie jest do˝ywotnio przypisana Firmie. Codziennà pracà
konsekwentnie musimy walczyç o utrzymanie przez Spó∏k´ wysokiej lokaty w konkurencyjnej hierarchii rynku, poprzez
realizacj´ programów rozwoju i restrukturyzacj´ obszarów dzia∏ania. Nale˝y te procesy przeprowadziç sprawnie,
korzystajàc z okazji, i˝ dobra koniunktura zewn´trzna pozwala uruchomiç Êrodki ∏agodzàce spo∏eczne skutki tych
przemian. Nie wolno nam tej szansy zmarnowaç.

Za istotny czynnik powodzenia realizacji planów rozwoju Firmy uznaliÊmy odpolitycznienie przedsi´biorstwa. Przez
wi´kszoÊç minionego roku Koncern dzia∏a∏ w nieprzyjaznej atmosferze, stanowiàc medialne t∏o sensacji gospodarczych
lub politycznych. Przejmujàc nadzór nad dzia∏alnoÊcià Spó∏ki, Rada Nadzorcza postanowi∏a przeciwdzia∏aç wp∏ywowi
tych zawirowaƒ na bie˝àce funkcjonowanie i rozwój Firmy. Pierwszym zdecydowanym posuni´ciem by∏o skompletowanie
nowego sk∏adu Zarzàdu, gwarantujàcego przejrzystoÊç dzia∏aƒ Spó∏ki. Zgodnie z rekomendacjà Rady, Zarzàd wdro˝y∏
zasady ∏adu korporacyjnego i podjà∏ wyzwanie odbudowy mocno nadszarpni´tego wizerunku Firmy. Obecnie Spó∏ka
prowadzi otwartà polityk´ informacyjnà – zewn´trznà i wewn´trznà. Wdro˝y∏a te˝ sprawne mechanizmy eliminacji nieprawid∏owoÊci. Dzi´ki temu znacznie wzros∏a przejrzystoÊç procesów decyzyjnych zarówno na szczeblu mened˝erskim, jak
i kierowniczym.
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Firma zdecydowanie przeciwstawia si´ próbom uwik∏ania w politycznà atmosfer´ towarzyszàcà pracom sejmowej komisji Êledczej. RównoczeÊnie jest ˝ywotnie zainteresowana wyjaÊnieniem wszelkich niejasnoÊci, dlatego te˝ wspó∏pracuje
z komisjà w obszarze jej celów ustawowych. Interweniuje zarówno w Êrodkach masowego przekazu, jak i u Êrodowisk
opiniotwórczych, by powstrzymywaç si´ od u˝ywania nazwy Koncernu w kontekÊcie afer i politycznych nieprawid∏owoÊci
doÊç luêno zwiàzanych z pracami komisji.

Chcemy, by ORLEN by∏ wy∏àcznie synonimem du˝ego potencja∏u ekonomicznego, sukcesów w akwizycjach zagranicznych,
uczciwej, transparentnej, dbajàcej o Êrodowisko naturalne Firmy i przyjaznej dla Klientów stacji paliw.

Dzi´kuj´ Zarzàdowi i ca∏ej kadrze za wysi∏ek w∏o˝ony w dzia∏ania majàce na celu przywrócenie pozytywnego wizerunku
Firmy, sukces finansowy minionego roku i odpowiedzialne zarzàdzanie tworzàce podstawy dla jeszcze lepszej przysz∏oÊci.

Szanowni Paƒstwo,

Sukces Koncernu, mierzony wzrostem wartoÊci Firmy dla Akcjonariuszy, chcemy budowaç poprzez umacnianie jego
rynkowej pozycji. JesteÊmy przekonani, ˝e tylko dzi´ki Paƒstwa zaufaniu i akceptacji dla naszych dzia∏aƒ osiàgniemy
stawiane nam cele.

W imieniu Rady Nadzorczej bardzo dzi´kuj´ Akcjonariuszom za dotychczasowe poparcie.

Jacek Bartkiewicz
Przewodniczàcy Rady Nadzorczej
PKN ORLEN SA
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List Prezesa Zarzàdu

Mam przyjemnoÊç zaprezentowaç Paƒstwu Raport Roczny podsumowujàcy dzia∏alnoÊç PKN ORLEN SA oraz Grupy
Kapita∏owej ORLEN w 2004 roku.

W ubieg∏ym roku Grupa Kapita∏owa ORLEN osiàgn´∏a najlepsze w swojej pi´cioletniej historii wyniki finansowe. By∏o to
mo˝liwe dzi´ki wysi∏kom Pracowników oraz sprzyjajàcym warunkom rynkowym, tj. wysokim mar˝om rafineryjnym oraz
cenom ropy, przy zachowaniu dodatniej ró˝nicy mi´dzy notowaniami ropy Brent i Ural. Skonsolidowane przychody
Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN w porównaniu z 2003 rokiem wzros∏y o przesz∏o 21% do poziomu ponad 40 mld z∏.
W tym samym okresie zysk operacyjny Grupy zwi´kszy∏ si´ o 114,7% do poziomu 2,8 mld z∏. Skonsolidowany zysk netto
osiàgnà∏ wartoÊç 2,6 mld z∏, tj. o ponad 152% wi´kszà ni˝ w roku 2003. Zwrot na zaanga˝owanym kapitale ukszta∏towa∏ si´ na poziomie 20%, przekraczajàc ponaddwukrotnie wartoÊç z 2003 roku.

W 2004 roku przerób ropy naftowej w PKN ORLEN zwi´kszy∏ si´ o 4%, osiàgajàc poziom 90,3% wykorzystania mocy
produkcyjnych. Projekty optymalizacji produkcji przynios∏y zwi´kszenie uzysku produktów bia∏ych do 81,6%.
Dzi´ki usprawnieniom technologicznym Firma wdro˝y∏a do produkcji wy˝sze jakoÊciowo gatunki paliw, wyprzedzajàce
pod wzgl´dem parametrów obecne wymagania Unii Europejskiej. Oleje nap´dowe spe∏niajà najostrzejsze normy europejskie w zakresie zawartoÊci siarki, a olej opa∏owy – wymagania jakoÊciowe i Êrodowiskowe przewidywane na 2008 rok.
Dzi´ki aktywnej polityce handlowej Koncern zwi´kszy∏ sprzeda˝ hurtowà w kraju o 7%, pomimo wzrostu importu paliw
do Polski o 23%, w porównaniu z rokiem 2003. Pod koniec 2004 roku Koncern dysponowa∏ siecià detalicznà liczàcà
1 906 stacji, w tym 1 319 obiektów w∏asnych. Udzia∏ w rynku sprzeda˝y paliw wyniós∏ w ubieg∏ym roku 28,6% i by∏
ni˝szy o 7 punktów procentowych w porównaniu z 2002 rokiem. Towarzyszy∏ temu niski poziom sprzeda˝y paliw i LPG
przypadajàcy na jednà stacj´ w∏asnà, który w 2004 roku wyniós∏ 2,1 mln litrów. Pomimo tak zarysowanego negatywnego
trendu w sprzeda˝y detalicznej powi´kszy∏o si´ grono Klientów korzystajàcych z programów lojalnoÊciowych. Liczba
uczestników posiadajàcych kart´ VITAY przekroczy∏a 5 mln, a w ramach programu FLOTA obs∏ugiwaliÊmy 4 tysiàce firm.
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W minionym roku Spó∏ka w ramach procesu optymalizacji struktury Grupy Kapita∏owej ORLEN zmniejszy∏a liczb´
podmiotów zale˝nych, stowarzyszonych i mniejszoÊciowych, wchodzàcych w sk∏ad korporacji, o 8 Spó∏ek do poziomu
80 firm. Jest to rezultat sprzeda˝y aktywów z obszaru dzia∏alnoÊci pozapodstawowej oraz po∏àczenia dzia∏alnoÊci
niektórych Spó∏ek, w tym podmiotów funkcjonujàcych na rynku niemieckim.

Najlepszy wynik finansowy spoÊród podmiotów zale˝nych Grupy Kapita∏owej wypracowa∏y w minionym roku Zak∏ady
Azotowe Anwil SA. Zysk netto Anwilu wyniós∏ 196 130 tys. z∏. W 2004 roku Spó∏ka uruchomi∏a ostatni etap inwestycji
w zakresie modernizacji technologicznej ciàgu do produkcji polichlorku winylu. Po zakoƒczeniu przedsi´wzi´cia
Anwil b´dzie dysponowa∏ jednà z najnowoczeÊniejszych w Europie zintegrowanych instalacji do wytwarzania tego
produktu. Ponadto Anwil pomyÊlnie sfinalizowa∏, wraz z partnerem koreaƒskim, przedsi´wzi´cie uruchomienia instalacji
do produkcji granulatów PET.

Korzystne rezultaty osiàgnà∏ równie˝ Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP). Firma ta zamkn´∏a 2004 rok zyskiem netto
na poziomie 103 414 tys. z∏. W tym okresie poza bie˝àcà dzia∏alnoÊcià BOP koncentrowa∏ si´ na realizacji swojej
kluczowej inwestycji. Na terenie Zak∏adu Produkcyjnego w P∏ocku Spó∏ka buduje obecnie dwie najwi´ksze na Êwiecie
instalacje do produkcji polipropylenu oraz polietylenu wysokiej g´stoÊci, o zdolnoÊciach produkcyjnych 320 tys. ton
rocznie. Projekt zosta∏ rozpocz´ty w 2003 roku, a w ciàgu ubieg∏ego roku zrealizowano 52% wszystkich planowanych
zadaƒ. Rozpocz´cie produkcji komercyjnej na nowych instalacjach planowane jest na II pó∏rocze 2005 roku. Inwestycja
BOP zosta∏a wyró˝niona nagrodà Europejska Transakcja Roku w PrzemyÊle Petrochemicznym przyznanà przez Project
Finance Magazine, co dowodzi wielkoÊci, wagi i z∏o˝onoÊci projektu. Mimo krótkiego okresu dzia∏alnoÊci Spó∏ka uzyska∏a ju˝ certyfikaty ISO 9001 – w zakresie jakoÊci, ISO 14001 – ochrony Êrodowiska oraz PN-N 18001 i OHSAS 18001
– bezpieczeƒstwa.

ORLEN Deutschland zamknà∏ ubieg∏y rok stratà netto w wysokoÊci ponad 83 mln z∏. Niekorzystny wynik ekonomiczny
jest efektem panujàcej na niemieckim rynku „wojny cenowej” i znacznego spadku mar˝ detalicznych. Niemiecka sieç
Koncernu w obecnym kszta∏cie i wielkoÊci nie jest w stanie efektywnie dzia∏aç w warunkach zaostrzonej konkurencji
cenowej i broniç si´ efektem skali. Dlatego te˝ Zarzàd PKN ORLEN rozwa˝a mo˝liwoÊci zwi´kszenia udzia∏u w rynku
do 10% poprzez akwizycje nowych stacji, a w przypadku braku perspektywicznych rozwiàzaƒ – wariant wycofania si´
z inwestycji na rynku niemieckim.

Dostosowujàc si´ do trendów rynkowych, bran˝owa Spó∏ka Grupy Kapita∏owej ORLEN – Rafineria Trzebinia SA
– w minionym roku uruchomi∏a pierwszà w Europie Ârodkowej kompleksowà instalacj´ do produkcji estru metylowego
olejów roÊlinnych oraz gliceryny farmaceutycznej. Czysty ester metylowy znajduje zastosowanie m.in. na krajowym
rynku biopaliw, mo˝e byç równie˝ eksportowany do krajów unijnych.

W ubieg∏ym roku Zarzàd Koncernu wspólnie z KGHM Polska Miedê SA i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA
podjà∏ dzia∏ania w celu wprowadzenia akcji Spó∏ki Polkomtel SA do obrotu publicznego i gie∏dowego. Polscy Akcjonariusze
Polkomtela podpisali stosowne porozumienie, zobowiàzujàc si´ do równoczesnego wprowadzenia posiadanych walorów do obrotu, co powinno nastàpiç nie póêniej ni˝ do 30 wrzeÊnia 2005 roku.
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Poszukiwanie nowych mo˝liwoÊci biznesowych przynios∏o Koncernowi w kwietniu 2004 roku wygranà w przetargu na
zakup 62,99% akcji Unipetrol a.s. – najwi´kszego czeskiego holdingu sektora paliwowo-petrochemicznego. Dla rzeczywistego przej´cia akcji niezb´dne by∏o przeprowadzenie szeregu dzia∏aƒ przygotowawczych i wype∏nienie warunków
formalnych. W paêdzierniku ubieg∏ego roku spe∏ni∏ si´ jeden z istotnych warunków zawieszajàcych umow´ – ˝aden
z obecnych Akcjonariuszy Spó∏ki Ceska Rafinerska a.s. nie skorzysta∏ z przys∏ugujàcego mu prawa pierwokupu akcji.
W grudniu 2004 roku zrealizowany zosta∏ kolejny warunek zawieszajàcy, zawarty w umowie nabycia akcji spó∏ki
Unipetrol a.s., którym by∏a decyzja Komisji Europejskiej potwierdzajàca, i˝ transakcja nie zawiera elementów pomocy
publicznej.

W marcu 2005 roku zosta∏ z∏o˝ony oficjalny wniosek notyfikacyjny zwiàzany z zakupem akcji Unipetrol i koniecznoÊcià
uzyskania zgody w∏aÊciwego organu antymonopolowego na t´ transakcj´. W kwietniu bie˝àcego roku Komisja
Europejska wyda∏a pozytywnà decyzj´ w sprawie przej´cia przez PKN ORLEN SA kontroli nad Unipetrol a.s., a tym
samym spe∏niony zosta∏ ostatni z warunków zastrze˝onych w umowie podpisanej w czerwcu 2004 roku pomi´dzy
Funduszem Majàtku Narodowego Republiki Czeskiej a PKN ORLEN SA. Sprawna integracja spó∏ek Grupy Kapita∏owej
ORLEN i holdingu Unipetrol oraz realizacja wynikajàcych z tego synergii jest dla nas szczególnie wa˝na. Oczekujemy,
˝e efekty tych dzia∏aƒ pozwolà nam w nast´pstwie stworzyç platform´ do dalszych inwestycji w Czechach.

W IV kwartale 2004 roku nowo powo∏any Zarzàd rozpoczà∏ prac´ nad strategià rozwoju Koncernu. W pracach nad nià
kierowaliÊmy si´ przes∏ankami opartymi na oczekiwaniach rynku kapita∏owego i szerokiego otoczenia Grupy Kapita∏owej
ORLEN. Zatwierdzona przez Rad´ Nadzorczà w lutym 2005 roku „Strategia budowy w∏asnej wartoÊci Spó∏ki na lata
2005-2009” bazuje na nowej misji Koncernu: „Dà˝àc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewniç
naszym Akcjonariuszom d∏ugofalowy wzrost wartoÊci Firmy poprzez oferowanie naszym Klientom najwy˝szej jakoÊci
produktów i us∏ug. Jako Firma transparentna, wszelkie dzia∏ania realizujemy z zachowaniem zasad ∏adu korporacyjnego
i spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu, troszczàc si´ o rozwój naszych Pracowników i dbajàc o Êrodowisko naturalne”.
Strategia okreÊla trzy g∏ówne filary prowadzàce do osiàgni´cia za∏o˝onych celów finansowych: wewn´trzne wzmocnienie i zwi´kszenie efektywnoÊci dzia∏ania Koncernu, rozwijanie dzia∏alnoÊci podstawowej na rynkach macierzystych oraz
aktywne poszukiwanie mo˝liwoÊci biznesowych na nowych rynkach. Zak∏ada tak˝e osiàgni´cie zysku operacyjnego
przed amortyzacjà (EBITDA) Grupy Kapita∏owej ORLEN w wysokoÊci co najmniej 6 mld z∏ w 2009 roku. W warunkach
makroekonomicznych porównywalnych z 2004 rokiem wartoÊç EBITDA w roku 2009 powinna wynieÊç 7,9 mld z∏, co
oznacza∏oby podwojenie efektywnoÊci dzia∏ania Koncernu. Przy za∏o˝eniu porównywalnych z 2004 rokiem warunków
makroekonomicznych ju˝ w 2005 roku zamierzamy osiàgnàç minimum 14-procentowy wzrost tego wskaênika. Zak∏adany
Êrednioroczny zwrot z zaanga˝owanego kapita∏u ROACE dla Grupy Kapita∏owej ORLEN planowany na 2009 rok wynosi
17,5%.

Plany akwizycyjne chcemy skoncentrowaç na rynkach o wysokim potencjale wzrostu. Projekty inwestycyjne majà s∏u˝yç
wzmocnieniu dzia∏alnoÊci podstawowej Koncernu oraz budowie naszej pozycji regionalnego lidera. Wszystkie zostanà
poddane rygorystycznej analizie finansowej, m.in. pod kàtem osiàgni´cia zak∏adanej d∏ugoterminowej stopy wzrostu
ROACE. Analizowana b´dzie tak˝e ich wra˝liwoÊç na ró˝ne scenariusze rozwoju za∏o˝eƒ makroekonomicznych.

Wa˝nym elementem strategii jest tak˝e ewentualne poszerzenie do 2009 roku struktury Firmy o cz´Êç wydobywczà.
Taka decyzja jest rozwa˝ana z dwóch punktów widzenia: bezpieczeƒstwa dostaw ropy naftowej oraz rentownoÊci
inwestycji zwiàzanych bezpoÊrednio z dostawami.
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Zapewnienie bezpieczeƒstwa dostaw surowca ma zarówno dla Koncernu, jak i naszej Grupy Kapita∏owej, szczególne
znaczenie. PKN ORLEN dysponuje technicznymi mo˝liwoÊciami przerobu ropy nie tylko pochodzàcej zza wschodniej
granicy, ale równie˝ ze êróde∏ z innych cz´Êci Êwiata. Mimo perturbacji, które wystàpi∏y u jednego z naszych dotychczasowych dostawców, dzi´ki podj´tym krokom bezpieczeƒstwo dostaw nie jest zagro˝one.

Nowo powo∏any Zarzàd Koncernu podjà∏ tak˝e niezw∏oczne dzia∏ania zmierzajàce do poprawy efektywnoÊci operacyjnej
i przejrzystoÊci funkcjonowania Grupy Kapita∏owej. Nowo utworzony Pion Zarzàdzania Kosztami i Informatyki zajmie
si´ m.in. przygotowaniem nowego programu redukcji kosztów oraz budowà scentralizowanego systemu zakupów,
równie˝ docelowo we wszystkich podmiotach Grupy Kapita∏owej. Rozpocz´liÊmy tak˝e intensywne prace nad usprawnieniem zarzàdzania Grupà Kapita∏owà oraz jej efektywnà restrukturyzacjà, a tak˝e wdro˝eniem w Koncernie nowych
metod zarzàdzania kadrami. Temu celowi s∏u˝yç b´dzie wdro˝enie systemu zarzàdzania segmentowego, który obejmie
wszystkie kluczowe dziedziny dzia∏alnoÊci Koncernu i Grupy Kapita∏owej.

Zarzàd PKN ORLEN rozpoczà∏ prac´ pod moim kierownictwem w momencie nat´˝enia czynników negatywnie wp∏ywajàcych na przysz∏oÊç Koncernu. NiepewnoÊç co do planu konsolidacji regionalnej, konflikt Akcjonariuszy, powo∏anie
i przebieg prac komisji Êledczej, a przede wszystkim dotychczasowy wszechobecny wp∏yw polityki na Koncern to
elementy, z którymi przysz∏o nam si´ zmierzyç. SpoÊród czynników wewn´trznych najbardziej dotkliwy okaza∏ si´ brak
zasad ∏adu korporacyjnego, przejrzystoÊci zarzàdzania i poszanowania zasad etyki. Podj´liÊmy zdecydowane kroki
zmierzajàce do budowy nowego wizerunku ORLENU, prowadzàc otwartà polityk´ informacyjnà – zewn´trznà
i wewn´trznà. Chcemy przywróciç naszej Firmie dobre imi´, szacunek i zaufanie Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników.
Zas∏ugujà na to przede wszystkim Pracownicy Koncernu, ludzie cz´sto zwiàzani z Firmà od lat i niezwykle oddani
swojej pracy.

Aby osiàgnàç postawiony cel, rozpocz´liÊmy proces zmiany kultury organizacyjnej Firmy. Podstaw´ do budowy nowej
kultury organizacyjnej b´dà stanowiç zasady kodeksu etycznego. Chcemy, aby z jego zapisami uto˝samia∏ si´ ka˝dy
Pracownik Grupy Kapita∏owej ORLEN. Nale˝y mieç jednak ÊwiadomoÊç, ˝e jest to proces wieloletni, wymagajàcy mi´dzy
innymi wprowadzenia znacznych zmian w systemach kadrowych pod wzgl´dem oceny, wynagradzania i motywowania
Pracowników.

W styczniu 2005 roku nasza Spó∏ka przyj´∏a do realizacji regu∏y ∏adu korporacyjnego zaproponowane przez Gie∏d´
Papierów WartoÊciowych w Warszawie SA. Stosowanie tych regu∏ chcemy odpowiednio rozszerzyç równie˝ na spó∏ki
Grupy Kapita∏owej. PodpisaliÊmy si´ równie˝ pod zasadami Êwiatowej Inicjatywy Partnerstwo przeciw Korupcji,
zobowiàzujàc si´ tym samym do braku tolerancji dla tego typu poczynaƒ.
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Szanowni Paƒstwo,

Zak∏ad Produkcyjny w P∏ocku zaliczany jest pod wzgl´dem technologicznym do pierwszej dziesiàtki rafinerii europejskich.
Udzia∏ we Wspólnym Rynku umo˝liwia nam zdyskontowanie tego faktu. RównoczeÊnie obarcza nas dodatkowymi
kosztami wynikajàcymi z uczestnictwa w europejskich systemach bezpieczeƒstwa energetycznego i ekologicznego.
Przysz∏oÊç ORLENU zale˝y od tego, jak skutecznie stawimy czo∏a obecnym warunkom regionalnego rynku. Jestem
przekonany, ˝e realizacja nowej strategii Koncernu doprowadzi nas do uzyskania pozycji regionalnego lidera i zapewni
naszym Akcjonariuszom oczekiwany wzrost wartoÊci Firmy.

Akcjonariusze pozytywnie oceniajà nasze dotychczasowe dzia∏ania, dajàc temu wyraz poprzez kolejne wzrosty notowaƒ
naszych akcji. Od momentu powo∏ania nowego Zarzàdu 18 paêdziernika 2004 roku do koƒca I kwarta∏u 2005 roku
notowania walorów PKN ORLEN wzros∏y o 31,9%, gdy równoczeÊnie wskaênik wzrostu dla WIG 20 wyniós∏ 11,8%.

Z satysfakcjà przyj´liÊmy informacj´, i˝ „Gazeta Gie∏dy PARKIET” uzna∏a walory PKN ORLEN za „Najlepszà inwestycj´
w spó∏k´ gie∏dowà z WIG 20 w 2004 roku”.

Miniony rok by∏ wyjàtkowym w historii Spó∏ki, nie tylko pod wzgl´dem operacyjnym, ale równie˝ jubileuszowym.
W 2004 roku zbieg∏y si´ w czasie trzy wa˝ne rocznice. ObchodziliÊmy 5 lat istnienia PKN ORLEN, nie zapominajàc
o jubileuszach jego prawnych poprzedników: 60-leciu powo∏ania Centrali Produktów Naftowych i 45-leciu Petrochemii
P∏ock. Rocznice to czas przywo∏ania wartoÊci, jakimi kierowa∏y si´ poprzednie pokolenia, budujàc powojennà histori´
bran˝y naftowej i jakimi my powinniÊmy kierowaç si´ dziÊ, by nie zaprzepaÊciç ich dorobku i pracy. Aby oddaç szacunek
wszystkim, którzy przez dziesiàtki lat pracowali na dzisiejszà pozycj´ PKN ORLEN, cz´Êç niniejszego raportu poÊwi´cona
zosta∏a historii wszystkich trzech firm i wspomnieniom pracowników.

Koƒczàc, dzi´kuj´ wszystkim Pracownikom Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN za ich codzienny wysi∏ek budujàcy wartoÊç
naszego Koncernu. Na r´ce Przewodniczàcego sk∏adam równie˝ podzi´kowanie Radzie Nadzorczej za wyt´˝onà prac´,
merytoryczne wsparcie i zaufanie pozwalajàce Zarzàdowi realizowaç jego misj´.

Przed nami realizacja strategicznych zadaƒ, jakie wyznaczyliÊmy na rok 2005 i lata kolejne. Liczymy na dalsze wsparcie
Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Pracowników oraz ˝yczliwoÊç i lojalnoÊç naszych Klientów.

Igor Chalupec
Prezes Zarzàdu
PKN ORLEN SA
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Zarzàd PKN ORLEN SA
na zdj´ciu w kolejnoÊci od lewej stojà:

Wojciech Heydel

Janusz WiÊniewski

Andrzej Macenowicz

Wiceprezes Zarzàdu

Wiceprezes Zarzàdu

Wiceprezes Zarzàdu

Prezes Zarzàdu,

ds. Sprzeda˝y Detalicznej

ds. Operacyjnych

ds. Zarzàdzania Kadrami

Generalny Dyrektor

i Administracji
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Igor Chalupec

Pawe∏ Szymaƒski

Cezary Smorszczewski

Jan Maciejewicz

Cz∏onek Zarzàdu
ds. Finansowych

Wiceprezes Zarzàdu
ds. Inwestycji Kapita∏owych
i Grupy Kapita∏owej

Wiceprezes Zarzàdu
ds. Zarzàdzania Kosztami
i Informatyki

ZARZÑD PKN ORLEN SA

15

Fot. Archiwum

Historia

HISTORIA
JUBILEUSZE

5-lecie PKN ORLEN SA
45-lecie PETROCHEMII P¸OCK SA
60-lecie CENTRALI PRODUKTÓW NAFTOWYCH SA

Fot. Archiwum

Dobra sprawa nie potrzebuje wielu s∏ów,
ale potrzebuje wielu lat. Tà „dobrà sprawà” jest PKN

wreszcie w 1960 roku osiàgnàç 6 mln ton rocznie.

ORLEN oraz ludzie, którzy tworzyli t´ firm´. Poczàtków tej

Za budowà nowej rafinerii przemawia∏o równie˝

historii nale˝y szukaç w pierwszych latach funkcjonowania

wzrastajàce w kraju zapotrzebowanie na produkty petro-

Petrochemii P∏ock i Centrali Produktów Naftowych.

chemiczne oraz wysokie koszty otrzymywania tych produktów z w´gla kamiennego. Za celowà uznano budow´

Pierwsze koncepcje budowy rafinerii pojawi∏y si´ w roku

nowej rafinerii wraz z du˝ym zak∏adem petrochemicznym.

1954. Pracami tymi kierowa∏ ówczesny Zarzàd Przemys∏u

18

Rafinerii Nafty w Krakowie. Poniewa˝ zdolnoÊç przerobo-

14 paêdziernika 1958 roku Rzàdowa Komisja Lokaliza-

wa pi´ciu istniejàcych wówczas rafinerii w Nieg∏owicach

cyjna zdecydowa∏a o umiejscowieniu rafinerii w P∏ocku.

k. Jas∏a, Jedliczach k. Krosna, Gliniku Mariampolskim

Na tej podstawie 5 stycznia 1959 roku Komitet Ekono-

k. Gorlic, Trzebini, Czechowicach-Dziedzicach wynosi∏a

miczny Rady Ministrów podjà∏ uchwa∏à nr 2/59

∏àcznie oko∏o 1 mln ton, co w niewystarczajàcym stopniu

decyzj´ o budowie Mazowieckich Zak∏adów Rafineryj-

pokrywa∏o zapotrzebowanie krajowe, zapad∏a decyzja

nych i Petrochemicznych (MZRiP) z siedzibà w P∏ocku.

budowy du˝ej rafinerii. Pierwotnie zdolnoÊç przerobowà

27 stycznia 1960 roku MZRiP zosta∏y zarejestrowane

nowej rafinerii zaplanowano na 1 mln ton rocznie.

w Biurze Rejestru Przedsi´biorstw Ministerstwa Finansów,

Nast´pnie zwi´kszono jà do 2 mln ton, 4 mln ton, aby

uzyskujàc osobowoÊç prawnà.
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Program budowy i produkcji MZRiP przedstawiono

W 1965 roku rozpoczà∏ si´ dynamiczny rozwój

w uchwale nr 419/60 Komitetu Ekonomicznego Rady

zak∏adów. Realizowano szereg nowych projektów

Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 roku. Zgodnie z tà

inwestycyjnych i produkcyjnych. Rozszerzono asorty-

uchwa∏à MZRiP mia∏y przerabiaç 6 mln ton ropy rocznie,

ment wyrobów gotowych. W 1967 roku zosta∏

z mo˝liwoÊcià dalszej rozbudowy do 9-10 mln ton.

ukoƒczony pierwszy etap budowy cz´Êci rafineryjnej.

Budowa zak∏adów mia∏a byç prowadzona w dwóch

W latach 1967-1974 rozpocz´to budow´ i oddano do

etapach – pierwszy o zdolnoÊci przerobowej 2 mln ton

u˝ytku pierwsze instalacje petrochemiczne oraz

ropy na rok i drugi o zdolnoÊci przerobowej 4 mln ton

rozbudowano cz´Êç rafineryjnà. W tym czasie p∏ockie

ropy na rok. Przy przerobie 6 mln ton ropy na rok

zak∏ady podpisa∏y umow´ z trzema generalnymi

ustalono asortyment wyrobów:

dystrybutorami swoich wyrobów:

Fot. Archiwum

•

w cz´Êci rafineryjnej: benzyny silnikowe, paliwa

Pracownicy o firmie*

reaktywne, mieszaniny ksylenów, olej nap´dowy,

•

koks naftowy, asfalty, olej smarowy, parafina

Trudno streÊciç w kilku zdaniach pierwsze etapy rozwoju i general-

twarda i mi´kka;

nie 43,5 roku mojej zawodowej przygody z firmà. MyÊl´ jednak,

w cz´Êci petrochemicznej: polietylen, tlenek

˝e jedna z najwa˝niejszych i najtrafniejszych decyzji tamtego okresu to wybór

etylenu, glikol etylenowy, fenol, aceton,

P∏ocka jako miejsca tworzenia nowego centrum polskiego przemys∏u

polipropylen, butadien, kauczuk izoprenowy,

rafineryjnego i petrochemicznego. By∏o to oczywiÊcie ogromne wyzwanie

mocznik, Êrodki powierzchniowo czynne,

i pasjonujàce doÊwiadczenie. Mog´ tylko dodaç, ˝e wtedy po prostu dobrze

kwas siarkowy.

zacz´liÊmy, a kolejne rzàdy i dyrekcje intensyfikowa∏y programy rozwojowe
i skal´ produkcji. Na poczàtku mieliÊmy zdolnoÊci przerobu ropy naftowej

Uchwa∏a ustala∏a równie˝ zakres rzeczowy budowy

w granicach 2 mln ton rocznie, póêniej – 6, 9, 12, a dzisiaj sà to mo˝liwoÊci

podstawowych wydzia∏ów produkcyjnych oraz wydzia∏ów

ponad 17 mln. Jestem wi´c przekonany, ˝e budowniczowie i pracownicy

pomocniczych. Rozpocz´to prace budowlane.

naszej firmy wywiàzali si´ z obowiàzków i dobrze sp∏acili d∏ug wobec
spo∏eczeƒstwa i paƒstwa.

17 sierpnia 1964 roku ok. godziny 19 do zbiorników

W∏adys∏aw Wawak

magazynowych wp∏yn´∏y pierwsze tony benzyny i oleju

budowniczy wielu instalacji,

nap´dowego. Ruszy∏a produkcja pierwszej Destylacji

dyrektor naczelny Zak∏adu,

Rurowo-Wie˝owej (DRW I).

cz∏onek kilku Zarzàdów

* èród∏o: Orlen Ekspress, nr 26 (159) z dnia 30.12.2004 roku
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•

•

Centralà Produktów Naftowych CPN Warszawa

Nast´pne lata to rozbudowa Mazowieckich Zak∏adów

– rozprowadzajàcà paliwa benzynowe, oleje

Rafineryjnych i Petrochemicznych – zwi´kszenie prze-

nap´dowe, oleje opa∏owe oraz gaz p∏ynny;

robu ropy, znaczny przyrost mocy produkcyjnych dzi´ki

Przedsi´biorstwem Zbytu Produktów W´glopo-

wykorzystaniu nowoczesnych rozwiàzaƒ technicznych

chodnych „W´glopochodne” Gliwice – sprzedawcà

i technologicznych.

asfaltów i benzenu;
•

Przedsi´biorstwem Obrotu Tworzyw Sztucznych

1 lipca 1993 roku p∏ockie zak∏ady zosta∏y przekszta∏cone

„Chemiplast” Gliwice – dystrybutorem polietylenu,

w jednoosobowà spó∏k´ Skarbu Paƒstwa o nazwie

polipropylenu oraz innych produktów wytwarzanych

Petrochemia P∏ock Spó∏ka Akcyjna.

w cz´Êci zak∏adów.
W 1998 roku Petrochemia P∏ock SA zajmowa∏a 710 ha
powierzchni, zatrudnia∏a 7 700 pracowników, a przerób
ropy wynosi∏ 11 236,2 tys. ton rocznie.

Poczàtki historii Centrali Produktów Naftowych
si´gajà dnia 27 lipca 1944 roku.

W tym dniu powo∏ano do ˝ycia Polski Monopol Naftowy,
któremu powierzono zadanie zabezpieczenia istniejàcej
po dzia∏aniach wojennych i okupacji infrastruktury
naftowej oraz rozpocz´cie dzia∏alnoÊci dystrybucyjnej.
3 grudnia 1945 roku zarzàdzeniem Ministra Przemys∏u
zosta∏o utworzone paƒstwowe przedsi´biorstwo
Fot. Archiwum

Centrala Produktów Naftowych. W roku 1958 Centralny
Zarzàd Produktami Naftowymi CPN zosta∏ przekszta∏cony
w Zarzàd Centrali Produktów Naftowych na prawach

Pracownicy o firmie*

Zjednoczenia. 1 stycznia 1983 roku zosta∏o utworzone
jedno

u˝ytecznoÊci

publicznej

o ogólnopolskim zasi´gu dzia∏ania. Zjednoczenie

dumny, ˝e uczestniczy∏em w budowie, uruchamianiu, eksploatacji,

Centrali Produktów Naftowych uleg∏o likwidacji,

a cz´Êciowo tak˝e w modernizacji tych zak∏adów. To by∏ szalony skok

a powo∏any zosta∏ Zarzàd Przedsi´biorstwa CPN

inwestycyjny, du˝y awans dla samego P∏ocka i jego mieszkaƒców. Mia∏em

w Warszawie, 17 Okr´gowych Dyrekcji CPN, Dyrekcja

mo˝noÊç uczenia si´ od ka˝dego z szefów firmy dobrych metod zarzàdzania.

Eksploatacji Cystern CPN. Do roku 1982 w sk∏ad

By∏ to okres, kiedy firma dynamicznie si´ rozwija∏a, zwi´ksza∏a przerób ropy,

Centrali Produktów Naftowych wchodzi∏o równie˝

budowane by∏y nowe instalacje. Po poczàtkowym dà˝eniu do jak najwi´k-

Przedsi´biorstwo Eksploatacji Rurociàgów Naftowych

szej produkcji przysz∏a pora na popraw´ jej jakoÊci i dba∏oÊç o Êrodowisko.

„Przyjaêƒ”, Biuro Projektów „Naftoprojekt” oraz Przed-

Ka˝dego miesiàca dzia∏o si´ coÊ nowego. CieszyliÊmy si´, gdy MZRiP zosta∏y

si´biorstwo Budowlano-Monta˝owe.

skreÊlone z tzw. listy trucicieli.

Zdzis∏aw Nycz
by∏y dyrektor ds. handlowych MZRiP

* èród∏o: Orlen Ekspress, nr 26 (159) z dnia 30.12.2004 roku
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przedsi´biorstwo

Budujàc t´ firm´, nie myÊla∏em, ˝e stanie si´ tak pot´˝na. Jestem

PKN ORLEN SA RAPORT ROCZNY 2004

W latach 1944-1986 zatrudnienie w CPN wzros∏o do

Konkurencja na rynku wymaga∏a od Koncernu

19 070 pracowników, a liczba stacji paliw zwi´kszy∏a

wykreowania nowej marki i stworzenia jej to˝samoÊci

si´ do 1 335 obiektów. Poczàtkowo stacje paliwowe

wizualnej, odzwierciedlajàcej aktualnà rynkowà pozy-

by∏y wyposa˝one w dystrybutory r´czne, a poczàwszy

cj´ przedsi´biorstwa i obrazujàcej jego aspiracje.

od 1957 roku, w dystrybutory elektryczne. Systematycznie

W wyniku badaƒ z ponad 1000 propozycji nowych

poprawiano standard techniczny stacji oraz ich wydaj-

nazw dla firmy wy∏oniono jednà, która gwarantowa∏a

noÊç. W 1957 roku na stacjach wprowadzono do

po˝àdane skojarzenia, umo˝liwia∏a prostà interpretacj´

sprzeda˝y akcesoria samochodowe, cz´Êci zamienne

i rejestracj´ w po˝àdanych klasach towarowych.

i autokosmetyki. Ju˝ wtedy zaplecze dystrybucyjno-

Wybrana nazwa kojarzy∏a si´ z dominujàcymi w stra-

-techniczne CPN tworzy∏y bazy naftowe, sieç w pe∏ni

tegii kszta∏towania wizerunku Koncernu poj´ciami:

zmechanizowanych sk∏adów, przystosowanych do
sprzeda˝y hurtowej produktów naftowych, sieç stacji
paliw, w∏asny tabor cystern kolejowych, samochodowych, oddzia∏y konfekcjonowania olejów smarowych.

1 grudnia 1995 roku CPN zosta∏a przekszta∏cona z paƒstwowego przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci publicznej
w jednoosobowà spó∏k´ Skarbu Paƒstwa CPN SA. Dzia∏alnoÊç CPN SA zosta∏a zakoƒczona w dniu 7 wrzeÊnia
1999 roku. Na koniec swej dzia∏alnoÊci spó∏ka posiada∏a
najwi´kszà, liczàcà ponad 1 410 obiektów, sieç stacji
paliw w kraju, 156 baz magazynowych, a tak˝e
6 nabrze˝y portowych przystosowanych do prze∏adunku
Fot. Archiwum

paliw p∏ynnych i tabor prawie 600 najnowoczeÊniejszych autocystern oraz 22 laboratoria badawcze.

7 wrzeÊnia 1999 roku poprzez inkorporacj´ Centrali

Pracownicy o firmie*

Produktów Naftowych SA do Petrochemii P∏ock SA
powsta∏ Polski Koncern Naftowy Spó∏ka Akcyjna.

To by∏ bardzo trudny okres. Wówczas stacje ogranicza∏y si´ do
sprzeda˝y

paliw,

olejów

i

akcesoriów

samochodowych.

26 listopada 1999 roku Polski Koncern Naftowy SA

Nikt nie myÊla∏ o takim rozwoju sprzeda˝y jak dziÊ, kiedy na stacji mo˝emy

zadebiutowa∏ na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych

kupiç niemal wszystko. Potem przysz∏y lata 80. i doÊç mroczny, bo

w Warszawie. W tym samym czasie akcje skierowane

„kartkowy”, okres w naszej historii.

do inwestorów zagranicznych w postaci Globalnych

Andrzej Ruta

Kwitów Depozytowych (GDR) trafi∏y na londyƒskà

szef nadzoru stacji w CPN

gie∏d´ London Stock Exchange.

w latach 70. i 80.

* èród∏o: Orlen Ekspress, nr 26 (159) z dnia 30.12.2004 roku
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Êwiatowy, naftowy, nowoczesny i narodowy. 3 kwietnia

Koncern Naftowy ORLEN Spó∏ka Akcyjna. Nowa

2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia

marka i jej wizerunek sta∏y si´ osià wszystkich dzia∏aƒ

Akcjonariuszy podj´∏o uchwa∏´ o przyj´ciu przez Polski

komunikacyjnych, co umo˝liwi∏o skutecznà komuni-

Koncern Naftowy SA nazwy handlowej ORLEN.

kacj´ marketingowà, a w konsekwencji stworzenie

Zgodnie z decyzjà Akcjonariuszy firma rozpocz´∏a no-

spójnego przekazu dla wszystkich dzia∏aƒ Koncernu.

wy rozdzia∏ swojej dzia∏alnoÊci na rynku jako Polski

Fot. Archiwum

Rok 2000 by∏ pierwszym rokiem dzia∏ania Koncernu

Pracownicy o firmie*

pod nowym logo. W p∏ockim zak∏adzie powsta∏y nowoW czasie wojny infrastruktura zosta∏a zniszczona. Potem nastàpi∏

czesne instalacje Reformingu VI i Izomeracji C5-C6,

czas odbudowy i wszystkim chodzi∏o o to, ˝eby gospodarka mog∏a

s∏u˝àce do produkcji komponentów paliw silnikowych,

otrzymywaç produkty naftowe. Tak, to prawda, CPN by∏ wówczas

a tak˝e instalacje Hydroodsiarczania Olejów Nap´do-

monopolistà, ale ten monopol zobowiàzywa∏. I uwa˝am, ˝e CPN wywiàza∏ si´

wych VI i Hydroodsiarczania Gudronu. Rozpocz´to

z na∏o˝onych na niego zadaƒ. By∏y równie˝ trudnoÊci, ale pokonaliÊmy je

restrukturyzacj´ Grupy Kapita∏owej ORLEN. Na koniec

wtedy, gdy zbudowane zosta∏y sk∏ady produktów naftowych, stacje benzynowe,

grudnia 2000 roku Grupa Kapita∏owa liczy∏a 166 pod-

oraz wtedy, gdy powsta∏ rurociàg naftowy finalny mi´dzy p∏ockà rafinerià a bazà

miotów, firma zarzàdza∏a najwi´kszà w kraju oraz

w MoÊciskach. Wówczas stolica kraju, Warszawa, mog∏a otrzymywaç na bie˝àco

jednà z najwi´kszych w Europie Ârodkowej siecià 2 077

produkty, nie by∏o ˝adnych trudnoÊci wynikajàcych z transportu kolejowego,

stacji paliw. W marcu 2000 zosta∏ uruchomiony

˝adnych awarii. To by∏ moim zdaniem wielki sukces.

program kart paliwowych FLOTA Polska dla klientów

Roman S∏awiƒski

instytucjonalnych.

by∏y dyrektor Oddzia∏u CPN w Warszawie,
a tak˝e cz∏onek Zarzàdu CPN

Do jednych z najwa˝niejszych wydarzeƒ roku 2001
nale˝a∏o oddanie do u˝ytku najnowoczeÊniejszej
w Polsce bazy magazynowej paliw o pojemnoÊci
55 tys. m3 (docelowo 175 tys. m3) w Ostrowie Wielkopolskim. Na terenie kopalni „Góra”, nale˝àcej do IKS
„Solino” SA (z Grupy Kapita∏owej ORLEN) zakoƒczony
zosta∏ pierwszy etap budowy podziemnego magazynu

* èród∏o: Orlen Ekspress, nr 26 (159) z dnia 30.12.2004 roku
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paliw o pojemnoÊci 1,75 mln m3 (docelowo ok. 5 mln
3

2002 roku ORLEN posiada∏ w sieci 1 313 stacji

m ). W tym samym roku uruchomiona zosta∏a nowa

w∏asnych i 620 stacji patronackich, w tym 845 stacji

instalacja odsiarczania gazu p∏ynnego, o zdolnoÊciach

w∏asnych Koncernu funkcjonowa∏o pod logo ORLEN.

przerobowych 318 tys. ton rocznie. Rozpocz´to

W tym samym roku zakoƒczono szereg inwestycji pod-

sprzeda˝ benzyn komponowanych z u˝yciem produko-

noszàcych jakoÊç produktów, istotnie przybli˝ajàc ich

wanego w Koncernie eteru etylo-tert-butylowego

parametry do wymogów UE w 2005 roku. W maju

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

(EETB) w miejsce stosowanego dotychczas eteru

2002 roku, po modernizacji i intensyfikacji, urucho-

metylo-tert-butylowego (EMTB). 14 lutego 2001

miono instalacj´ DRW III, dzi´ki której zwi´kszono

uruchomiono w sieci stacji paliw Program VITAY

zdolnoÊç przerobowà ropy z 3,2 mln ton na rok do 6,7

skierowany do klientów indywidualnych. Koncern

mln ton na rok. Instalacja ta jest najwi´kszà takà

zwyci´˝y∏ w Plebiscycie Wielka Dziesiàtka 2000

jednostkà w Polsce i Europie Ârodkowej.

zorganizowanym przez „Gazet´ Bankowà” i magazyn
„Prawo i Gospodarka” w kategorii „Najlepsza Spó∏ka
Gie∏dowa”. O zwyci´stwie Koncernu w tej kategorii
zadecydowa∏y dobre wyniki finansowe, pozycja Spó∏ki

Pracownicy o firmie*

na gie∏dzie oraz ambitne plany konsolidacyjne w sektorze
paliwowym. Program FLOTA Polska zosta∏ nagrodzony

W tym czasie naszym najwi´kszym zadaniem by∏o uporaç si´

Medalem Europejskim dla us∏ug Business Centre Club

z ogromnà produkcjà paliw, które trafia∏y na rynek m.in. z P∏ocka. ˚eby

oraz otrzyma∏ nagrod´ w kategorii kart lojalnoÊciowo-

sprawnie dostarczaç je do klientów, nastawiliÊmy si´ na transport rurociàgowy:

-rozliczeniowych w Ogólnopolskim Rankingu Kart

Warszawa, S∏otwiny-Koluszki, Nowa WieÊ Wielka. Te miejscowoÊci na sta∏e

Magnetycznych KARTA 2001 – za najlepsze polskie

wesz∏y do historii przemys∏u naftowego w Polsce.

rozwiàzania systemowe.

Jerzy Banasik
by∏y dyrektor naczelny CPN

Szukajàc nowych rynków zbytu, PKN ORLEN sfinalizo-

w latach 70.

wa∏ w grudniu 2002 roku zakup 494 stacji paliw
w Niemczech, co da∏o oko∏o 3% udzia∏u w ca∏ym rynku
niemieckim i 7% udzia∏u w rynku lokalnym. Na koniec

* èród∏o: Orlen Ekspress, nr 26 (159) z dnia 30.12.2004 roku
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W roku 2003 utworzona zosta∏a Basell Orlen Polyole-

Obecnie Polski Koncern Naftowy ORLEN SA jest jednà

fins Sp. z o.o. – spó∏ka joint venture z Basell Europe

z najwi´kszych korporacji przemys∏u naftowego

Holdings B.V., najwi´kszym na Êwiecie producentem

w Europie Ârodkowej, w sk∏ad której na koniec roku

polipropylenu. To wspólne przedsi´wzi´cie pozwoli∏o

2004 wchodzi∏o 80 spó∏ek prawa handlowego. Posiada

na

produktów

najwi´kszà w Polsce sieç stacji paliw liczàcà 1 319 stacji

ORLENU na rynek Êwiatowy. Poszukiwanie nowych

w∏asnych, 529 stacji patronackich i 58 stacji franczyzowych.

mo˝liwoÊci

Koncernowi

W sk∏ad sieci detalicznej na terenie Niemiec wchodzi

w kwietniu 2004 roku wygranà w przetargu na zakup

485 stacji paliw, z czego 387 stacji nale˝y do sieci

62,99% akcji Unipetrol a.s. – najwi´kszego czeskiego

w∏asnej, a 98 stacji funkcjonuje w oparciu o umow´

holdingu sektora paliwowo-petrochemicznego.

franchisingowà. Zapleczem sieci detalicznej ORLEN jest

wprowadzenie

petrochemicznych

biznesowych

przynios∏o

efektywna infrastruktura logistyczna sk∏adajàca si´
z baz magazynowych i sieci rurociàgów. Kompleks

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

W

czteroletnim

rafineryjno-petrochemiczny Koncernu zaliczany jest do

wyprzedzeniem, w stosunku do wymagaƒ Unii

2004

roku

PKN

ORLEN

z

najnowoczeÊniejszych i najefektywniejszych tego typu

Europejskiej, rozpoczà∏ produkcj´ udoskonalonej

obiektów w Europie.

technologicznie odmiany lekkiego oleju opa∏owego
Ekoterm Plus. Obecnie paliwo zawiera tylko 0,10%

Kilkudziesi´cioletnia historia oraz dotychczasowe

(m/m) siarki. Produkowane od wrzeÊnia 2004 roku

osiàgni´cia Firmy i Pracowników zobowiàzujà do

benzyny spe∏niajà wymagania Unii Europejskiej, które

dba∏oÊci o jej dobre imi´. Dlatego te˝ poczàwszy od

b´dà obowiàzywa∏y w roku 2006. W kwietniu 2004

jesieni 2004 roku, nowy Zarzàd Koncernu podjà∏

roku presti˝owy ranking amerykaƒskiego wydawnictwa

wyt´˝one

The Forbes uplasowa∏ ORLEN na 59. pozycji w bran˝y

wizerunku ORLENU, w oparciu o transparentnoÊç, etyk´

Oil&Gas Operations. Ranking przedstawia∏ dwa tysiàce

i poszanowanie zasad ∏adu korporacyjnego, zalecanych

najwi´kszych przedsi´biorstw Êwiata, z 51 krajów w 27

przez Warszawskà Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych SA.

bran˝ach. PKN ORLEN by∏ jedynà polskà firmà

Przyj´cie tych regu∏ sprzyjaç b´dzie zmianie postrzegania

klasyfikowanà w tym rankingu.

Koncernu, wzmocnieniu jego marki i zwi´kszeniu

dzia∏ania

zmierzajàce

do

odbudowy

przejrzystoÊci dzia∏ania. Stanowi równie˝ punkt wyjÊcia

24
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do rozszerzenia stosowania zasad Corporate Governance

Tylko dzia∏ajàc etycznie, bedàc liderem nie tylko pod

na spó∏ki Grupy Kapita∏owej.

wzgl´dem technologicznym, ale i biznesowym, nasz
Koncern mo˝e z powodzeniem zrealizowaç „Strategi´

W styczniu 2005 roku, podczas Âwiatowego Forum

Budowy W∏asnej WartoÊci” przyj´tà przez Rad´

Gospodarczego w Davos PKN ORLEN przystàpi∏

Nadzorczà w lutym 2005 roku, która wyznacza nowy

do mi´dzynarodowego ruchu przeciwko korupcji

etap funkcjonowania PKN ORLEN – etap budowy

i malwersacjom finansowym PACI (Inicjatywy Partner-

nowoczeÊnie

stwo przeciw Korupcji). Podpisujàc dokument akcesyjny,

przedsi´biorstwa skutecznego w realizacji zamierzeƒ

Firma zobowiàza∏a si´ tym samym do zdecydowanego

Koncernu regionalnego.

zorganizowanego

i

zarzàdzanego

braku tolerancji dla tego typu poczynaƒ.

Pracownicy o firmie*
Chc´ zbudowaç obraz nowego ORLENU jako firmy posiadajàcej szacunek i zaufanie klientów, akcjonariuszy i opinii
publicznej, prowadzàcej otwartà polityk´ informacyjnà zewn´trznà i wewn´trznà, a wsz´dzie tam, gdzie oka˝e si´, ˝e wina
le˝y po naszej stronie lub naszych pracowników, skutecznie eliminujàcej wszelkie nieprawid∏owoÊci stanowiàce powód do
interwencji prawnych czy medialnych. Zamierzam tworzyç pozytywny wizerunek w oparciu o transparentnoÊç, uczciwoÊç
i powszechnie akceptowalne wartoÊci spo∏eczne.

Igor Chalupec
Prezes Zarzàdu
PKN ORLEN

* èród∏o: Orlen Ekspress, nr 26 (159) z dnia 30.12.2004 roku
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Kalendarium

29.11.1950 roku
CPN zostaje bezpoÊrednio podporzàdkowana

Wa˝niejsze wydarzenia w historii Centrali Pro-

Paƒstwowej Komisji Planowania Gospodarczego

duktów Naftowych SA, Mazowieckich Zak∏adów
Rafineryjnych i Petrochemicznych oraz Polskiego

01.04.1952 roku

Koncernu Naftowego ORLEN SA

Nadzór nad dzia∏alnoÊcià CPN przejmuje Minister Górnictwa

14.08.1944 roku

19.04.1952 roku

Wydanie aktu urz´dowego powo∏ujàcego Polski

Przekszta∏cenie CPN w Centralny Zarzàd Obrotu

Monopol Naftowy (poczàtki powstania Centrali

Produktami Naftowymi CPN (CZOPN CPN)

Produktów Naftowych)

30.06.1952 roku
11.10.1944 roku

Utworzenie 17 Przedsi´biorstw Obrotu Produktami

Polski Monopol Naftowy zmienia nazw´

Naftowymi CPN (póêniejszych dyrekcji i oddzia∏ów)

na Paƒstwowe Biuro Sprzeda˝y Produktów Naftowych

05.05.1957 roku
03.12.1945 roku

Nadzór nad CZOP CPN przejmuje Minister

Wydanie zarzàdzenia Ministra Przemys∏u i Handlu

Górnictwa i Energetyki

powo∏ujàcego paƒstwowe przedsi´biorstwo
o nazwie Centrala Produktów Naftowych (CPN)

19.09.1958 roku
CZOP CPN zostaje przekszta∏cona w Central´

22.04.1948 roku

Produktów Naftowych CPN, nadzorowanà przez

CPN zostaje bezpoÊrednio podporzàdkowana

Ministra Przemys∏u Chemicznego

Ministrowi Przemys∏u i Handlu, otrzymujàc
uprawnienia do sprawowania ogólnego nadzoru

14.10.1958 roku

nad gospodarkà paliwowà i smarowà w kraju

Rzàdowa Komisja Lokalizacyjna uznaje lokalizacj´
zak∏adów w P∏ocku

19.02.1949 roku
CPN zostaje bezpoÊrednio podporzàdkowana

05.01.1959 roku

Ministrowi Handlu Wewn´trznego

Wydanie uchwa∏y nr 2/59 Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów ustalajàcej lokalizacj´ zak∏adów w miejscowoÊci
P∏ock-Radziwie

Fot. Archiwum
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24.03.1959 roku

28.12.1963 roku

Posiedzenie ekspertów, na którym zdecydowano o zmianie

Przekazanie do eksploatacji polskiego odcinka

lokalizacji Zak∏adów i usytuowaniu ich na gruntach wsi

rurociàgu „Przyjaêƒ”

Bia∏a Nowa

21.04.1964 roku
29.12.1959 roku

Przyj´cie ropy naftowej do zbiorników MZRiP

Powo∏anie zarzàdzeniem nr 167 Ministra Przemys∏u
Chemicznego przedsi´biorstwa paƒstwowego Mazowieckie

17.08.1964 roku

Zak∏ady Rafineryjne i Petrochemiczne w budowie (MZRiP)

Uruchomienie pierwszej instalacji produkcji podstawowej
Destylacji Rurowo-Wie˝owej DRW I i uzyskanie pierwszych

27.01.1960 roku

produktów naftowych

Wpisanie Mazowieckich Zak∏adów Rafineryjnych
i Petrochemicznych w budowie do rejestru

23.08.1964 roku

Przedsi´biorstw Paƒstwowych Ministerstwa Finansów

Wyekspediowanie pierwszego pociàgu z cysternami
wype∏nionymi produktami z MZRiP

02.02.1960 roku
Rozpocz´cie robót budowlanych na terenie zak∏adu

11.12.1964 roku

przez Przedsi´biorstwo Budownictwa Przemys∏owego

Rozpocz´cie produkcji benzyn na instalacji Reformingu

„Petrobudowa”

21.12.1964 roku
05.12.1960 roku

Oficjalne otwarcie Mazowieckich Zak∏adów Rafineryjno-

Rozpocz´cie budowy pierwszej drogi w zak∏adach

-Petrochemicznych i uruchomienie produkcji

28.10.1961 roku

25.02.1968 roku

Wjazd pierwszego pociàgu (próbnego) na teren zak∏adów

Uzyskanie kumenu z Wytwórni Fenolu i Acetonu
– pierwszej instalacji petrochemicznej MZRiP

10.10.1962 roku
Oddanie do eksploatacji wielkiej hali Warsztatów Mecha-

31.12.1969 roku

nicznych – pierwszego obiektu produkcyjnego Zak∏adów

Przekazanie do rozruchu technologicznego pierwszej
instalacji Pirolizy Benzyn i Gazów

Fot. Archiwum
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21.07.1971 roku

01.07.1993 roku

Uruchomienie produkcji polietylenu – jednego

Przekszta∏cenie MZRiP w P∏ocku w jednoosobowà spó∏k´

z najwa˝niejszych masowych tworzyw sztucznych

Skarbu Paƒstwa o nazwie Petrochemia P∏ock Spó∏ka Akcyjna

26.10.1972 roku

01.12.1995 roku

Zmiana nazwy przedsi´biorstwa na Mazowieckie

Przekszta∏cenie CPN z paƒstwowego przedsi´biorstwa

Zak∏ady Rafineryjne i Petrochemiczne w P∏ocku

u˝ytecznoÊci publicznej w jednoosobowà spó∏k´
Skarbu Paƒstwa CPN Spó∏ka Akcyjna

26.03.1975 roku
Decyzja nr 2/75 Ministra Przemys∏u Chemicznego

Rok 1997

obejmujàca zwi´kszenie przerobu ropy naftowej

Przerobienie w Zak∏adzie Produkcyjnym

do 12 mln ton rocznie

300-milionowej tony ropy

12.12.1976 roku

07.09.1999 roku

Uruchomienie produkcji na instalacji Krakingu

Powstanie Polskiego Koncernu Naftowego Spó∏ka

Katalitycznego II – najwi´kszego obiektu cz´Êci rafineryjnej

Akcyjna w wyniku po∏àczenia Petrochemii P∏ock SA
z Centralà Produktów Naftowych SA

Rok 1978
Przerobienie w Zak∏adzie Produkcyjnym

26.11.1999 roku

100-milionowej tony ropy

Pierwsze notowanie akcji PKN SA na parkiecie Gie∏dy

02.03.1983 roku
Przekszta∏cenie CPN w Central´ Produktów Naftowych
CPN – przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci publicznej
o ogólnopolskim zasi´gu dzia∏ania

Rok 1987
Przerobienie w Zak∏adzie Produkcyjnym
200-milionowej tony ropy

Fot. Archiwum
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Papierów WartoÊciowych w Warszawie

03.04.2000 roku
Przyj´cie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nowej
nazwy Polski Koncern Naftowy ORLEN Spó∏ka Akcyjna

17.03.2000 roku
Uruchomienie programu kart paliwowych FLOTA Polska
dla klientów instytucjonalnych

14.02.2001 roku

IV kwarta∏ 2004 roku

Uruchomienie programu VITAY – programu

Powo∏anie nowego Zarzàdu PKN ORLEN pod

lojalnoÊciowego dla klientów indywidualnych

przewodnictwem Igora Chalupca

I kwarta∏ 2001 roku

21.01.2005 roku

Uruchomienie nowej instalacji odsiarczania gazu p∏ynnego

Zaakceptowanie przez Rad´ Nadzorczà PKN ORLEN
oÊwiadczenia Zarzàdu o przyj´ciu wszystkich zasad

I kwarta∏ 2001 roku

∏adu korporacyjnego, zalecanych przez Warszawskà

Rozpocz´cie sprzeda˝y benzyn komponowanych

Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych SA

z u˝yciem produkowanego w Koncernie eteru
etylo-tert-butylowego (EETB) w miejsce stosowanego

28.01.2005 roku

dotychczas eteru metylo-tert-butylowego (EMTB)

Podpisanie w czasie Êwiatowego Forum Gospodarczego
w Davos dokumentu, potwierdzajàcego udzia∏ PKN ORLEN

30.09.2002 roku

w ruchu przeciwko korupcji i malwersacjom finansowym PACI

Podpisanie przez PKN ORLEN umowy o utworzeniu
spó∏ki j.v. ze Êwiatowym liderem petrochemicznym

20.04.2005 roku

Basell Europe Holdings B.V.

Otrzymanie zgody Komisji Europejskiej
na przej´cie akcji holdingu Unipetrol a.s.

28.02.2003 roku
Sfinalizowanie transakcji zakupu od BP 494 stacji paliw

24.05.2005 roku

w pó∏nocnych Niemczech

Nabycie przez PKN ORLEN akcji holdingu Unipetrol a.s.

01.03.2003 roku

Wrzesieƒ 2005 roku

Rozpocz´cie dzia∏alnoÊci Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Zak∏ad Produkcyjny PKN ORLEN
przerobi 400-milionowà ton´ ropy

29.04.2004 roku
Przyj´cie przez czeski rzàd oferty PKN ORLEN na zakup
62,99% akcji w Unipetrol a.s. – wiodàcej w Czechach
grupy w bran˝y paliwowo-petrochemicznej

Fot. Archiwum
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Kim

jesteÊmy

MISJA

KIM JESTEÂMY

„Dà˝àc do uzyskania pozycji regionalnego
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA z siedzibà w P∏ocku
jest jednà z najwi´kszych korporacji przemys∏u naftowego w Europie Ârodkowej, w sk∏ad której wchodzi
80 spó∏ek prawa handlowego.

Akcjonariuszom d∏ugofalowy wzrost
wartoÊci Firmy poprzez oferowanie

Posiadamy najwi´kszà w Polsce sieç stacji paliw, jak
równie˝ najwi´kszy kompleks rafineryjno-petrochemiczny
zaliczany do najnowoczeÊniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. Zapleczem sieci
detalicznej ORLEN jest efektywna infrastruktura
logistyczna sk∏adajàca si´ z baz magazynowych i sieci
rurociàgów.

naszym klientom najwy˝szej jakoÊci
produktów i us∏ug.
Jako Firma transparentna, wszelkie
dzia∏ania realizujemy z zachowaniem
zasad ∏adu korporacyjnego i spo∏ecznej

Do g∏ównych spó∏ek Grupy PKN ORLEN nale˝à: Basell
Orlen Polyolefins Sp. z o.o., ORLEN Deutschland,
ZA Anwil SA, IKS „Solino” SA, ORLEN Oil Sp. z o.o. oraz

NASZA STRATEGIA

Pozycja
regionalna
PKN ORLEN
1 906 stacji
485 stacji
335 stacji
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odpowiedzialnoÊci biznesu, troszczàc si´
o rozwój naszych pracowników i dbajàc
o Êrodowisko naturalne”.

rafinerie w Trzebini i Jedliczach.
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lidera, chcemy zapewniç naszym

PKN ORLEN na rynku kapita∏owym

¸ad korporacyjny

Akcje PKN ORLEN SA notowane sà na Gie∏dzie Papierów

Poj´cie ∏adu korporacyjnego (Corporate Governance)

WartoÊciowych w Warszawie oraz w formie Globalnych

odnosi si´ do wielu aspektów funkcjonowania rynku

Kwitów Depozytowych (GDR) na London Stock Exchan-

firmy, a tak˝e do ró˝nego rodzaju relacji zachodzàcych

ge. Obrót kwitami depozytowymi ma miejsce równie˝

przy prowadzeniu przedsi´biorstwa.

w USA na pozagie∏dowym rynku OTC. Pierwsze notowanie akcji PKN ORLEN SA odby∏o si´ w listopadzie

Celem stosowania zasad Corporate Governance jest,

1999 roku. Kapita∏ akcyjny Spó∏ki dzieli si´ na 427 709 061

mi´dzy innymi, ograniczenie ryzyka naruszania praw

akcji zwyk∏ych na okaziciela o wartoÊci nominalnej 1,25 z∏.

akcjonariuszy. Nale˝à do nich: prawo do otrzymywania
informacji istotnych dla Spó∏ki, prawo do równego

Depozytariuszem kwitów depozytowych Spó∏ki jest The

traktowania akcjonariuszy, prawo do ochrony przed

Bank of New York. Jednostkà transakcyjnà na gie∏dzie

ryzykami zwiàzanymi z niejasnym rozdzia∏em kompetencji

londyƒskiej jest 1 GDR, na który przypadajà dwie akcje

i odpowiedzialnoÊci we w∏adzach Spó∏ki.

Koncernu.
Przestrzeganie powy˝szych praw, a tak˝e innych zasad
∏adu korporacyjnego jest nies∏ychanie istotne dla
bezpieczeƒstwa i stabilnoÊci obrotu gie∏dowego oraz
dla wszystkich najwa˝niejszych grup interesariuszy:
klientów, pracowników i akcjonariuszy.

Fot. Archiwum
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Wizerunek wÊród inwestorów
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Silne strony
PKN ORLEN

• Pozycja lidera w Polsce na detalicznym
i hurtowym rynku paliw

Ze wzgl´du na tak istotnà rol´ Corporate Governance
dla funkcjonowania i wizerunku firmy, nowy Zarzàd
Spó∏ki zdecydowa∏ o przyj´ciu do stosowania wszystkich

• Du˝a, nowoczesna rafineria w P∏ocku
• ZdolnoÊç g∏´bokiego przerobu 13,5 mln ton rocznie,
wskaênik kompleksowoÊci Nelsona 9,5
• Wykorzystanie mocy przerobowych 96%
(prognoza na 2005 rok)
• Zintegrowana z dzia∏alnoÊcià petrochemicznà
• Mo˝liwoÊç przerobu ci´˝kiej/kwaÊnej ropy naftowej
(np. Ural) zgodnie z normami UE 2005
• Wysoki uzysk produktów bia∏ych (79,7%)

zasad ∏adu korporacyjnego zaproponowanych przez
Warszawskà Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych SA.
OÊwiadczenie w tej sprawie zosta∏o opublikowane
przez Koncern 21 stycznia 2005 roku.

Spó∏ka stoi teraz przed ogromnym wyzwaniem
przeprowadzenia

gruntownych

zmian,

daleko

wykraczajàcych poza strategiczne plany rozwoju firmy.
Podj´to prace nad wewn´trznym kodeksem etycznym.

• Przewaga konkurencyjna w logistyce

Chcemy, aby jego przestrzeganie sta∏o si´ integralnà
cz´Êcià obowiàzków pracowniczych. Wprowadzamy

• Relatywnie tanie dostawy ropy

system wynagrodzeƒ, w którym wysokoÊç premii jest
uzale˝niona od funkcji i odpowiedzialnoÊci na danym

• ObecnoÊç na rynkach o du˝ym potencjale wzrostu
(Polska i Republika Czeska)

stanowisku, a nie od osobistych powiàzaƒ osoby, która
je obejmuje. System ten ma motywowaç pracowników
do osiàgania stawianych im celów, a zarazem dawaç im

• Silna znajomoÊç marki

du˝à swobod´ podejmowania decyzji. Cele przyj´te
przez Rad´ Nadzorczà dla Zarzàdu sà kaskadowane na
poszczególne dzia∏y firmy, a nast´pnie ich jednostki.
W ten sposób wszyscy pracownicy realizujà te same cele.
System ten wdra˝amy tak˝e w kluczowych spó∏kach
Grupy Kapita∏owej.

Zasady ∏adu korporacyjnego odnoszà si´ przede wszystkim
do organów Spó∏ki i ho∏dujà takim wartoÊciom jak
uczciwoÊç, odpowiedzialnoÊç, wzajemna zale˝noÊç
praw i obowiàzków oraz stanowià fundament do
budowy etyki w biznesie. Opierajàc si´ na tych w∏aÊnie
wartoÊciach, dà˝ymy do tego, aby nasza Spó∏ka by∏a
konkurencyjna, skuteczna w realizacji postawionych
zadaƒ i dobrze zarzàdzana. Niezb´dne jest dobre
i rzetelne zarzàdzanie oraz wspó∏praca na wszystkich
szczeblach kadry zarzàdzajàcej. Dok∏adamy wszelkich
staraƒ, aby dobre praktyki i dobre zarzàdzanie wspólnie
przyczynia∏y si´ do wzrostu wartoÊci Spó∏ki.
Fot. Archiwum
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PKN ORLEN przystàpi∏ równie˝ do mi´dzynarodowego

Za∏o˝eniem PACI jest stworzenie neutralnej platformy

ruchu przeciwko korupcji i malwersacjom finansowym

umo˝liwiajàcej sygnatariuszom po∏àczenie si∏ w walce

PACI (Inicjatywy Partnerstwo przeciw Korupcji). Doku-

z korupcjà. Praktycznej realizacji tych zasad s∏u˝à

ment akcesyjny zosta∏ podpisany w trakcie Âwiatowego

zmiany w obszarze zakupów oraz polityce prowadzenia

Forum Gospodarczego w Davos w styczniu 2005 roku.

przetargów.

Notowania PKN ORLEN
WIG 20

ORLEN
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Strategia

S T R AT E G I A

Strategia PKN ORLEN odnosi si´ do wszystkich aspektów
funkcjonowania Spó∏ki. Priorytetem w bie˝àcym okresie
b´dzie integracja czeskiego holdingu Unipetrol a.s.

Priorytetem nowego Zarzàdu Spó∏ki powo∏anego

Jednym z istotnych dzia∏aƒ b´dzie optymalizacja sieci

w paêdzierniku 2004 roku by∏o opracowanie strategii

detalicznej, z uwzgl´dnieniem roli sieci stacji paliw

wytyczajàcej kierunki rozwoju PKN ORLEN na lata

w Niemczech. Zapowiadamy równie˝ kontynuacj´

2005-2009. Po przeprowadzeniu szeregu niezb´dnych

programu redukcji kosztów, w tym rozpocz´cie nowego

badaƒ i analiz 3 lutego 2005 roku Zarzàd przedstawi∏

programu dalszych oszcz´dnoÊci. Ponadto zamierzamy

inwestorom nowà strategi´.

przeprowadziç reorganizacj´ Grupy Kapita∏owej oraz
dokonaç sprzeda˝y spó∏ki Polkomtel SA. Przyj´liÊmy

Nowa strategia k∏adzie nacisk w pierwszej kolejnoÊci

zasad´, i˝ realizacji podlegaç b´dà projekty inwestycyjne

na maksymalne wykorzystanie posiadanego potencja∏u.

ÊciÊle wyselekcjonowane pod wzgl´dem kryterium

Koncentrujàc si´ na podstawowych rodzajach dzia∏al-

op∏acalnoÊci. Jednym z nowych elementów rozwoju

noÊci, b´dziemy poprawiaç swojà efektywnoÊç.

Spó∏ki jest rozpocz´cie analiz mo˝liwoÊci i op∏acalnoÊci

Wzmocnimy obecnoÊç w kluczowych obszarach

zaanga˝owania w dzia∏alnoÊç wydobywczà ropy nafto-

biznesowych na rynkach macierzystych i b´dziemy

wej i gazu.

kontynuowaç restrukturyzacj´ portfela swoich aktywów.
Równolegle b´dziemy równie˝ aktywnie poszukiwaç

Strategia wyznacza kluczowe cele finansowe, które majà

szans ekspansji na nowych rynkach i obszarach,

byç osiàgni´te do 2009 roku:

starannie dobierajàc transakcje do realizacji.
•

EBITDA na poziomie ponad 6 mld z∏;

•

ROACE na poziomie 17,5%;

•

CAPEX w latach 2005-2009 (Êredniorocznie)
1,7 mld z∏;

•

dêwignia finansowa 30-40%;

•

stopa wyp∏aty dywidendy 30%;

•

w warunkach 2004 roku podwojenie
efektywnoÊci (EBITDA 7,9 mld z∏).

Powy˝sze cele zamierzamy zrealizowaç w ramach
trzech podstawowych obszarów wzrostu wartoÊci:

•

poprawa efektywnoÊci i inwestycje;

•

wzmocnienie dzia∏alnoÊci podstawowej
na rynkach macierzystych;

•
Fot. Archiwum
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monitorowanie mo˝liwoÊci rozwoju w nowych
obszarach i rynkach.

Poprawa efektywnoÊci i inwestycje

W celu zwi´kszenia efektywnoÊci sieci stacji paliw

w ramach wzrostu organicznego

przeprowadzimy

reorganizacj´

pionu

sprzeda˝y.

B´dziemy dà˝yç do zwi´kszenia Êredniej rocznej sprzePodstawowym priorytetem Zarzàdu PKN ORLEN jest

da˝y paliw na stacj´ o 5% do ok. 2,5 mln litrów

wzrost efektywnoÊci oraz osiàgni´cie maksymalnych

rocznie oraz do wzrostu udzia∏u mar˝y na produktach

stóp zwrotu z obecnego portfela aktywów. Cel ten

pozapaliwowych w mar˝y detalicznej ogó∏em o 10 pkt.

Zarzàd zamierza osiàgnàç poprzez:

proc. poprzez zarzàdzanie kategoriami produktów,
centralizacj´ zakupów oraz kontrol´ cen.

•

kontynuacj´ programu obni˝ania kosztów;

•

restrukturyzacj´ Grupy Kapita∏owej ORLEN

Inne dzia∏ania obejmujà wdro˝enie systemu zarzàdzania

i wdro˝enie zarzàdzania segmentowego;

wartoÊcià wraz z systemem wynagrodzeƒ powiàzanych

•

restrukturyzacj´ i optymalizacj´ sieci detalicznej;

z osiàganymi wynikami oraz stosowanie ostrych kryte-

•

wdro˝enie systemu zarzàdzania wartoÊcià;

riów oceny nowych inwestycji.

•

stosowanie ostrych kryteriów oceny nowych
inwestycji.

W ramach restrukturyzacji Grupy Kapita∏owej ORLEN
przewidujemy dalszà sprzeda˝ aktywów dzia∏alnoÊci

Program redukcji kosztów k∏adzie nacisk na optymaliza-

pozapodstawowej, w tym akcji Polkomtel SA. Wa˝nym

cj´ kosztów w ca∏ej d∏ugoÊci ∏aƒcucha dostaw. Proces

aspektem jest wdro˝enie zarzàdzania segmentowego

obejmuje zarówno kontynuacj´ obecnego programu

i wprowadzenie przejrzystej struktury korporacyjnej.

zak∏adajàcego trwa∏à obni˝k´ kosztów o 800 mln z∏
w 2005 roku w stosunku do bazy kosztów z roku 2002,
jak równie˝ rozpocz´cie nowego programu dalszej
redukcji kosztów. Nowy program realizowany b´dzie
w oparciu o takie dzia∏ania jak: centralizacja zakupów,
optymalizacja mar˝, program poprawy efektywnoÊci
aktywów produkcyjnych, obni˝enie kosztów funkcjono-

NASZA STRATEGIA

wania sieci detalicznej oraz wprowadzenie centrów
us∏ug dla ca∏ej Grupy Kapita∏owej ORLEN.

Restrukturyzacja sieci detalicznej ukierunkowana jest
w pierwszej kolejnoÊci na odwrócenie spadkowego

Obszary
wzrostu

• Poprawa efektywnoÊci i inwestycje

• Wzmocnienie dzia∏alnoÊci podstawowej
na rynkach macierzystych

trendu z lat poprzednich oraz osiàgni´cie minimalnie
30% udzia∏u w rynku. Zak∏ada ona dalsze zwi´kszanie
udzia∏u w rynku detalicznym poprzez przej´cia wybra-

• Poszukiwanie mo˝liwoÊci rozwoju
w nowych obszarach i rynkach

nych stacji oraz sieci stacji paliw.

STRATEGIA
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Wzmocnienie dzia∏alnoÊci podstawowej

W obszarze sprzeda˝y detalicznej w celu optymalizacji

na rynkach macierzystych

sieci oraz zwi´kszenia sprzeda˝y na stacj´ dzia∏ania na
polskim rynku skupiaç b´dziemy na kontynuowaniu

Zamierzamy równie˝ rozwinàç dzia∏alnoÊç podstawowà

inwestycji w sieç stacji. Na rynku czeskim PKN ORLEN

w obszarach produkcji, hurtu i logistyki, detalu, petro-

zamierza wykorzystaç wysokie moce produkcyjne

chemii oraz uporzàdkowaç struktur´ aktywów Grupy

Unipetrolu do zwi´kszenia skali dzia∏alnoÊci w segmencie

Kapita∏owej.

detalicznym.

W obszarze produkcji, hurtu i logistyki na rynku polskim

Obecna wspó∏praca PKN ORLEN z Basell poprzez zaan-

priorytetem jest wzmocnienie logistyki jako wa˝nego

ga˝owanie w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP)

elementu przewagi konkurencyjnej Spó∏ki. Rozwa˝amy

umo˝liwia udzia∏ w silnym wzroÊcie rynku polimerów

potencjalny udzia∏ Koncernu w prywatyzacji Grupy

w Polsce. Akwizycja Chemopetrol w ramach holdingu

LOTOS, o ile Skarb Paƒstwa b´dzie zainteresowany

Unipetrol pozwoli na integracj´ dzia∏alnoÊci petroche-

pozyskaniem dla Grupy LOTOS partnera strategicznego.

micznej, a tak˝e da mo˝liwoÊç zintegrowania produkcji

Na rynku czeskim najwa˝niejszym aspektem jest zwi´k-

polimerów z BOP.

szenie wp∏ywu na spó∏k´ Ceska Rafinerska jako kluczowego aktywa Unipetrolu. Pod uwag´ bierzemy tak˝e

W pozosta∏ych obszarach dzia∏alnoÊci zwiàzanych

nabycie dodatkowych aktywów logistycznych w celu

z Grupà Kapita∏owà prace zmierzajà do jej uproszcze-

wzmocnienia pozycji na tamtejszym rynku.

nia poprzez sprzeda˝ aktywów z dzia∏alnoÊci pozapodstawowej.

NASZA STRATEGIA

Kluczowe
cele finansowe
(2009 rok)

• EBITDA

> 6 mld PLN

• ROACE

17,5%

• CAPEX (Êrednia 2005-2009)
• Dêwignia finansowa

• Polityka dywidendy
(wskaênik wyp∏aty dywidendy)

1,7 mld PLN
30-40%

30%
Fot. Archiwum
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Poszukiwanie mo˝liwoÊci rozwoju
w nowych obszarach i rynkach

NASZA STRATEGIA

W kwestii rozwoju w regionie zak∏adamy:

Monitorowanie
mo˝liwoÊci
rozwoju
na nowych
rynkach

•

koncentracj´ na rynkach o znacznym
potencjale wzrostu;

•

aktywne poszukiwanie celów inwestycyjnych;

•

poszukiwanie mo˝liwoÊci nabycia
atrakcyjnych aktywów.

Nowe rynki
w regionie

• Monitorowanie rynku
w poszukiwaniu
dost´pnych mo˝liwoÊci

Wydobycie
ropy i gazu

• Rozwa˝enie opcji
strategicznych i okreÊlenie
ewentualnych kierunków
rozwoju

Realizacja projektów inwestycyjnych oraz transakcji
nabycia stanowiàcych podstaw´ dalszego wzrostu
wartoÊci b´dzie uzale˝niona od spe∏nienia ostrych
wymogów rentownoÊci oraz poddawana rygorystycznym kryteriom oceny inwestycyjnej. Zgodnie z tymi
wymogami wszystkie inwestycje powinny zapewniaç
docelowy ROACE. Ka˝dy projekt b´dzie podlegaç
dok∏adnej analizie wra˝liwoÊci w celu oszacowania
przysz∏ej rentownoÊci przy ró˝nych za∏o˝eniach
makroekonomicznych.

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum
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Fot. Archiwum

Sprzeda˝

detaliczna

SPRZEDA˚

Jednym z najistotniejszych celów obecnego Zarzàdu jest

D E TA L I C Z N A

w 2009 roku oraz osiàgni´cie wartoÊci wskaênika

Udzia∏ Koncernu w krajowym rynku sprzeda˝y deta-

Wolumeny 2004

zwi´kszenie wolumenu sprzeda˝y do 4,9 mld litrów

ROACE na poziomie wi´kszym od 17,5%.

licznej zmala∏ w latach 2002-2004 z 35,4% do 28,6%.
Obni˝y∏ si´ równie˝ wolumen sprzeda˝y, a Êrednia iloÊç

•

W 2004 roku w sieci detalicznej w∏asnych stacji

paliwa sprzedawanego przez jednà stacj´ ciàgle

paliw sprzedaliÊmy 2,7 mld litrów paliw silniko-

pozostaje na poziomie du˝o ni˝szym w porównaniu

wych, co daje spadek o 1,5% w odniesieniu do

z zachodnimi konkurentami.

2003 roku.

Na prze∏omie roku 2004/2005 w∏adze Spó∏ki opraco-

•

Ârednia sprzeda˝ na jednà stacj´ w sieci w∏asnej

wa∏y nowà strategi´ rozwoju segmentu sprzeda˝y deta-

wynios∏a 2,1 mln litrów paliw i LPG, czyli na

licznej, której fundamentem jest restrukturyzacja sieci

poziomie roku 2003.

w∏asnej i franczyzowej. Strategia zak∏ada wzmocnienie
pozycji rynkowej poprzez wprowadzenie atrakcyjnej

•

oferty dla klientów indywidualnych i biznesowych:

W minionym roku odnotowaliÊmy wzrost sprzeda˝y
oleju nap´dowego i gazu LPG oraz spadek
sprzeda˝y benzyn. Zmiany te znalaz∏y odbicie

•

du˝ych przedsi´biorstw;

w strukturze sprzeda˝y paliw i sà zgodne
z trendami konsumpcji detalicznej paliw w kraju.

•

dotychczasowych klientów programów
lojalnoÊciowych;

•

WartoÊç sprzeda˝y produktów pozapaliwowych
w 2004 roku przekroczy∏a 815 mln z∏ i by∏a o 6%

•

ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.

wi´ksza od wielkoÊci zrealizowanej w 2003 roku.

Mar˝e 2004
Struktura sprzeda˝y paliw w latach 2003-2004

•

W 2004 roku osiàgn´liÊmy mar˝´ ca∏kowità
w wysokoÊci 1 037 mln z∏, czyli na poziomie

60

57%

zbli˝onym do 2003 roku.
54%

50

•
40

38%

37%

nap´dowego i LPG wynios∏a ∏àcznie 820 mln z∏
i by∏a o 1,9% mniejsza ni˝ w 2003 roku.

30
20

•
8%

10

6%

0

2003
benzyna
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Mar˝a ze sprzeda˝y detalicznej benzyn, oleju
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2004
olej nap´dowy

gaz LPG

Mar˝a na sprzeda˝y produktów pozapaliwowych
i us∏ug wzros∏a o 3,1% do kwoty 217 mln z∏.

Struktura mar˝y w 2003 roku

Struktura mar˝y w 2004 roku

rok 2003

rok 2004

21%

20%
49%

50%

4%

5%

27%

benzyna

24%

olej nap´dowy

Liczba stacji

gaz LPG

produkty pozapaliwowe i us∏ugi

Na koniec 2004 roku 469 naszych stacji funkcjonowa∏o
w pe∏nym brandzie i 846 stacji z cz´Êciowo zmienionà

Na koniec 2004 roku posiadaliÊmy:

wizualizacjà.

•

1319 stacji w∏asnych;

Udzia∏ w rynku 2004

•

529 stacji patronackich;

•

58 stacji franczyzowych.

Udzia∏ PKN ORLEN w rynku detalicznym paliw w 2004
roku wyniós∏ – w oparciu o szacowanà konsumpcj´

W 2004 roku wybudowaliÊmy 10 nowych stacji i zmo-

detalicznà w kraju – oko∏o 28,6%*.

dernizowaliÊmy 130 stacji. Sieç stacji franczyzowych
powi´kszy∏a si´ w porównaniu z rokiem 2003 o 39
obiektów.

Fot. Archiwum

* Ró˝nica w udzia∏ach w stosunku do 40% anonsowanych poprzednio przez firm´ w 2003 roku wynika z faktu, ˝e procent ten podawany by∏
w oparciu o badania syndykatowe prowadzone przez P.B.S. AutoScan na podstawie deklaracji kierowców samochodów osobowych o najcz´stszym
tankowaniu (bez uwzgl´dniania kierowców pojazdów ci´˝arowych). W nowej metodzie udzia∏ w rynku okreÊlany jest jako stosunek wielkoÊci
sprzeda˝y detalicznej w PKN ORLEN SA do ca∏kowitej krajowej sprzeda˝y detalicznej, która obliczana jest jako suma 75% konsumpcji ON + 100%
konsumpcji benzyn + 100% konsumpcji LPG.
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EfektywnoÊç stacji paliw

Uczestnikami programu FLOTA sà zarówno wyspecjalizowane przedsi´biorstwa spedycyjne, jak równie˝ firmy

Sprzeda˝ na 1 stacj´ paliw w sieci w∏asnych stacji

handlowe, produkcyjne, us∏ugowe, instytucje publiczne,

wynios∏a w 2004 roku 2,1 mln litrów, w tym na 1 stacj´

np. banki, placówki dyplomatyczne, urz´dy paƒstwowe.

po pe∏nym rebrandingu 3,4 mln litrów.
Karty flotowe pozwalajà na dokonywanie bezgotówProgramy kartowe

kowych zakupów paliw, towarów i us∏ug na stacjach
PKN ORLEN.

VITAY
Program VITAY jest programem lojalnoÊciowym prze-

Na koniec 2004 roku aktywnymi uczestnikami programu

znaczonym dla klientów indywidualnych. Ka˝dy zakup

by∏o oko∏o 4 tys. firm.

w naszej sieci stacji premiowany jest odpowiednià
liczbà punktów, które uprawniajà posiadaczy kart do

Do najwi´kszych klientów Programu FLOTA nale˝à:

ich zamiany na nagrody (paliwo lub inne upominki).

policja, Telekomunikacja Polska SA, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, najwi´ksze instytucje

Do koƒca 2004 roku z programu VITAY skorzysta∏o ju˝

finansowe.

ponad 5 milionów klientów.
Od 2003 roku do programu FLOTA nale˝y tak˝e zagra-

Super VITAY

niczny kontrahent – Zrzeszenie Firm Transportowych

Program Super VITAY jest programem wspierajàcym

Linavos Service na Litwie. Zrzeszenie skupia najwi´k-

lojalnoÊç klientów sieci stacji paliw PKN ORLEN, którzy

szych przewoêników litewskich.

uczestniczà w programie VITAY i zebrali najwi´cej
punktów. Karty Super VITAY dajà ich posiadaczom

System karty co-branded DKV/ORLEN

mo˝liwoÊç dodatkowych korzyÊci i presti˝ z posiadania

We wrzeÊniu 2004 roku PKN ORLEN i firma DKV EURO

z∏otej, imiennej karty.

SERVICE GmbH podpisa∏y umow´, której celem by∏o
wprowadzenie nowej karty co-branded DKV/ORLEN.

FLOTA
Program FLOTA jest programem przeznaczonym dla

Karta DKV/ORLEN jest pierwszà kartà paliwowà

klientów instytucjonalnych posiadajàcych w∏asne Êrodki

w Europie, która ∏àczy technologi´ mikroprocesorowej

transportu, którzy chcà mieç prosty w obs∏udze, przyja-

karty FLOTA z kartà magnetycznà mi´dzynarodowej

zny i przynoszàcy korzyÊci ekonomiczne system tanko-

sieci DKV. Dzi´ki temu jest zarówno kartà p∏atniczà dla

wania paliw i podstawowej obs∏ugi drogowej pojazdów.

kierowców, jak i narz´dziem kontroli kosztów
i rozliczeƒ dla firmy.

Posiadaczami karty paliwowej DKV/ORLEN sà klienci
instytucjonalni. Karta umo˝liwia dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw, towarów i akcesoriów
samochodowych oraz korzystanie z szerokiej gamy
us∏ug drogowych.

Karta jest honorowana na ponad 1600 stacji paliw sieci
ORLEN w Polsce i na 20 000 stacji paliw i w 6 000
punktów serwisowych sieci DKV w ponad 40 krajach
Europy.
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Karty przedp∏acone

Akcje promocyjno-reklamowe

Karty przedp∏acone oferowane sà klientom instytucjonalnym. WydaliÊmy oko∏o 66 000 tego rodzaju kart.

W 2004 roku przeprowadziliÊmy wiele akcji promocyjno-

WÊród firm, które sà u˝ytkownikami kart przedp∏aco-

-reklamowych w obszarze dzia∏alnoÊci detalicznej.

nych, znajdujà si´ m.in. Unilever, PepsiCo, Gillette,
Citroën, Fiat, Chrysler, Nestle.

Promocja karty DKV/ORLEN
Kampania wprowadzajàca kart´ komunikowa∏a zalety

JakoÊç obs∏ugi

produktu takie jak:

Wysoka jakoÊç obs∏ugi jest wa˝nym kryterium wyboru

•

stacji paliw przez klientów oraz celem dla sieci detalicznej

mo˝liwoÊç korzystania z dwóch wiodàcych ofert
bezgotówkowych us∏ug drogowych w oparciu

PKN ORLEN.

o jednà kart´;
•

mo˝liwoÊç niezw∏ocznego zwrotu podatku VAT

Zadaniem pracowników stacji paliw ORLENU jest

zawartego w cenie paliwa oraz produktach

budowanie wizerunku stacji zgodnego ze standardami

i us∏ugach zakupionych za granicà;

Firmy oraz tworzenie pozytywnych relacji z klientami.
Realizacja tych zadaƒ oparta jest na procesie zarzàdzania

•

uproszczone i uporzàdkowane rozliczenia transakcji
w obu systemach.

jakoÊcià obs∏ugi w sieci detalicznej stacji paliw, obejmujàcym nast´pujàce elementy:

Promocja wizerunku „ORLEN dobra energia”
Kampania wizerunkowo-produktowa podkreÊla∏a takie

•

•

opracowanie standardów obs∏ugi i materia∏ów

wartoÊci marki ORLEN jak nowoczesnoÊç, jakoÊç,

szkoleniowych dla pracowników stacji paliw;

serwis. PKN ORLEN reklamowa∏ si´ jako Koncern dbajà-

systematyczne szkolenia pracowników stacji na

cy o klientów i zapewniajàcy dobrà energi´ w ka˝dym

stacjach szkoleniowych w programie Akademia

tego s∏owa znaczeniu.

Or∏ów wed∏ug zasady „train the trainer”;
•

•

okresowe oceny poziomu jakoÊci obs∏ugi

Nowy katalog VITAY

przez osoby zarzàdzajàce stacjami paliw

W grudniu 2004 roku na stacjach PKN ORLEN pojawi∏

oraz w ramach zewn´trznego badania

si´ nowy katalog programu VITAY, który przygotowa-

„Tajemniczy Klient” prowadzonego przez

liÊmy z myÊlà o mi∏oÊnikach samochodów. W nowej

wyspecjalizowanà firm´ badawczà;

edycji katalogu wydanej pod has∏em „Pasja czterech

organizacj´ programu motywacyjnego „Liga

kó∏ek” oferujemy wzbogaconà ofert´ Partnerów propo-

Or∏ów” ukierunkowanego na jakoÊç obs∏ugi

nujàcych atrakcyjne rabaty oraz nowe nagrody.

z atrakcyjnymi nagrodami dla pracowników
najlepszych stacji;
•

stosowanie zasad odpowiedzialnej sprzeda˝y
– uczestnictwo w programie „18 STOP”
majàcym na celu ograniczenie dost´pu
do papierosów dla dzieci i m∏odzie˝y;

•

wykorzystanie wyników badaƒ marketingowych
do maksymalizacji satysfakcji klienta.

Wysokie standardy zarzàdzania jakoÊcià pozwalajà zaliczyç
sieç detalicznà ORLEN do grupy stacji paliw cechujàcych
si´ najwy˝szym poziomem jakoÊci obs∏ugi klienta.

SPRZEDA˚ DETALICZNA
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Mi∏oÊnikom czterech kó∏ek oferujemy specjalny dodatek
poÊwi´cony legendom motoryzacji zawierajàcy zdj´cia

NASZA STRATEGIA

Obecna struktura
sieci stacji

469

846

53

538

1906

oraz opisy kultowych modeli samochodów.

Jest to ju˝ czwarta edycja katalogu programu VITAY,
który cieszy si´ coraz wi´kszà popularnoÊcià i wzrastajàcà
liczbà uczestników.

Cele i plany
Pe∏ny
Uproszczony
branding branding

CPN

Petrochemie
P∏ock

Razem

Na 2005 rok
•

planowane nak∏ady inwestycyjne w sieci
w∏asnych stacji paliw na 2005 rok – 480 mln z∏;

•

liczba planowanych na 2005 rok nowych
stacji w∏asnych – 40;

•

NASZA STRATEGIA

liczba planowanych na 2005 rok
modernizacji stacji w∏asnych – 110;

Docelowa
struktura
sieci stacji

ok. 1000 stacji

ok. 900 stacji

ok. 1900 stacji,
w tym ok. 200
nowych obiektów

•

docelowa liczba stacji franczyzowych
na koniec 2005 roku – 188;

•

Budowa dwóch
wystandaryzowanych ofert

docelowa liczba stacji w∏asnych
na koniec 2005 roku – 1 365.

Docelowo do roku 2009
•

podzia∏ sieci stacji wed∏ug dwóch
wystandaryzowanych ofert:

Oferta
PREMIUM

Oferta
EKONOMICZNA

Razem

– PREMIUM – 1 000 stacji paliw o wy˝szym
standardzie.
– EKONOMICZNEJ – 900 stacji paliw o ni˝szym
standardzie;
•

udzia∏ w polskim rynku detalicznym
– minimum 30%;

NASZA STRATEGIA

•

zwi´kszenie Êredniej rocznej sprzeda˝y na stacjach
w∏asnych do ok. 2,5 mln litrów rocznie;

Cele operacyjno-finansowe
(2009 rok)

• Udzia∏ programu FLOTA w wolumenie
sprzeda˝y min. 20%
• Udzia∏ mar˝y pozapaliwowej w ca∏ej mar˝y
detalicznej w segmencie Premium ~30%

•

zwi´kszenie udzia∏u programu FLOTA do 20%
∏àcznego wolumenu sprzeda˝y;

•

wzrost udzia∏u mar˝y na produktach pozapaliwowych w mar˝y ogó∏em o 10 pkt. proc. poprzez

• Ârednia sprzeda˝ paliw na stacjach w∏asnych
>2,5 mln litrów rocznie

zarzàdzanie kategoriami produktów, centralizacj´
zakupów i kontrol´ cen;

• Wolumen sprzeda˝y ~4,9 mld litrów

•

• ROACE >17,5%
• Efektywna organizacja

osiàgni´cie wolumenu sprzeda˝y na poziomie
ok. 4,9 mld litrów;

•

uzyskanie wspó∏czynnika ROACE powy˝ej 17,5%,
poczàwszy od 2006 roku.
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Sprzeda˝ zagraniczna

Sieç stacji

Sieç sprzeda˝y detalicznej w Niemczech jak dotychczas

Liczba stacji

nie generuje zak∏adanych w momencie zakupu wyników

W sk∏ad naszej sieci detalicznej na terenie Niemiec

finansowych. Uzyskuje ona bardzo niskà mar˝´ na

wchodzi 485 stacji paliw, z czego:

sprzeda˝y paliw, w wyniku czego jej strata netto
wynios∏a w ubieg∏ym roku 52 mln z∏. Niemcy nale˝à do

•

387 stacji nale˝y do sieci w∏asnej;

najbardziej konkurencyjnych rynków w Europie, na

•

98 stacji funkcjonuje w oparciu o umow´

którym ORLEN z 3% udzia∏u nie jest obecnie w stanie

franczyzowà.

skutecznie konkurowaç z innymi koncernami. JeÊli do
2007 roku program poprawy efektywnoÊci nie przyniesie
rezultatu, wówczas Zarzàd Spó∏ki rozwa˝y mo˝liwoÊç
NASZA STRATEGIA

sprzeda˝y wszystkich stacji w Niemczech.

Opcje
strategiczne
dla ORLEN
Deutschland

Niemcy – ORLEN Deutschland

Wolumeny 2004
•

W 2004 roku w naszej sieci detalicznej w Niemczech sprzedaliÊmy 1,46 mld litrów paliw, czyli

Powi´kszenie
sieci

• Mo˝liwoÊç osiàgni´cia masy krytycznej
i poprawy efektywnoÊci operacyjnej
przed koƒcem 2007 roku

Sprzeda˝
ORLEN
Deutschland

• W wypadku gdy strategia wzrostu
oka˝e si´ niewykonalna zgodnie
z ostrzejszym opartym na rentownoÊci
podejÊciem do efektywnoÊci
Grupy Kapita∏owej stosowanej
przez PKN ORLEN

o 5,9% wi´cej w stosunku do ubieg∏ego roku.

•

Ârednia sprzeda˝ na jednà stacj´ przekroczy∏a
3 mln litrów.

Dwie marki w Niemczech
•

WartoÊç sprzeda˝y produktów pozapaliwowych

Obecnie w naszej sieci detalicznej w Niemczech posiadamy:

przekroczy∏a 126 mln euro.
•

119 stacji pod markà ORLEN;

Mar˝e 2004

•

340 stacji pod markà STAR;

•

•

26 stacji na terenach supermarketów.

W 2004 roku mar˝a na sprzeda˝y paliw wynios∏a
73,3 mln euro.

Funkcjonowanie dwóch marek na rynku niemieckim jest
•

Ârednia mar˝a detaliczna wynios∏a 5,02 eurocentów

zgodne ze strategià marketingowà Koncernu.

na litr paliwa.

SPRZEDA˚ DETALICZNA
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Fot. Archiwum

Sprzeda˝

hurtowa

SPRZEDA˚ HURTOWA

Bardzo du˝y wzrost sprzeda˝y uzyskaliÊmy równie˝

Wolumeny 2004

•

w grupie sta∏ych kana∏ów dystrybucji:

ponadtrzykrotnie wzros∏a sprzeda˝ do stacji franczyzowych w wyniku wprowadzenia do sieci cz´Êci stacji

•

W 2004 roku na rynku hurtowym (krajowym i eksportowym) sprzedaliÊmy 6 355,2 tys. ton paliw,
czyli o 8% wi´cej w porównaniu z 2003 rokiem.

patronackich oraz nowych, dotychczas niezale˝nych;
•

sprzeda˝ do sieci stacji stowarzyszonych wzros∏a
o 34% w porównaniu z rokiem ubieg∏ym.

Hurtowa sprzeda˝ paliw w latach 2003-2004 (w tys. ton)
Zmiana (%)
2003

2004

Benzyny

1 674,1

1 755,0

4,8

Oleje nap´dowe

2 379,4

2 552,5

7,3

Ekoterm Plus

1 538,8

1 702,4

10,6

Jet A-1

293,9

345,3

17,5

Razem

5 886,3

6 355,2

8,0

•

2004/2003

Eksport

Zwi´kszyliÊmy sprzeda˝ hurtowà wszystkich
produktów lekkich.

Sprzeda˝ eksportowa paliw w 2004 roku stanowi∏a 8%
•

Sprzeda˝ paliw na rynku krajowym wynios∏a 5 849

ca∏kowitej sprzeda˝y hurtowej paliw.

tys. ton i by∏a o 7% wy˝sza ni˝ w roku 2003.
W minionym roku za granicà sprzedaliÊmy 506,6 tys. ton
•

Wzrost sprzeda˝y paliw silnikowych (benzyny

paliw, czyli o 19,4% wi´cej w porównaniu z 2003 rokiem.

i ON) osiàgn´liÊmy g∏ównie dzi´ki zwi´kszeniu

O 47,7% zwi´kszyliÊmy eksportowà sprzeda˝ olejów

sprzeda˝y kontraktowej do Koncernów

nap´dowych oraz o 163,4% eksport paliwa lotniczego

zagranicznych, które w porównaniu z rokiem

Jet A-1. Spad∏a natomiast (o 24,3%) sprzeda˝ ekspor-

2003 zwi´kszy∏y zakupy paliw w PKN ORLEN

towa benzyn.

o 37%.
Odbiorcami naszych paliw w eksporcie sà: Czechy,
W´gry, S∏owacja i Austria.

Sprzeda˝ eksportowa w latach 2003-2004 (w tys. ton)
Zmiana (%)

52

2003

2004

Benzyny

226,5

171,5

-24,3

Oleje nap´dowe

160,9

237,7

47,7

Jet A-1

37,0

97,4

163,4

Razem

424,4

506,6

19,4
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2004/2003

Mar˝e 2004

Udzia∏ w rynku 2004

W 2004 roku osiàgn´liÊmy wartoÊç premii làdowej na

Wed∏ug wst´pnych szacunków w 2004 roku udzia∏

poziomie 422 mln z∏, czyli o 4,4% wy˝szym w porów-

PKN ORLEN w krajowym rynku paliw wyniós∏ 55%,

naniu z poprzednim rokiem.

natomiast w przypadku poszczególnych rodzajów
paliw kszta∏towa∏ si´ nast´pujàco:

Czynniki rynkowe
•

benzyny

Na podstawie wst´pnych szacunków w 2004 roku kon-

•

olej nap´dowy – 48%

– 62%

sumpcja paliw1) w Polsce wynios∏a oko∏o 13,52 mln ton,

•

Ekoterm Plus

– 60%.

co stanowi wzrost o oko∏o 7% wzgl´dem 2003 roku.
W odró˝nieniu od lat poprzednich w 2004 roku nie

Udzia∏ w krajowym rynku paliw w latach 2002-2004

zanotowano spadku konsumpcji ˝adnego z paliw:

•

benzyny – utrzymanie konsumpcji z 2003 roku

70

na poziomie 4,26 mln ton;
•

60

57% 59%

61%

olej nap´dowy – wzrost o oko∏o 12%

58%

62%

60%

52%

48%

50

do 6,47 mln ton;
•

65%

lekki olej opa∏owy (LOO) – wzrost o oko∏o 6%

40

do 2,80 mln ton.
30

Najwi´kszym krajowym konkurentem PKN ORLEN

20

w 2004 roku pozosta∏a Grupa LOTOS SA z udzia∏em
10

w rynku na poziomie 20% (22% w 2003 roku).
0

2002

W roku 2004 o oko∏o 23% wzrós∏ import paliw do Polski:

•

benzyny – wzrost o oko∏o 14%
do poziomu 0,7 mln ton;

•

olej nap´dowy – wzrost o 28%
(ponad 2 mln ton);

•

lekki olej opa∏owy – wzrost o 18%
do 0,3 mln ton.

Szacuje si´, ˝e w wyniku wysokich cen paliw 2004 rok
by∏ kolejnym, w którym zwi´kszy∏a si´ szara strefa zu˝ycia
LOO do zasilania silników spalinowych.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2004 roku najwi´kszy (ujemny) wp∏yw na konsumpcj´ benzyn mia∏
dynamicznie rozwijajàcy si´ rynek autogazu (wzrost
o oko∏o 35% do wartoÊci oko∏o 1,4 mln ton).

benzyny

2003
ON

2004
LOO

Uzyskane wyniki krajowej sprzeda˝y paliw PKN ORLEN
spowodowa∏y:

•

zwi´kszenie udzia∏u w rynku benzyn
o ok. 1 pkt proc. (do 62%);

•

zmniejszenie udzia∏u w rynku oleju nap´dowego
o ok. 4 pkt. proc. (do 48%);

•

zwi´kszenie udzia∏u w rynku lekkiego oleju
opa∏owego o ok. 2 pkt. proc. (do 60%).

Obecnie na rynku sprzeda˝y paliw istnieje bardzo silna
konkurencja, zarówno ze strony Grupy LOTOS, jak
i importerów – do Polski paliwa importowane sà ze
wszystkich kierunków. Najwi´cej sprowadzanego paliwa
pochodzi z Bia∏orusi, S∏owacji, Niemiec i Litwy. Zarówno
paliwo Grupy LOTOS, jak i paliwo z importu dost´pne
jest na terenie ca∏ego kraju.

1)

Benzyna, ON, LOO

SPRZEDA˚ HURTOWA
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Bioràc pod uwag´ bardzo silnà konkurencj´, zwi´kszenie

JakoÊç paliw

udzia∏u w rynku benzyn jest du˝ym sukcesem, mo˝liwym
do osiàgni´cia dzi´ki rozwojowi sprzeda˝y kontraktowej

Od wrzeÊnia 2004 roku rozpocz´liÊmy produkcj´

oraz sta∏ych kana∏ów dystrybucji.

i sprzeda˝ nowych benzyn bezo∏owiowych z obni˝onà
zawartoÊcià aromatów (z 42% do 35% obj.) oraz obni-

Pomimo zwi´kszenia sprzeda˝y PKN ORLEN zmniejszy∏

˝onà zawartoÊcià siarki (ze 150 ppm do 50 ppm).

udzia∏ w dynamicznie rozwijajàcym si´ rynku olejów
nap´dowych. Przyczynà by∏a bardzo silna konkurencja

W paêdzierniku uruchomiliÊmy produkcj´ i sprzeda˝

ze strony znacznie taƒszego oleju nap´dowego impor-

nowej odmiany Ekotermu Plus o zawartoÊci siarki poni˝ej

towanego g∏ównie z Bia∏orusi i Litwy. W roku 2004

0,1%. Obecne parametry Ekotermu Plus odpowiadajà

udzia∏ importu pozarafineryjnego w konsumpcji olejów

normie, która b´dzie obowiàzywaç w Unii Europejskiej

nap´dowych wzrós∏ o ok. 3,5 pkt. proc. (z 20,5%

w 2008 roku. Produkt spe∏nia równie˝ wymagania nie-

do 24%).

mieckiego standardu DIN 51603-1:2003.

W roku 2004 PKN ORLEN znaczàco zwi´kszy∏ udzia∏

Petrochemikalia

w rynku lekkiego oleju opa∏owego. Zwi´kszenie udzia∏u
mo˝liwe by∏o dzi´ki wprowadzeniu nowej, atrakcyjnej

W roku 2004 sprzedaliÊmy 1 060,9 tys. ton produktów

dla klientów oferty handlowej, co w po∏àczeniu

petrochemicznych, co oznacza nieznaczne zmniejszenie

z bardzo wysokà jakoÊcià Ekotermu Plus pozwoli∏o

sprzeda˝y (o 0,5%) w porównaniu z rokiem 2003.

zwi´kszyç sprzeda˝ o 17%.

Sprzeda˝ produktów petrochemicznych w latach 2003-2004 (w tys. ton)*
Zmiana (%)
2003

2004

Fenol

52,8

53,4

1,1

Aceton

33,2

34,2

3,0

Etylen

246,8

265,5

7,6

Propylen

201,2

217,8

8,3

Glikole

99,3

105,6

6,3

Tlenek etylenu

19,1

17,9

-6,3

Butadien

44,6

45,5

2,0

Benzen

76,4

77,0

0,8

Ortoksylen

24,6

23,5

-4,5

Paraksylen

36,8

31,1

-15,5

176,4

189,5

7,4

1 066,2

1 060,9

-0,5

Pozosta∏e prod. petroch.
Razem

2004/2003

* dotyczy wy∏àcznie PKN ORLEN SA i nie uwzgl´dnia sprzeda˝y prowadzonej przez Grup´ Kapita∏owà ORLEN). Suma 1 066,2
z roku 2003 zawiera równie˝ wielkoÊç sprzeda˝y polietylenu i polipropylenu w I kwartale 2003 roku. Od marca 2003 roku sprzeda˝
polietylenu i polipropylenu realizuje spó∏ka Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
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W roku 2004 odnotowaliÊmy:

•

wzrost sprzeda˝y paliw silnikowych do segmentu
lojalnych klientów:

•

•

• wprowadzenie nowych elementów oferty

spadek sprzeda˝y (m.in. paraksylenu) – z tytu∏u
ni˝szego popytu na rynku krajowym;

w celu zwi´kszenia konkurencyjnoÊci naszej

spadek sprzeda˝y tlenku etylenu i ortoksylenu

oferty handlowej;

– z powodu ni˝szego eksportu. WielkoÊç produktów

• rozwój sieci WZON3);

petrochemicznych przeznaczonych na eksport jest

• dalszy rozwój sieci stacji stowarzyszonych.

ustalana wynikowo, po zabezpieczeniu iloÊci dla
klientów krajowych. Ewentualne zwi´kszenie lub
zmniejszenie iloÊci na eksport jest spowodowane
zmianà popytu na dany towar na rynku polskim
lub mo˝liwoÊcià uzyskania korzystniejszych cen

W zakresie sprzeda˝y oleju opa∏owego:
•

na poziomie 2004 roku, tj. ok. 60% rynku;
•

wzrost sprzeda˝y m.in. etylenu i glikoli – z tytu∏u
zwi´kszonego odbioru przez klientów krajowych,
oraz propylenu – w wyniku wy˝szej poda˝y
produktów;

•

ponadto ostatecznie zaprzestaliÊmy sprzeda˝y
tworzyw sztucznych w zwiàzku z przej´ciem

produktu na rynku LOO;
•

utrzymanie wizerunku Ekotermu Plus jako
najlepszego produktu w swojej klasie na rynku;

•

skuteczna walka z tanimi substytutami LOO
o niskiej jakoÊci;

•

wzmacnianie i wiàzanie ADOO4) z Koncernem
poprzez ciàg∏e dostosowywanie warunków

produkcji PE i PP przez Spó∏k´ Basell Orlen

handlowych do dynamicznie zmieniajàcego si´

Polyolefins Sp. z o.o.

Cele i plany

ciàg∏y monitoring wymogów jakoÊciowych pod
kàtem dostarczenia klientowi najlepszego

dla transakcji zagranicznych;
•

utrzymanie udzia∏u w rynku i wielkoÊci sprzeda˝y

rynku LOO;
•

ciàg∏a poprawa jakoÊci obs∏ugi klienta docelowego
poprzez sieç ADOO.

W zakresie sprzeda˝y paliw silnikowych:
•

maksymalne wykorzystanie synergii w zakresie

NASZA STRATEGIA

handlu hurtowego przy po∏àczeniu z Grupà
Unipetrol;
•

zwi´kszenie wolumenu sprzeda˝y do koncernów
zagranicznych w ramach kontraktów rocznych

Poprawa
efektywnoÊci
inwestycji

oraz optymalizacja mar˝ poprzez wykorzystanie
kontraktów SWAP;
•

EfektywnoÊç

• Poprawa efektywnoÊci jako priorytet

Inwestycje

• Realizacja inwestycji o wysokich
stopach zwrotu w celu wzmocnienia
pozycji w kluczowych elementach
∏aƒcucha wartoÊci (detal, petrochemia)

wprowadzenie nowych rozwiàzaƒ ofertowych
dynamizujàcych sprzeda˝ i optymalizujàcych
koszty transakcyjne;

•

dynamiczne reagowanie na zmieniajàce si´
warunki rynkowe w celu pozyskania nowych
klientów i utrzymanie dotychczasowych;

•

wdro˝enie koherentnej strategii handlowej
opartej na regionalnych strukturach PKN ORLEN
i ROR2)-ach;

Fot. Archiwum
2)

ROR – Regionalny Operator Rynku

3)

WZON – Wy∏àczny Zakup Oleju Nap´dowego

4)

ADOO – Autoryzowany Dystrybutor Oleju Opa∏owego

SPRZEDA˚ HURTOWA
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Fot. Archiwum

Logistyka

LO G I S T Y K A

Restrukturyzacja
Restrukturyzacja w∏asnej sieci baz magazynowych jest
jednym z elementów Strategii Logistyki do 2009 roku.

Bazy magazynowe
G∏ównymi za∏o˝eniami nowej strategii sà:
Na koniec 2004 roku w naszych strukturach logistycznych
znajdowa∏o si´ 20 baz magazynowych. Docelowa sieç

•

b´dzie obejmowaç 13 baz w∏asnych.

utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku oraz
mo˝liwoÊci oddzia∏ywania na ceny us∏ug oferowanych przez innych operatorów logistycznych;

Plan optymalizacji sieci zosta∏ opracowany w oparciu

•

o nast´pujàce kryteria:

zabezpieczenie niezb´dnych pojemnoÊci do obs∏ugi
sprzeda˝y hurtowej i detalicznej oraz zapasów
obowiàzkowych;

•

•

wykorzystanie baz o najwi´kszej przepustowoÊci

•

obni˝enie kosztów jednostkowych baz w∏asnych.

i najlepszych lokalizacjach;

•

racjonalizacja wydatków na modernizacj´;

poziom poniesionych i przysz∏ych nak∏adów

•

poprawa wykorzystania posiadanego majàtku

na modernizacj´;
•

trwa∏ego.

wykorzystanie tylko najbardziej efektywnych
operacyjnie i finansowo baz obcych.

Modernizacja
W bazach magazynowych w Ostrowie Wlkp. i MoÊciskach

We wszystkich bazach prowadzone by∏y dzia∏ania

zakoƒczone zosta∏y procesy modernizacji i rozbudowy.

majàce na celu restrukturyzacj´ kosztów i zatrudnienia

Obecnie bazy te spe∏niajà wszystkie wymogi okreÊlone

oraz dostosowanie ich do wymagaƒ przepisów

przepisami UE.

o ochronie Êrodowiska.

Fot. Archiwum
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Fot. Archiwum

W 7 bazach magazynowych kontynuowaliÊmy prace

Zapasy obowiàzkowe

modernizacyjne w celu dostosowania tych baz do przepisów unijnych.

Magazynowane sà w bazach w∏asnych Koncernu
i bazach paliw Spó∏ki Naftobazy rozmieszczonych na

Jeszcze w II kwartale 2005 roku spodziewane jest

terenie ca∏ego kraju oraz w kawernach solnych

podj´cie przez Zarzàd decyzji odnoÊnie ewentualnej

Inowroc∏awskich Kopalni Soli „Solino” SA.

modernizacji pozosta∏ych 4 baz, pozostajàcych w obrocie
towarowym.

Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie harmono-

Naftobazy

gramu tworzenia zapasów paliw ciek∏ych PKN ORLEN

PKN ORLEN wspó∏pracuje ze spó∏kà Naftobazy Sp. z o.o.

zobowiàzany jest na koniec 2008 roku osiàgnàç

w zakresie obrotu handlowego oraz przechowywania

wielkoÊç zapasu odpowiadajàcà 76 dniom Êredniej

zapasów obowiàzkowych. Planowane jest kontynu-

dziennej produkcji wraz z importem i nabyciem

owanie wspó∏pracy w zakresie magazynowania

wewnàtrzwspólnotowym pomniejszonych o eksport

i prze∏adunków w 5 bazach Naftobaz, na koƒcówkach

i sprzeda˝ wewnàtrzwspólnotowà. Na koniec 2004 roku

rurociàgów oraz zakup us∏ug w innych lokalizacjach

Koncern zgodnie z powy˝szym harmonogramem

pod warunkiem zaoferowania konkurencyjnych stawek.

osiàgnà∏ 51-dniowy poziom zapasów, a na koniec
2005 roku zobowiàzany jest do zwi´kszenia zapasu do

W 2004 roku Koncern wykorzystywa∏ tylko 6 z 22 baz

wielkoÊci 58-dniowego poziomu. Zapasy obowiàzkowe

nale˝àcych do Naftobaz. Obrót handlowy w tych obiek-

odpowiadajàce 14 dniom sà tworzone przez Agencj´

tach wzrós∏ z 4 140 tys. ton w 2003 r. do 4 207 tys. ton

Rezerw Materia∏owych.

w 2004 roku.

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum
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Nadzór nad obowiàzkiem tworzenia i utrzymywania

W ramach przyj´tej w firmie strategii zwiàzanej z budowà

zapasów przez PKN ORLEN sprawuje Agencja Rezerw

w∏asnego rurociàgowego systemu rozprowadzania

Materia∏owych, która jest uprawniona przez Ministra

paliw w rejonie Dolnego Âlàska oraz w∏àczenia do niego

Gospodarki do przeprowadzenia kontroli u producen-

Bazy Magazynowej 111 we Wroc∏awiu rozpocz´liÊmy

tów, importerów i przedsi´biorców magazynujàcych.

prace przygotowawcze budowy rurociàgu paliwowego

Koncern raz w miesiàcu wysy∏a sprawozdanie do Agencji

o d∏ugoÊci 94 km na trasie Ostrów Wielkopolski

o aktualnym stanie zapasów obowiàzkowych, podajàc

– OleÊnica-Wroc∏aw. Na realizacj´ tego zadania Zarzàd

ich iloÊç i lokalizacj´.

Koncernu przeznaczy∏ 145 mln z∏.

Podziemny magazyn ropy i paliw

Transport rurociàgowy jest najbezpieczniejszym i naj-

IKS „Solino” SA

taƒszym Êrodkiem transportu paliw, w zwiàzku z czym
dà˝ymy do intensyfikacji wykorzystania potencja∏u

W 2004 roku kontynuowaliÊmy prace majàce na celu

rurociàgów dalekosi´˝nych. Udzia∏ ww. transportu w struk-

rozbudow´ pojemnoÊci dla ropy naftowej w kawernach

turze ekspedycji paliw przekroczy∏ w 2004 roku 60%.

solnych. Na koniec 2004 roku Koncern posiada∏
ok. 3 mln m3 pojemnoÊci dla paliw i ropy naftowej.

W∏asne przewozy kolejowe

Sieç rurociàgów

W ubieg∏ym roku niemal trzykrotnie zwi´kszyliÊmy
udzia∏ w∏asnych przewozów w ogólnej masie produktów

Do transportu paliw wykorzystujemy 232 km rurocià-

rafineryjnych i petrochemicznych transportowanych

gów w∏asnych oraz 570 km rurociàgów nale˝àcych do

kolejà z 5,3% w 2003 roku do 15,1% w 2004 roku.

PERN „Przyjaêƒ” SA.

UruchomiliÊmy pi´ç nowych relacji po∏àczeƒ.

Fot. Archiwum
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Plany i cele
NASZA STRATEGIA

Redukcja liczby baz magazynowych
Docelowa sieç w∏asnych baz magazynowych obejmowaç
b´dzie 11 baz w obrocie handlowym oraz 2 bazy
prze∏adunkowe. Osiàgni´cie powy˝szej struktury nastàpi
w 2005 roku poprzez:

•

Obszar
Logistyki

Zakoƒczenie
restrukturyzacji
wewn´trznej,
w tym:

• optymalizacja iloÊci magazynów
w sieci dystrybucji;
• redukcja kosztów magazynowania
i transportu paliw;
• popraw´ wykorzystania dost´pnej
infrastruktury logistycznej.

przekazanie 5 baz magazynowych do struktur
majàtku obrotowego;

•

zagospodarowanie 1 bazy w ramach

Przyspieszenie
modernizacji:

Grupy Kapita∏owej.

• dostosowanie baz magazynowych
do wymogów Unii Europejskiej;
• poprawa jakoÊci obs∏ugi klientów;
• zwi´kszenie bezpieczeƒstwa pracy.

Struktura wysy∏ek paliw p∏ynnych z Zak∏adu
Produkcyjnego w P∏ocku w 2004 roku

Wypracowanie strategii dla logistyki w Czechach.

8%
Opracowanie koncepcji integracji dzia∏aƒ
Logistyki w Grupie Kapita∏owej.

28%

64%

autocysterny

kolej

rurociàgi

Fot. Archiwum
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Fot. Archiwum

Produkcja

PRODUKCJA

Paliwa

JakoÊç paliw
Rafineria

Perspektywa wprowadzenia w Polsce zaostrzonych
norm na paliwa silnikowe wprowadzonych w UE od

Wolumeny 2004

1 stycznia 2005 roku spowodowa∏a koniecznoÊç rozpo-

•

W 2004 roku odnotowaliÊmy ponad 4-procentowy

cz´cia produkcji nowych gatunków benzyn silnikowych

wzrost przerobu ropy, co jest wyraênie skorelowane

oraz olejów nap´dowych ju˝ w 2004 roku.

z o˝ywieniem gospodarczym w kraju.
•

•

JednoczeÊnie dzi´ki zwi´kszeniu niezawodnoÊci

Od czerwca ubieg∏ego roku produkujemy nowà odmian´

pracy instalacji i rozwiàzaniom optymalizacyjnym

specjalnego Oleju Nap´dowego Miejskiego o zawartoÊci

podnieÊliÊmy uzysk produktów bia∏ych do 80,61%.

siarki 10 mg/kg – ONM Super, który sukcesywnie b´dzie

Zapotrzebowanie rynku pozwoli∏o skonsumowaç

zast´powa∏ ONM Standard 25.

zwi´kszone uzyski przez podniesienie produkcji
paliw do poziomu 68,43%.

Oprócz podstawowego oleju nap´dowego rozpocz´liÊmy
produkcj´ Ekodiesel Ultra o zawartoÊci siarki poni˝ej
10 mg/kg, który spe∏nia najostrzejsze wymagania
jakoÊciowe i ekologiczne Unii Europejskiej stawiane
paliwom do silników wysokopr´˝nych.

Na poczàtku paêdziernika 2004 roku rozpocz´liÊmy
produkcj´ nowej odmiany oleju opa∏owego Ekoterm
Plus o zawartoÊci siarki nie wy˝ej ni˝ 0,1% (m/m).
Produkcja tego paliwa zosta∏a podj´ta z du˝ym wyprzedzeniem w stosunku do wymogów UE, które nakazujà
wprowadzenie tego produktu na rynek dopiero od
2008 roku. Jest to olej o znacznie podwy˝szonych w∏aÊciwoÊciach u˝ytkowych i ekologicznych, przeznaczony
do najnowoczeÊniejszych, niskoemisyjnych urzàdzeƒ
grzewczych.

W sierpniu 2004 roku uruchomiliÊmy produkcj´ partii
Fot. Archiwum

benzyn: bezo∏owiowej 95 i bezo∏owiowej 98 o zawartoÊci
siarki 50 mg/kg oraz o zawartoÊci aromatów 35% (obj.).

Równie˝ w sierpniu rozpocz´liÊmy produkcj´ nowego
typu paliwa Jet A-1 do turbinowych silników lotniczych
(kod MPS F-34), które zosta∏o opracowane przez Wojskowy OÊrodek Badawczo-Rozwojowy. Jet A-1 posiada
specjalny dodatek przeciwkorozyjno-smarnoÊciowy.
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WielkoÊç produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2003-2004 (w tys. ton)
Zmiana (%)
2002

2003

2004

12 474

11 724

12 194

4,00

Paliwa ogó∏em

8 175

7 886

8 344

5,81

Benzyny silnikowe

2 979

2 767

2 753

-0,51

Oleje nap´dowe

3 020

3 071

3 347

8,99

263

301

337

11,96

1 705

1 531

1 707

11,50

Gaz p∏ynny

206

209

199

-4,78

Uzysk paliw %

65,5

67,26

68,43

1,74

Uzysk produktów bia∏ych %

78,4

79,73

80,61

1,10

92,4%

86,8%

90,3%

4,03

Przerób ropy naftowej

Paliwo lotnicze Jet A-1
Lekki olej opa∏owy Ekoterm Plus

Wskaênik wykorzystania rafinerii

Fot. Archiwum

2004/2003

Fot. Archiwum
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Modernizacje

W ramach dostosowania paliw silnikowych do nowych

NASZA STRATEGIA

norm jakoÊci oraz zmieniajàcej si´ struktury zapo-

Program
inwestycyjny

• Uzysk Êrednich destylatów oraz poprawa jakoÊci
z myÊlà o zaspokojeniu rosnàcego popytu i stymulacji
eksportu w celu wykorzystania mo˝liwoÊci wzrostu
na rynkach w krajach sàsiednich
• Wzrost wolumenu benzyn jako surowca
niezb´dnego do produkcji olefin

trzebowania na poszczególne paliwa, w szczególnoÊci
dalszego wzrostu zapotrzebowania na olej nap´dowy,
realizowane sà i b´dà nast´pujàce zadania inwestycyjne:

•

odsiarczanie Benzyny Krakingowej (OBK), którego
g∏ównym celem jest umo˝liwienie produkcji
benzyn zgodnych z wymogami Dyrektywy Unii

800

Europejskiej 98/70/EC po optymalnych kosztach.

700

Dyrektywa ta nak∏ada na producentów paliw

600

350

500

obowiàzek sprzeda˝y od roku 2005 paliw
o zawartoÊci siarki do 50 ppm z dost´pnoÊcià

400

na rynku benzyn o zawartoÊci 10 ppm, a po roku

300

370

580

350

200

2009 obowiàzkowo ca∏ej puli paliw z zawartoÊcià

100

siarki poni˝ej 10 ppm. Planowane uruchomienie
instalacji – prze∏om 2005/2006 roku;

0

2005

2006

2007-2009
(Êredniorocznie)

•

hydrorafinacja ON z HOG, której celem jest
optymalizacja zagospodarowania frakcji oleju

dodatkowe inwestycje

nap´dowego z instalacji z HOG-u i produkcja z tej

program inwestycyjny

instalacji oleju nap´dowego o w∏asnoÊciach rynkowych. Inwestycja b´dzie zrealizowana w 2006 roku;
•

modernizacja Ekstrakcji Aromatów, której
zadaniem jest optymalizacja gospodarki strumieniami aromatycznymi pochodzenia rafineryjnego
i petrochemicznego w Zak∏adzie Produkcyjnym
w P∏ocku. Inwestycja zostanie zrealizowana
w czerwcu 2005 roku i pozwoli na zwi´kszenie
produkcji aromatów typu benzen, toluen;

•

w lipcu 2004 roku wdro˝yliÊmy inicjatyw´
dotyczàcà skierowania produktu zaciemnionego
z instalacji HOG jako dodatkowego surowca na
instalacj´ Krakingu Katalitycznego II. Planowany
efekt w 2005 roku z tytu∏u stosowania tego
rozwiàzania wynosi oko∏o 40 mln z∏;

•

modernizacja i rozbudowa parku zbiorników na
paliwa p∏ynne, której celem jest podniesienie

Fot. Archiwum

zdolnoÊci magazynowej z jednoczesnym
dostosowaniem parku zbiorników do wymogów
prawnych;
•

w ramach programu restrukturyzacji firmy w lipcu
2004 roku Wydzia∏ Olejowy w∏àczono do spó∏ki
ORLEN Oil Sp z o.o.

66

PKN ORLEN SA RAPORT ROCZNY 2004

Petrochemia

Produkcja petrochemiczna w stosunku do roku ubieg∏ego

NASZA STRATEGIA

pozosta∏a na zbli˝onym poziomie.

Efekty
programu
redukcji
kosztów
operacyjnych

W ramach planowanego na rok 2005 zwi´kszenia
mocy produkcyjnych instalacji olefinowej prowadziliÊmy
intensywne prace inwestycyjne obejmujàce tak jednostk´

144 mln z∏

637 mln z∏

800 mln z∏

-50 mln z∏

-208 mln z∏

-40 mln z∏

2003
realizacja

2004
realizacja

2005
plan

800
700
600
500
400

pirolizy, jak i obiekty zwiàzane.

300
200

Ze wzgl´du na planowany wzrost produkcji poliolefin
w powiàzanej kapita∏owo spó∏ce Basell Orlen Polyolefins

Oszcz´dnoÊci
(powtarzalne)

od 2005 roku przewidujemy w sposób skokowy zwi´kszyç przychody ze sprzeda˝y etylenu i propylenu.
Zmodernizowana jednostka etylenowa b´dzie w stanie

100
0
-100

Inwestycje i akwizycje
(koszty jednorazowe)

docelowo produkowaç do 700 tys. ton etylenu rocznie,
a nasze sumaryczne zdolnoÊci wytwórcze propylenu

-200
-300

wzrosnà do 500 tys. ton rocznie.

WielkoÊç produkcji wybranych petrochemikaliów w latach 2003-2004 (w tonach)
Zmiana (%)
2003

2004

2004/2003

Etylen

350 672

348 379

-0,65

Propylen

257 479

245 786

-4,54

Butadien

44 055

45 997

4,41

Benzen

75 289

76 855

2,08

Toluen

58 814

73 449

24,88

Paraksylen

36 398

31 550

-13,32

Fenol

52 577

52 967

0,74

Aceton

33 277

33 828

1,66

Glikole

96 665

104 982

8,60

P∏yny ch∏odnicze

16 619

17 349

4,40

Rozpuszczalniki

18 082

17 461

-3,43

Aromaty

236 618

239 654

1,28

Siarka

104 331

106 614

2,19

PRODUKCJA

67

Grupa

Kapita∏owa

G R U PA K A P I T A ¸ O W A

Sprzeda˝ udzia∏ów w spó∏kach

W 2004 roku kontynuowaliÊmy proces restrukturyzacji
Struktura Grupy ORLEN

Grupy Kapita∏owej, którego celem jest umacnianie
dzia∏alnoÊci podstawowej (core business) oraz wyjÊcie

Na koniec 2004 roku PKN ORLEN posiada∏ bezpoÊrednio

z inwestycji w obszarach niezwiàzanych bezpoÊrednio

akcje bàdê udzia∏y w 80 spó∏kach prawa handlowego,

z dzia∏alnoÊcià rafineryjno-petrochemicznà i sprzeda˝à

w tym w:

produktów naftowych (non core business).

•

47 spó∏kach zale˝nych

Przychody z dezinwestycji pozwolà na sfinansowanie

(z udzia∏em w kapitale powy˝ej 50%);

i podniesienie efektywnoÊci dzia∏alnoÊci podstawowej.

•

•

•

2 spó∏kach wspó∏zale˝nych
(z udzia∏em w kapitale równym 50%);

W 2004 roku zysk ze sprzeda˝y udzia∏ów w spó∏kach

4 spó∏kach stowarzyszonych

nale˝àcych do Grupy wyniós∏ 12 mln z∏ przy przycho-

(z udzia∏em w kapitale od 20% do 50%);

dach przekraczajàcych 35 mln z∏.

27 spó∏kach mniejszoÊciowych (z udzia∏em
w kapitale zak∏adowym poni˝ej 20%).

Mi´dzy innymi sprzedaliÊmy:

•

100% udzia∏ów w spó∏ce ORLEN Polimer Sp. z o.o.
– ∏àczna wartoÊç transakcji wynios∏a 11,5 mln z∏,

NASZA STRATEGIA

natomiast zysk ze sprzeda˝y 9,5 mln z∏;

Poprawa
efektywnoÊci
w Grupie
Kapita∏owej
– nowy
system
zakupów

• Optymalizacja kosztów poprzez
centralizacj´ procesu zakupowego
• Nowa struktura programu zakupów wspiera
opracowanie nowego programu redukcji kosztów
• Uruchomienie nowego Biura Zakupów jako
bezpoÊredniego realizatora za∏o˝eƒ programu

•

40% udzia∏ów w spó∏ce Flexpol Sp. z o.o. – ∏àczna
wartoÊç transakcji wynios∏a 7,2 mln z∏, natomiast
zysk ze sprzeda˝y 2,4 mln z∏;

•

98% udzia∏ów w spó∏ce ORLEN Transport
Lublin Sp. z o.o. – ∏àczna wartoÊç transakcji wynios∏a
16 mln z∏, natomiast zysk ze sprzeda˝y 77,5 tys. z∏.

Nowe inwestycje
NASZA STRATEGIA

Segmenty
i obszary
dzia∏aƒ

P∏ocki Park Przemys∏owo-Technologiczny SA
14 lipca 2004 roku zosta∏a zarejestrowana Spó∏ka

Petrochemia
obszar:

– P∏ocki Park Przemys∏owo-Technologiczny SA z siedzibà

Basell Orlen
Polyolefins
Sp. z o.o.

• Obecna wspó∏praca z Basell
umo˝liwia udzia∏ w silnym wzroÊcie
rynku polimerów

w P∏ocku, której za∏o˝ycielem jest PKN ORLEN SA

Chemopetrol

• Zachowanie i integracja dzia∏alnoÊci
petrochemicznej
• Mo˝liwoÊç zintegrowania produkcji
polimerów z BOP

spó∏ki P∏ocki Park Przemys∏owo-Technologiczny SA jest

cji w kapitale zak∏adowym. Przedmiotem dzia∏alnoÊci

stworzenie optymalnych warunków do dynamicznego
rozwoju: nowoczesnych technologii, nowych profili
przemys∏u, innowacyjnej dzia∏alnoÊci badawczej oraz

Pozosta∏e
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i Miasto P∏ock. W Spó∏ce tej PKN ORLEN objà∏ 50% ak-

Polkomtel SA

• Realizacja dezinwestycji w ramach
uzgodnionego planu dzia∏ania

programów edukacyjnych.

Pozosta∏e

• Kontynuacja uproszczenia
Grupy Kapita∏owej poprzez
sprzeda˝ aktywów z dzia∏alnoÊci
pozapodstawowej

ORLEN Eko Sp. z o.o.

PKN ORLEN SA RAPORT ROCZNY 2004

W wyniku prac restrukturyzacyjnych na bazie mienia
wchodzàcego w sk∏ad Wydzia∏u Âcieków i Utylizacji PKN

ORLEN powo∏ana zosta∏a spó∏ka ORLEN Eko Sp. z o.o.

PKN ORLEN posiadaç b´dzie 100% udzia∏ów w pi´ciu

Spó∏ka prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie zbierania i wywozu

spó∏kach paliwowych.

odpadów, ich zagospodarowania, odzysku i termicznego
unieszkodliwiania odpadów, w tym niebezpiecznych,

Procesy konsolidacyjne

zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.

Zak∏ad Urzàdzeƒ Dystrybucyjnych Sp. z o.o.
ORLEN Eko Sp. z o.o. zajmuje si´ g∏ównie termicznym

Kolejnym krokiem w celu uporzàdkowania Grupy

unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych i innych

Kapita∏owej ORLEN w 2004 roku by∏o po∏àczenie Zak∏adu

ni˝ niebezpieczne powstajàcych na instalacjach techno-

Urzàdzeƒ Dystrybucyjnych (ZUD) Sp. z o.o. z pi´cioma

logicznych Zak∏adu Produkcyjnego PKN ORLEN oraz

jego spó∏kami zale˝nymi serwisowymi w drodze

przyjmowanych od innych podmiotów.

przeniesienia ca∏ego majàtku spó∏ek przejmowanych.

Oceniamy, ˝e spalarnia ORLEN Eko Sp. z o.o. ma 23%

Konsolidacja spó∏ek serwisowych w ramach ZUD Sp. z o.o.

udzia∏u w polskim rynku utylizacji termicznej odpadów

przyczyni si´ do powstania pr´˝nego podmiotu Êwiad-

niebezpiecznych.

czàcego kompleksowe us∏ugi w zakresie serwisowania
stacji paliw.

ORLEN Oil Sp. z o.o.
Wa˝nym elementem Grupy Kapita∏owej jest spó∏ka

Plany 2005

ORLEN Oil Sp. z o.o., której przedmiotem dzia∏alnoÊci
jest produkcja i sprzeda˝ artyku∏ów chemicznych,

W 2005 roku planujemy zmiany w∏asnoÊciowe

olejów smarowych, baz olejowych i paliw p∏ynnych.

w 17 spó∏kach.

W lipcu 2004 roku zosta∏ podwy˝szony kapita∏ zak∏adowy

W celu realizacji strategii wobec spó∏ek paliwowych

ORLEN Oil Sp. z o.o. o 31 535 tys. z∏. Udzia∏y w pod-

finalizowane b´dà negocjacje dotyczàce zakupu przez

wy˝szonym kapitale zosta∏y pokryte w ca∏oÊci gotówkà

PKN ORLEN pakietu udzia∏ów w ORLEN PetroZachód

przez PKN ORLEN.

Sp. z o.o.

Celem podniesienia kapita∏u zak∏adowego by∏o pozy-

W 2005 roku planowane jest równie˝ po∏àczenie spó∏ki

skanie Êrodków na cz´Êciowe sfinansowanie nabycia

ORLEN Transport P∏ock z jej dwiema spó∏kami zale˝nymi

przez ORLEN Oil Sp. z o.o. mienia wchodzàcego

ORLEN Transport Warszawa i ORLEN Transport Poznaƒ

w sk∏ad Wydzia∏u Olejowego PKN ORLEN. Podj´te dzia-

w jednà silnà firm´ transportowà, zajmujàcà si´ m.in.

∏ania s∏u˝à realizacji strategii konsolidacji aktywów

zaopatrywaniem stacji paliw PKN ORLEN na obszarze

olejowych Koncernu wokó∏ ORLEN Oil Sp. z o.o. w celu

centralnej Polski (woj. mazowieckie, ∏ódzkie, wielkopol-

stworzenia jednolitego oÊrodka zarzàdzajàcego olejowym

skie, kujawsko-pomorskie).

segmentem biznesu PKN ORLEN.
Wyniki finansowe Grupy Kapita∏owej ORLEN
Spó∏ki paliwowe
Spó∏ki Grupy Kapita∏owej ORLEN w 2004 roku
W minionym roku prowadzone by∏y dzia∏ania restruktu-

osiàgn´∏y ∏àcznie przychody ze sprzeda˝y w wysokoÊci

ryzacyjne zmierzajàce do przej´cia kontroli nad spó∏kami

18 770,3 mln z∏ i sà one o 24% wy˝sze ni˝ w roku

paliwowymi (Regionalnymi Operatorami Rynku). Doko-

ubieg∏ym.

nano zmian kapita∏owych poprzez odkupienie od
mniejszoÊciowych udzia∏owców udzia∏ów w spó∏kach:

Wygenerowany zysk netto osiàgnà∏ poziom 266,5 mln z∏

ORLEN Morena Sp. z o.o. i ORLEN Petroprofit Sp. z o.o.

i jest wy˝szy w stosunku do roku 2003 o 56%.

Strategia wobec spó∏ek paliwowych zak∏ada, ˝e docelowo
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Wybrane spó∏ki Grupy Kapita∏owej

Zak∏ady Azotowe Anwil SA

Spó∏ka jest wiodàcym przedsi´biorstwem w bran˝y
chemicznej i najwi´kszym krajowym producentem

Struktura akcjonariatu na 31.12.2004 roku
PKN ORLEN

76,27%

Zak∏ad Energetyczny Toruƒ SA

3,73%

Skarb Paƒstwa

5,00%

Pozostali

15,00%

polichlorku winylu (PCW) oraz jednym z najwi´kszych
producentów nawozów azotowych.

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest wytwarzanie:

Dane finansowe*
Przychody ze sprzeda˝y
Kapita∏ zak∏adowy

•

nawozów azotowych i pó∏produktów;

•

polichlorku winylu;

•

opakowaƒ polietylenowych.

1 608 318 tys. z∏
150 000 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2004 roku
Zysk netto
Kapita∏ w∏asny

2 414 osób
196 130 tys. z∏
1 047 199 tys. z∏

Zak∏ady Azotowe Anwil SA sà najwi´kszym odbiorcà
etylenu (g∏ówny surowiec do produkcji PCW) od
PKN ORLEN.

Nowoczesny ciàg produkcyjny CW i PCW, nowoczesna
instalacja saletrzaku i pozosta∏e instalacje ciàgu (amoniak, kwas azotowy, azotan amonu) stawiajà Spó∏k´
w rz´dzie Êwiatowych liderów bran˝y chemicznej.

* Dane skonsolidowane dotyczàce
Grupy Kapita∏owej Zak∏adów Azotowych Anwil SA

Spó∏ka posiada udzia∏y w 10 spó∏kach zale˝nych
i stowarzyszonych.

Plany PKN ORLEN w stosunku do Spó∏ki
Ze wzgl´du na silny zwiàzek z dzia∏alnoÊcià podstawowà
zamierzamy pozostawiç Spó∏k´ w Grupie ORLEN.
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Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) jest spó∏kà joint
venture utworzonà przez PKN ORLEN oraz firm´ Basell

Struktura udzia∏owców na 31.12.2004 roku
PKN ORLEN

50%

Basell Europe Holdings B.V.

50%

Europe Holdings B.V., najwi´kszego na Êwiecie producenta polipropylenu i czo∏owego producenta polietylenu.

BOP jest spó∏kà wspó∏zale˝nà, w której posiadamy 50%

Dane finansowe
Przychody ze sprzeda˝y

udzia∏ów w kapitale. PKN ORLEN wniós∏ do wspólnego

Kapita∏ zak∏adowy

przedsi´wzi´cia instalacje (zak∏ad produkcji polietylenu

Zatrudnienie na 31.12.2004 roku

i zak∏ad produkcji polipropylenu) wraz z wykwalifiko-

Zysk netto

1 074 864 tys. z∏
907 398 tys. z∏
390 osób
103 414 tys. z∏

wanym personelem.
Kapita∏ w∏asny

1 022 908 tys. z∏

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest produkcja polipropylenu, polietylenu i zaawansowanych materia∏ów

Spó∏ka BOP buduje w P∏ocku dwa najwi´ksze na Êwiecie

poliolefinowych oraz ich sprzeda˝ na rynkach europej-

zak∏ady produkcyjne polipropylenu i polietylenu, których

skim i krajowym. Produkty sà wytwarzane w zak∏adach

uruchomienie przewidziano na trzeci kwarta∏ 2005 roku.

produkcyjnych w P∏ocku i mi´dzynarodowej sieci

Koszt inwestycji wynosi 500 mln euro.

produkcyjnej firmy Basell.
ZdolnoÊci produkcyjne nowych zak∏adów b´dà wynosiç
Koncern Basell udost´pnia firmie BOP nowoczesnà

400 tys. ton dla Spheripolu i 320 tys. ton dla Hostalenu

technologi´, zapewnia globalny dost´p do klientów

i postawià je w grupie najwi´kszych zak∏adów poliolefi-

i oferuje procedury operacyjne wysokiej jakoÊci.

nowych w Europie.

Sprzeda˝ BOP odbywa si´ za poÊrednictwem trzech

Plany PKN ORLEN w stosunku do Spó∏ki

kluczowych dystrybutorów: Brenntag, Polimer Centrum

Planowane jest pozostawienie Spó∏ki w Grupie ORLEN

i Krakchemia, którzy zaopatrujà 82% rynku.

(spó∏ka prowadzi dzia∏alnoÊç w obszarze dzia∏alnoÊci
podstawowej).
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Rafineria Trzebinia SA

Jedna z najstarszych rafinerii w Polsce i czwarta pod

Struktura akcjonariatu na 31.12.2004 roku
PKN ORLEN

wzgl´dem zdolnoÊci przerobowej po rafineriach

Skarb Paƒstwa

w P∏ocku, Gdaƒsku i Czechowicach.

Pozostali

Dzia∏alnoÊç Rafinerii Trzebinia SA koncentruje si´ na:

Dane finansowe*

•

przerobie ropy naftowej;

Przychody ze sprzeda˝y

•

produkcji wyrobów specjalistycznych o wysokiej

Kapita∏ zak∏adowy

wartoÊci, przede wszystkim pe∏nej gamy olejów

Zatrudnienie na 31.12.2004 roku

77,07%
9,18%
13,75%

1 177 878 tys. z∏
43 042 tys. z∏
732 osoby

smarowych, olejów przemys∏owych (oleje hydrauliczne i hartownicze) i produktów parafinowych;
•

Êwiadczeniu us∏ug sk∏adowania paliw i ich wydawania na zlecenie PKN ORLEN;

•

magazynowaniu paliw oraz tworzeniu i utrzymaniu

Zysk netto
Kapita∏ w∏asny

26 567 tys. z∏
339 774 tys. z∏

* Dane skonsolidowane dotyczàce
Grupy Kapita∏owej Rafinerii Trzebinia SA

zapasów paliw.
Spó∏ka posiada udzia∏y w 6 spó∏kach zale˝nych i stowaRafineria Trzebinia SA realizuje nowe inwestycje majàce

rzyszonych.

na celu dywersyfikacj´ bàdê unowoczeÊnienie dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej Rafineria Trzebinia SA. Dotyczy

Plany PKN ORLEN w stosunku do Spó∏ki

to m.in. instalacji do hydrorafinacji parafin oraz instalacji

Z uwagi na silne powiàzanie z podstawowà dzia∏alnoÊcià

do produkcji biodiesla. Uruchomienie instalacji biodiesla

Koncernu planujemy pozostawienie Spó∏ki w Grupie

mia∏o miejsce w grudniu 2004 roku. Szacuje si´, ˝e ta

Kapita∏owej PKN ORLEN SA.

instalacja w 2005 roku przyniesie 41 mln z∏ zysku netto.
Kontynuowane sà prace nad koncepcjà „Restrukturyzacji
aktywów po∏udniowych Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN
SA”. Projekt zak∏ada optymalizacj´ i konsolidacj´
produkcji i sprzeda˝y paliw, olejów silnikowych i smarowych oraz parafin w Grupie ORLEN. Projekt dotyczy
nast´pujàcych spó∏ek: Rafineria Trzebinia SA, Rafineria
Nafty Jedlicze SA i ORLEN Oil Sp. z o.o.
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Struktura akcjonariatu na 31.12.2004 roku

Rafineria Nafty Jedlicze SA

PKN ORLEN

75,00%

sce pod wzgl´dem iloÊci produkcji olejów opa∏owych

Skarb Paƒstwa

10,01%

i smarowych. Po∏o˝ona na Podkarpaciu jest jednà z naj-

Pozostali

14,99%

Rafineria Nafty Jedlicze SA jest spó∏kà liczàcà si´ w Pol-

starszych rafinerii na ziemiach polskich (posiada ponad
100-letnià tradycj´).

Dane finansowe*

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest:

Przychody ze sprzeda˝y
Kapita∏ zak∏adowy

•

regeneracja i skup olejów przepracowanych;

•

produkcja olejów smarowych (m.in. znanych
marek: Hipol, Hydrol, Velol, Freol, Amortyzer)

Zysk netto
Kapita∏ w∏asny

i smarów;
•

Zatrudnienie na 31.12.2004 roku

produkcja i sprzeda˝ paliw.

592 214 tys. z∏
78 000 tys. z∏
805 osób
12 985 tys. z∏
146 115 tys. z∏

* Dane skonsolidowane dotyczàce
Grupy Kapita∏owej Rafinerii Nafty Jedlicze SA

RN Jedlicze SA znana jest jako lider dzia∏alnoÊci na rzecz
ochrony Êrodowiska naturalnego. Od niemal 40 lat

Spó∏ka posiada udzia∏y w 6 spó∏kach zale˝nych i stowa-

Spó∏ka

rzyszonych.

specjalizuje

si´

w

regeneracji

olejów

przepracowanych.

Plany PKN ORLEN w stosunku do Spó∏ki
Kontynuowane sà prace nad koncepcjà „Restrukturyzacji
aktywów po∏udniowych Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN
SA”. Projekt zak∏ada optymalizacj´ i konsolidacj´
produkcji i sprzeda˝y paliw, olejów silnikowych i smarowych oraz parafin w Grupie ORLEN. Projekt dotyczy
nast´pujàcych spó∏ek: Rafineria Trzebinia SA, Rafineria
Nafty Jedlicze SA i ORLEN Oil Sp. z o.o.
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Struktura akcjonariatu na 31.12.2004 roku

Inowroc∏awskie Kopalnie Soli „Solino” SA

Najwi´kszy konfekcjoner soli w Polsce, jeden z najwi´kszych w Europie.

PKN ORLEN

70,54%

Skarb Paƒstwa

25,19%

Pozostali

4,27%

Jedyny na rynku dostawca solanki do JANIKOSODA SA,
SODA MÑTWY SA, Zak∏adów Azotowych Anwil SA

Dane finansowe

i ZACHEM Bydgoszcz.
Przychody ze sprzeda˝y

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest wydobycie i prze-

Kapita∏ zak∏adowy

twórstwo soli – wytwarzanie solanki przemys∏owej

Zatrudnienie na 31.12.2004 roku

112 134 tys. z∏
19 146 tys. z∏
310 osób

i soli.

Inowroc∏awskie Kopalnie Soli „Solino” SA wykorzystujà
przestrzenie poeksploatacyjne w z∏o˝ach solnych jako
miejsce niekonwencjonalnego magazynowania ropy
i paliw PKN ORLEN.

przestrzeni magazynowej, przystàpi∏a do inwestycji
Budowy Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw. Zakoƒczenie ostatniego etapu inwestycji planowane jest
na 2006 rok. Wówczas magazyn ten b´dzie jednym
z najwi´kszych podziemnych magazynów w Europie.

Schemat podziemnej komory magazynowej
IKS „Solino” SA

0m

300 m

Produkty,
ropa naftowa
(1/3 pojemoÊci)

600 m

Solanka
(2/3 pojemnoÊci)
Sól kamienna

1 100 m
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10 210 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny

83 533 tys. z∏

Plany PKN ORLEN w stosunku do Spó∏ki
Z uwagi na silne powiàzanie z podstawowà dzia∏alnoÊcià
PKN ORLEN, które polega przede wszystkim na magazy-

Spó∏ka, wychodzàc naprzeciw potrzebom zwi´kszenia

Kolumna

Zysk netto

nowaniu paliw i ropy naftowej, planujemy utrzymanie
Spó∏ki w Grupie ORLEN.

ORLEN Oil Sp. z o.o.

ORLEN Oil Sp. z o.o. jest liderem Êrodków smarnych
w Polsce.

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest:

•

produkcja i sprzeda˝ artyku∏ów chemicznych;

•

produkcja i sprzeda˝ olejów smarowych,

•

Struktura udzia∏owców na 31.12.2004 roku
PKN ORLEN

47,22%

Rafineria Trzebinia

43,84%

Rafineria Nafty Jedlicze

4,47%

Rafineria Czechowice

4,47%

Dane finansowe*

baz olejowych;

Przychody ze sprzeda˝y

sprzeda˝ na rynku krajowym i zagranicznym

Kapita∏ zak∏adowy

558 089 tys. z∏
75 093 tys. z∏

produktów chemicznych, rafineryjnych
i petrochemicznych.

Zatrudnienie na 31.12.2004 roku
Zysk netto

W 2004 roku ORLEN Oil Sp. z o.o. naby∏ majàtek wcho-

Kapita∏ w∏asny

356 osób
13 694 tys. z∏
124 994 tys. z∏

dzàcy w sk∏ad Wydzia∏u Olejowego PKN ORLEN. Podj´te
dzia∏ania s∏u˝à realizacji strategii konsolidacji aktywów
olejowych PKN ORLEN wokó∏ ORLEN Oil Sp. z o.o.
w celu stworzenia jednolitego oÊrodka zarzàdzajàcego
olejowym segmentem biznesu PKN ORLEN.

* Dane skonsolidowane dotyczàce
Grupy Kapita∏owej Rafinerii Trzebinia SA

Spó∏ka posiada udzia∏y w 11 spó∏kach zale˝nych i stowarzyszonych.

Plany PKN ORLEN w stosunku do Spó∏ki
Kontynuowane sà prace nad koncepcjà „Restrukturyzacji aktywów po∏udniowych Grupy Kapita∏owej PKN
ORLEN SA”. Projekt zak∏ada optymalizacj´ i konsolidacj´
produkcji i sprzeda˝y paliw, olejów silnikowych i smarowych oraz parafin w Grupie ORLEN. Projekt dotyczy
nast´pujàcych spó∏ek: Rafineria Trzebinia SA, Rafineria
Nafty Jedlicze SA i ORLEN Oil Sp. z o.o.
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ORLEN Deutschland AG

ORLEN Deutschland AG jest spó∏kà prawa niemieckiego,

Dane finansowe
Przychody ze sprzeda˝y

która powsta∏a w wyniku fuzji ORLEN Deutschland

Kapita∏ zak∏adowy

GmbH z ORLEN Deutschland Immobilien GmbH,

Zatrudnienie na 31.12.2004 roku

poprzez które w 2003 roku PKN ORLEN sfinalizowa∏

Strata netto

8 633 635 tys. z∏
283 020 tys. z∏
112 osób
51 759 tys. z∏

zakup 494 stacji paliw w Niemczech. Dzi´ki zakupowi
za 140 mln euro stacji z logo BP, Aral oraz EM Eggert

Kapita∏ w∏asny

447 160 tys. z∏

PKN ORLEN przejà∏ oko∏o 3% niemieckiego rynku i 7%
udzia∏u w rynku paliw w pó∏nocnych Niemczech. Doce-

Przyczynà ujemnego wyniku netto na koniec 2004 roku

lowo w 2010 roku ORLEN Deutschland AG zamierza

by∏a aktualizacja wartoÊci wybranych sk∏adników

osiàgnàç 10% udzia∏u w rynku pó∏nocnych Niemiec.

majàtku trwa∏ego oraz ni˝sze, ni˝ zak∏adano, mar˝e na
sprzeda˝y paliw na rynku niemieckim.

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest nabywanie, budowanie, dzier˝awienie i wydzier˝awienie, eksploatacja

Plany PKN ORLEN w stosunku do Spó∏ki

i zarzàdzanie nieruchomoÊciami, zw∏aszcza stacjami

Decyzje o dalszych planach PKN ORLEN w stosunku do

paliw.

Spó∏ki ORLEN Deutschland AG zostanà podj´te w ciàgu
roku po analizie mo˝liwoÊci osiàgni´cia efektu skali na

ORLEN Deutschland sprzedaje paliwo poprzez sieç stacji

rynku niemieckim. W przypadku braku takiej mo˝li-

paliwowych (387 stacji w∏asnych, 98 stacji patronackich).

woÊci zostanie rozwa˝ona decyzja o sprzeda˝y Spó∏ki.

W pierwszym pó∏roczu 2004 roku nastàpi∏a fuzja spó∏ek
ORLEN Deutschland w jednà spó∏k´ akcyjnà ORLEN
Deutschland AG.
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ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. jest najwi´kszym w Polsce
przedsi´biorstwem produkujàcym i sprzedajàcym asfalty

Struktura udzia∏owców na 31.12.2004 roku
PKN ORLEN SA

82,46%

Rafineria Trzebinia

17,54%

drogowe i przemys∏owe.
Dane finansowe
Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest wytwarzanie
i przetwarzanie produktów rafinacji naftowej. Oferta

Przychody ze sprzeda˝y

produkcyjna obejmuje m.in.: asfalty drogowe, modyfi-

Kapita∏ zak∏adowy

kowane ORBITON, przemys∏owe oraz lepiki i specyfiki

Zatrudnienie na 31.12.2004 roku

asfaltowe.

Zysk netto

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. posiada dwa centra produk-

Kapita∏ w∏asny

454 682 tys. z∏
60 635 tys. z∏
137 osób
42 567 tys. z∏
125 938 tys. z∏

cyjne i handlowe w P∏ocku i w Trzebini. Szacuje si´,
˝e Spó∏ka aktualnie posiada 57% udzia∏u w krajowym
rynku asfaltów.

Jednym z kluczowych elementów rozwoju Spó∏ki jest
wprowadzenie na rynek asfaltów modyfikowanych

Plany PKN ORLEN w stosunku do Spó∏ki
Zamierzamy pozostawiç Spó∏k´ w Grupie Kapita∏owej
(Spó∏ka prowadzi dzia∏alnoÊç w obszarze dzia∏alnoÊci
podstawowej).

o nazwie handlowej ORBITON. Produkcja nowego produktu odbywa si´ na podstawie oryginalnej technologii
i komponentów.

W styczniu 2005 roku ORLEN Asfalt Sp. z o.o. otrzyma∏
nagrod´ w konkursie EUROPRODUKT dla asfaltów
modyfikowanych ORBITON, co potwierdza najwy˝szà
europejskà jakoÊç tego produktu.
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Struktura Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN
na 31.12.2004 roku

Spó∏ki dzia∏alnoÊci podstawowej

Spó∏ki dzia∏alnoÊci uzupe∏niajàcej

Gazowe
Paliwowe

Bran˝owe

ORLEN Deutschland AG
100%

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
100%

Centrum Komercjalizacji Technologii Sp. z o.o.
100%

ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
100%

ORLEN Gaz Sp. z o.o.
100%

ORLEN Oil Sp. z o.o.
95,5%

ORLEN Eko Sp. z o.o.
100%

ORLEN Medica Sp. z o.o.
100%

ORLEN Morena Sp. z o.o.
100%

Rafineria Trzebinia SA
77,1%

ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
100%

ORLEN Powiernik Sp. z o.o.
100%

ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.
100%

ZA Anwil SA
76,3%

SAMRELAKS Màchocice Sp. z o.o.
100%

WIS¸A P∏ock SSA
100%

ORLEN PetroProfit Sp. z o.o.
100%

Rafineria Nafty Jedlicze SA
75%

ZAWITAJ ÂwinoujÊcie Sp. z o.o.
100%

Z.W. Mazowsze Sp. z o.o.
100%

ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
90%

IKS „Solino” SA
70,5%

D.W. Mazowsze Sp. z o.o.
98,7%

Zak∏ad Budowy Aparatury SA
96,6%

SHIP-SERVICE SA
60,9%

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
50%

ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.
94,9%

BHT Dromech SA w upad∏oÊci
81,1%

ORLEN PetroZachód Sp. z o.o.
51,8%

Naftoport Sp. z o.o.
48,7%

Petrotel Sp. z o.o.
80,7%

Centrum Edukacji Sp. z o.o.
69,4%

Petromor Sp. z o.o.
51,3%

ORLEN Projekt SA
51%

P∏ocki Park Przemys∏owo-Technologiczny SA
50%

Motell Sp. z o.o.
35%

Poilen Sp. z o.o.
25%

Chemiepetrol Sp. z o.o.
20%

Petrolot Sp. z o.o.
51%

Pozosta∏e

Pozosta∏e Spó∏ki
27 Spó∏ek
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Spó∏ki dzia∏alnoÊci uzupe∏niajàcej
S∏u˝by utrzymania ruchu

Serwisowe

Transportowe

Inwestycje
finansowe

ORLEN Automatyka Sp. z o.o.
52,4%

ZUD Sp. z o.o.
99,9%

ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
99,9%

Polkomtel SA
19,6%

ORLEN Wir Sp. z o.o.
51%

Serwis Nowa WieÊ Wielka Sp. z o.o.
99,3%

ORLEN Transport Szczecin Sp. z o.o.
99,6%

Serwis Mazowsze Sp. z o.o.
88,5%

ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o.
98,4%
ORLEN Transport P∏ock Sp. z o.o.
97,6%
ORLEN Transport S∏upsk Sp. z o.o.
97,1%
ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o.
96,8%
ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o.
94,8%
ORLEN Transport K´d.-Koêle Sp. z o.o.
94,3%
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Fot. Archiwum

Pracownicy

PRACOWNICY

W stosunku do roku 2003 poziom zatrudnienia w Grupie

Zatrudnienie

W dzia∏ajàcej w Niemczech spó∏ce zale˝nej ORLEN

ORLEN zmniejszy∏ si´ o 837 osób, czyli ok. 6%.

Deutschland na koniec roku 2004 zatrudnionych by∏o
Na koniec 2004 roku liczba osób zatrudnionych

112 osób.

w Grupie ORLEN wynosi∏a 14 296, z czego w spó∏ce
dominujàcej – PKN ORLEN – pracowa∏o 5 695 osób.

Wykszta∏cenie

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku z pracy
w PKN ORLEN odesz∏y 732 osoby, w tym ponad 65%

W 2004 roku wÊród zatrudnionych w PKN ORLEN najlicz-

(479 osób) stanowi∏y odejÊcia pracowników w ramach

niejszà grup´ stanowili pracownicy z wykszta∏ceniem

Programu Dobrowolnych OdejÊç Emerytalnych.

Êrednim, których liczba w stosunku do roku 2003 spad∏a
o 1% do poziomu 2 852 osób. Drugà najliczniejszà
grup´ stanowili pracownicy z wykszta∏ceniem wy˝szym,
wÊród których zanotowaliÊmy 3% wzrostu w porównaniu

Stan zatrudnienia w latach 2002-2004

z rokiem 2003 do poziomu 2 061 osób. WÊród nowo
zatrudnionych w 2004 roku przewa˝ajàcà cz´Êç stanowili
specjaliÊci z zakresu ekonomii oraz chemii.

17 818

18 000

15 133
15 000

14 296

W roku 2004 wszystkimi formami kszta∏cenia i szkolenia
obj´tych zosta∏o oko∏o 4 800 pracowników firmy.

12 000
9 000

7 298

W strukturze zatrudnienia PKN ORLEN w ostatnich latach
6 287

6 000

5 695

konsekwentnie zmniejsza∏a si´ liczba pracowników
w przedziale wiekowym od 51 do 60 lat oraz starszych.

3 000

Najliczniejszà grupà w 2004 roku by∏a kadra w wieku
od 41 do 50 lat (2 010 osób) oraz od 31 do 40 lat

0

2002

2003

2004

PKN ORLEN

2002

2003

2004

(1 583 osoby). W przedzia∏ach tych w 2004 roku odnoto-

Grupa PKN ORLEN

waliÊmy wzrost o odpowiednio 1% i 2% w porównaniu
z rokiem 2003.

Wykszta∏cenie pracowników w latach 2003-2004
rok 2002

rok 2003

rok 2004

4%

6%

3,3%

11%
12%

29%

53%
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36,2%

33%

52%

wy˝sze

84

10,4%

Êrednie

50,1%

zawodowe

podstawowe

WÊród wszystkich zatrudnionych w PKN ORLEN w 2004

Modu∏ SAP HR w obszarze rekrutacji jest na etapie

roku 30% stanowi∏y kobiety (1 710 osób), a 70%

koƒcowych testów funkcjonalnoÊci systemu. Pod koniec

m´˝czyêni (3 985 osób). W porównaniu z rokiem 2003

roku zosta∏y przetestowane aplikacje internetowe

proporcje te pozosta∏y na mniej wi´cej tym samym

umo˝liwiajàce szybkà rejestracj´ ofert pracy z zewnàtrz,

poziomie (31% kobiet i 69% m´˝czyzn w 2003 roku).

jak i wewnàtrz Grupy Kapita∏owej.

Rekrutacja

Struktura zatrudnienia wg wieku

W 2004 roku wdro˝yliÊmy w Spó∏ce nowe testy kompetencyjne do oceny kandydatów do pracy. Wdro˝ony

35,3%
2 100

program pozwala na tworzenie profili osobowoÊciowych
potencjalnych pracowników, a nast´pnie porównanie

1 800
27,8%
24,6%

ich wyników do wymiarów profilu. Aktualnie trwajà

1 500

przygotowania do wdro˝enia metodologii assessement
1 200

centre.

900

Zak∏adowy Fundusz Âwiadczeƒ Socjalnych

10,7%
600

KontynuowaliÊmy realizacj´ Êwiadczeƒ socjalnych na

300
1,6%

rzecz pracowników PKN ORLEN, spó∏ek, emerytów

>60 lat

i rencistów oraz cz∏onków ich rodzin. W ramach

0

<30 lat

31-40 lat

41-50 lat

51-60 lat

„umowy o wspólnej dzia∏alnoÊci socjalnej” w 2004 roku
spadek o 1% w stosunku do koƒca 2003

•

•

obs∏ugiwaliÊmy pracowników 38 spó∏ek z Grupy Kapi-

<30 lat = 611 osób (10,7%)

ta∏owej. W ramach zaplanowanych Êrodków, opierajàc

spadek o 1% w stosunku do koƒca 2003

si´ na Regulaminach Zak∏adowej Dzia∏alnoÊci Socjalnej,

31-40 lat = 1583 osoby (27,8%)

zrealizowaliÊmy ogó∏em 35 948 Êwiadczeƒ socjalnych.

wzrost o 2% w stosunku do koƒca 2003
•

41-50 lat = 2010 osób (35,3%)
wzrost o 1% w stosunku do koƒca 2003

•

51-60 lat = 1402 osoby (24,6%)
spadek o 2% w stosunku do koƒca 2003

•

>60 lat = 89 osób (1,6%) na tym samym
poziomie co na koniec 2003

Wdro˝enie SAP HR

Z dniem 1 stycznia 2004 roku uruchomiliÊmy podstawowe modu∏y SAP HR umo˝liwiajàce ewidencj´
wszystkich zdarzeƒ kadrowych oraz naliczanie i wyp∏at´
wynagrodzeƒ pracowników. W ciàgu roku uruchomiliÊmy
równie˝ modu∏y planowania wynagrodzeƒ oraz pulpit
mened˝era, który pozwala na uzyskiwanie bie˝àcych
informacji o pracownikach.
Fot. Archiwum
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uzyskane wskaêniki okaza∏y si´ jeszcze wy˝sze – 99%*
wspomaganej znajomoÊci marki i 83%* znajomoÊci
spontanicznej. Marka ORLEN jest obecnie najbardziej

Marka ORLEN

znanà markà w Polsce i kojarzy si´ z du˝ym potencja∏em ekonomicznym, nowoczesnà korporacjà dbajàcà

Kilkudziesi´cioletnia historia oraz dotychczasowe

o Êrodowisko naturalne, z przyjaznà dla klientów siecià

osiàgni´cia Firmy i Pracowników zobowiàzujà do dba∏oÊci

stacji oferujàcà wysokiej jakoÊci produkty i us∏ugi.

o ich dobre imi´ i dlatego stawiamy sobie coraz to
nowe wyzwania. Doceniamy równie˝ zaufanie, którym

Wed∏ug rankingu najdro˝szych polskich marek – opraco-

obdarzyli nas nasi klienci, kontrahenci, partnerzy. Po raz

wanego w czerwcu 2004 roku przez dziennik „Rzeczpo-

kolejny PKN ORLEN otrzyma∏ nagrod´ European Trusted

spolita” wspólnie z Ernst & Young i AC Nielsen Polska

Brand, najwi´kszego europejskiego sonda˝u konsu-

– wÊród 150 marek obecnych na polskim rynku ORLEN

menckiego. ORLEN otrzyma∏ z∏otà statuetk´ w kategorii

uplasowa∏ si´ na II miejscu, a wartoÊç marki wyceniono

„Stacja benzynowa”.

na ponad 1,5 miliarda z∏otych. W zestawieniu marek
najcz´Êciej wybieranych przez klientów ORLEN zajà∏

Na poczàtku 2005 roku PKN ORLEN zosta∏ wyró˝niony

III miejsce, tu˝ po Telekomunikacji Polskiej i portalu Onet.

tytu∏em Superbrands Polska w kategorii Motoryzacja.
Statuetka Superbrands okreÊlana jest marketingowym

Dzia∏ania, które podejmowaliÊmy, mia∏y na celu dalsze

Oscarem i przyznawana jest przez Niezale˝nà Rad´ Marek,

budowanie jednolitego wizerunku firmy oraz spó∏ek

sk∏adajàcà si´ z czo∏owych postaci Êwiata polskiego

Grupy Kapita∏owej, a w konsekwencji marki ORLEN.

marketingu.

Logo ORLEN firmujemy stacje paliw wysokiego standardu
w Polsce i w Niemczech, jak równie˝ produkty paliwowe,

Badania ogó∏u opinii publicznej wskazujà na 93%

petrochemiczne oraz p∏yny eksploatacyjne. ORLEN

wspomaganej znajomoÊci marki ORLEN i 73%*

wyst´puje tak˝e w nazwach ponad czterdziestu spó∏ek

znajomoÊci spontanicznej. W przypadku kierowców

nale˝àcych do Grupy Kapita∏owej.

* èród∏o: Pentor – Instytut Badania Opinii i Rynku SA, Warszawa, grudzieƒ 2004
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Lider gospodarczy

Na tras´ Rajdu Dakar 2005 wyruszy∏o 233 motocyklistów, 166 za∏óg samochodowych oraz 69 ci´˝arówek.

W roku 2004 PKN ORLEN patronowa∏ licznym konfe-

Do mety dotar∏o zaledwie 104 motocyklistów,

rencjom i sesjom poÊwi´conym makroekonomii,

75 samochodów i 37 ci´˝arówek. Do grona tych, którzy

polityce gospodarczej, problemom sektora paliwowo-

tego dokonali, po raz kolejny nale˝eli Polacy.

-energetycznego, biznesowi i zarzàdzaniu. Do naszych
najwa˝niejszych przedsi´wzi´ç w ramach programu

Mimo ˝e na starcie stawi∏a si´ ca∏a Êwiatowa czo∏ówka,

Lider Gospodarczy w minionym roku nale˝a∏y IX Mi´dzy-

Jacek Czachor i Marek Dàbrowski przez ca∏y czas trwania

narodowe Targi Przemys∏u Naftowego i Gazownictwa

rajdu utrzymywali wysokie lokaty. Ostatecznie w klasyfi-

NAFTA i GAZ, Europejski Szczyt Gospodarczy czy XIV

kacji generalnej Rajdu motocykliÊci ORLEN TEAM zaj´li

Forum Ekonomiczne w Krynicy.

odpowiednio 12. i 11. pozycj´.

ORLEN TEAM

Ze zmiennym szcz´Êciem na trasie Dakaru rywalizowali
natomiast nasi debiutanci – zespó∏ Krzysztof Ho∏owczyc

W 2004 roku zawodnicy ORLEN TEAM po raz kolejny

– Jean-Marc Fortin. W koƒcowej klasyfikacji za∏oga

potwierdzili swojà wysokà pozycj´ na arenie mi´dzyna-

ORLEN TEAM uplasowa∏a si´ na 60. pozycji. Pechowe

rodowej. W listopadowym Rajdzie Argentyny, b´dàcym

awarie, które przeÊladowa∏y kierowców na poczàtkowych

ostatnià rundà Motocyklowych Mistrzostw Âwiata,

etapach, spowodowa∏y spore straty czasowe. Jednak

Marek Dàbrowski zajà∏ czwarte, a Jacek Czachor piàte

jak na debiutanta Krzysztof Ho∏owczyc zanotowa∏ na

miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Polacy przypie-

swoim koncie spore sukcesy na poszczególnych odcin-

cz´towali tym samym swój wielki sukces, zdobywajàc

kach specjalnych, m.in. ósme miejsce na pi´tnastym

tytu∏y wicemistrzów Êwiata 2004.

etapie Rajdu Dakar. Ho∏owczyc ustanowi∏ tym samym
polski rekord Dakaru w kategorii samochodów.

W paêdzierniku 2004 roku do zespo∏u ORLEN TEAM do∏àczy∏ jeden z najbardziej znanych polskich kierowców

Ekspert bran˝owy

rajdowych Krzysztof Ho∏owczyc wraz z belgijskim pilotem
Jean-Marc Fortinem, tworzàc tym samym nowà za∏og´

Jako Ekspert Bran˝owy rozwijaliÊmy zaanga˝owanie

samochodowà. Podczas Rajdu Dubaju, w którym

w sport motorowy w Polsce. W roku 2004 wspieraliÊmy

zawodnicy walczyli o kolejne cenne punkty w klasyfikacji

najbardziej lubiane przez kibiców imprezy – takie jak Rajd

mistrzostw Êwiata, popularny „Ho∏ek”, w ramach

Polski, Rajd Kormoran, a tak˝e ORLEN TROPHY 4x4.

przygotowaƒ do Rajdu Dakar, testowa∏ nowà wersj´
Mitsubishi Pajero.

MARKA ORLEN
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ORLEN nale˝y do elitarnego grona Sponsorów Polskiego
Ruchu Olimpijskiego. W roku 2004 wspieraliÊmy Polskà
Reprezentacj´ Olimpijskà na olimpiadzie w Atenach.

Mecenas kultury
Rok 2004 by∏ rokiem sukcesów Wis∏y P∏ock, klubu
PKN ORLEN od lat aktywnie uczestniczy w przedsi´-

sportowego nale˝àcego do PKN ORLEN. SzczypiorniÊci

wzi´ciach realizowanych w obszarze polskiej kultury.

Wis∏y zdobyli po raz 3. mistrzostwo Polski, zaÊ

Swojà pomoc kierujemy zarówno do organizatorów

futboliÊci, zajmujàc 5. miejsce w tabeli I ligi, osiàgn´li

wydarzeƒ kulturalnych, jak i bezpoÊrednio do artystów.

najlepszy wynik w historii klubu. Tak dobra postawa

W ramach programu Mecenas Kultury w 2004 roku

sportowa zaowocowa∏a obecnie rekordowà liczbà

wspieraliÊmy takie projekty jak VIII Wielkanocny

13 powo∏aƒ zawodników Wis∏y do reprezentacji

Festiwal Ludwiga van Beethovena, Mi´dzynarodowy

narodowych, w tym a˝ 4 pi∏karzy Wis∏y mia∏o zaszczyt

Integracyjny Plener Artystyczny w ¸àcku czy wydanie

wystàpiç w pierwszej reprezentacji walczàcej o awans

„Ma∏ej Encyklopedii Rynku Sztuki – Malarze Polscy XIX

do pi∏karskich mistrzostw Êwiata Niemcy 2006.

i XX wieku”. KontynuowaliÊmy tak˝e wspó∏prac´
z Muzeum Narodowym w Warszawie, a tak˝e wspó∏finansowaliÊmy zakup niezwykle cennego autografu Etiudy
cis-moll op. 10 nr 4 Fryderyka Chopina, wystawionego
w grudniu 2004 roku na aukcji w Domu Aukcyjnym
Sotheby’s w Londynie. Zakupione dzie∏o przekazaliÊmy
w darze Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.

Autograf Etiudy cis-moll op. 10 nr 4 Fryderyka Chopina
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Dobry Obywatel

Jako Lokalny Partner PKN ORLEN aktywnie uczestniczy∏
w inicjatywach majàcych na celu pomoc lokalnej

Koncern z wielkà satysfakcjà anga˝uje si´ w rozwiàzy-

spo∏ecznoÊci. Do najwa˝niejszych z nich nale˝à:

wanie wa˝nych problemów spo∏ecznych oraz pomoc
osobom potrzebujàcym, realizujàc swà misj´ Dobrego

•

Obywatela i Lokalnego Partnera.

Forum dla P∏ocka – nowatorski sposób
wspó∏rzàdzenia miastem oparty na pe∏nym
zaufania i otwartoÊci porozumieniu mi´dzy

Wolontariat pracowniczy. W 2004 roku rozpoczà∏ swà
dzia∏alnoÊç Wolontariat Korporacyjny PKN ORLEN.

samorzàdem, obywatelami oraz biznesem.
•

Fundusz Grantowy dla P∏ocka powo∏any przez

Latem 66 pracowników Spó∏ki, wspó∏pracujàc z Caritas,

PKN ORLEN i Miasto P∏ock. Jego celem jest

zorganizowa∏o 10-dniowy wypoczynek grupie polskich

wspieranie inicjatyw obywatelskich i wzmacnianie

dzieci z Ukrainy, Bia∏orusi i Litwy. Akcja wolontariuszy

zaanga˝owania spo∏ecznego w realizacji strategii

szczeciƒskich skierowana by∏a natomiast do podopiecz-

zrównowa˝onego rozwoju. Priorytetowym celem

nych z Domu Dziecka w Mostach. Pracownicy

Funduszu jest wspieranie dzia∏aƒ zmierzajàcych do

Regionalnego Biura Handlu Detalicznego w Szczecinie,

poprawienia warunków i jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców

ajenci stacji paliw, partnerzy handlowi oraz wielu ludzi
dobrej woli – ∏àcznie 120 osób – wykonali szereg prac

P∏ocka.
•

Do tej pory w trzech edycjach konkursu

remontowych oraz zorganizowali dzieciom wypoczynek

grantowego dofinansowano 90 du˝ych projektów

i ufundowali paczki Êwiàteczne.

i przyznano 31 mikrograntów na inicjatywy
m∏odzie˝owe. ¸àcznie przyznano wsparcie
w kwocie 2 155,5 tys. z∏.
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•

•

Akademickie Centrum Wspierania Talentów.

P∏ocki Park Przemys∏owo -Technologiczny SA (PPPT).

PKN ORLEN wspó∏uczestniczy w pracach p∏ockich

Zadaniem PPPT jest pobudzenie rozwoju gospodarczo-

pedagogów, nauczycieli, przedstawicieli Urz´du

-spo∏ecznego miasta i regionu, lokalnej i regionalnej

Miasta, kuratorium oÊwiaty, p∏ockich uczelni

przedsi´biorczoÊci, a tym samym kreowanie nowych

i dyrektorów szkó∏ na rzecz podniesienia poziomu

miejsc pracy – zgodnie z za∏o˝eniami w ramach zadaƒ

kszta∏cenia mieszkaƒców. Z ich inicjatywy ruszà

inwestycyjnych planowane jest wygenerowanie ok. 200

w P∏ocku: Klub Ambitnych Szkó∏ i Akademia

stanowisk.

Mistrzostwa Pedagogicznego.

ekonomiczny i surowcowy PKN ORLEN oraz potencja∏

Wspó∏praca kulturalna – Miasto P∏ock i PKN

naukowo-badawczy miasta P∏ocka. Filozofià Parku jest

ORLEN wspó∏pracujà przy organizacji wa˝nych

dzia∏anie na zasadzie „wszystko w jednym miejscu”.

wydarzeƒ kulturalnych, czego przyk∏adem sà

P∏ocki

wspólne obchody Dni Historii P∏ocka i Dnia Chemika.

dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokoÊci

Przez trzy dni Stary Rynek by∏ centrum wydarzeƒ

45 mln z∏.

Park

Wykorzystywany

jest

tu

Przemys∏owo-Technologiczny

potencja∏

uzyska∏

kulturalnych, a towarzyszàce zabawom jarmarki,

94

wystawy, regaty, pokaz laserów, zawody balonowe,

W ramach dzia∏alnoÊci Parku w czerwcu 2004 roku

spektakle, festiwal kuchni staropolskiej, turniej

odby∏y si´ mi´dzynarodowe warsztaty badawczo-

rycerski dostarczy∏y mieszkaƒcom i goÊciom wielu

-naukowe – „MSRAS 2004” w zakresie technik monito-

wra˝eƒ oraz stanowi∏y okazj´ do bli˝szego

ringu, bezpieczeƒstwa i ratownictwa w systemach

obcowania z historià miasta – od ponad 40 lat

wieloagendowych, zorganizowane pod patronatem

nierozerwalnie zwiàzanà z Koncernem.

UNDP, PKN ORLEN oraz Miasta P∏ocka.

PKN ORLEN SA RAPORT ROCZNY 2004

UNITAR. PKN ORLEN oraz Miasto P∏ock podj´∏y wspó∏-

W roku 2004 Fundacja ORLEN – Dar Serca przystàpi∏a

prac´ z Instytutem ds. Szkoleƒ i Badaƒ Organizacji

do Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zast´pczej oraz

Narodów

Programem

nawiàza∏a wspó∏prac´ z Krajowym OÊrodkiem Adopcyjno-

ds. Rozwoju ONZ w Polsce (UNDP) oraz Europejskà

-Opiekuƒczym TPD. W ramach pomocy osobom niepe∏-

Fundacjà ds. Zrównowa˝onego Rozwoju Regionów

nosprawnym Fundacja wspar∏a finansowo 25 organizacji

(FEDRE). W wyniku tej wspó∏pracy w czerwcu 2004 roku

dzia∏ajàcych na rzecz poprawy warunków ˝ycia takich

P∏ock zosta∏ oficjalnie wybrany na siedzib´ Mi´dzynaro-

osób.

Zjednoczonych

(UNITAR),

dowego Centrum Szkoleniowego dla Liderów Lokalnych
(CIFAL). Jest to pierwsze miasto w tej cz´Êci Europy, które

Istotnym obszarem dzia∏aƒ Fundacji jest wspieranie

zosta∏o w∏àczone do sieci CIFAL.

rozwoju oÊwiaty i nauki. G∏ównymi beneficjentami by∏y
licea, uczniowskie kluby sportowe i przedszkola

PKN ORLEN aktywnie realizuje równie˝ polityk´

integracyjne. Znacznego wsparcia finansowego udzie-

dobroczynnoÊci, g∏ównie poprzez Fundacj´ ORLEN

lono tak˝e Krajowemu Funduszowi na rzecz Dzieci

– Dar Serca, której celem jest krzewienie tradycji

z przeznaczeniem na organizacj´ warsztatów dla dzieci

narodowej oraz rozwój oÊwiaty i nauki. W roku 2004,

szczególnie uzdolnionych oraz Instytutowi Zjednoczonej

podobnie jak w latach ubieg∏ych, fundacja udziela∏a

Europy na organizacj´ kursów j´zykowych dla m∏odzie˝y

pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym,

z ubogich terenów rolniczych. Fundacja przekaza∏a

organizacjom pozarzàdowym, instytucjom dzia∏ajàcym

szko∏om zarówno Êrodki finansowe, jak i rzeczowe na

w obszarze ochrony zdrowia, rekreacji i rehabilitacji

utworzenie i wyposa˝enie laboratoriów komputero-

osób niepe∏nosprawnych. Od trzech lat Fundacja

wych w zestawy sprz´tu komputerowego.

realizuje program pomocy rodzinnym domom dziecka,
w ramach którego finansowa∏a wypoczynek wakacyjny
dla wychowanków domów oraz organizowa∏a szkolenia
psychologiczno-pedagogiczne dla wychowawców.
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Ochrona

Êrodowiska

OCHRONA

kryteria najlepszej dost´pnej techniki (tzw. BAT – Best

ÂRODOWISKA

minimum oddzia∏ywania na Êrodowisko. Zintegrowane

Available Techniques) gwarantujàce ograniczenie do

Pozwolenie dla Zak∏adu w P∏ocku zosta∏o wydane
w czerwcu 2005 roku i okreÊla naszà sytuacj´ na

NeutralnoÊç ekologiczna kompleksu rafineryjno-petro-

najbli˝sze 10 lat.

chemicznego w P∏ocku oraz innych jednostek Spó∏ki od
lat stanowi jeden z fundamentów dzia∏alnoÊci produk-

Warto przy tej okazji wspomnieç, ˝e trzy spó∏ki Grupy

cyjnej i handlowej PKN ORLEN. Ekologi´ postrzegamy

ORLEN – ZA Anwil SA, Rafineria Jedlicze SA i Basell

jako wa˝ny atut konkurencyjnoÊci i istotny element spo-

Orlen Polyoelfins Sp. z o.o. – ju˝ mogà pochwaliç si´

∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu.

uzyskaniem Zintegrowanego Pozwolenia na korzystanie
ze Êrodowiska dla cz´Êci swoich instalacji.

Kierunki dzia∏aƒ proekologicznych Spó∏ki w 2004 roku
wyznacza∏a wewn´trzna polityka Êrodowiskowa opiera-

W roku 2004 szczegó∏owej analizie poddany zosta∏

jàca si´ na pe∏nym poszanowaniu otoczenia i Êrodowiska

równie˝ sposób oddzia∏ywania na Êrodowisko pali-

naturalnego. Rok 2004 by∏ trzecim rokiem funkcjonowania

wowych baz magazynowych wchodzàcych w sk∏ad

PKN ORLEN przy pe∏nym respektowaniu ustaw ekolo-

struktury logistycznej PKN ORLEN. Potwierdzeniem

gicznych wprowadzonych pod koniec 2001 roku.

prawid∏owoÊci prowadzonych dzia∏aƒ by∏o rozszerzenie
o ten obszar posiadanego przez Koncern od 2000 roku

Zgodnie z deklaracjami w paêdzierniku 2004 roku z∏o˝y-

certyfikatu Zarzàdzania Ârodowiskiem.

liÊmy do Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska Mazowieckiego
Urz´du Wojewódzkiego wniosek o Pozwolenie Zinte-

W 2004 roku Komendant Wojewódzki Paƒstwowej

growane na korzystanie ze Êrodowiska dla Zak∏adu

Stra˝y Po˝arnej zatwierdzi∏ inne bardzo wa˝ne doku-

Produkcyjnego w P∏ocku. Sposób i zakres oddzia∏ywania

menty dla Zak∏adu Produkcyjnego w P∏ocku – Raport

procesów produkcyjnych by∏ przedmiotem szczegó∏owej

o Bezpieczeƒstwie oraz Wewn´trzny Plan Operacyjno-

wewn´trznej analizy wykonanej w ramach opracowy-

-Ratowniczy. Precyzujà one sposoby zarzàdzania

wania wniosku b´dàcego „paszportem ekologicznym”

bezpieczeƒstwem, systemy identyfikacji zagro˝eƒ,

niezb´dnym do dalszego funkcjonowania Spó∏ki. Analiza

zapobiegania ich wystàpieniu, a tak˝e opisujà dzia∏ania

oddzia∏ywania na Êrodowisko wykaza∏a, ˝e spe∏niamy

podejmowane na wypadek wystàpienia powa˝nej

wszystkie wymagane standardy jakoÊciowe. Ponadto

awarii przemys∏owej.

stwierdziliÊmy, i˝ instalacje produkcyjne ORLENU spe∏niajà
Polityka Êrodowiskowa

Âwiadomi wp∏ywu dzia∏alnoÊci ORLENU na Êrodowisko
deklarujemy systematyczne dostosowywanie zarówno
metod planowania, jak i prowadzenia procesów zgodnie z wymogami ochrony Êrodowiska. Naszym celem
jest osiàgni´cie mo˝liwie maksymalnej neutralnoÊci
ekologicznej

zarówno

dzia∏alnoÊci

produkcyjnej

Koncernu, jak i wytworzonych przez nas produktów.
Celowi temu podporzàdkowujemy swojà misj´ prze∏o˝onà zarówno na istniejàce, jak i przysz∏e programy
rozwoju.
Fot. Archiwum
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Troska o Êrodowisko wpisuje si´ równie˝ w inne dzia∏ania

Realizowany by∏ równie˝ szereg dzia∏aƒ natury inwesty-

realizowane w oparciu o wdro˝ony w P∏ocku System

cyjnej obejmujàcych mi´dzy innymi budow´ nowej

Zarzàdzania Ârodowiskowego wed∏ug wymagaƒ normy

przepompowni Êcieków, obni˝enie zawartoÊci siarki

ISO 14001. W 2004 roku system zarzàdzania Êrodowi-

w paliwie do pieców technologicznych (do 0,4%) oraz

skiem wed∏ug normy ISO 14001 wdro˝y∏o i uzyska∏o a˝

zwi´kszenie gruboÊci izolacji rurociàgu dosy∏owego

6 spó∏ek z Grupy ORLEN, a kolejne dwie sà w trakcie

etylenu i w konsekwencji zmniejszenie zrzutu etylenu

staraƒ o ten dokument. Zobowiàzujemy si´ do jego

do atmosfery.

dalszego rozszerzenia na pozosta∏e jednostki Koncernu
w Polsce i zbudowania zintegrowanego systemu gwaran-

W roku 2004 do programu Responsible Care przystàpi∏y

tujàcego sta∏e zmniejszanie wp∏ywu na Êrodowisko we

dwie spó∏ki Grupy ORLEN: Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

wszystkich obszarach dzia∏alnoÊci ORLENU.

oraz ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Inwestycje na rzecz ochrony Êrodowiska

Zak∏adowa Inspekcja Ekologiczna

Nak∏ady inwestycyjne na zadania zwiàzane z ochronà

Dzia∏alnoÊç Zak∏adowej Inspekcji Ekologicznej ORLENU,

Êrodowiska w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym

potocznie nazywanej „Zielonà Policjà”, jest wyrazem

w P∏ocku w 2004 roku wynios∏y ponad 52 mln z∏.

troski Koncernu o kontrol´ i pe∏ny monitoring procesów

Na stacjach paliw w sieci ORLEN, w bazach magazyno-

produkcyjnych, które mogà mieç wp∏yw na Êrodowisko

wych i zak∏adach odr´bnych Koncernu wykonaliÊmy

(zw∏aszcza w sytuacjach wystàpienia zak∏óceƒ w nor-

636 zadaƒ Êrodowiskowych, na które wydaliÊmy ponad

malnej pracy instalacji). Zadaniem „Zielonej Policji” jest

48 mln z∏otych. Szacujemy, ˝e ∏àczne nak∏ady inwesty-

równie˝ monitorowanie funkcjonowania kompleksu

cyjne PKN ORLEN na ochron´ Êrodowiska w roku 2004

rafineryjno-petrochemicznego poprzez przyjmowanie

wynios∏y oko∏o 100 mln z∏.

i wyjaÊnianie przyczyn interwencji mieszkaƒców P∏ocka
zwiàzanych ze zdarzajàcymi si´ chwilowymi ucià˝liwo-

OdpowiedzialnoÊç i Troska (Responsible Care)

Êciami. Liczba interwencji zg∏aszanych przez p∏occzan
w 2004 roku spad∏a o oko∏o 30% w stosunku do roku

Rok 2004 by∏ ósmym rokiem realizacji przez PKN ORLEN

2003, co odbieramy jako kolejnà, wyraênà popraw´

programu „OdpowiedzialnoÊç i Troska” zainicjowanego

parametrów emisyjnych, g∏ównie zapachowych.

przez kanadyjskie Stowarzyszenie Przemys∏u Chemicznego
pod nazwà Responsible Care. W ramach programu pod-

Emisja w´glowodorów w latach 2003-2004

j´liÊmy mi´dzy innymi takie inicjatywy jak:

•

wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi

(Mg)
1200

i administracjà lokalnà w obszarze ochrony
Êrodowiska;
•

prowadzenie dzia∏aƒ dotyczàcych wdra˝ania

1042,0
1000
800

Systemu Zarzàdzania Bezpieczeƒstwem i Higienà
Pracy w kolejnych jednostkach kompleksu
rafineryjno-petrochemicznego w P∏ocku;
•

600
400

edukacja ekologiczna pracowników PKN ORLEN
200

118,4

118,4

120,0

i spo∏ecznoÊci lokalnej, w tym bie˝àca
aktualizacja „Poradnika ekologicznego

0

2003

2004

pracownika PKN ORLEN SA”;
•

profilaktyka zdrowotna pracowników Koncernu

w´glowodory alifatyczne

w´glowodory aromatyczne

i ich rodzin.
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ZawartoÊç substancji szkodliwych w benzynach silnikowych w latach 2002-2004

Asortyment

Eurosuper 95

Eurosuper 95 z EETB

Super Plus 98

Super Plus 98 z EETB

Uniwersalna 95

Uniwersalna 95 z EETB

Eurosuper 95 z Etanolem
(4,6% V/V)
Ârednia zawartoÊç
substancji szkodliwych
w benzynach silnikowych

Ârednia zawartoÊç siarki [% wag]

ZawartoÊç benzenu [% V/V]

2002

0,0220

1,20

2003

0,0103

0,73

2004

0,0053

0,68

2002

0,0150

1,00

2003

0,0114

0,72

2004

0,0078

0,64

2002

–

–

2003

–

–

2004

0,0010

0,65

2002

0,0060

0,90

2003

0,0036

0,54

2004

0,0028

0,64

2002

–

–

2003

0,0103

0,73

2004

0,0053

0,68

2002

0,0150

1,00

2003

0,0114

0,72

2004

0,0078

0,64

2004

0,0079

0,50

2002

0,0200

1,17

2003

0,0105

0,71

2004

0,0056

0,67

Ochrona powietrza

Spadek emisji zanieczyszczeƒ odnotowaliÊmy tak˝e
w obiektach cz´Êci dystrybucyjno-handlowej Koncernu.

Przeprowadzone w 2004 roku pomiary kontrolne nie

By∏ on wynikiem dalszej hermetyzacji stacji paliw, jak

wykaza∏y przekroczeƒ wyznaczonych dopuszczalnych

równie˝ wi´kszej poda˝y olejów nap´dowych w sto-

norm. Zwi´kszona w stosunku do roku 2003 o oko∏o

sunku do benzyn. Wart odnotowania jest równie˝ fakt

4% iloÊç przerobionej ropy naftowej spowodowa∏a

zmniejszenia Êredniej zawartoÊci siarki i benzenu w pro-

niewielki wzrost iloÊci niektórych substancji wprowa-

dukowanych przez ORLEN benzynach. W efekcie

dzanych do powietrza. RównoczeÊnie w 2004 roku

zmniejszeniu uleg∏a iloÊç substancji szkodliwych

nastàpi∏ spadek emisji w´glowodorów na skutek syste-

emitowanych do Êrodowiska przez pojazdy z silnikami

matycznej modernizacji parku zbiorników w kompleksie

benzynowymi.

rafineryjno-petrochemicznym w P∏ocku.
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Zielony Projekt

zarzàdzania Êrodowiskiem, a p∏ocka spó∏ka Centrum
Edukacji wyró˝nienie od Agencji Sokrates Comenius za

S∏u˝by ochrony Êrodowiska w Koncernie w ciàgu naj-

projekt dotyczàcy monitoringu stanu wód w P∏ocku

bli˝szych 5 lat chcà posadziç kilka tysi´cy nowych drzew

i okolicy.

na terenach bezpoÊrednio przylegajàcych do Zak∏adu
Produkcyjnego w P∏ocku. Wynika to z koniecznoÊci

Plany i cele

rekompensaty za drzewa wyci´te w trakcie przygotowywania terenów pod inwestycje lub ze wzgl´du na

W 2004 roku rozpocz´liÊmy przygotowania do realizacji

remonty infrastruktury podziemnej. Planujemy tak˝e

zupe∏nie nowych projektów i wprowadzenia mechani-

zadrzewienie zupe∏nie nowych otwartych przestrzeni.

zmów zarzàdzania Êrodowiskiem b´dàcych bezpoÊrednim

WybraliÊmy ju˝ kilka gatunków drzew, które sà odporne

nast´pstwem cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej.

na niskie temperatury i dobrze aklimatyzujà si´ w sàsiedz-

Jednym z takich rozwiàzaƒ jest system handlu upraw-

twie przemys∏u. Na pewno b´dà to sadzonki jarz´biny,

nieniami do emisji dwutlenku w´gla. Protokó∏ z Kioto

lip oraz d´bów. Obecnie trwajà przygotowania do tej

zawierajàcy zasady funkcjonowania systemu zobowià-

akcji. W 2005 roku chcemy zasadziç 2 tys. sadzonek,

zuje 141 paƒstw, w tym Polsk´, do zmniejszenia emisji

a docelowo nawet 10 tys.

CO2 o 5,2% do 2012 roku. W celu osiàgni´cia takiego
poziomu niezb´dne jest sk∏onienie najwi´kszych firm,

Nagrody

g∏ównie energetycznych, do redukcji dwutlenku w´gla
poprzez zach´ty o charakterze ekonomicznym. Firma,

Nasze osiàgni´cia w dziedzinie ochrony Êrodowiska

która zainwestuje w technologi´ i zredukuje emisj´

zosta∏y docenione przez Jury VI edycji konkursu

dwutlenku w´gla poni˝ej przyznanego limitu, b´dzie

„Najczystsza Ekologicznie Stacja Paliw 2004”. Z∏otym

mog∏a odsprzedaç nadwy˝k´ z zyskiem innej firmie.

medalem wyró˝niono stacj´ paliw ORLEN w Milanówku

Z drugiej strony firma, która w danym momencie swo-

przy ul. Królewskiej. Doceniono tak˝e wysi∏ki spó∏ek

jego rozwoju nie b´dzie mia∏a mo˝liwoÊci technicznych

z Grupy ORLEN. W presti˝owym konkursie pod patro-

lub ekonomicznych redukcji emisji, b´dzie mog∏a kupiç

natem prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego

niezb´dnà iloÊç jednostek do emisji. W ORLENIE b´dziemy

„Przyjaêni Ârodowisku” ORLEN Oil Sp. z o.o. otrzyma∏

rozwa˝ali naszà obecnoÊç na tym rynku. Wst´pnie

nagrod´ w kategorii „Produkt Godny Polecenia” za oleje

szacujemy, ˝e na podstawie rozwiàzaƒ i praktyki

Platinum. W listopadzie 2004 roku ORLEN Transport

w innych paƒstwach limit dla ORLENU powinien

P∏ock Sp. z o.o. uzyska∏ nagrod´ w konkursie „Panteon

pozwoliç nam na swobodne funkcjonowanie i rozwój

Polskiej Ekologii” za opracowanie i wdro˝enie systemu

zak∏adu, a byç mo˝e obrót limitami CO2 na rynku.
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Skonsolidowane

Sprawozdania
Finansowe
ZA OKRESY ROCZNE ZAKO¡CZONE 31 GRUDNIA 2004 ROKU
ORAZ 31 GRUDNIA 2003 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE
Z MI¢DZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOÂCI
FINANSOWEJ WRAZ Z OPINIÑ AUDYTORA
(zmienione w dniu 5 maja 2005 roku w stosunku do opublikowanych
w dniu 20 kwietnia 2005 roku, sporzàdzonych w dniu 19 kwietnia 2005 roku
skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych, „zmienione skonsolidowane
sprawozdania finansowe”)

OPINIA NIEZALE˚NEGO AUDYTORA

Do Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA

1. PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego skonsolidowanego bilansu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA
(„Spó∏ki”) sporzàdzonego na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, rachunku
przep∏ywów pieni´˝nych i zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale w∏asnym sk∏adajàcych si´ na za∏àczone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakoƒczony 31 grudnia 2004 roku sporzàdzone zgodnie
z Mi´dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej („MSSF”), (zmienionego w dniu 5 maja 2005 roku
w stosunku do opublikowanego w dniu 20 kwietnia 2005 roku sporzàdzonego w dniu 19 kwietnia 2005 roku
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, „zmienione skonsolidowane sprawozdanie finansowe”). OdpowiedzialnoÊç za powy˝sze zmienione skonsolidowane sprawozdanie finansowe ponosi Zarzàd Spó∏ki. Nasza odpowiedzialnoÊç
obejmuje wydanie opinii o tym zmienionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie naszego
badania.
2. Jak szerzej przedstawiono w notach do za∏àczonego zmienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
w stosunku do jednostkowego sprawozdania finansowego Spó∏ki sporzàdzonego z dniem 31 marca 2005 roku
zgodnie z Polskimi Standardami RachunkowoÊci („PSR”), Zarzàd wprowadzi∏ korekt´ dotyczàcà odpisu na nale˝noÊç od PSE SA. Wp∏yw tej korekty na za∏àczone zmienione skonsolidowane sprawozdanie finansowe dotyczy∏
zmniejszenia jednostkowego wyniku finansowego netto Spó∏ki za rok 2004 dost´pnego do podzia∏u przedstawionego w nocie 20 do za∏àczonego zmienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
3. Za wyjàtkiem kwestii opisanych w punktach 4. i 5. nasze badanie przeprowadziliÊmy zgodnie z Mi´dzynarodowymi
Standardami Rewizji Finansowej. Standardy te wymagajà, abyÊmy tak zaplanowali i przeprowadzili nasze badanie,
aby uzyskaç racjonalnà pewnoÊç, ˝e badane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawid∏owoÊci.
Badanie obejmuje sprawdzenie metodà testowà dowodów stanowiàcych podstaw´ kwot i informacji zawartych
w sprawozdaniu finansowym, a tak˝e ocen´ stosowanych zasad rachunkowoÊci i znaczàcych szacunków dokonywanych przez Zarzàd oraz ocen´ ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Uwa˝amy, ˝e przeprowadzone
przez nas badanie stanowi wystarczajàcà podstaw´ do wyra˝enia przez nas opinii.
4. Rada Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci wyda∏a Mi´dzynarodowy Standard SprawozdawczoÊci
Finansowej nr 1 („MSSF 1”) „Zastosowanie po raz pierwszy Mi´dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci
Finansowej”, który obowiàzuje przy sporzàdzaniu sprawozdaƒ finansowych za okresy rozpoczynajàce si´ w dniu
1 stycznia 2004 roku lub póêniej. Zgodnie z postanowieniami MSSF 1 Spó∏ka jest traktowana jako jednostka, która
stosuje MSSF po raz pierwszy. W szczególnoÊci MSSF 1 wymaga od jednostki, aby w swym sprawozdaniu
finansowym sporzàdzonym zgodnie z MSSF uj´∏a wszystkie aktywa i pasywa, których uj´cie jest wymagane przez
MSSF. Zgodnie z MSSF 1 jednostka mo˝e dokonaç wyceny wed∏ug wartoÊci godziwej sk∏adników rzeczowego
majàtku trwa∏ego na dzieƒ zastosowania MSSF i uznaç t´ wartoÊç godziwà jako koszt sk∏adników rzeczowego majàtku
trwa∏ego na ten dzieƒ.
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Prawa wieczystego u˝ytkowania gruntu przyznane w przesz∏oÊci Spó∏ce na podstawie decyzji administracyjnych
spe∏niajà definicj´ aktywa. W zwiàzku z tym powinny one byç rozpoznane w zmienionym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Spó∏ki. Jak opisano w nocie 2 do za∏àczonego zmienionego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, Spó∏ka nie dokona∏a szacunku wartoÊci godziwej wymienionych wy˝ej aktywów jako
nowego kosztu nabycia. W zwiàzku z tym nie jesteÊmy w stanie oszacowaç ewentualnego wp∏ywu powy˝szej kwestii na zmienione skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spó∏ki.
5. Mi´dzynarodowy Standard RachunkowoÊci 29 „SprawozdawczoÊç finansowa w warunkach hiperinflacji” („MSR 29”)
wymaga, aby wykazywane w okresie hiperinflacji wartoÊci aktywów i pasywów by∏y wyra˝one w cenach bie˝àcych
na koniec hiperinflacyjnego okresu sprawozdawczego i stanowi∏y podstaw´ do wyceny aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych nast´pnych okresów. Gospodarka polska do koƒca 1996 roku spe∏nia∏a kryteria gospodarki
hiperinflacyjnej, natomiast od 1997 roku nie spe∏nia∏a tych kryteriów. Spó∏ka dokona∏a ostatniego przeszacowania
Êrodków trwa∏ych na dzieƒ 1 stycznia 1995 roku w celu odzwierciedlenia skutków inflacji na ich wartoÊç bilansowà
generalnie poprzez zastosowanie wskaêników przeszacowania ustalonych przez G∏ówny Urzàd Statystyczny dla
poszczególnych grup Êrodków trwa∏ych. Przeszacowanie to nie zosta∏o dokonane zgodnie z wymogami MSR 29,
poniewa˝ Spó∏ka nie korzysta∏a ze wskaêników ogólnego wzrostu cen oraz nie dokona∏a nast´pnie przeszacowania Êrodków trwa∏ych na dzieƒ 31 grudnia 1996 roku. W rezultacie skumulowane salda Êrodków trwa∏ych, które
pochodzà sprzed 31 grudnia 1996 roku, nie zosta∏y wyra˝one w jednostkach miary obowiàzujàcych na dzieƒ
31 grudnia 1996 roku. Spó∏ka nie zastosowa∏a równie˝ zasad przeszacowania zgodnie z Mi´dzynarodowym Standardem RachunkowoÊci 16 „Rzeczowe aktywa trwa∏e” wymagajàcym, aby wartoÊç Êrodków trwa∏ych odpowiada∏a
ich wartoÊci godziwej na dzieƒ przeszacowania. Spó∏ka nie dokona∏a równie˝ szacunku wartoÊci godziwej jako
nowego kosztu nabycia wymienionych wy˝ej aktywów, który wynika∏by z wymagaƒ MSSF 1.
6. Naszym zdaniem, z wyjàtkiem skutków kwestii przedstawionych w punktach 4. i 5. powy˝ej za∏àczone zmienione
skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, skonsolidowanà
sytuacj´ finansowà Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku oraz skonsolidowane
wyniki finansowe i skonsolidowane przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych w roku zakoƒczonym tà datà zgodnie z wymogami Mi´dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci Finansowej.
7. W wyniku zdarzeƒ opisanych w punkcie 2. niniejsza opinia dotyczàca zmienionego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zast´puje opini´ z zastrze˝eniem wydanà uprzednio z dniem 19 kwietnia 2005 roku w odniesieniu
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sporzàdzonego z dniem 19 kwietnia 2005 roku zgodnie
z MSSF. W zwiàzku z tym uprzednio wydana opinia nie powinna byç brana pod uwag´ przy ocenie za∏àczonego
zmienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Nie zg∏aszajàc dalszych zastrze˝eƒ, zwracamy uwag´ na nast´pujàce kwestie:
a) WydaliÊmy równie˝ oddzielnà opini´ z badania zmienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spó∏ki za rok obrotowy zakoƒczony 31 grudnia 2004 roku sporzàdzonego zgodnie z PSR. Istotne ró˝nice
pomi´dzy PSR a MSSF, które odnoszà si´ do za∏àczonego zmienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zosta∏y zaprezentowane w nocie 35 do za∏àczonego zmienionego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
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b) Jak zosta∏o opisane w nocie 30c do za∏àczonego zmienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
w spó∏ce zale˝nej Rafineria Trzebinia SA toczy si´ post´powanie kontrolne prowadzone przez Urzàd Kontroli
Skarbowej w Krakowie w zakresie rzetelnoÊci deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawid∏owoÊci
obliczania i wp∏acania podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i us∏ug za lata 2002 i 2003. Na dzieƒ
wydania niniejszej opinii wyniki prowadzonej kontroli i ich potencjalny wp∏yw na za∏àczone zmienione skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie sà znane. Dodatkowo w wyniku przeprowadzonego przez Urzàd Celny
post´powania w dniu 5 kwietnia 2005 roku do Rafinerii Trzebinia SA wp∏yn´∏y decyzje Dyrektora Urz´du Celnego
w Krakowie, w których ustalono dodatkowe zobowiàzanie podatkowe z tytu∏u podatku akcyzowego za okres
maj-czerwiec 2004 roku na ∏àcznà kwot´ oko∏o 60 milionów z∏otych, w stosunku do których z∏o˝ono odwo∏anie.
W dniu 5 maja 2005 roku do Rafinerii Trzebinia SA wp∏yn´∏o postanowienie Naczelnika Urz´du Celnego
w Krakowie wstrzymujàce wykonanie wy˝ej wymienionych decyzji. Jak to zosta∏o przedstawione w powy˝szej
nocie, na dzieƒ wydania niniejszej opinii rezultat powy˝szych post´powaƒ i ich potencjalny wp∏yw, jak równie˝
potencjalny wp∏yw rozszerzenia post´powania na inne okresy na za∏àczone zmienione skonsolidowane
sprawozdanie finansowe nie jest znany.
Jak zosta∏o opisane w notach 30c, 30m oraz 30n do za∏àczonego zmienionego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, Rady Nadzorcze spó∏ek Rafineria Trzebinia SA, Rafineria Nafty Jedlicze SA oraz ORLEN Oil Sp. z o.o.
podj´∏y uchwa∏y o przeprowadzeniu przeglàdu podatkowego oraz o zleceniu prac natury dochodzeniowej
(„forensic”). Jak to zosta∏o przedstawione w powy˝szych notach, na dzieƒ wydania niniejszej opinii prace te nie
zosta∏y zakoƒczone, a ich wynik i potencjalny wp∏yw na za∏àczone zmienione skonsolidowane sprawozdanie
finansowe nie jest znany.

Ernst & Young
Warszawa, Polska
5 maja 2005
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SKONSOLIDOWANE BILANSE
na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku oraz 31 grudnia 2003 roku
31 grudnia 2004
Nota

31 grudnia 2003

(w milionach z∏otych)

AKTYWA
Majàtek trwa∏y
Rzeczowy majàtek trwa∏y
Ujemna wartoÊç firmy
WartoÊci niematerialne
Aktywa finansowe
Akcje i udzia∏y w jednostkach konsolidowanych
metodà praw w∏asnoÊci
Podatek odroczony – aktywa
Pozosta∏y majàtek trwa∏y

5
6
7
8

9 681
(245)
113
537

9 807
(273)
121
534

9
25

550
42
9

493
15
18

10 687

10 715

3 273
2 957
23
1 124
92
707
154

3 058
2 513
65
67
80
562
89

8 330

6 434

19 017

17 149

534
1 359
56
855

534
1 359
–
856

(7)
8 888

62
6 699

11 685

9 510

15

378

427

16
17
25

1 757
900
229

1 836
616
293

2 886

2 745

3 787
1
242
17
21

3 231
–
1 195
14
27

4 068

4 467

19 017

17 149

Majàtek trwa∏y razem
Majàtek obrotowy
Zapasy
Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i inne
Nale˝noÊci z tytu∏u podatku dochodowego
Krótkoterminowe papiery wartoÊciowe
Czynne rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów
Ârodki pieni´˝ne
Inne aktywa finansowe

10
11
12
13
14

Majàtek obrotowy razem
Aktywa razem
PASYWA
Kapita∏ w∏asny

20

Kapita∏ akcyjny
Kapita∏ zapasowy
RachunkowoÊç zabezpieczeƒ przep∏ywów pieni´˝nych
Kapita∏ rezerwowy z aktualizacji wyceny
Ró˝nice kursowe z przeliczenia jednostek
podporzàdkowanych
Zyski zatrzymane
Kapita∏ w∏asny razem
Kapita∏ akcjonariuszy mniejszoÊciowych
Zobowiàzania d∏ugoterminowe
Kredyty i po˝yczki
Rezerwy
Rezerwa na podatek odroczony
Zobowiàzania d∏ugoterminowe razem
Zobowiàzania krótkoterminowe
Zobowiàzania i rozliczenia mi´dzyokresowe bierne
Zobowiàzania z tytu∏u podatku dochodowego
Kredyty i po˝yczki
Przychody przysz∏ych okresów
Pozosta∏e zobowiàzanie finansowe
Zobowiàzania krótkoterminowe razem
Pasywa razem

18
16
19
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SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT
za lata zakoƒczone 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia 2003 roku
Za rok
zakoƒczony
31 grudnia 2004
Nota
Przychody ze sprzeda˝y
Koszt w∏asny sprzeda˝y

23

Zysk na sprzeda˝y
Pozosta∏e przychody operacyjne
Koszty sprzeda˝y
Koszty ogólnego zarzàdu
Pozosta∏e koszty operacyjne

23
23
23

Zysk operacyjny
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udzia∏ w wyniku finansowym jednostek
konsolidowanych metodà praw w∏asnoÊci

24
24

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

25

Zysk po opodatkowaniu
(Zysk) akcjonariuszy mniejszoÊciowych
Zysk netto
Zysk i rozwodniony zysk na jednà akcj´ (w z∏otych na akcj´)

Za rok
zakoƒczony
31 grudnia 2003

(w milionach z∏otych)
30 565

24 412

(24 444)

(19 986)

6 121

4 426

361
(2 187)
(846)
(699)

422
(2 259)
(934)
(388)

2 750

1 267

425
(258)

279
(377)

99

50

3 016

1 219

(565)

(198)

2 451

1 021

(55)

(34)

2 396

987

5,60

2,35

Za∏àczone noty objaÊniajàce sà integralnà cz´Êcià niniejszych skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych (zmienionych skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych)
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SKONSOLIDOWANE RACHUNKI PRZEP¸YWÓW PIENI¢˚NYCH
za lata zakoƒczone 31 grudnia 2004 roku
i 31 grudnia 2003 roku
Za rok
zakoƒczony
31 grudnia 2004

Za rok
zakoƒczony
31 grudnia 2003

(w milionach z∏otych)
Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej
Zysk netto

2 396

987

55
(99)
1 219
(52)
565
41
(478)
(250)

34
(50)
1 207
29
198
59
(114)
(158)

645
311
(149)
(640)

(111)
25
14
(413)

3 564

1 707

Nabycie sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego oraz wartoÊci niematerialnych
(1 467)
Wp∏ywy z tytu∏u sprzeda˝y sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego
63
Wp∏ywy z tytu∏u sprzeda˝y udzia∏ów i akcji
41
Nabycie akcji i udzia∏ów
(28)
Nabycie dzia∏alnoÊci w Niemczech pomniejszone o saldo nabytych Êrodków pieni´˝nych
–
Nabycie krótkoterminowych papierów wartoÊciowych
(1 233)
Wp∏ywy z tytu∏u sprzeda˝y krótkoterminowych papierów wartoÊciowych
130
Dywidendy otrzymane
81
Odsetki otrzymane
24
Po˝yczki udzielone/sp∏acone
7
Pozosta∏e
31

(1 337)
40
17
(56)
(279)
(62)
55
60
25
83
73

Ârodki pieni´˝ne netto wykorzystane w dzia∏alnoÊci inwestycyjnej

(2 351)

(1 381)

Wp∏ywy z d∏ugoterminowych i krótkoterminowych po˝yczek i kredytów
Sp∏ata d∏ugoterminowych i krótkoterminowych po˝yczek i kredytów
Zap∏acone odsetki
P∏atnoÊci dywidend na rzecz akcjonariuszy
Pozosta∏e

864
(1 582)
(59)
(278)
(13)

4 452
(4 207)
(116)
(59)
(12)

Ârodki pieni´˝ne netto uzyskane z/(wykorzystane) w dzia∏alnoÊci finansowej

(1 068)

58

Korekty o pozycje:
Zysk akcjonariuszy mniejszoÊciowych
Udzia∏ w wyniku finansowym jednostek konsolidowanych metodà praw w∏asnoÊci
Amortyzacja
Odsetki i dywidendy netto
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem
Strata na dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
(Zwi´kszenie) stanu nale˝noÊci
(Zwi´kszenie) stanu zapasów
Zwi´kszenie/ (Zmniejszenie) stanu zobowiàzaƒ i rozliczeƒ
mi´dzyokresowych biernych
Zwi´kszenie stanu rezerw
Pozosta∏e korekty
Podatek dochodowy zap∏acony
Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej
Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej

Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej

Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto

145

384

Ârodki pieni´˝ne na poczàtku okresu

562

178

Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu

707

562

Za∏àczone noty objaÊniajàce sà integralnà cz´Êcià niniejszych skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych (zmienionych skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych)
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SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN
W SKONSOLIDOWANYCH KAPITA¸ACH W¸ASNYCH
za rok zakoƒczony 31 grudnia 2003 roku
(w milionach z∏otych)
Kapita∏
akcyjny

Kapita∏
zapasowy

1 stycznia 2003

Kapita∏
rezerwowy
z aktualizacji
wyceny

Ró˝nice
kursowe
z przeliczenia
jednostek
podporzàdkowanych

Zyski
zatrzymane

Kapita∏
razem

525

1 174

–

859

–

5 771

8 329

Emisja akcji
Nadwy˝ka wartoÊci
emisyjnej nad nominalnà
Ró˝nice kursowe
z konsolidacji
Dywidenda

9

–

–

–

–

–

9

–

185

–

–

–

–

185

–
–

–
–

–
–

–
–

62
–

–
(59)

62
(59)

Zysk netto

–

–

–

–

–

987

987

–

–

–

(3)

–

–

(3)

Utrata wartoÊci
majàtku trwa∏ego
RachunkowoÊç
zabezpieczeƒ przep∏ywów
Êrodków pieni´˝nych
31 grudnia 2003
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RachunkowoÊç
zabezpieczeƒ
przep∏ywów
Êrodków
pieni´˝nych
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–

–

–

–

–

–

–

534

1 359

–

856

62

6 699

9 510

SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN
W SKONSOLIDOWANYCH KAPITA¸ACH W¸ASNYCH
za rok zakoƒczony 31 grudnia 2004 roku
(w milionach z∏otych)
Kapita∏
akcyjny

Kapita∏
zapasowy

534

1 359

–
–
–

1 stycznia 2004
Ró˝nice kursowe
z konsolidacji
Dywidenda
Zysk netto
Utrata wartoÊci
majàtku trwa∏ego
RachunkowoÊç
zabezpieczeƒ przep∏ywów
Êrodków pieni´˝nych
Podatek odroczony
wynikajàcy
z rachunkowoÊci
zabezpieczeƒ
Zwi´kszenie udzia∏u
w aktywach netto
spó∏ki Anwil SA
z tytu∏u nabycia
przez Anwil SA akcji
w∏asnych w celu umorzenia
31 grudnia 2004
*

RachunkowoÊç
zabezpieczeƒ
przep∏ywów
Êrodków
pieni´˝nych

Kapita∏
rezerwowy
z aktualizacji
wyceny

Ró˝nice
kursowe
z przeliczenia
jednostek
podporzàdkowanych

Zyski
zatrzymane

Kapita∏
razem

–

856

62

6 699

9 510

–
–
–

–
–
–

–
–
–

(69)
–
–

–
(278)
2 396

(69)
(278)
2 396

–

–

–

(1)

–

–

(1)

–

–

74

–

–

–

74

–

–

(18)

–

–

–

(18)

–

–

–

–

–

71

71

534

1 359

56*

855

(7)

8 888

11 685

w tym kwota (17) milionów z∏otych, z uwzgl´dnieniem wp∏ywu podatku odroczonego z tytu∏u rachunkowoÊci zabezpieczeƒ w jednostkach
konsolidowanych metodà praw w∏asnoÊci
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NOTY DO SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDA¡ FINANSOWYCH
(ZMIENIONYCH SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDA¡ FINANSOWYCH)
(w milionach z∏otych)

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem finansowym zmienionym w dniu 5 maja 2005 roku
w stosunku do opublikowanego w dniu 20 kwietnia 2005 roku sporzàdzonego w dniu 19 kwietnia 2005 roku skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok w wyniku powzi´tej w dniu 19 kwietnia 2005 roku przez Spó∏k´
informacji o negatywnym rozstrzygni´ciu post´powania arbitra˝owego dotyczàcego nale˝noÊci od PSE SA w wysokoÊci
111,5 miliona z∏otych (nota 30k) oraz w konsekwencji dokonanej zmiany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym,
o której mowa poni˝ej. W wyniku tego zdarzenia Zarzàd wprowadzi∏ korekt´ dotyczàcà odpisu na nale˝noÊç od PSE SA
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporzàdzonym wed∏ug Polskich Standardów RachunkowoÊci. Po wprowadzeniu wy˝ej wymienionej korekty wynik finansowy netto Spó∏ki za rok 2004 wed∏ug Polskich Standardów RachunkowoÊci uleg∏ zmniejszeniu o kwot´ 54 milionów z∏otych w stosunku do danych przedstawionych w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym Spó∏ki sporzàdzonym z dniem 31 marca 2005 roku. Konsekwencjà powy˝szych zdarzeƒ
jest zmiana w nocie 20 w stosunku do skonsolidowanego sprawozdania finansowego opublikowanego w dniu
20 kwietnia 2005 roku. Zmienione zosta∏y równie˝ nast´pujàce dodatkowe noty objaÊniajàce w zakresie innych istotnych
wydarzeƒ zaistnia∏ych po dniu bilansowym do dnia sporzàdzenia niniejszego sprawozdania: 30c, 30e, 30k, 33.4, 34c.

1.

Podstawowa dzia∏alnoÊç Grupy

Jednostkà dominujàcà grupy kapita∏owej Polski Koncern Naftowy ORLEN („Grupa”) jest Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
(„Spó∏ka”, „PKN ORLEN”) z siedzibà w P∏ocku przy ul. Chemików 7.

Spó∏ka zosta∏a utworzona aktem notarialnym z dnia 29 czerwca 1993 roku jako jednoosobowa spó∏ka Skarbu Paƒstwa
Mazowieckie Zak∏ady Rafineryjne i Petrochemiczne „Petrochemia P∏ock” SA i wpisana do rejestru handlowego w P∏ocku
dnia 1 lipca 1993. Zgodnie z uchwa∏à Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 maja 1999 roku, zarejestrowanà
w Sàdzie Rejonowym w P∏ocku w dniu 20 maja 1999 roku, Spó∏ka zmieni∏a nazw´ na Polski Koncern Naftowy Spó∏ka
Akcyjna. Zgodnie z uchwa∏à Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 kwietnia 2000 roku,
zarejestrowanà w Sàdzie Rejonowym w P∏ocku dnia 12 kwietnia 2000 roku, Spó∏ka zmieni∏a nazw´ na Polski Koncern
Naftowy ORLEN Spó∏ka Akcyjna.

Spó∏ka prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie przetwórstwa ropy naftowej i wytwarzania szerokiej gamy produktów naftowych i petrochemicznych, a tak˝e transportu oraz sprzeda˝y hurtowej i detalicznej tych produktów. Inne podmioty
z Grupy prowadzà przewa˝nie pokrewnà dzia∏alnoÊç, obejmujàcà produkcj´ i dystrybucj´ produktów naftowych, jak
równie˝ produkcj´ i sprzeda˝ wyrobów chemicznych.

Do czasu drugiej oferty publicznej akcji, która mia∏a miejsce w lipcu 2000 roku, Spó∏ka, poÊrednio i bezpoÊrednio,
pozostawa∏a pod kontrolà Skarbu Paƒstwa Rzeczpospolitej Polskiej z mniejszoÊciowym udzia∏em pracowników i innych
podmiotów. Skarb Paƒstwa sprawowa∏ nadzór nad Spó∏kà poprzez kontrol´ nad podmiotem dominujàcym Spó∏ki,
Naftà Polskà SA. Na 31 grudnia 2004 roku Nafta Polska SA posiada∏a bezpoÊrednio lub poÊrednio 17,32% akcji Spó∏ki,
Skarb Paƒstwa Rzeczpospolitej Polskiej 10,2%, Bank of New York (jako depozytariusz) 10,62%, a pozostali akcjonariusze
61,86% akcji Spó∏ki.
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W dniu 4 lipca 2003 roku Spó∏ka og∏osi∏a, ˝e Commercial Union OFE BPH CU WBK posiada∏ 21 533 539 akcji
PKN ORLEN, co stanowi∏o 5,035% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W dniu 2 marca 2005 roku
Commercial Union OFE BPH CU WBK zmniejszy∏ stan posiadania akcji PKN ORLEN i wynosi∏ on 21 040 915 akcji,
co stanowi∏o 4,92% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

2.

Zasady prezentacji

(a)

Standardy rachunkowoÊci

Grupa zastosowa∏a w niniejszych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Mi´dzynarodowe Standardy SprawozdawczoÊci Finansowej („MSSF”) obowiàzujàce w odpowiednich okresach. MSSF obejmujà standardy i interpretacje
zaakceptowane przez Rad´ Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci („RMSR”) oraz Komisj´ ds. Interpretacji
Mi´dzynarodowej SprawozdawczoÊci Finansowej („KIMSF”).

W 2003 roku Rada MSR wyda∏a MSSF 1 „Zastosowanie po raz pierwszy Mi´dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci Finansowej” („MSSF 1”), który obowiàzuje przy sporzàdzaniu sprawozdaƒ finansowych za okresy zaczynajàce si´
w dniu 1 stycznia 2004 roku lub póêniej. MSSF 1 dotyczy oprócz tych podmiotów, które przygotowujà po raz pierwszy
sprawozdanie finansowe wed∏ug MSSF, równie˝ podmiotów, takich jak Grupa PKN ORLEN, które stosujà MSSF, ale w ich
sprawozdaniu znajduje si´ stwierdzenie o niezgodnoÊci z okreÊlonymi standardami, a w szczególnoÊci uj´cia efektów
hiperinflacji wymaganego przez Mi´dzynarodowy Standard RachunkowoÊci 29 „SprawozdawczoÊç finansowa
w warunkach hiperinflacji” (MSR 29) oraz przeszacowania Êrodków trwa∏ych zgodnie z Mi´dzynarodowym Standardem
RachunkowoÊci 16 „Rzeczowe aktywa trwa∏e” („MSR 16”). W szczególnoÊci MSSF 1 wymaga od jednostki, aby w swym
bilansie otwarcia sporzàdzonym zgodnie z MSSF uj´∏a wszystkie aktywa i pasywa, których uj´cie jest wymagane przez
MSSF, czyli równie˝ rozpozna∏a prawa wieczystego u˝ytkowania gruntów zgodnie z MSSF 1. Zgodnie z MSSF 1 jednostka
mo˝e dokonaç wyceny cz´Êci sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego do wartoÊci godziwej na dzieƒ zastosowania
MSSF i uznaç powsta∏à wartoÊç jako koszt sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego na ten dzieƒ. Grupa nie dokona∏a
szacunku wartoÊci godziwej na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku jako nowej wartoÊci nabycia wymienionych wy˝ej aktywów,
który wynika∏by z wymagaƒ MSSF 1.

Prawa wieczystego u˝ytkowania gruntu przyznane w przesz∏oÊci Spó∏kom Grupy na podstawie decyzji administracyjnych spe∏niajà definicj´ aktywa. W zwiàzku z tym powinny one byç rozpoznane w sprawozdaniu finansowym Grupy
w oparciu o ich wartoÊç godziwà. Grupa nie dokona∏a szacunku wartoÊci godziwej wymienionych wy˝ej praw wieczystego u˝ytkowania, poniewa˝ nie by∏o to praktycznie mo˝liwe.

Grupa zamierza dokonaç stosownych wycen w 2005 roku, aby w bilansie za 2005 rok uj´te by∏y wszystkie aktywa
i pasywa zgodnie z MSSF 1. W ocenie Zarzàdu przewidywany rezultat uj´cia efektu potencjalnych korekt dotyczàcych
spe∏niania powy˝szych wymogów nie wp∏ynie fundamentalnie na wartoÊç aktywów, kapita∏u w∏asnego oraz wyniki
Grupy za rok 2004.

Walutà pomiaru i walutà sprawozdawczà niniejszych skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych jest z∏oty polski.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta∏o sporzàdzone przy za∏o˝eniu kontynuowania dzia∏alnoÊci gospodarczej przez spó∏ki Grupy w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci. Na dzieƒ autoryzacji niniejszych sprawozdaƒ finansowych
nie stwierdza si´ istnienia okolicznoÊci wskazujàcych na zagro˝enie kontynuowania dzia∏alnoÊci przez spó∏ki Grupy.
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(b)

Zmiana szacunku wyceny ró˝nic kursowych

W roku 2004 Grupa zmieni∏a szacunek kursu walutowego u˝ywanego do prezentacji monetarnych aktywów i pasywów
wyra˝onych w walutach obcych. Do 31 grudnia 2003 roku aktywa monetarne wyra˝one w walutach obcych by∏y prezentowane po kursie ni˝szym z: kursu kupna banku komercyjnego i Êredniego kursu NBP, podczas gdy pasywa monetarne by∏y wykazywane po kursie wy˝szym z: kursu sprzeda˝y banku komercyjnego i Êredniego kursu NBP. Poczàwszy
od 1 stycznia 2004 roku, na dzieƒ bilansowy do wyra˝onych w walutach obcych monetarnych aktywów i pasywów
stosuje si´ jednakowy, Êredni kurs Narodowego Banku Polskiego og∏oszony na dzieƒ bilansowy. Efekt zmiany szacunków
wyniós∏ 26 milionów z∏otych i wp∏ywa dodatnio na wynik bie˝àcego okresu.

(c)

Zmiany w standardach rachunkowoÊci

Poczàwszy od 1 stycznia 2005 roku, Spó∏ki Grupy b´dà stosowa∏y standardy rachunkowoÊci zaktualizowane przez Rad´
Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci. Obecnie Spó∏ki Grupy sà w trakcie oceny skutków zastosowania
nowych, zaktualizowanych standardów.

W marcu 2004 roku Rada Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci opublikowa∏a MSSF 3 „Po∏àczenia jednostek
gospodarczych” („MSSF 3”) wraz z odpowiednimi zapisami MSR 36 i MSR 38. Nowy standard obowiàzuje, poczàwszy
od roku sprawozdawczego zaczynajàcego si´ od lub po 31 marca 2004.

(d)

Reorganizacja Grupy

W wyniku realizacji Programu Restrukturyzacji i Prywatyzacji Sektora Naftowego Skarb Paƒstwa, poprzez spó∏k´ zale˝nà
Nafta Polska SA, dokona∏ w latach 1997-1999 reorganizacji podmiotów polskiego sektora naftowego. Grupa w obecnym kszta∏cie powsta∏a w rezultacie reorganizacji kilku znaczàcych spó∏ek, które dzia∏a∏y pod wspólnà kontrolà Nafty
Polskiej SA i Skarbu Paƒstwa. Istotne transakcje zawarte w celu przeprowadzenia wspomnianej reorganizacji polskiego
sektora naftowego zosta∏y przedstawione poni˝ej:

•

Przed po∏àczeniem Centrali Produktów Naftowych „CPN” SA („CPN”) z Petrochemià P∏ock
– wydzielenie Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o. przez CPN – przedsi´biorstwo zajmujàce si´ eksploatacjà
cystern kolejowych s∏u˝àcych do przewozu produktów naftowych,
– zbycie udzia∏ów w Naftobazach Sp. z o.o. przez CPN – operator du˝ych obiektów magazynowych s∏u˝àcych
do sk∏adowania produktów naftowych.

•

Nabycie rafinerii: Rafinerii Trzebinia SA oraz Rafinerii Nafty Jedlicze SA.

•

Po∏àczenie Petrochemii P∏ock SA z Centralà Produktów Naftowych „CPN” SA – g∏ówny dystrybutor w zakresie sprzeda˝y detalicznej paliw w Polsce.

W zakresie odpowiadajàcym udzia∏owi Skarbu Paƒstwa w reorganizowanych podmiotach polskiego sektora naftowego
transakcje te wykazano jako transakcje pod wspólnà kontrolà, poprzez zastosowanie metody ∏àczenia udzia∏ów analogicznie do zasad Mi´dzynarodowego Standardu RachunkowoÊci 22 „Po∏àczenie jednostek gospodarczych” („MSR 22”).
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(e)

Spó∏ki obj´te sprawozdaniami skonsolidowanymi

Niniejsze skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata koƒczàce si´ 31 grudnia 2004 i 31 grudnia 2003 obejmujà
nast´pujàce jednostki zlokalizowane w Polsce i Niemczech, wchodzàce w sk∏ad Grupy:
Udzia∏ w ogólnej liczbie g∏osów1)
31 grudnia 2004
31 grudnia 2003
(w pe∏nych %)
PKN ORLEN
ORLEN Deutschland AG 3)
ORLEN Deutschland GmbH
ORLEN Deutschland Immobilien GmbH
ORLEN Gaz Sp. z o.o.
ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.
ORLEN Medica Sp. z o.o.
ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
ORLEN Powiernik Sp. z o.o.
ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
ORLEN Transport Szczecin Sp. z o.o.
ORLEN ASFALT Sp. z o.o. (dawniej Bitrex Sp. z o.o.) 2)
Grupa Kapita∏owa ORLEN Petroprofit Sp. z o.o. 9)
w tym:
Petro-oil LCS Sp. z o.o.
Petrooktan Sp z o.o.
ORLEN Morena Sp. z o.o. 10)
Raf Trans Sp. z o.o. 6)
ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. 5)
ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o.
ORLEN Transport P∏ock Sp. z o.o.
ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o.
Zak∏ad Budowy Aparatury SA
ORLEN Transport S∏upsk Sp. z o.o.
ORLEN Transport Poznaƒ Sp. z o.o.
ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.
ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o.
ORLEN Transport Warszawa Sp. z o.o.
Grupa Kapita∏owa ORLEN Oil Sp. z o.o. 7)
ORLEN Petro-Tank Sp. z o.o.
ORLEN Transport K´dzierzyn-Koêle Sp. z o.o.
Petrotel Sp. z o.o.
Grupa Kapita∏owa Anwil SA 8)
w tym:
Przedsi´biorstwo Inwestycyjno-Remontowe Remwil Sp. z o.o.
Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us∏ugowe Pro-Lab Sp. z o.o.
Przedsi´biorstwo Us∏ug Specjalistycznych i Projektowych Chemeko Sp. z o.o.
Grupa Kapita∏owa Rafineria Trzebinia SA
w tym:
Energomedia Sp. z o.o.
Euronaft Sp. z o.o.
Nafto Wax Sp. z o.o.
Ekonaft Sp. z o.o.
Grupa Kapita∏owa Rafineria Nafty Jedlicze SA
w tym:
RAF-LAB Sp. z o.o.
RAF-ENERGIA Sp. z o.o.
RAF-KOLTRANS Sp. z o.o.
RAF-REMAT Sp. z o.o.
RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o.
Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku SA
Inowroc∏awskie Kopalnie Soli „Solino” SA

Jednostka dominujàca
100%
–
–
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

–
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%

100%
51%
100%
99%
–
98%
98%
97%
97%
97%
96%
95%
95%
94%
92%
90%
89%
89%
84%

100%
51%
51%
99%
98%
98%
98%
97%
97%
97%
96%
95%
95%
94%
92%
90%
89%
89%
76%

100%
99%
56%
77%

100%
99%
56%
77%

100%
100%
100%
99%
75%

100%
100%
100%
99%
75%

100%
100%
100%
96%
93%
81%
71%

100%
100%
100%
96%
93%
81%
71%
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31 grudnia 2004

31 grudnia 2003
(w pe∏nych %)

Grupa Kapita∏owa Ship-Service SA
w tym:
Bor-Farm Sp. z o.o.
ORLEN Automatyka Sp. z o.o.
ORLEN PetroZachód Sp. z o.o.
Petrogaz Wroc∏aw Sp. z o.o.
Petrolot Sp. z o.o.
ORLEN Projekt Sp. z o.o.
ORLEN Wir Sp. z o.o.
Petrogaz ¸apy Sp. z o.o. 4)
ORLEN Polimer Sp. z o.o. 5)

1)

56%

56%

100%
52%
52%
52%
51%
51%
51%
–
–

100%
52%
52%
52%
51%
51%
51%
100%
100%

Udzia∏ w ogólnej liczbie g∏osów jest zgodny z udzia∏em w kapitale zak∏adowym z wyjàtkiem Grupy Kapita∏owej Ship Service SA, gdzie udzia∏
w kapitale wynosi 61%

2)
3)

Od II kwarta∏u 2003 roku jednostka zale˝na bezpoÊrednio od PKN ORLEN (uprzednio jednostka zale˝na Rafinerii Trzebinia SA)
W 2004 roku spó∏ki ORLEN Deutschland GmbH i ORLEN Deutschland Immobilien GmbH zosta∏y przekszta∏cone w spó∏k´ ORLEN Deutschland AG.
W zwiàzku z tym na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku PKN ORLEN posiada akcje w jednej zorganizowanej spó∏ce

4)

Jednostka przej´ta przez ORLEN Gaz Sp. z o.o. w I kwartale 2004 roku

5)

Jednostka sprzedana w II kwartale 2004 roku

6)

Spó∏ka uprzednio konsolidowana przez Rafineri´ Nafty Jedlice SA

7)

Spó∏ka uprzednio konsolidowana przez Rafineri´ Trzebinia SA

8)

Posiadany procent uleg∏ zmianie w wyniku nabycia przez Anwil SA akcji w∏asnych celem umorzenia

9)

W 2004 roku Grupa naby∏a dodatkowo 15% udzia∏ów w Petroprofit Sp. z o.o.

10)

3.

W 2004 roku Grupa naby∏a dodatkowo 49% udzia∏ów w Morena Sp. z o.o.

Waluta pomiaru i waluta sprawozdaƒ finansowych

Walutà pomiaru jednostki dominujàcej i walutà sprawozdawczà niniejszych skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych
jest z∏oty polski. Na dzieƒ bilansowy do wyra˝onych w walutach obcych aktywów i zobowiàzaƒ stosuje si´ jednakowy,
Êredni kurs Narodowego Banku Polskiego og∏oszony na dzieƒ bilansowy.

Sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych przeliczane sà na walut´ polskà w nast´pujàcy sposób:

–

odpowiednie pozycje bilansowe po Êrednim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ bilansowy;

–

odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursie stanowiàcym Êrednià arytmetycznà Êrednich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ka˝dy dzieƒ koƒczàcy miesiàc obrotowy. Ró˝nice kursowe powsta∏e w wyniku takiego
przeliczenia sà ujmowane bezpoÊrednio w kapitale w∏asnym jako odr´bny sk∏adnik.

116

PKN ORLEN SA RAPORT ROCZNY 2004

4.

Zasady rachunkowoÊci

Sprawozdanie finansowe zosta∏o przygotowane zgodnie z konwencjà kosztu historycznego, która zosta∏a zmodyfikowana w przypadku Êrodków trwa∏ych i instrumentów finansowych.

(a)

Zasady konsolidacji

– Jednostki zale˝ne

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje dane finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA
oraz spó∏ek b´dàcych pod jego kontrolà. Przyjmuje si´, ˝e Grupa sprawuje kontrol´, je˝eli posiada bezpoÊrednio lub
poÊrednio wi´cej ni˝ 50% praw g∏osu w danej jednostce gospodarczej lub posiada zdolnoÊç do kierowania politykà
finansowà i operacyjnà jednostki gospodarczej w taki sposób, aby korzystaç z jej dzia∏alnoÊci. Kapita∏ oraz zysk netto
nale˝àcy do akcjonariuszy mniejszoÊciowych wykazywany jest odpowiednio w bilansie i rachunku zysków i strat proporcjonalnie do udzia∏u kapita∏owego nienale˝àcego bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem jednostek zale˝nych do jednostki
dominujàcej.

Metoda nabycia jest stosowana przy nabyciu udzia∏ów jednostek gospodarczych. Zasady wykazywania reorganizacji
zosta∏y omówione w nocie 2(c). Jednostki nabyte lub zbyte w ciàgu roku sà uwzgl´dniane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednio od dnia nabycia lub do dnia sprzeda˝y.

– Jednostki stowarzyszone

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych (generalnie inwestycje od 20% do 50% w kapita∏ jednostki), gdzie Grupa
wywiera znaczny wp∏yw, rozliczane sà zgodnie z metodà praw w∏asnoÊci. Ocena inwestycji w spó∏ki stowarzyszone ma
miejsce, kiedy istniejà przes∏anki wskazujàce na to, ˝e nastàpi∏a trwa∏a utrata wartoÊci lub odpis trwa∏ej utraty wartoÊci
dokonany w latach poprzednich ju˝ nie jest wymagany.

– Jednostki wspó∏zale˝ne

Inwestycje w jednostkach wspó∏zale˝nych, gdzie Grupa sprawuje wspó∏kontrol´, rozliczane sà zgodnie z metodà praw
w∏asnoÊci. Ocena inwestycji w spó∏ki wspó∏zale˝ne ma miejsce, kiedy istniejà przes∏anki wskazujàce na to, ˝e nastàpi∏a
trwa∏a utrata wartoÊci lub odpis trwa∏ej utraty wartoÊci dokonany w latach poprzednich ju˝ nie jest wymagany.

Wszystkie inne udzia∏y sà ujmowane zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” w sposób przedstawiony w nocie 4(m).

Sprawozdania finansowe spó∏ek zale˝nych, wspó∏zale˝nych oraz stowarzyszonych zosta∏y sporzàdzone za rok zakoƒczony 31 grudnia 2004 roku.
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(b)

Rzeczowy majàtek trwa∏y

Sk∏adniki rzeczowego majàtku trwa∏ego zosta∏y wykazane wed∏ug cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie
i dotychczasowy odpis z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci, z wyjàtkiem Êrodków trwa∏ych podlegajàcych przeszacowaniom,
których wartoÊç ksi´gowa jest skorygowana o przeszacowania. Przeszacowania Êrodków trwa∏ych by∏y przeprowadzane
w Polsce na podstawie przepisów wydawanych przez Ministra Finansów i mia∏y na celu odzwierciedlenie skutków
inflacji. Przeszacowania by∏y generalnie przeprowadzane przy u˝yciu wskaêników ustalonych przez G∏ówny Urzàd Statystyczny dla grup Êrodków trwa∏ych. Przeszacowania te nie spe∏ni∏y wymogów MSR 29, który wymaga zastosowania
wskaêników ogólnego wzrostu cen. Przeszacowania te równie˝ nie zosta∏y dokonane zgodnie z wymogami MSR 16,
poniewa˝ sposób dokonania przeszacowania nie zapewni∏, ˝eby przeszacowana wartoÊç Êrodków trwa∏ych odpowiada∏a ich wartoÊci godziwej na dzieƒ przeszacowania. Ostatnie przeszacowanie zosta∏o przeprowadzone na dzieƒ
1 stycznia 1995 roku i mia∏o na celu doprowadzenie wartoÊci Êrodków trwa∏ych do poziomu cen z wrzeÊnia 1994 roku.

W rezultacie tego przeszacowania zarówno wartoÊç ksi´gowa, jak i podatkowa tych aktywów zosta∏a zwi´kszona,
powodujàc wzrost kapita∏u rezerwowego z aktualizacji wyceny, a zatem równie˝ wzrost kapita∏ów w∏asnych. Grupa nie
dokona∏a przeszacowania Êrodków trwa∏ych na dzieƒ 31 grudnia 1996 roku, co jest niezgodne z MSR 29, który wymaga,
aby Êrodki trwa∏e zosta∏y skorygowane na koniec okresu hiperinflacji wed∏ug cen bie˝àcych. Grupa dokona∏a zgodnie
z polskimi przepisami przeszacowaƒ, które zwi´kszy∏y wartoÊç Êrodków trwa∏ych o 859 milionów z∏otych. Kwota równa
ró˝nicy pomi´dzy amortyzacjà przeszacowanego Êrodka trwa∏ego a amortyzacjà wynikajàcà z kosztu nabycia Êrodka
trwa∏ego nie jest przeklasyfikowana z kapita∏u rezerwowego z aktualizacji wyceny na niepodzielony zysk lub strat´ z lat
ubieg∏ych. Inwestycje w toku nie podlega∏y przeszacowaniom. Amortyzacja Êrodków trwa∏ych jest oparta na wartoÊciach
po przeszacowaniu.

Ârodki trwa∏e amortyzowane sà przez okreÊlony z góry okres u˝ytkowania przy u˝yciu metody liniowej. Stosowane sà
nast´pujàce stawki amortyzacji:
Budynki i budowle
Urzàdzenia techniczne i maszyny
Ârodki transportu i pozosta∏e

1,5-10,0%
4,0-30,0%
6,0-25,0%

Okres u˝ytkowania oraz metody amortyzacji podlegajà okresowemu przeglàdowi, aby przyj´ty okres i stosowana metoda
amortyzacji odpowiada∏y oczekiwanemu okresowi uzyskiwania korzyÊci ekonomicznych ze Êrodków trwa∏ych.

Grunty oraz inwestycje rozpocz´te nie podlegajà amortyzacji.

Spó∏ki Grupy dokonujà analizy wartoÊci netto rzeczowych sk∏adników majàtku trwa∏ego w celu okreÊlenia, czy wartoÊç
ta odzwierciedla ekonomicznà przydatnoÊç majàtku w przypadkach, gdy zdarzenia czy zmiany w otoczeniu mogà wskazywaç na trwa∏à utrat´ ich wartoÊci.
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(c)

Leasing finansowy

Aktywa u˝ytkowane na podstawie umowy najmu, dzier˝awy, leasingu lub podobnej spe∏niajàce odpowiednie kryteria
MSR 17 – „Leasing” zaliczane sà do aktywów trwa∏ych i wykazywane w kwocie ni˝szej z dwóch: wartoÊci godziwej
przedmiotu leasingu na poczàtku obowiàzywania umowy leasingowej i wartoÊci bie˝àcej minimalnych op∏at leasingowych.

Aktywa oddane do u˝ytkowania na podstawie umowy najmu, dzier˝awy, leasingu lub podobnej spe∏niajàce odpowiednie
kryteria MSR 17 zaliczane sà do nale˝noÊci d∏ugoterminowych i wykazywane w kwocie równej wartoÊci netto inwestycji
leasingowej.

d)

WartoÊç firmy i ujemna wartoÊç firmy z konsolidacji

WartoÊç firmy / ujemna wartoÊç firmy z konsolidacji powstaje w rezultacie zakupu jednostki. WartoÊç firmy z konsolidacji stanowi nadwy˝k´ ceny zakupu nad udzia∏em Spó∏ki w wartoÊci godziwej aktywów netto zakupionej jednostki.
Ujemna wartoÊç firmy z konsolidacji stanowi nadwy˝k´ udzia∏u Spó∏ki w wartoÊci godziwej aktywów netto zakupionej
jednostki nad cenà zakupu. WartoÊç firmy z konsolidacji jest rozpoznawana w momencie zakupu i amortyzowana
metodà liniowà w czasie oczekiwanego okresu uzyskiwania korzyÊci ekonomicznych. WartoÊç firmy z konsolidacji,
powsta∏a w wyniku po∏àczenia z CPN w 1999, jest amortyzowana przez okres 10 lat. Okres amortyzacji odzwierciedla
najlepsze oszacowanie okresu, w którym spodziewane jest odnoszenie korzyÊci dla Spó∏ki.

Ujemna wartoÊç firmy z konsolidacji jest ujmowana w rachunku zysków i strat w nast´pujàcy sposób: w zakresie,
w jakim ujemna wartoÊç firmy odnosi si´ do oczekiwanych do poniesienia przysz∏ych strat i kosztów – które uwzgl´dniono w planie przej´cia opracowanym przez jednostk´ przejmujàcà i które mo˝na wiarygodnie wyceniç oraz która nie
odnosi si´ do mo˝liwych do zidentyfikowania zobowiàzaƒ na dzieƒ przej´cia – ujmowana jest (odpowiednia cz´Êç
ujemnej wartoÊci firmy) jako przychód w rachunku zysków i strat w momencie, gdy dojdzie do uj´cia w sprawozdaniu
powy˝szych przysz∏ych strat i kosztów; kwot´ ujemnej wartoÊci firmy nieprzekraczajàcà wartoÊci godziwych przej´tych,
mo˝liwych do zidentyfikowania aktywów niepieni´˝nych, ujmuje si´ systematycznie jako przychód na przestrzeni czasu
odpowiadajàcego Êredniej wa˝onej pozostajàcego okresu u˝ytkowania mo˝liwych do zidentyfikowania, przyj´tych
i umarzalnych aktywów; nadwy˝k´ ujemnej wartoÊci firmy ponad wartoÊci godziwe przej´tych, mo˝liwych do zidentyfikowania aktywów niepieni´˝nych, ujmuje si´ jako przychód. Okres odpisywania wykazywanej ujemnej wartoÊci firmy
wynosi 10-12 lat od momentu zakupu akcji.

Wszystkie transakcje po∏àczenia jednostek gospodarczych zawarte po 31 marca 2004 roku sà rozliczane zgodnie z zapisami MSSF 3 „¸àczenie jednostek”. W stosunku do tych transakcji zgodnie z MSSF 3 wartoÊç firmy nie jest amortyzowana, natomiast jest poddawana corocznemu testowi na trwa∏à utrat´ wartoÊci. Natomiast ujemna wartoÊç firmy jest
jednorazowo ujmowana w rachunku zysków i strat. W stosunku do transakcji po∏àczenia jednostek gospodarczych,
które mia∏y miejsce przed 31 marca 2004 roku, Spó∏ka poczàwszy od 1 stycznia 2005 roku, zaprzestanie amortyzacji
wartoÊci firmy, wyksi´gowuje wartoÊç bilansowà umorzenia wartoÊci firmy oraz b´dzie dokonywaç corocznie testów
na trwa∏à utrat´ wartoÊci. Ujemna wartoÊç firmy z dniem 1 stycznia 2005 roku zostanie wy∏àczona z ksiàg rachunkowych, korygujàc równoczeÊnie saldo poczàtkowe niepodzielnego wyniku z lat ubieg∏ych.
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(e)

WartoÊci niematerialne

WartoÊci niematerialne sà wykazywane wed∏ug ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie i o skumulowane odpisy z tytu∏u
trwa∏ej utraty wartoÊci. WartoÊci niematerialne sà amortyzowane liniowo w okresie odpowiadajàcym szacowanemu
okresowi ich ekonomicznej u˝ytecznoÊci. Stawki amortyzacji dla wartoÊci niematerialnych wynoszà od 7% do 50%.

Spó∏ki Grupy dokonujà analizy wartoÊci netto sk∏adników niematerialnych w celu okreÊlenia, czy wartoÊç ta odzwierciedla
ekonomicznà przydatnoÊç tych sk∏adników w przypadkach, gdy zdarzenia czy zmiany w otoczeniu mogà wskazywaç na
trwa∏à utrat´ ich wartoÊci.

MSR 38 okreÊla, i˝ w momencie nabycia jednostki nale˝y ujawniç wszystkie aktywa niematerialne, dla których mo˝liwe
jest okreÊlenie wartoÊci godziwej.

Dla wszystkich transakcji po∏àczenia jednostek gospodarczych zawartych po 31 marca 2004 roku wartoÊci niematerialne
sà wyodr´bniane z podzia∏em na okreÊlone i nieokreÊlone okresy u˝ytkowania. WartoÊci niematerialne o nieokreÊlonym
okresie u˝ytkowania nie sà amortyzowane, lecz podlegajà corocznemu testowi na trwa∏à utrat´ wartoÊci.

(f)

Zapasy

Zapasy sà wyceniane w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia albo wed∏ug wartoÊci netto mo˝liwej do uzyskania,
w zale˝noÊci od tego, która z kwot jest ni˝sza, z uwzgl´dnieniem odpisów z tytu∏u utraty przydatnoÊci ekonomicznej.
WartoÊç netto mo˝liwa do uzyskania jest to cena sprzeda˝y ustalona w toku zwyk∏ej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
pomniejszona o koszty niezb´dne do doprowadzenia sprzeda˝y do skutku. Koszt ustalany jest na podstawie Êredniej
wa˝onej. Dla produktów gotowych koszt obejmuje w∏aÊciwà alokacj´ sta∏ych i zmiennych kosztów poÊrednich ustalonych dla normalnego poziomu produkcji.

(g)

Nale˝noÊci

Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug na dzieƒ ich powstania sà wykazywane w wartoÊci godziwej i ujmowane w okresach
póêniejszych wed∏ug zamortyzowanego kosztu oraz pomniejszane o odpisy aktualizujàce nale˝noÊci wàtpliwe.

(h)

Ârodki pieni´˝ne i ekwiwalenty Êrodków pieni´˝nych

Ârodki pieni´˝ne obejmujà gotówk´ w kasie i w banku. Ekwiwalenty Êrodków pieni´˝nych sà krótkoterminowymi
inwestycjami o du˝ej p∏ynnoÊci, ∏atwo wymienialnymi na okreÊlone kwoty Êrodków pieni´˝nych oraz nara˝onymi
na nieznaczne ryzyko zamiany wartoÊci.

(i)

Przychody

Przychody sà rozpoznawane, kiedy istnieje prawdopodobieƒstwo, ˝e Grupa uzyska korzyÊci ekonomiczne z tytu∏u transakcji oraz ˝e kwot´ przychodu mo˝na wyceniç w wiarygodny sposób. Przychody sà rozpoznawane po pomniejszeniu
o podatek od towarów i us∏ug (VAT), podatek akcyzowy, op∏at´ paliwowà oraz rabaty. Przychody ze sprzeda˝y towarów
i produktów sà uznawane w chwili wydania towaru lub produktu, kiedy nastàpi∏o przeniesienie ryzyka i korzyÊci.
Przychody z tytu∏u realizacji instrumentów zabezpieczajàcych przep∏ywy pieni´˝ne korygujà wartoÊç przychodów.
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(j)

Po˝yczki i kredyty

Koszty po˝yczek i kredytów, w tym ró˝nice kursowe powstajàce w zwiàzku z po˝yczkami i kredytami w walucie obcej
w stopniu, w jakim sà uznawane za korekt´ kosztów odsetek, sà rozpoznawane w okresie, którego dotyczà, z wyjàtkiem
tych, które mo˝na bezpoÊrednio przyporzàdkowaç nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego sk∏adnika
aktywów, a wi´c kapitalizowaç. Kapitalizacja kosztów po˝yczek i kredytów rozpoczyna si´, gdy ponoszone sà koszty
po˝yczek i kredytów oraz dzia∏ania niezb´dne do przygotowania sk∏adnika aktywów do jego zamierzonego u˝ytkowania
lub sprzeda˝y sà w toku. Ârednie stopy kapitalizacji liczone sà jako stosunek poniesionych kosztów finansowych do Êredniego salda inwestycji w toku. Koszty po˝yczek i kredytów sà ponoszone do momentu, kiedy sk∏adnik aktywów jest
w istotnych aspektach przygotowany do zamierzonego u˝ytkowania. W przypadku gdy wartoÊç bilansowa sk∏adnika
aktywów przewy˝sza jego wartoÊç mo˝liwà do odzyskania, wartoÊç bilansowà pomniejsza si´ o odpis z tytu∏u trwa∏ej
utraty wartoÊci.

Po˝yczki sà poczàtkowo ujmowane w wartoÊci godziwej otrzymanych wp∏ywów, pomniejszonych o koszty transakcyjne.
Nast´pnie wykazywane sà po zamortyzowanej cenie nabycia, pos∏ugujàc si´ metodà efektywnej stopy procentowej.
Ró˝nica pomi´dzy wp∏ywami netto a wartoÊcià wykupu jest wykazywana w zysku lub w stracie netto w okresie wykorzystywania kredytu lub po˝yczki.

(k)

Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe

Zgodnie z zak∏adowymi systemami wynagradzania pracownicy niektórych spó∏ek Grupy majà prawo do nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Nagrody jubileuszowe sà wyp∏acane pracownikom po przepracowaniu okreÊlonej
liczby lat. Odprawy emerytalne sà wyp∏acane jednorazowo, w momencie przejÊcia na emerytur´. WysokoÊç odpraw
emerytalnych i nagród jubileuszowych zale˝y od sta˝u pracy oraz Êredniego wynagrodzenia pracownika. Spó∏ki nie wydzielajà aktywów, które w przysz∏oÊci s∏u˝y∏yby uregulowaniu zobowiàzaƒ z tytu∏u odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Spó∏ki Grupy tworzà rezerw´ na przysz∏e zobowiàzania z tytu∏u odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych
w celu przyporzàdkowania kosztów do okresów, których dotyczà. Wed∏ug MSR 19 nagrody jubileuszowe sà innymi d∏ugoterminowymi Êwiadczeniami pracowniczymi, natomiast odprawy emerytalne sà programami okreÊlonych Êwiadczeƒ
po okresie zatrudnienia. WartoÊç bie˝àca tych zobowiàzaƒ zosta∏a obliczona przez niezale˝nego aktuariusza przy stopie
dyskontowej 5% p.a. oraz Êredniej stopie przyrostu p∏ac do 3% p.a. Naliczone zobowiàzania sà równe zdyskontowanym p∏atnoÊciom, które w przysz∏oÊci zostanà dokonane, z uwzgl´dnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczà okresu do
dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte sà na danych historycznych.
Zyski i straty z obliczeƒ aktuarialnych sà rozpoznawane w rachunku zysków i strat. W ciàgu okresów 12 miesi´cy zakoƒczonych 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia 2003 roku spó∏ki Grupy wyp∏aci∏y nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne po 27 milionów z∏otych.

(l)

Transakcje w walutach obcych

Transakcje przeprowadzane w walutach obcych sà ksi´gowane po przeliczeniu na walut´ pomiaru po kursie wymiany
z dnia przeprowadzenia transakcji. Monetarne aktywa i pasywa wyra˝one w obcych walutach sà wykazywane wed∏ug
kursów walut na dzieƒ bilansowy. Zyski i straty powsta∏e w wyniku zmian kursów walut po dacie transakcji sà wykazywane jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat, poza tymi podlegajàcymi kapitalizacji, a wymienionymi w punkcie 4(j).
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(m)

Instrumenty finansowe

Aktywa finansowe dzielone sà na nast´pujàce kategorie: aktywa finansowe utrzymywane do up∏ywu terminu zapadalnoÊci, przeznaczone do obrotu, dost´pne do sprzeda˝y oraz po˝yczki udzielone i nale˝noÊci w∏asne. Aktywa finansowe
utrzymywane do up∏ywu terminu zapadalnoÊci sà to inwestycje o okreÊlonych lub mo˝liwych do okreÊlenia p∏atnoÊciach
oraz ustalonym terminie zapadalnoÊci, które Grupa zamierza i ma mo˝liwoÊç utrzymaç w posiadaniu do up∏ywu zapadalnoÊci z wyjàtkiem kredytów i wierzytelnoÊci w∏asnych Grupy. Aktywa finansowe nabyte w celu generowania zysku
dzi´ki krótkoterminowym wahaniom ceny sà klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu. Wszystkie pozosta∏e aktywa
finansowe, nieb´dàce kredytami i wierzytelnoÊciami w∏asnymi Grupy, sà aktywami finansowymi dost´pnymi do sprzeda˝y.

Aktywa finansowe utrzymywane do up∏ywu terminu zapadalnoÊci zawierajà si´ w aktywach d∏ugoterminowych, je˝eli
ich zapadalnoÊç przekroczy 12 miesi´cy od dnia bilansowego. Aktywa przeznaczone do obrotu zaliczane sà do aktywów obrotowych, je˝eli zarzàd ma zamiar zrealizowaç je w ciàgu 12 miesi´cy od dnia bilansowego.

Nabycie i sprzeda˝ aktywów finansowych rozpoznawane jest na dzieƒ dokonania transakcji. W momencie poczàtkowego
uj´cia sà one wyceniane po cenie nabycia, czyli w wartoÊci godziwej, obejmujàcej koszty transakcji.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu sà wyceniane w wartoÊci godziwej, nie potràcajàc kosztów transakcji,
uwzgl´dniajàc ich wartoÊç rynkowà na dzieƒ bilansowy.

Zmiany wartoÊci godziwej aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu uwzgl´dniane sà w przychodach lub kosztach
finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do up∏ywu terminu zapadalnoÊci wyceniane sà wed∏ug zamortyzowanej
ceny nabycia przy u˝yciu efektywnej stopy procentowej.

Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y sà ujmowane wed∏ug wartoÊci godziwej, nie potràcajàc kosztów transakcji,
uwzgl´dniajàc ich wartoÊç rynkowà na dzieƒ bilansowy. W przypadku braku notowaƒ gie∏dowych na aktywnym rynku
i braku mo˝liwoÊci wiarygodnego okreÊlenia ich wartoÊci godziwej metodami alternatywnymi aktywa finansowe
dost´pne do sprzeda˝y wyceniane sà w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci.

Dodatnià i ujemnà ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià godziwà a cenà nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony,
aktywów dost´pnych do sprzeda˝y, jeÊli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których
wartoÊç godziwa mo˝e byç ustalona w inny wiarygodny sposób, odnosi si´ na kapita∏ rezerwowy z aktualizacji wyceny.
Spadek wartoÊci aktywów dost´pnych do sprzeda˝y poni˝ej pierwotnego kosztu nabycia spowodowany trwa∏à utratà
wartoÊci odnosi si´ w rachunek zysków i strat jako koszt finansowy.

Udzielone po˝yczki ujmowane sà wed∏ug zamortyzowanego kosztu.

Instrumenty pochodne, które nie sà okreÊlane jako instrumenty zabezpieczajàce i sà klasyfikowane jako aktywa
lub zobowiàzania finansowe przeznaczone do obrotu, wykazywane sà w wartoÊci godziwej, z uwzgl´dnieniem zmian
wartoÊci godziwej w rachunku zysków i strat.

Instrumenty pochodne, które sà okreÊlane jako instrumenty zabezpieczajàce przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych, wykazywane sà w wartoÊci godziwej, z uwzgl´dnieniem zmian tej wartoÊci:
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–

w cz´Êci uznanej za skuteczne zabezpieczenie, bezpoÊrednio w kapitale w∏asnym w sprawozdaniu ze zmian w kapitale w∏asnym;

–

w cz´Êci uznanej za nieskutecznà w rachunku zysków i strat;

–

przep∏ywy z rozliczenia instrumentów zabezpieczajàcych b´dàce wynikiem ich okresowej amortyzacji korygujà
pozycj´ zabezpieczanà.

W zwiàzku z wdro˝eniem w 2004 roku rachunkowoÊci zabezpieczeƒ Grupa prezentuje cz´Êç efektywnà (do momentu realizacji) i nieefektywnà zmian wartoÊci godziwej instrumentów finansowych spe∏niajàcych wymogi rachunkowoÊci zabezpieczeƒ i stanowiàcych instrumenty zabezpieczajàce przep∏ywy pieni´˝ne odpowiednio w kapita∏ach i rachunku zysków i strat.

Wbudowane instrumenty pochodne sà oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne, je˝eli wszystkie
z nast´pujàcych warunków sà spe∏nione:

–

charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie sà ÊciÊle zwiàzane z ekonomicznym charakterem
i ryzykiem umowy, w którà dany instrument jest wbudowany;

–

samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spe∏nia∏by definicje instrumentu pochodnego;

–

instrument hybrydowy (z∏o˝ony) nie jest wykazywany w wartoÊci godziwej, a zmiany jego wartoÊci godziwej nie sà
odnoszone w zysk/strat´ netto.

Wbudowane instrumenty pochodne sà wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne, które
nie sà okreÊlone jako instrumenty zabezpieczajàce.

WartoÊç bilansowa Êrodków pieni´˝nych, nale˝noÊci, zobowiàzaƒ i rozliczeƒ mi´dzyokresowych biernych jest zbli˝ona
do ich wartoÊci godziwych.

Instrumenty finansowe nie sà ujmowane w sprawozdaniu finansowym, je˝eli wobec nich nastàpi∏a utrata kontroli
i uprawnieƒ wynikajàcych z umowy, na którà si´ sk∏ada∏y. Zwykle nast´puje to wraz ze sprzeda˝à instrumentu lub w przypadku, kiedy wszystkie przep∏ywy pieni´˝ne zwiàzane z danym instrumentem sà przekazane niezale˝nej stronie trzeciej.

(n)

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy obliczany jest od zysku brutto z uwzgl´dnieniem podatku odroczonego. Podatek odroczony
obliczany jest przy u˝yciu metody bilansowej. Podatek odroczony odzwierciedla efekt podatkowy netto przejÊciowych
ró˝nic pomi´dzy wartoÊcià bilansowà danego sk∏adnika aktywów lub pasywów a jego wartoÊcià podatkowà. Aktywa
oraz rezerwy z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego sà obliczane z u˝yciem obowiàzujàcych stawek podatku
przewidywanych na przysz∏e lata, w których oczekuje si´, ˝e przejÊciowe ró˝nice zrealizujà si´ wed∏ug stawek podatkowych og∏oszonych lub ustanowionych na dzieƒ bilansowy.

Aktywa z tytu∏u podatku odroczonego od ró˝nic przejÊciowych sà uznawane tylko wówczas, jeÊli jest prawdopodobne
wystàpienie w przysz∏oÊci wystarczajàcej wielkoÊci podstawy opodatkowania, od której te ró˝nice b´dà mog∏y byç odliczone.
Dla celów obliczenia podatku odroczonego premia od ulgi inwestycyjnej traktowana jest jako ró˝nica przejÊciowa, wykazywana jako pozycja aktywów z tytu∏u podatku odroczonego i ujmowana w roku dokonania odliczenia z tytu∏u ulgi
inwestycyjnej.
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Rezerwy z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego sà tworzone w odniesieniu do wszystkich przejÊciowych ró˝nic
podatkowych, z wyjàtkiem przypadków gdy rezerwa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego wynika z wartoÊci
firmy, której amortyzacja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Aktywa oraz rezerwy z tytu∏u podatku odroczonego sà tworzone bez wzgl´du na to, kiedy ma nastàpiç ich realizacja.

Aktywa oraz rezerwy z tytu∏u podatku odroczonego nie sà dyskontowane i sà klasyfikowane jako aktywa trwa∏e
lub zobowiàzania d∏ugoterminowe w bilansie.

(o)

Zysk na jednà akcj´

Zysk na jednà akcj´ dla ka˝dego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez Êrednià
wa˝onà iloÊç akcji w danym okresie. Rozwodniony zysk na jednà akcj´ dla ka˝dego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto za dany okres skorygowanego o zmiany zysku wynikajàce z zamiany potencjalnych akcji zwyk∏ych
przez przewidywanà Êrednià wa˝onà liczb´ akcji.

(p)

Rezerwy

Grupa tworzy rezerwy w przypadku, kiedy w nast´pstwie przesz∏ych zdarzeƒ powstaje potencjalne, mo˝liwe do oszacowania zobowiàzanie, które w przysz∏oÊci mo˝e z du˝ym prawdopodobieƒstwem spowodowaç wyp∏yw z Grupy aktywów
generujàcych korzyÊci ekonomiczne. WysokoÊç utworzonych rezerw jest weryfikowana na dzieƒ bilansowy w celu skorygowania do wysokoÊci szacunków zgodnych ze stanem wiedzy na ten dzieƒ. W przypadku gdy wp∏yw zmian wartoÊci
pieniàdza w czasie jest istotny, wysokoÊç rezerwy ustalana jest na poziomie bie˝àcej wartoÊci spodziewanych przysz∏ych
wydatków koniecznych do uregulowania zobowiàzania.

(q)

Rezerwy zwiàzane z ochronà Êrodowiska

Spó∏ki wchodzàce w sk∏ad Grupy tworzà rezerwy na przysz∏e zobowiàzania z tytu∏u kosztów rekultywacji ska˝onych
gruntów lub eliminacji szkodliwych substancji w przypadku wyst´powania prawnego lub praktycznego obowiàzku
wykonania tych czynnoÊci. WysokoÊç rezerwy na rekultywacj´ podlega okresowej weryfikacji na podstawie raportów
sporzàdzonych przez niezale˝nych ekspertów. Spó∏ka na bie˝àco dokonuje rekultywacji ska˝onych gruntów, co skutkuje
zmniejszeniem rezerwy na rekultywacj´ poprzez jej wykorzystanie.

(r)

Szacunki Zarzàdu Spó∏ki

Sporzàdzenie skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych zgodnie z MSSF wymaga od Zarzàdu Spó∏ki dokonania
pewnych szacunków i za∏o˝eƒ, które znajdujà odzwierciedlenie w tych sprawozdaniach oraz w notach objaÊniajàcych
do tych sprawozdaƒ. Rzeczywiste wyniki mogà si´ ró˝niç od tych szacunków.

5.
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Rzeczowy majàtek trwa∏y
31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Grunty
Budynki i budowle
Urzàdzenia techniczne i maszyny
Ârodki transportu i pozosta∏e
Inwestycje w toku

366
5 274
2 485
311
1 245

365
5 385
2 886
314
857

Razem

9 681

9 807
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Nast´pujàce zmiany wartoÊci mia∏y miejsce w poszczególnych latach:
Grunty

Budynki
i budowle

Urzàdzenia
techniczne
i maszyny

Ârodki
transportu
i pozosta∏e

Inwestycje
w toku

Razem

8 631
403
418
–
4
(194)

8 899
417
334
(16)
(2)
(739)

977
138
11
(17)
(2)
(61)

486
1 301
–
–
–
(930)

19 130
2 286
973
(33)
–
(1 933)

Koszt
1 stycznia 2003
Zwi´kszenia
Nabycie spó∏ek zale˝nych
Sprzeda˝ spó∏ek zale˝nych
Reklasyfikacje
Zmniejszenia, w tym:
Transfery do pozosta∏ych
grup Êrodków trwa∏ych

137
27
210
–
–
(9)
–

–

–

–

(868)

(868)

31 grudnia 2003

365

9 262

8 893

1 046

857

20 423

1 stycznia 2004
Zwi´kszenia
Sprzeda˝ spó∏ek zale˝nych
Reklasyfikacje
Zmniejszenia, w tym:
Transfery do pozosta∏ych
grup Êrodków trwa∏ych
Ró˝nice kursowe z wyceny
ORLEN Deutschland

365
29
–
–
(28)

9 262
428
(9)
4
(165)

8 893
323
–
(4)
(216)

1 046
112
(12)
–
(46)

857
1 290
–
–
(902)

20 423
2 182
(21)
–
(1 357)

–

–

–

–

(824)

(824)

(28)

(60)

(56)

(2)

–

(146)

31 grudnia 2004

366

9 520

8 996

1 100

1 245

21 227

–
–
–
–
–
–
–
–

3 500
389
4
48
59
–
3
(126)

5 870
700
4
5
140
(11)
(1)
(700)

671
106
–
–
8
(13)
(2)
(38)

–
–
–
–
–
–
–
–

10 041
1 195
8
53
207
(24)
–
(864)

31 grudnia 2003

–

3 877

6 007

732

–

10 616

1 stycznia 2004
Amortyzacja
Inne zwi´kszenia
Odpisy aktualizujàce
Sprzeda˝ spó∏ek zale˝nych
Reklasyfikacje
Zmniejszenia, w tym:
Ró˝nice kursowe z wyceny
ORLEN Deutschland

–
–
–
–
–
–
–

3 877
421
1
39
(1)
2
(93)

6 007
673
2
19
–
(2)
(188)

732
102
–
–
(6)
–
(39)

–
–
–
–
–
–
–

10 616
1 196
3
58
(7)
–
(320)

–

(10)

(24)

(2)

–

(36)

31 grudnia 2004

–

4 246

6 511

789

–

11 546

31 grudnia 2003

365

5 385

2 886

314

857

9 807

31 grudnia 2004

366

5 274

2 485

311

1 245

9 681

Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2003
Amortyzacja
Inne zwi´kszenia
Odpisy aktualizujàce
Nabycie spó∏ek zale˝nych
Sprzeda˝ spó∏ek zale˝nych
Reklasyfikacje
Zmniejszenia

WartoÊç ksi´gowa netto

Przeniesienia z inwestycji rozpocz´tych na poszczególne grupy Êrodków trwa∏ych wykazane sà w pozycji zwi´kszenia.
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Zgodnie z MSSF 1, obowiàzujàcym od 1 stycznia 2004 roku, grunty oddane w wieczyste u˝ytkowanie spó∏kom Grupy
na mocy przepisów prawa spe∏niajà definicj´ aktywów. Zgodnie z „Za∏o˝eniami Koncepcyjnymi Sporzàdzania i Prezentacji Sprawozdaƒ Finansowych” opracowanymi przez Rad´ ds. Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci aktywo
jest to zasób kontrolowany przez jednostk´ w wyniku zdarzeƒ z przesz∏oÊci, z którego, wed∏ug przewidywaƒ, jednostka
osiàgnie w przysz∏oÊci korzyÊci ekonomiczne. WartoÊç takiego aktywa powinna zostaç uj´ta w sprawozdaniu finansowym
wed∏ug ceny nabycia.

Sk∏adniki rzeczowego majàtku trwa∏ego o wartoÊci bilansowej 167 milionów z∏otych stanowi∏y zabezpieczenie zobowiàzaƒ Grupy na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku, a na dzieƒ 31 grudnia 2003 roku 464 miliony z∏otych.

Odpisy aktualizujàce wykazane w ruchu rzeczowego majàtku trwa∏ego przedstawiajà kwot´, o którà wartoÊç ksi´gowa
netto aktywów przewy˝sza∏a wartoÊç realizacji tego majàtku. Odpisy aktualizujàce wartoÊç majàtku trwa∏ego powi´kszajà koszty operacyjne. Odpisy aktualizujàce z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci Êrodków trwa∏ych rozpoznane w roku
2003 i 2004 roku wynikajà z procesu restrukturyzacji Spó∏ki – (integracja z by∏ymi oddzia∏ami CPN) i odnoszà si´ g∏ównie do magazynów sk∏adowania paliw p∏ynnych oraz stacji paliw.

Sk∏adniki rzeczowego majàtku trwa∏ego Grupy nie stanowià nieruchomoÊci inwestycyjnych w rozumieniu MSR 40.

Na dzieƒ 31 grudnia 2004 i 31 grudnia 2003 roku inwestycje w toku obejmowa∏y:
31 grudnia 2004
Rewamping wytwórni Olefin II
Infrastruktura Olefin II
Intensyfikacja IFP, Pyrotolu, Butadienu
Intensyfikacja Instalacji Ekstrakcji Aromatów
Infrastruktura PP III i PE III
Zmiana technologii produkcji chloru z diafragmowej na membranowà
Budowa instalacji do odolejania parafin
Budowa podziemnego magazynu ropy i paliw
Budowa instalacji odsiarczania benzyny Kraking
Modernizacja gospodarki Êciekowej
Budowa instalacji do produkcji biodiesla
Budowa instalacji do produkcji Êwiec
Zwi´kszenie zdolnoÊci produkcyjnej instalacji Biturox
Budowa magazynu paliw w Ostrowie Wielkopolskim
Modernizacja bazy magazynowej w MoÊciskach
Pozosta∏e inwestycje w toku
Razem

31 grudnia 2003

864
94
80
46
41
28
24
17
16
10
8
8
–
–
–
9

471
48
33
8
–
–
–
9
–
–
–
–
66
38
26
158

1 245

857

Spó∏ki Grupy rozpoznajà koszty utrzymania i remontów w momencie ich poniesienia.

Kwoty skapitalizowanych kosztów finansowych (w tym ró˝nic kursowych) za okres rok zakoƒczony 31 grudnia 2004 roku
wynoszà (132) miliony z∏otych i za rok zakoƒczony 31 grudnia 2003 roku wynoszà (1) milion z∏otych. Ârednie stopy
kapitalizacji wynosi∏y (7)% w roku zakoƒczonym 31 grudnia 2004 roku i (1)% w roku zakoƒczonym 31 grudnia 2003 roku.
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6.

Ujemna wartoÊç firmy netto
31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Centrala Produktów Naftowych „CPN” SA*
Anwil SA
Orlen Deutschland A.G.
Pozosta∏e

51
(237)
(70)
11

61
(276)
(75)
17

Razem

(245)

(273)

*

WartoÊç firmy powsta∏a przy po∏àczeniu Petrochemii P∏ock z CPN, w zwiàzku z nabyciem 19,43% akcji b´dàcych w posiadaniu pracowników CPN

W okresie 12 miesi´cy zakoƒczonym 31 grudnia 2004 roku i w okresie 12 miesi´cy zakoƒczonym 31 grudnia 2003 roku
wystàpi∏y nast´pujàce zmiany ujemnej wartoÊci firmy netto:
Rok zakoƒczony
31 grudnia 2004

Rok zakoƒczony
31 grudnia 2003

(402)

(322)

–
(4)
14

(71)
(9)
–

(392)

(402)

Umorzenie na poczàtek okresu

129

100

Amortyzacja ujemnej wartoÊci firmy netto w okresie

181)

292)

Koniec okresu

147

129

(245)

(273)

WartoÊç brutto ujemnej wartoÊci firmy netto na poczàtek okresu
Zwi´kszenie ujemnej wartoÊci firmy powsta∏ej w wyniku nabycia
dzia∏alnoÊci w Niemczech
Ró˝nice kursowe dotyczàce nabytej dzia∏alnoÊci w Niemczech
Pozosta∏e zwi´kszenia wartoÊci firmy/ (ujemnej wartoÊci firmy)
Koniec okresu

WartoÊç netto na koniec okresu

Ujemna wartoÊç firmy nie odnosi si´ do oczekiwanych przysz∏ych strat i kosztów i jest ujmowana w rachunku zysków
i strat jako przychód systematycznie na przestrzeni czasu odpowiadajàcego Êredniej wa˝onej pozostajàcego okresu
u˝ytkowania mo˝liwych do zidentyfikowania przej´tych i umarzalnych aktywów.

1) Z tego (16) milionów dotyczy amortyzacji wartoÊci firmy oraz 34 miliony dotyczà odpisu ujemnej wartoÊci firmy zaprezentowane w pozosta∏ych
przychodach / (kosztach) operacyjnych netto w skonsolidowanym rachunku zysków i strat
2) Z tego (16) milionów dotyczy amortyzacji wartoÊci firmy oraz 45 milionów dotyczy odpisu ujemnej wartoÊci firmy zaprezentowane w pozosta∏ych
przychodach / (kosztach) operacyjnych netto w skonsolidowanym rachunku zysków i strat
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7.

WartoÊci niematerialne
31 grudnia 2004

Oprogramowanie
Patenty i znaki towarowe
Pozosta∏e
Razem

31 grudnia 2003

15
61
37

12
66
43

113

121

Zmiany stanu wartoÊci niematerialnych przedstawia∏y si´ nast´pujàco:
Oprogramowanie

Patenty
i znaki
towarowe

Pozosta∏e

Razem

WartoÊç ksi´gowa brutto
1 stycznia 2003
Zwi´kszenia
Nabycie spó∏ek zale˝nych
Zmniejszenia

16
7
7
(2)

175
15
–
(2)

33
15
21
(3)

224
37
28
(7)

31 grudnia 2003

28

188

66

282

1 stycznia 2004
Zwi´kszenia
Zmniejszenia

28
11
(4)

188
26
(1)

66
15
(12)

282
52
(17)

31 grudnia 2004

35

213

69

317

1 stycznia 2003
Amortyzacja
Nabycie spó∏ek zale˝nych
Zmniejszenia

13
3
2
(2)

91
32
–
(1)

13
6
5
(1)

117
41
7
(4)

31 grudnia 2003

16

122

23

161

1 stycznia 2004
Amortyzacja
Odpisy aktualizujàce
Zmniejszenia

16
5
–
(1)

122
30
–
–

23
6
6
(3)

161
41
6
(4)

31 grudnia 2004

20

152

32

204

31 grudnia 2003

12

66

43

121

31 grudnia 2004

15

61

37

113

Umorzenie

WartoÊç ksi´gowa netto
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8.

Aktywa finansowe

(a)

inwestycje dost´pne do sprzeda˝y
31 grudnia
2004

31 grudnia
2003

Udzia∏ Grupy
w kapitale na
31 grudnia
2004

Prawa
g∏osu
Grupy

436

436

19,61%

19,61%

AWSA Holland II B.V.

61

61

9,22%

9,22%

Podmiot dominujàcy
Autostrady Wielkopolskiej SA

Telewizja Familijna

26

26

11,96%

9,61%

Dzia∏alnoÊç radiowa
i telewizyjna

Pozosta∏e
Razem
Odpis z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci

55
578
(52)

29
552
(40)

WartoÊç netto inwestycji
dost´pnych do sprzeda˝y

526

512

Polkomtel SA

(b)

Operator telefonii
komórkowej GSM

udzielone po˝yczki

Pozosta∏e

11

22

Razem

11

22

(c)

Podstawowa
dzia∏alnoÊç

inwestycje utrzymywane do up∏ywu terminu zapadalnoÊci

Telewizja Familijna SA obligacje1)
Odpis z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci
WartoÊç netto inwestycji
utrzymywanych do up∏ywu zapadalnoÊci
Razem wartoÊç netto
aktywów finansowych

26
(26)

26
(26)

–

–

537

534

1) W dniu 8 kwietnia 2003 roku og∏oszono upad∏oÊç spó∏ki Telewizja Familijna SA; wartoÊç ksi´gowa akcji i obligacji na 31 grudnia 2004 roku
i na 31 grudnia 2003 roku jest obj´ta rezerwà w pe∏nej wysokoÊci

Inwestycje dost´pne do sprzeda˝y sà ujmowane wed∏ug ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytu∏u trwa∏ej utraty
wartoÊci, poniewa˝ nie sà notowane na aktywnym rynku i ich wartoÊç godziwa nie mo˝e zostaç wiarygodnie okreÊlona
metodami alternatywnymi.

Akcje spó∏ki Polkomtel SA, polskiego operatora telefonii komórkowej GSM, zosta∏y wykazane wed∏ug kosztu nabycia
w wysokoÊci 436 milionów z∏otych (19,61% udzia∏u w kapitale akcyjnym) na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku. Zdaniem
Zarzàdu Spó∏ki w oparciu o dokonanà analiz´ PKN ORLEN nie wywiera znaczàcego wp∏ywu na Polkomtel SA, zatem
Polkomtel SA nie jest spó∏kà stowarzyszonà PKN ORLEN.

Na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku PKN ORLEN posiada∏ udzia∏y stanowiàce 9,22% udzia∏ów w kapitale zak∏adowym spó∏ki
AW SA Holland II B.V. („AWSA”) o ∏àcznej cenie nabycia 61 milionów z∏otych. AWSA jest podmiotem dominujàcym
spó∏ki Autostrada Wielkopolska SA, która posiada licencje na budow´ autostrad w Polsce. Spó∏ka posiada opcj´
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sprzeda˝y udzia∏ów AWSA na ka˝de ˝àdanie do dnia 31 grudnia 2006 roku oraz opcj´ sprzeda˝y mo˝liwà do zrealizowania do dnia 7 stycznia 2038 roku w przypadku wycofania si´ z inwestycji Kulczyk Holding SA. W ocenie Zarzàdu
Spó∏ki obie opcje sà w pe∏ni realizowalne. Dodatkowo PKN ORLEN SA wystawi∏ Kulczyk Holding SA opcj´ kupna udzia∏ów AW SA Holland II B.V. na ka˝de ˝àdanie z∏o˝one pomi´dzy 1 stycznia 2005 roku a 31 grudnia 2006 roku.

Udzia∏y AWSA nie sà notowane na aktywnym rynku, a ich wartoÊç godziwa, b´dàca podstawà wyceny opcji, zdaniem
Zarzàdu nie mo˝e zostaç wiarygodnie okreÊlona. W zwiàzku z tym, zarówno opcje sprzeda˝y, jak i wystawiona przez
Spó∏k´ opcja kupna nie zosta∏y wycenione. Akcje zosta∏y uj´te w bilansie po cenie nabycia. WartoÊç nabycia opcji zaliczona zosta∏a w koszty okresu, w którym opcja ta zosta∏a nabyta.

9.

Akcje i udzia∏y w jednostkach konsolidowanych metodà praw w∏asnoÊci

Na dzieƒ 31 grudnia 2004 i 31 grudnia 2003 roku Grupa posiada∏a udzia∏y i akcje w nast´pujàcych jednostkach konsolidowanych metodà praw w∏asnoÊci:
WartoÊç bilansowa
31 grudnia 2004

Udzia∏ Grupy
31 grudnia 2003

Podstawowa
w kapitale
na 31 grudnia 2004

444

384

50%

52

52

48,71%

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
Naftoport Sp. z o.o.

Inne
Razem

54

57

550

493

Dzia∏alnoÊç
produkcja, dystrybucja
i sprzeda˝ poliolefin
budowa, eksploatacja i utrzymanie
stanowisk prze∏adunkowych
paliw p∏ynnych

PKN ORLEN SA posiada 50-procentowy udzia∏ w spó∏ce joint venture – Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., zajmujàcej si´
produkcjà, dystrybucjà i sprzeda˝à poliolefin.

Na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku i za lata zakoƒczone tà datà udzia∏ Grupy w aktywach, zobowiàzaniach, przychodach
i kosztach wspólnego przedsi´wzi´cia przedstawia∏ si´ nast´pujàco:

Aktywa obrotowe
Aktywa trwa∏e
Zobowiàzania krótkoterminowe
Zobowiàzania d∏ugoterminowe
Przychody
Koszt w∏asny sprzeda˝y
Koszty ogólnego zarzàdu
Koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem
Obcià˝enia z tytu∏u podatku dochodowego
Zysk netto

31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

154
861
98
347
537
(444)
(9)
(4)
66
(14)

173
526
179
–
363
(319)
(6)
–
29
(7)

52

22

Basell Orlen Polyolefins nie sporzàdza sprawozdaƒ finansowych zgodnych z Mi´dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej i nie posiada opinii z badania sprawozdaƒ sporzàdzonych zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej.
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10.

Zapasy
31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Wyroby gotowe
Pó∏produkty i produkty w toku
Towary
Materia∏y

1 094
324
204
1 651

971
285
260
1 542

Zapasy netto

3 273

3 058

Odpisy aktualizujàce wartoÊç zapasów do wartoÊci netto mo˝liwej do uzyskania wynios∏y 7 milionów z∏otych w roku
zakoƒczonym 31 grudnia 2004 roku i 1 milion z∏otych w roku zakoƒczonym 31 grudnia 2003 roku.

Na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku wartoÊç bilansowa zapasów wycenionych wed∏ug wartoÊci netto mo˝liwej do uzyskania
wynios∏a 26 milionów z∏otych, a na dzieƒ 31 grudnia 2003 roku 71 milionów z∏otych.

Na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia 2003 roku na zapasach o wartoÊci bilansowej odpowiednio 14 i 37 milionów
z∏otych na ka˝dy dzieƒ bilansowy by∏ ustanowiony zastaw jako zabezpieczenie zobowiàzaƒ Grupy.

Poczàwszy od roku 2002, wymagany poziom zapasów obowiàzkowych tworzy si´ na podstawie harmonogramu zgodnie
z rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 roku, DzU 84 poz. 756, tak aby na koniec 2008 roku ich
wielkoÊç osiàgn´∏a poziom 76 dni produkcji i importu paliw ciek∏ych, osiàgni´tych w poprzednim roku kalendarzowym,
pomniejszonych o eksport (ponadto Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki odpowiedzialny jest za tworzenie rezerw
gospodarczych paliw ciek∏ych w iloÊci równej 14-dniowej konsumpcji paliw w danym roku). Na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku
i 31 grudnia 2003 roku wartoÊç zapasów obowiàzkowych w Grupie wynios∏a odpowiednio 1 304 i 1 064 miliony z∏otych.

11.

Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i inne
31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug
Nale˝noÊci podatkowe
Nale˝noÊci z tytu∏u sprzeda˝y udzia∏ów w NOM
Pozosta∏e nale˝noÊci

2 430
213
112
675

2 027
226
112
465

Nale˝noÊci brutto

3 430

2 830

Odpis aktualizujàcy na nale˝noÊci wàtpliwe
Nale˝noÊci netto

(473)

(317)

2 957

2 513

Nale˝noÊci obejmujà nale˝noÊci w walutach obcych w wysokoÊci 383 milionów z∏otych na 31 grudnia 2004 roku
i 421 milionów z∏otych na 31 grudnia 2003 roku. Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug wynikajà g∏ównie ze sprzeda˝y
wyrobów gotowych i towarów handlowych.

Koncentracja ryzyka zwiàzanego z nale˝noÊciami handlowymi jest ograniczona ze wzgl´du na du˝à liczb´ kontrahentów z kredytem kupieckim rozproszonych w ró˝nych sektorach gospodarki polskiej i niemieckiej.

Przyj´ty okres sp∏aty nale˝noÊci zwiàzany z normalnym tokiem sprzeda˝y wynosi 14-30 dni.

Maksymalne ryzyko kredytowe zwiàzane z kredytem kupieckim wynosi 2 957 milionów z∏otych. W ocenie Zarzàdu ryzyko
zagro˝onych nale˝noÊci jest odzwierciedlone poprzez dokonanie odpisu aktualizujàcego na nale˝noÊci wàtpliwe.
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Odpis z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci nale˝noÊci i ich zmiany w latach zakoƒczonych 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia
2003 roku by∏y nast´pujàce:
Rok
zakoƒczony
31 grudnia 2004

Rok
zakoƒczony
31 grudnia 2003

Odpis z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci nale˝noÊci
Poczàtek okresu
Utworzenie
Rozwiàzanie
Wykorzystanie

317
259
(96)
(7)

292
118
(84)
(9)

Koniec okresu

473

317

12.

Krótkoterminowe papiery wartoÊciowe

Krótkoterminowe papiery wartoÊciowe na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia 2003 roku zawiera∏y obligacje
skarbowe i bony skarbowe i inne krótkoterminowe papiery wartoÊciowe w wysokoÊci odpowiednio: 1 124 milionów
z∏otych i 67 milionów z∏otych, w tym:
31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Przeznaczone do obrotu
Utrzymywane do terminu wymagalnoÊci
Po˝yczki udzielone i nale˝noÊci w∏asne

85
1 039
–

52
14
1

Razem

1 124

67

13.

Czynne rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów
31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Przedp∏aty
Ubezpieczenia
Pozosta∏e

39
22
31

37
20
23

Razem

92

80

14.

Ârodki pieni´˝ne i ekwiwalenty Êrodków pieni´˝nych
31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Ârodki pieni´˝ne w kasie i banku
Inne Êrodki pieni´˝ne

663
44

514
48

Razem

707

562

w tym: o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania*

276

117

*

W tym na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku – kwota 174 987 tysi´cy z∏otych stanowiàca równowartoÊç 1 304 900 tysi´cy koron czeskich – sà to Êrodki
pieni´˝ne zastrze˝one w depozycie w Pradze w zwiàzku z planowanym zakupem UNIPETROL zgodnie z Umowà Escrow podpisanà 21 czerwca 2004 roku
pomi´dzy Funduszem Majàtku Narodowego Republiki Czeskiej (FNM), Czeskà Agencjà Konsolidacyjnà (CKA), PKN ORLEN i Komercni Banka

Ârodki pieni´˝ne w walutach obcych na 31 grudnia 2004 roku wynoszà 472 miliony z∏otych oraz na 31 grudnia 2003 roku
wynoszà 331 milionów z∏otych.

Z uwagi na wspó∏prac´ spó∏ek Grupy g∏ównie z renomowanymi polskimi i mi´dzynarodowymi bankami ryzyko zwiàzane
z lokowaniem Êrodków pieni´˝nych jest znaczàco ograniczone.

132

PKN ORLEN SA RAPORT ROCZNY 2004

15.

Kapita∏ akcjonariuszy mniejszoÊciowych

Kapita∏ akcjonariuszy mniejszoÊciowych obejmuje cz´Êç aktywów netto podmiotów zale˝nych, która nie jest w sposób
bezpoÊredni lub poÊredni w∏asnoÊcià Spó∏ki.
31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Kapita∏ akcjonariuszy mniejszoÊciowych
Poczàtek okresu
Zmniejszenie kapita∏u udzia∏owców mniejszoÊciowych
Udzia∏ akcjonariuszy mniejszoÊciowych w zyskach (stratach) Grupy
Koniec okresu

427
(104)
55

412
(19)
34

378

427

Kapita∏ akcjonariuszy mniejszoÊciowych w podziale na spó∏ki:
31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Grupa Kapita∏owa Anwil SA
Grupa Kapita∏owa Rafineria Trzebinia SA
Grupa Kapita∏owa Rafineria Nafty Jedlicze SA
Inowroc∏awskie Kopalnie Soli „Solino” SA
Petrolot Sp. z o.o.
Pozosta∏e

162
78
37
25
25
51

207
75
33
22
25
65

Razem

378

427

W stosunku do transakcji nabycia jednostek zale˝nych zawartych po 31 marca 2004 roku kapita∏y mniejszoÊci jednostek zale˝nych sà ujmowane zgodnie z MSSF 3. W zwiàzku z transakcjami nabycia sprzed 31 marca 2004 roku kapita∏y
mniejszoÊci ujmowane by∏y zgodnie z podejÊciem wzorcowym MSR 22. Grupa dokona przekszta∏cenia w stosunku
do tych transakcji w sprawozdaniu finansowym za rok zakoƒczony 31 grudnia 2005.

16.

Kredyty i po˝yczki
Nota

31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

1 974
25
–

2 918
36
77

Razem

1 999

3 031

w tym:
Cz´Êç krótkoterminowa
Cz´Êç d∏ugoterminowa

242
1 757

1 195
1 836

Kredyty bankowe
Po˝yczki
Krótkoterminowe papiery d∏u˝ne

(a)
(b)
(c)

ZapadalnoÊç rat kapita∏owych na 31 grudnia 2004 roku przedstawia∏a si´ nast´pujàco:

Do jednego roku
Od 1 roku do 5 lat
Powy˝ej 5 lat

31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

242
1 679
78

1 195
1 728
108

1 999

3 031
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WartoÊç kredytów i po˝yczek zaciàgni´tych przez Grup´ spad∏a o 1 032 miliony z∏otych netto w roku zakoƒczonym
31 grudnia 2004 roku.

Zmiana zad∏u˝enia wynika przede wszystkim z:

–

dokonania ciàgnieƒ w ramach kredytu konsorcjalnego
57 milionów EUR w ramach Umowy Kredytu Dwuwalutowego*
19 milionów USD w ramach umowy Kredytu Dwuwalutowego*

–

emisji d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
158 milionów z∏otych

–

zaciàgni´cia kredytów z∏otówkowych:
192 miliony z∏otych w Banku Pekao SA
84 miliony z∏otych w PKO BP SA
52 miliony z∏otych w BPH PBK SA
37 milionów z∏otych w BH SA
6 milionów z∏otych w Banku Millennium SA

–

sp∏aty kredytów walutowych
25 milionów EUR w Banku Pekao SA

–

sp∏aty kredytów z∏otówkowych:
53 miliony z∏otych w Banku Millennium SA
441 milionów z∏otych w PKO BP SA
105 milionów z∏otych w Banku Pekao SA
284 miliony z∏otych w BH SA
11 milionów z∏otych w NFOÂiGW
12 milionów z∏otych w BPH PBK SA
6 milionów z∏otych w ING Banku Âlàskim SA

–

sp∏aty kredytów w spó∏kach niemieckich
63 miliony EUR

–

wykupu d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
239 milionów z∏otych

–

*

(335) milionów z∏otych wynika z ró˝nic kursowych

Umowa Konsorcjalnego Kredytu Dwuwalutowego na kwot´ 500 milionów EUR zawarta zosta∏a 29 lipca 2003 roku. Kredyt zostanie sp∏acony
w ca∏oÊci w 2008 roku. Kredyt mo˝e byç wykorzystywany zarówno w EUR, jak i USD
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(a)

Kredyty bankowe w podziale na waluty
31 grudnia 2004

Z∏oty polski
Dolar amerykaƒski
Frank szwajcarski
EUR

(1)
(2)
(3)
(4)

31 grudnia 2003

427
719
13
815

897
839
22
1 160

1 974

2 918

Na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia 2003 roku wysokoÊç sta∏ych stóp procentowych oraz wysokoÊç mar˝
dotyczàcych kredytów o zmiennym oprocentowaniu kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco:
Z∏oty polski (1)
31 grudnia 2004

Saldo zad∏u˝enia

Stopa zmienna
T/N WIBOR
1M WIBOR
3M WIBOR

427

Razem z∏oty polski

427

Najni˝sza mar˝a

Najwy˝sza mar˝a

0,09%
0,07%
0,40%

1,00%
3,20%
1,00%

Najni˝sza mar˝a

Najwy˝sza mar˝a

Dolar amerykaƒski (2)
31 grudnia 2004

Saldo zad∏u˝enia

Stopa zmienna
1M LIBOR
3M LIBOR

719

Razem dolar amerykaƒski

719

–
–

0,45%
0,40%

Frank szwajcarski (3)
31 grudnia 2004

Saldo zad∏u˝enia

Stopa zmienna
3M LIBOR

13

Razem frank szwajcarski

13

Najni˝sza mar˝a
–

Najwy˝sza mar˝a
1,00%

Euro (4)
31 grudnia 2004
Sta∏a stopa procentowa
Stopa zmienna
1M LIBOR
3M EURIBOR
Razem euro
Razem

Saldo zad∏u˝enia

Najni˝sza mar˝a

Najwy˝sza mar˝a

113
702

4,17%

7,90%

–
–

1,00%
0,40%

815
1 974
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Z∏oty polski (1)
31 grudnia 2003

Saldo zad∏u˝enia

Stopa zmienna
T/N WIBOR
1T WIBOR
1M WIBOR
3M WIBOR
6M WIBOR

897

Razem z∏oty polski

897

Najni˝sza mar˝a

Najwy˝sza mar˝a

0,15%
0,60%
0,02%
0,40%
–

1,00%
2,50%
3,20%
1,00%
0,95%

Najni˝sza mar˝a

Najwy˝sza mar˝a

Dolar amerykaƒski (2)
31 grudnia 2003

Saldo zad∏u˝enia

Stopa zmienna
1W LIBOR
1M LIBOR
3M LIBOR

839

Razem dolar amerykaƒski

839

–
–
–

0,60%
1,00%
0,45%

Frank szwajcarski (3)
31 grudnia 2003

Saldo zad∏u˝enia

Stopa zmienna
3M LIBOR

22

Razem frank szwajcarski

22

Najni˝sza mar˝a
–

Najwy˝sza mar˝a
1,00%

Euro (4)
31 grudnia 2003
Sta∏a stopa procentowa
Stopa zmienna
3M LIBOR
1M EURIBOR
3M EURIBOR
6M EURIBOR

136

Saldo zad∏u˝enia

Najni˝sza mar˝a

Najwy˝sza mar˝a

163
997

4,17%

7,90%

0,45%
0,16%
–
–

1,00%
0,50%
0,45%
0,30%

Razem euro

1 160

Razem

2 918
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Na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia 2003 roku stopy procentowe kszta∏towa∏y si´ nast´pujàco dla wybranych baz:
31 grudnia 2004
O/N WIBOR
T/N WIBOR
1W WIBOR
1M WIBOR
3M WIBOR
6M WIBOR
1M EURIBOR
3M EURIBOR
6M EURIBOR
1M LIBOR (USD)
1M LIBOR (USD)
3M LIBOR (USD)
1M LIBOR (EUR)
3M LIBOR (EUR)
3M LIBOR (CHF)
Stopy redyskontowe NBP

31 grudnia 2003

6,64%
6,67%
6,66%
6,66%
6,64%
6,61%
2,128%
2,155%
2,215%
2,3363%
2,4000%
2,5644%
2,1281%
2,1544%
0,7167%

5,33%
5,33%
5,35%
5,41%
5,60%
5,69%
2,101%
2,124%
2,168%
1,0888%
1,1200%
1,1519%
2,1001%
2,1230%
0,2600%

7,00%

5,75%

W latach 2004 i 2003 efektywna stopa oprocentowania dla kredytów w walucie polskiej kszta∏towa∏a si´ odpowiednio
na poziomie 6,43% i 6,04%, a dla kredytów walutowych kszta∏towa∏a si´ odpowiednio na poziomie 2,37% i 2,14%.

Na 31 grudnia 2004 roku na aktywach Grupy zabezpieczone by∏y po˝yczki i kredyty w kwocie 358 milionów z∏otych,
a na 31 grudnia 2003 roku w kwocie 554 milionów z∏otych.

(b)

Po˝yczki
31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska

–
25

1
35

Razem

25

36

Po˝yczki mia∏y zmiennà stop´ procentowà na 31 grudnia 2004 roku na poziomie 2,80%-9,00%, a na 31 grudnia 2003 roku
na poziomie 1,44%-9,00%.

(c)

Obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN

Na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku w Grupie nie wyst´pujà zobowiàzania z tytu∏u wyemitowanych instrumentów finansowych.

Grupa monitoruje mo˝liwoÊç uzyskania kredytów i po˝yczek na bardziej dogodnych warunkach w wyniku zmian
warunków rynkowych.

Grupa korzysta z kredytów i po˝yczek zarówno w z∏otych polskich, jak i walutach obcych oprocentowanych g∏ównie
wed∏ug zmiennych stóp procentowych.

Na 31 grudnia 2004 roku wed∏ug zawartych umów z bankami Grupa posiada∏a niewykorzystanà kwot´ kredytów
i po˝yczek o zmiennym oprocentowaniu w wysokoÊci 617 milionów z∏otych.

WartoÊç godziwa kredytów i po˝yczek jest zbli˝ona do wartoÊci bilansowej ze wzgl´du na to, ˝e w znaczàcej wi´kszoÊci
przypadków warunki oprocentowania odpowiadajà warunkom rynkowym.
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17.

Rezerwy
31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Rezerwa na rekultywacj´
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Kary, odszkodowania i inne
Rezerwa na koszty programów os∏onowych
Pozosta∏e rezerwy

490
195
88
70
57

407
159
22
–
28

Razem

900

616

Spó∏ki tworzàce Grup´ sà prawnie lub praktycznie zobowiàzane do rekultywacji ska˝onych gruntów w obr´bie obiektów
produkcyjnych, stacji paliw oraz baz magazynowych. W latach 2000-2004 by∏y dokonywane oceny zanieczyszczonych
obiektów oraz szacunki przysz∏ych wydatków na rekultywacj´ przez niezale˝nych ekspertów. Zarzàd dokona∏ szacunku
rezerwy na rekultywacj´ na podstawie analiz przygotowanych przez niezale˝nych ekspertów. Kwota rezerwy odpowiada
najlepszemu szacunkowi Zarzàdu co do przysz∏ych wydatków, bioràc pod uwag´ Êredni poziom kosztów niezb´dnych
do usuni´cia zanieczyszczeƒ, w podziale na obiekty b´dàce podstawà utworzenia rezerwy.

W poszczególnych okresach wystàpi∏y nast´pujàce zmiany stanu rezerw:
Rezerwy na
rekultywacj´

Nagrody
jubileuszowe
i odprawy
emerytalne

Kary,
odszkodowania
i inne

1 stycznia 2003
Utworzenie
Wykorzystanie
Rozwiàzanie
Nabycie ORLEN Deutschland
Sprzeda˝ spó∏ek

380
51
(13)
(13)
2
–

150
62
(27)
(13)
–
(13)

29
1
(1)
(7)
–
–

31 grudnia 2003

407

159

1 stycznia 2004
Utworzenie
Wykorzystanie
Rozwiàzanie

407
137
(24)
(30)

159
71
(25)
(10)

31 grudnia 2004

490

195

18.

Rezerwy
na koszty
programów
os∏onowych

Pozosta∏e
rezerwy

Razem

–
–
–
–
–
–

17
21
(30)
(9)
29
–

576
135
(71)
(42)
31
(13)

22

–

28

616

22
74
(8)
–

–
70
–
–

28
41
(6)
(6)

616
393
(63)
(46)

88

70

57

900

Zobowiàzania i rozliczenia mi´dzyokresowe bierne

Zobowiàzania i rozliczenia mi´dzyokresowe bierne obejmowa∏y:
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31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Zobowiàzania z tytu∏u dostaw i us∏ug
Podatki i ubezpieczenia spo∏eczne
Fundusz Êwiadczeƒ socjalnych
Rezerwa na urlopy pracownicze
Zobowiàzania z tytu∏u wynagrodzeƒ
Program lojalnoÊciowy VITAY
Rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów i pozosta∏e zobowiàzania

2 035
1 485
46
25
14
54
128

2 172
836
46
23
14
48
92

Razem

3 787

3 231
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Fundusz Êwiadczeƒ socjalnych („Fundusz”), klasyfikowany jako krótkoterminowe Êwiadczenia na rzecz pracowników,
jest funduszem obowiàzkowym i jego wysokoÊç jest kalkulowana na podstawie liczby pracowników i minimalnego miesi´cznego wynagrodzenia w Polsce. Fundusz ten mo˝e byç wykorzystany jedynie na potrzeby pracownicze.

Ró˝nic´ pomi´dzy zobowiàzaniami funduszu Êwiadczeƒ socjalnych a Êrodkami pieni´˝nymi Funduszu stanowià nale˝noÊci od pracowników z tytu∏u po˝yczek. Ârodki pieni´˝ne zgromadzone na rachunkach bankowych Funduszu
sà zastrze˝one i nie mogà byç wykorzystywane przez Grup´ dla jej w∏asnych korzyÊci.

Zobowiàzania z tytu∏u dostaw i us∏ug, pozosta∏e zobowiàzania oraz bierne rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów denominowane w walutach obcych na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku wynios∏y 1 269 milionów z∏otych, a na dzieƒ 31 grudnia 2003 roku
1 986 milionów z∏otych. WartoÊç bilansowa krótkoterminowych zobowiàzaƒ z tytu∏u dostaw i us∏ug odpowiada ich
wartoÊci godziwej ze wzgl´du na ich krótkoterminowy charakter.

Program VITAY jest programem lojalnoÊciowym stworzonym dla klientów indywidualnych. Program VITAY funkcjonuje
na rynku polskim od 14 lutego 2001 roku. Klienci dokonujàc zakupów w ramach programu, otrzymujà punkty VITAY,
które nast´pnie mogà wymieniç na paliwo lub prezenty VITAY.

Na niezrealizowanà i zapisanà na kontach klientów liczb´ punktów tworzona jest rezerwa zapisywana w koszty okresu,
w którym punkty zosta∏y wydane. Rezerwa ta szacowana jest na podstawie liczby punktów i bie˝àcego kosztu punktu
w programie VITAY w wysokoÊci 75% wartoÊci niezrealizowanych punktów (75% jest to wskaênik realizowalnoÊci punktów).

19.

Przychody przysz∏ych okresów
31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Subwencje
Pozosta∏e

10
7

8
6

Razem

17

14

20.

Kapita∏ w∏asny

Kapita∏ akcyjny na 31 grudnia 2004 roku reprezentowany jest przez kapita∏ akcyjny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA
i wynosi 534 miliony z∏otych. Podzielony jest na 427 709 061 akcji o wartoÊci nominalnej 1,25 z∏otego ka˝da.

Kapita∏ akcyjny na 31 grudnia 2004 roku oraz na 31 grudnia 2003 roku sk∏ada∏ si´ z nast´pujàcych serii akcji:
Seria

Seria
Seria
Seria
Seria

Liczba
wyemitowanych
akcji na
31 grudnia 2004
A
B
C
D

336
6
77
7

000
971
205
531

000
496
641
924

427 709 061

Liczba
wyemitowanych
akcji na
31 grudnia 2003
336
6
77
7

000
971
205
531

000
496
641
924

427 709 061

Liczba akcji
zatwierdzonych
do emisji na
31 grudnia 2004
336
6
77
7

000
971
205
531

000
496
641
924

427 709 061

Liczba akcji
zatwierdzonych
do emisji na
31 grudnia 2003
336
6
77
7

000
971
205
531

000
496
641
924

427 709 061

Ka˝da nowa emisja akcji w Polsce jest oznaczana jako nowa seria akcji. Wszystkie powy˝sze serie majà dok∏adnie takie
same prawa.
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W ramach realizacji programu opcji mened˝erskiej dokonano w 2003 roku zamiany liczby 7 531 924 obligacji na akcje
PKN ORLEN. W dniu 20 listopada 2003 roku Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrowa∏ podwy˝szenie kapita∏u
zak∏adowego PKN ORLEN. Na dzieƒ 31 grudnia 2003 roku Program zosta∏ zamkni´ty.

Kapita∏ z przeszacowania Êrodków trwa∏ych powsta∏ w wyniku obowiàzkowego w Polsce przeszacowania Êrodków
trwa∏ych. Przeszacowanie to zosta∏o przeprowadzone zasadniczo w oparciu o wspó∏czynniki przeszacowania ustalone
przez G∏ówny Urzàd Statystyczny w celu odzwierciedlenia poziomu inflacji.

Saldo kapita∏u z aktualizacji wyceny jest pomniejszane o odpis z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci majàtku trwa∏ego, który
uprzednio podlega∏ aktualizacji wyceny, do wysokoÊci cz´Êci kapita∏u, która dotyczy tego sk∏adnika majàtku trwa∏ego,
a w przypadku gdy odpis przewy˝sza ten kapita∏, ró˝nica zaliczana jest w koszty okresu sprawozdawczego, w którym
dokonano odpisu. Ponadto na kapita∏ ten odnosi si´ ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià godziwà a cenà nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dost´pnych do sprzeda˝y, jeÊli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku
regulowanym albo których wartoÊç godziwa mo˝e byç ustalona w inny wiarygodny sposób oraz wp∏yw wyceny efektywnej cz´Êci instrumentów zabezpieczajàcych przep∏ywy pieni´˝ne.

Saldo kapita∏u z tytu∏u rachunkowoÊci zabezpieczeƒ przep∏ywów pieni´˝nych wynika z wyceny instrumentów pochodnych spe∏niajàcych wymogi rachunkowoÊci zabezpieczeƒ przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych.

Saldo kapita∏u z tytu∏u ró˝nic kursowych z przeliczeƒ jednostek podporzàdkowanych jest korygowane o ró˝nice wynikajàce z przeliczenia sprawozdania finansowego spó∏ki ORLEN Deutschland z euro na z∏oty.

Podstawà utworzenia pozosta∏ych kapita∏ów rezerwowych – Funduszu Prywatyzacyjnego Petrochemii P∏ock SA
(„Fundusz”) – w kwocie 53 milionów z∏otych by∏y postanowienia ustawy z dn. 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych. W celu u∏atwienia pracownikom Mazowieckich Zak∏adów Rafineryjnych i Petrochemicznych
nabywania akcji Petrochemii P∏ock SA Rada Pracownicza przedsi´biorstwa uchwa∏à nr 178/93 z dnia 14 kwietnia 1993 roku
zobowiàza∏a Generalnego Dyrektora do utworzenia Funduszu Prywatyzacyjnego, z którego Êrodki finansowe mia∏y byç
przeznaczane na udzielanie pracownikom po˝yczek na zakup akcji spó∏ki. W by∏ej CPN SA utworzony zosta∏ uchwa∏à WZA
z dniem 24 maja 1996 roku Fundusz Restrukturyzacyjny, a WZA CPN SA z dnia 18 lipca 1997 roku zosta∏ on dodatkowo
zasilony.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych zastàpi∏a dotychczasowà ustaw´ o prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych z 1990 roku. Zgodnie z nià pracownicy nabyli akcje
spó∏ki nieodp∏atnie, w zwiàzku z czym udzielanie po˝yczek ze Êrodków Funduszu na zakup akcji po cenie preferencyjnej sta∏o si´ bezprzedmiotowe.

W zwiàzku z powy˝szym nastàpi∏a zmiana przeznaczenia Êrodków Funduszu Prywatyzacyjnego na cele zwiàzane
z realizacjà procesu restrukturyzacji wewn´trznej.

Zgodnie z uchwa∏à Rady Nadzorczej nr 20/III/98 z dnia 18 grudnia 1998 roku Fundusz Prywatyzacyjny zosta∏ przeznaczony
na wsparcie w formie po˝yczek udzielanych pracownikom przechodzàcym do spó∏ek, na zakup akcji lub udzia∏ów
w spó∏kach.

W zwiàzku z wdra˝anym projektem dotyczàcym powstania Parku Technologicznego w P∏ocku wprowadzono istotne
zmiany dotyczàce rozszerzenia kr´gu uprawnionych do korzystania ze Êrodków Funduszu.
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Obecnie po˝yczki z Funduszu mogà byç udzielane równie˝ firmom uczestniczàcym w programie tworzenia Parku Technologicznego, które powstanà w wyniku restrukturyzacji PKN ORLEN SA. Zmiany dotyczàce przeznaczenia Êrodków Funduszu
Prywatyzacyjnego zosta∏y wprowadzone na podstawie uchwa∏y nr 26 NWZ PKN ORLEN z dnia 8 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmiany regulaminu korzystania z po˝yczek ze Êrodków Funduszu Prywatyzacyjnego.

Zakumulowane zyski podlegajàce podzia∏owi zgodnie z polskim prawem (Kodeks Spó∏ek Handlowych nak∏ada okreÊlone
ograniczenia przy okreÊlaniu okresów, za jakie dywidendy mogà byç wyp∏acone) na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku wynosi∏y
4 276 milionów z∏otych (okres 2000-2004) oraz na dzieƒ 31 grudnia 2003 roku 2 204 miliony z∏otych (okres 1999-2003).
PKN ORLEN ma prawo wyp∏aty dywidend tylko do wysokoÊci dost´pnych rezerw wykazywanych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spó∏ki sporzàdzonym zgodnie z Polskimi Standardami RachunkowoÊci.

W roku zakoƒczonym 31 grudnia 2004 roku Spó∏ka wyp∏aci∏a akcjonariuszom dywidend´. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2004 roku podj´∏o uchwa∏´ o wyp∏aceniu dywidendy z zysku roku 2003 we wrzeÊniu 2004 roku
w wysokoÊci 278 milionów z∏otych, co da∏o 65 groszy na akcj´. W roku zakoƒczonym 31 grudnia 2003 roku Spó∏ka wyp∏aci∏a akcjonariuszom dywidend´ w wysokoÊci 59 milionów z∏otych za rok 2002, co daje 14 groszy na akcj´.

W marcu 2005 roku Zarzàd Spó∏ki zaproponowa∏ wyp∏at´ dywidendy z zysku roku 2004 w wysokoÊci 684 milionów
z∏otych, co daje 1,60 z∏otego na akcj´.

Wyliczenie zysku na jednà akcj´ oraz rozwodnionego zysku na jednà akcj´ znajduje si´ poni˝ej:

Ârednia wa˝ona liczba wyemitowanych akcji zwyk∏ych
Zysk oraz rozwodniony zysk na jednà akcj´ (w z∏otych)

12 miesi´cy
zakoƒczone
31 grudnia 2004

12 miesi´cy
zakoƒczone
31 grudnia 2003

427 709 061
5,73

420 804 797
2,35

Na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku oraz 31 grudnia 2003 roku nie wystàpi∏ efekt rozwodnienia spowodowany transakcjami,
które mog∏yby mieç wp∏yw na powy˝sze wyliczenie.

21.

Dane segmentowe

Segmenty bran˝owe

Dzia∏alnoÊç operacyjnà Grupy podzielono na dwa g∏ówne segmenty: Segment Rafineryjny oraz Segment Chemiczny.

–

Segment Rafineryjny obejmuje przetwórstwo ropy naftowej oraz sprzeda˝ hurtowà i detalicznà produktów rafineryjnych.

–

Segment Chemiczny obejmuje produkcj´ i sprzeda˝ petrochemikaliów przez PKN ORLEN oraz nawozów sztucznych
i PCW przez Anwil SA.

W sk∏ad pozosta∏ej dzia∏alnoÊci wchodzà mi´dzy innymi dzia∏alnoÊç pomocnicza w PKN ORLEN, transportowa oraz
dzia∏alnoÊç serwisowo-konserwacyjna i budowlana prowadzona przez pozosta∏e spó∏ki zale˝ne PKN ORLEN.

Segmentowe zyski oraz aktywa okreÊlono przed dokonaniem wy∏àczeƒ mi´dzysegmentowych. Ceny sprzeda˝y w transakcjach
pomi´dzy segmentami sà zbli˝one do cen rynkowych. Koszty operacyjne segmentu sà odpowiednio alokowane do w∏aÊciwego
segmentu. Pozosta∏e koszty, których nie mo˝na racjonalnie przyporzàdkowaç, sà ujmowane w pozycji Nieprzypisane koszty
ca∏ej Grupy, jako pozycja uzgodnieniowa pomi´dzy sumarycznym zyskiem w podziale na segmenty a zyskiem operacyjnym.
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Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty bran˝owe
Segment Rafineryjny
za rok zakoƒczony

Segment Chemiczny
za rok zakoƒczony

31 grudnia
2004

31 grudnia
2003

31 grudnia
2004

31 grudnia
2003

Sprzeda˝ zewn´trzna
Sprzeda˝ mi´dzy segmentami

25 885
4 321

20 717
3 759

4 000
1 481

3 145
1 400

Przychody ogó∏em

30 206

24 476

5 481

(27 580)

(23 161)

201
(485)

187
(251)

2 342

1 251

Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
za rok zakoƒczony
31 grudnia
2004

Wy∏àczenia
za rok zakoƒczony

Razem
za rok zakoƒczony

31 grudnia
2003

31 grudnia
2004

31 grudnia
2003

31 grudnia
2004

31 grudnia
2003

680
783

550
1 103

(6 585)

(6 262)

30 565
–

24 412
–

4 545

1 463

1 653

(6 585)

(6 262)

30 565

24 412

(4 673)

(4 266)

(1 398)

(1 616)

6 585

6 261

(27 066)

(22 782)

70
(75)

173
(34)

55
(106)

42
(73)

326
(666)

402
(358)

803

418

14

6

3 159

1 674

35
(444)

20
(427)

2 750

1 267

425
(258)

279
(377)

Przychody

Koszty ogó∏em
Pozosta∏e przychody operacyjne
Pozosta∏e koszty operacyjne
Wynik
Wynik segmentu
Nieprzypisane przychody
ca∏ej grupy
Nieprzypisane koszty ca∏ej grupy

–

(1)

Zysk operacyjny
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udzia∏ w wyniku finansowym
jednostek konsolidowanych
metodà praw w∏asnoÊci

–

(1)

76

45

23

6

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
od osób prawnych
Zysk akcjonariuszy mniejszoÊciowych
Zysk netto

99

50

3 016

1 219

(565)
(55)

(198)
(34)

2 396

987

Pozosta∏e informacje w podziale na segmenty bran˝owe
Segment Rafineryjny

Aktywa segmentu
Akcje i udzia∏y w jednostkach
konsolidowanych metodà
praw w∏asnoÊci
Nieprzypisane aktywa ca∏ej grupy

Segment Chemiczny
na
31 grudnia
2004

na
31 grudnia
2003

Pozosta∏a dzia∏alnoÊç

na
31 grudnia
2004

na
31 grudnia
2003

na
31 grudnia
2004

na
31 grudnia
2003

11 253

11 571

2 948

2 268

1 765

1 968

4

3

445

394

101

96

3 362

2 798

263

367

456

369

Wy∏àczenia
na
31 grudnia
2004

(161)

na
31 grudnia
2003

(101)

Skonsolidowane aktywa ogó∏em
Zobowiàzania segmentu
Nieprzypisane zobowiàzania

Skonsolidowane zobowiàzania ogó∏em

(154)

(100)

Razem
na
31 grudnia
2004

na
31 grudnia
2003

15 805

15 706

550
2 662

493
950

19 017

17 149

3 927
3 027

3 434
3 778

6 954

7 212

Wszystkie aktywa Grupy na 31 grudnia 2004 i 31 grudnia 2003 roku (z wyjàtkiem Êrodków pieni´˝nych zdeponowanych
na terenie Czech w banku KOMERCNI BANKA A.S. w Pradze na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku w wysokoÊci 175 milionów
z∏otych) znajdujà si´ na terenie Polski i Niemiec, gdzie równie˝ poniesiono wszystkie wydatki inwestycyjne w okresie
12 miesi´cy zakoƒczonym 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia 2003 roku.
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Pozosta∏e informacje w podziale na segmenty bran˝owe – cd.
Segment Rafineryjny
za rok zakoƒczony
31 grudnia
2004

Nak∏ady na Êrodki trwa∏e
i wartoÊci niematerialne
Nak∏ady na nieprzypisane
do segmentów Êrodki trwa∏e
i wartoÊci niematerialne

715

Segment Chemiczny
za rok zakoƒczony

Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
za rok zakoƒczony

31 grudnia
2003

31 grudnia
2004

31 grudnia
2003

31 grudnia
2004

31 grudnia
2003

31 grudnia
2004

31 grudnia
2003

756

609

534

68

128

1 392

1 418

33

35

1 425

1 453

1 206

1 200

Nak∏ady na Êrodki trwa∏e
i wartoÊci niematerialne ogó∏em
Amortyzacja segmentu
Amortyzacja nieprzypisanych
aktywów grupy

836

834

225

198

145

168

Amortyzacja ogó∏em
Niepieni´˝ne koszty
inne ni˝ amortyzacja

365

Razem
za rok zakoƒczony

159

28

18

85

31

36

1 237

1 236

478

218

41

Segmenty geograficzne

W zwiàzku z transakcjà nabycia d∏ugoterminowych aktywów finansowych w Niemczech, poczàwszy od 1 marca 2003 roku,
Grupa prowadzi swojà dzia∏alnoÊç na terenie Polski i Niemiec. Poni˝sza tabela prezentuje skonsolidowanà sprzeda˝ Grupy
w podziale geograficznym rynku za rok 2004 i 2003.

Przychody ze sprzeda˝y w podziale na segmenty geograficzne
Segment Rafineryjny
za rok zakoƒczony
31 grudnia
2004

31 grudnia
2003

Segment Chemiczny
za rok zakoƒczony
31 grudnia
2004

31 grudnia
2003

Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
za rok zakoƒczony
31 grudnia
2004

31 grudnia
2003

Razem
za rok zakoƒczony
31 grudnia
2004

31 grudnia
2003

Sprzeda˝ eksportowa*

1 137

771

912

791

21

17

2 070

1 579

Sprzeda˝ krajowa:**

24 748

19 946

3 088

2 354

659

533

28 495

22 833

– na terenie Polski
– na terenie Niemiec

16 115
8 633

13 676
6 270

3 088
–

2 354
–

659
–

533
–

19 862
8 633

16 563
6 270

Sprzeda˝ zewn´trzna razem

25 885

20 717

4 000

3 145

680

550

30 565

24 412

*

Sprzeda˝ eksportowa – sprzeda˝ przez spó∏ki z terenu Polski

** Sprzeda˝ krajowa – sprzeda˝ na terenie kraju, w którym dzia∏ajà jednostki Grupy
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22.

Instrumenty finansowe

W Grupie Kapita∏owej transakcje pochodne zawarte zosta∏y przez dwa podmioty: PKN ORLEN i Anwil SA.

(a)

Transakcje w zakresie instrumentów pochodnych

Celem zarzàdzania ryzykiem w Spó∏ce jest ograniczanie zmiennoÊci przep∏ywów pieni´˝nych oraz wyniku finansowego
przy u˝yciu instrumentów pochodnych majàcych zastosowanie do hedgingu g∏ównych czynników wp∏ywajàcych na ich
zmiennoÊç.

Zgodnie z dokumentem „Polityka zarzàdzania ryzykiem rynkowym w PKN ORLEN SA” celem nadrz´dnym Spó∏ki
w zakresie zarzàdzania ryzykiem rynkowym jest ograniczenie zmiennoÊci przep∏ywów pieni´˝nych i potencjalnych strat
ekonomicznych powsta∏ych na skutek wystàpienia zdarzeƒ mogàcych mieç negatywny wp∏yw na wynik jednostki.
Zarzàdzanie ryzykiem rynkowym zawiera procesy identyfikacji, pomiaru i okreÊlania sposobu minimalizacji ryzyka,
obejmujàc aspekty zwiàzane ze zmiennoÊcià kursów walutowych, stóp procentowych i cen towarów.

Podstawowym zadaniem zawartych transakcji zabezpieczajàcych by∏a stabilizacja wyników finansowych poprzez minimalizacj´ ryzyka rynkowego, na które nara˝ona jest Spó∏ka.

Dzi´ki zawarciu transakcji zabezpieczajàcych, których charakterystyka zmian rynkowych jest odwrotnie skorelowana
ze zmianami przychodów z tytu∏u sprzeda˝y produktów petrochemicznych, Spó∏ka w 2004 roku w znacznym stopniu
ograniczy∏a wahania przychodów ze sprzeda˝y ww. grupy produktów. Do zabezpieczenia przychodów ze sprzeda˝y
produktów petrochemicznych Spó∏ka wykorzystuje walutowo-procentowe transakcje swap EUR/PLN – ograniczajà one
ryzyko zwiàzane z przychodami denominowanymi w euro. Wobec tej grupy transakcji od 1 stycznia 2004 roku stosowane sà zasady rachunkowoÊci zabezpieczeƒ przep∏ywów pieni´˝nych. Cz´Êç skuteczna zabezpieczenia odniesiona
na kapita∏ z aktualizacji wyceny wynios∏a na koniec grudnia 2004 roku 94 miliony z∏otych (zabezpieczenie w ca∏oÊci
efektywne) wobec kwoty 53 milionów z∏otych odniesionej na koniec grudnia 2003 roku na rachunek zysków i strat.
Zyski z instrumentów zabezpieczajàcych korygujà pozycj´ zabezpieczanà i z tego tytu∏u w 2004 roku w przychodach
ze sprzeda˝y zosta∏a uj´ta wartoÊç 61 milionów z∏otych.

W 2003 roku instrumenty pochodne prezentowane by∏y jako aktywa przeznaczone do obrotu. W zwiàzku z przyj´ciem
przez Spó∏k´ rachunkowoÊci zabezpieczeƒ z dniem 1 stycznia 2004 roku instrumenty te zosta∏y przekwalifikowane
do aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y.

W czerwcu 2004 roku Spó∏ka podpisa∏a umow´ warunkowà kupna-sprzeda˝y udzia∏ów w Unipetrol a.s. z agendami
rzàdu czeskiego. W zwiàzku z powy˝szym Spó∏ka zdecydowa∏a si´ zabezpieczyç na rynku terminowym kurs wymiany
PLN na CZK. Instrumentami wykorzystywanymi w celu minimalizacji ryzyka kursowego z tytu∏u realizacji przysz∏ego
zobowiàzania z tytu∏u realizacji powy˝szej umowy sà walutowe kontrakty forward. Wobec tej grupy instrumentów
nie sà stosowane zasady rachunkowoÊci zabezpieczeƒ.

Ponadto na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku w portfelu Spó∏ki znajdowa∏y si´ swapy EUR/PLN o charakterze instrumentów
handlowych, zabezpieczajàce po˝yczk´ udzielonà jednej ze spó∏ek zale˝nych. Ze wzgl´du na krótkoterminowy charakter
tych instrumentów Spó∏ka nie zdecydowa∏a si´ na zastosowanie zasad rachunkowoÊci zabezpieczeƒ. Po˝yczka ta
zosta∏a wyeliminowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2004 roku.
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Spó∏ka wycenia instrumenty pochodne do wartoÊci godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny instrumentów finansowych wykorzystujàcych ogólnie dost´pne dane pochodzàce z aktywnych rynków. Transakcje mogà byç zawierane
wy∏àcznie z wiarygodnymi partnerami, dopuszczonymi do udzia∏u w transakcjach w wyniku zastosowania procedur
obowiàzujàcych w Spó∏ce oraz w ramach przyznanych limitów. Zgodnie z „Politykà zarzàdzania ryzykiem rynkowym
w PKN ORLEN SA” niedopuszczalne jest zawieranie transakcji w celach spekulacyjnych. Wszystkie zawarte transakcje
majà swoje odzwierciedlenie w transakcjach fizycznych i zabezpieczajà ryzyko wynikajàce bezpoÊrednio z odpowiednich
transakcji rzeczywistych lub nale˝à do grupy transakcji uprawdopodobnionych w rozumieniu MSR 39 oraz rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegó∏owych zasad uznawania, metod wyceny,
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych wraz z póêniejszymi zmianami.

Zmiana wartoÊci godziwej instrumentów pochodnych:
Aktywa finansowe
– transakcje zabezpieczajàce
– instrumenty pochodne

Zobowiàzania finansowe
– transakcje zabezpieczajàce
– instrumenty pochodne

WartoÊç godziwa na 1 stycznia 2004 roku

53

–

zwi´kszenia
zmniejszenia

94
–

–
(17)

147

(17)

WartoÊç godziwa na 31 grudnia 2004 roku
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Transakcje pochodne – cd.

Transakcje typu swap i forward – w jednostce dominujàcej

Podmiot

Typ transakcji terminowej

Data zawarcia
transakcji

Czas transakcji

Kwota
kupiona
na termin
(w tys. PLN)

Stopa
procentowa
dla kwoty
kupionej
na termin**

Kurs**

08.10.2003

20.10.2003-29.09.2006

224 136,0

2,4%

4,5

10.10.2003

20.10.2003-29.09.2006

224 284,5

2,4%

4,5

15.10.2003

20.10.2003-29.09.2006

225 720,0

2,4%

4,6

17.12.2003

18.12.2003-30.11.2006

814 968,0

0,0%

5,5

23.12.2004
23.12.2004
23.12.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004

23.12.2004-04.02.2005
23.12.2004-14.02.2005
23.12.2004-25.02.2005
30.11.2004-28.01.2005
30.11.2004-28.01.2005
30.11.2004-28.01.2005
30.11.2004-28.01.2005
30.11.2004-28.01.2005
30.11.2004-28.01.2005
30.11.2004-28.01.2005
30.11.2004-28.01.2005

82
82
82
54
273
54
54
164
54
109
164

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

4,1
4,1
4,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Instrumenty, wobec których stosowana
jest rachunkowoÊç zabezpieczeƒ:
PKN ORLEN
PKN ORLEN
PKN ORLEN
PKN ORLEN

Swap walutowo-procentowy (EUR/PLN)
amortyzowany liniowo*
Swap walutowo-procentowy (EUR/PLN)
amortyzowany liniowo*
Swap walutowo-procentowy (EUR/PLN)
amortyzowany liniowo*
Swap walutowy (EUR/PLN)
amortyzowany liniowo*
Instrumenty, wobec których nie jest
stosowana rachunkowoÊç zabezpieczeƒ:

PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN

ORLEN
ORLEN
ORLEN
ORLEN
ORLEN
ORLEN
ORLEN
ORLEN
ORLEN
ORLEN
ORLEN

Swap EUR/PLN
Swap EUR/PLN
Swap EUR/PLN
Forward walutowy
Forward walutowy
Forward walutowy
Forward walutowy
Forward walutowy
Forward walutowy
Forward walutowy
Forward walutowy

*

CZK/PLN
CZK/PLN
CZK/PLN
CZK/PLN
CZK/PLN
CZK/PLN
CZK/PLN
CZK/PLN

004,0
114,0
276,0
790,0
950,0
828,0
828,0
934,0
790,0
580,0
149,2

Wycena instrumentu finansowego na koniec okresu w wartoÊci godziwej, natomiast co miesiàc naliczane sà odsetki od niezamortyzowanej cz´Êci
kwoty bazowej instrumentu finansowego

** Stopa procentowa oraz kurs walutowy podany w przybli˝eniu do jednego miejsca po przecinku

Daty p∏atnoÊci
od kwoty
kupionej
na termin
Ostatni dzieƒ
roboczy miesiàca
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Daty p∏atnoÊci
od kwoty
sprzedanej
na termin

Kwota otrzymana przez
PKN ORLEN SA w okresie
12 miesi´cy do
31 grudnia 2004 roku
(w tys. PLN)

Kwota zap∏acona przez
PKN ORLEN SA w okresie
12 miesi´cy do
31 grudnia 2004 roku
(w tys. PLN)

WartoÊç
godziwa
na 31 grudnia
2004 roku
(w tys. PLN)

WartoÊç
godziwa
na 31 grudnia
2003 roku
(w tys. PLN)

–

61 673

331

146 785

53 028

PKN ORLEN SA RAPORT ROCZNY 2004

Transakcje pochodne – cd.

– w jednostce zale˝nej

Jednostka zale˝na Anwil SA zawar∏a kontrakty swap walutowo-procentowy w celu zabezpieczenia si´ przed ryzykiem
walutowym pochodzàcym z zaciàgni´tego kredytu dewizowego. Dane dotyczàce tego kontraktu na dzieƒ 31 grudnia
2004 roku i 31 grudnia 2003 roku zosta∏y przedstawione poni˝ej:

Podmiot

Anwil SA

Bank

Bank Millennium SA

Typ transakcji
terminowej

swap walutowo-procentowy

Daty p∏atnoÊci
odsetek od
kwoty kupionej
na termin

Daty p∏atnoÊci
odsetek od
kwoty sprzedanej
na termin

co 6 miesi´cy
od 08.10.2003
do 08.04.2004

co 6 miesi´cy
od 08.10.2003
do 08.04.2004

Data
zawarcia
transakcji

Data
zamkni´cia
transakcji

Kwota
kupiona
na termin

Kwota
sprzedana
na termin

Stopa
procentowa
dla kwoty
kupionej
na termin

03.01.2003

08.04.2004

12 EUR

49 PLN

6M EURIBOR
+0,0%

Kwota otrzymana przez
Anwil SA odsetek w okresie
12 miesi´cy do 31 grudnia
2004 roku

–

Stopa
procentowa
dla kwoty
sprzedanej
na termin
6M WIBOR
+0,05%

Kwota zap∏acona przez
Anwil SA odsetek w okresie
12 miesi´cy do 31 grudnia
2004 roku

WartoÊç godziwa
na 31 grudnia
2004 roku

WartoÊç godziwa
na 31 grudnia
2003 roku

–

–

3

W stosunku do powy˝szej transakcji zawartej przez Anwil SA zastosowano rachunkowoÊç zabezpieczeƒ zgodnie
z zasadami przyj´tymi dla zabezpieczenia przep∏ywów pieni´˝nych.
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(b)

Zmiany instrumentów finansowych wg kategorii

Zmiany poszczególnych kategorii aktywów finansowych (z wyjàtkiem Êrodków pieni´˝nych i innych aktywów pieni´˝nych)
i zobowiàzaƒ finansowych Grupy w okresach 12 miesi´cy koƒczàcych si´ 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia 2003 roku
przedstawia∏y si´ nast´pujàco:
Aktywa
finansowe
przeznaczone
do obrotu

Aktywa
finansowe
utrzymywane
do terminu
wymagalnoÊci

Aktywa
finansowe
dost´pne
do sprzeda˝y

Po˝yczki
udzielone
i nale˝noÊci
w∏asne

23

42

502

106

3

zwi´kszenia

150

1 066

29

38

29

–
–
–
–
–

120
5
–
23
2

1 066
–
–
–
–

16
–
–
–
13

37
–
–
–
1

–
25
–
–
4

zmniejszenia

(32)

(1 093)

(19)

(122)

(5)

–
–
–
–
–

(8)
(24)
–
–
–

(1 070)
–
–
(23)
–

(5)
–
(3)
–
(11)

(112)
–
–
–
(10)

–
–
–
–
(5)

141

15

512

22

27

–
–
52
89
–

1
–
14
–
–

512
–
–
–
–

21
–
1
–
–

–
–
–
–
27

141

15

512

22

27

1 stycznia 2003 roku

nabycie, za∏o˝enie, zaciàgni´cie
wycena
aktualizacja wartoÊci
przekwalifikowanie
inne

sprzeda˝, rozwiàzanie, sp∏ata
wycena
aktualizacja wartoÊci
przekwalifikowanie
inne

31 grudnia 2003 roku
Uj´cie bilansowe
Inwestycje d∏ugoterminowe
Nale˝noÊci krótkoterminowe
Krótkoterminowe papiery wartoÊciowe
Inne aktywa finansowe
Zobowiàzania krótkoterminowe
Razem
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Zobowiàzania
finansowe
przeznaczone
do obrotu

Aktywa
finansowe
przeznaczone
do obrotu

Aktywa
finansowe
utrzymywane
do terminu
wymagalnoÊci

Aktywa
finansowe
dost´pne
do sprzeda˝y

Po˝yczki
udzielone
i nale˝noÊci
w∏asne

141

15

512

22

27

zwi´kszenia

1 959

3 464*

211

2

15

–
–
–
–
–

1 938
4
–
–
17

3 455
–
6
1
2

23
–
109
79
–

–
–
–
–
2

–
12
–
–
3

zmniejszenia

(2 008)

(2 437)*

(53)

(13)

(38)

–
–
–
–
–

(1 911)
–
–
(79)
(18)

(2 436)
–
–
(1)
–

–
(42)
–
–
(11)

–
–
–
–
(13)

–
–
–
(26)
(12)

31 grudnia 2004 roku

92

1 042

670

11

4

Uj´cie bilansowe
Inwestycje d∏ugoterminowe
Nale˝noÊci krótkoterminowe
Krótkoterminowe papiery wartoÊciowe
Inne aktywa finansowe
Zobowiàzania krótkoterminowe

–
–
85
7
–

3
–
1 039
–
–

523
–
–
147
–

11
–
–
–
–

–
–
–
–
4

Razem

92

1 042

670

11

4

1 stycznia 2004 roku

nabycie, za∏o˝enie, zaciàgni´cie
wycena
aktualizacja wartoÊci
przekwalifikowanie
inne

sprzeda˝, rozwiàzanie, sp∏ata
wycena
aktualizacja wartoÊci
przekwalifikowanie
inne

Zobowiàzania
finansowe
przeznaczone
do obrotu

* Zgodnie z MSR 7 w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych zwi´kszenia/zmniejszenia zosta∏y uj´te w kwocie netto

WartoÊç d∏ugoterminowych aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y wycenionych wed∏ug skorygowanej ceny
nabycia na dzieƒ 31 grudnia 2003 i 31 grudnia 2004 roku wynosi∏a odpowiednio: 512 i 523 miliony z∏otych i obejmowa∏a g∏ównie akcje i udzia∏y, dla których nie istnieje aktywny rynek.

Grupa wykazuje transakcje pochodne o dodatniej wartoÊci godziwej jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
natomiast transakcje pochodne o ujemnej wartoÊci godziwej jako zobowiàzania finansowe przeznaczone do obrotu.

WartoÊç innych aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y wycenionych wed∏ug wartoÊci godziwej na dzieƒ
31 grudnia 2004 obejmuje instrumenty pochodne zabezpieczajàce PKN ORLEN.

WartoÊç godziwa aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku obejmowa∏a
mi´dzy innymi wbudowane instrumenty pochodne o wartoÊci 7 milionów z∏otych i papiery wartoÊciowe posiadane
przez jednostk´ zale˝nà w wysokoÊci 85 milionów z∏otych.

WartoÊç krótkoterminowych aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalnoÊci na dzieƒ 31 grudnia
2004 roku wynosi∏a 1 039 milionów z∏otych i obejmowa∏a mi´dzy innymi transakcje typu „buy – sell back” na obligacjach
i bonach skarbowych w Spó∏ce w wysokoÊci 1 017 milionów z∏otych.
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23.

Koszty wed∏ug rodzaju
Za rok zakoƒczony
31 grudnia 2004

Zu˝ycie materia∏ów i energii
WartoÊç sprzedanych towarów i materia∏ów*
Us∏ugi obce
Wynagrodzenia i Êwiadczenia na rzecz pracowników
Amortyzacja
Podatki i op∏aty
Pozosta∏e

12
10
1
1
1

408
594
799
073
237
262
986

Za rok zakoƒczony
31 grudnia 2003
11
7
1
1
1

005
537
789
055
236
263
595

28 359

23 480

(78)
(105)

188
(101)

28 176

23 567

Korekty:
Zmiana stanu zapasów i rozliczeƒ mi´dzyokresowych
Âwiadczenia na w∏asne potrzeby
Koszty operacyjne
*

Zwi´kszenie wartoÊci sprzedanych towarów i materia∏ów w okresie 12 miesi´cy zakoƒczonych 31 grudnia 2004 roku w stosunku do 2003 roku
wynika, mi´dzy innymi, z nabycia dzia∏alnoÊci w Niemczech z dniem 28 lutego 2003 roku, która zajmuje si´ sprzeda˝à towarów

24.

Przychody i koszty finansowe netto

Koszty z tytu∏u odsetek
Nadwy˝ka ujemnych ró˝nic kursowych
Przychody z tytu∏u odsetek
Nadwy˝ka dodatnich ró˝nic kursowych
Zysk ze zbycia akcji, udzia∏ów i innych papierów wartoÊciowych
Dywidendy otrzymane
Pozosta∏e koszty finansowe
Razem

25.

Za rok zakoƒczony
31 grudnia 2004

Za rok zakoƒczony
31 grudnia 2003

(60)
(6)
69
252
14
69
(171)

(111)
(185)
62
81
33
49
(27)

167

(98)

Podatek dochodowy
Za rok zakoƒczony
31 grudnia 2004

Za rok zakoƒczony
31 grudnia 2003

Podatek dochodowy bie˝àcy
Podatek odroczony

(678)
113

(379)
181

Razem

(565)

(198)

Grupa nie stanowi podatkowej grupy kapita∏owej wed∏ug polskich przepisów, w zwiàzku z czym ka˝dy z podmiotów
wchodzàcych w jej sk∏ad jest oddzielnym podatnikiem.
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Ró˝nica pomi´dzy kwotà podatku wykazanego w rachunku zysków i strat a kwotà obliczonà wed∏ug stawki od zysku
przed opodatkowaniem wynika z nast´pujàcych pozycji:

Zysk przed opodatkowaniem

Za rok zakoƒczony
31 grudnia 2004

Za rok zakoƒczony
31 grudnia 2003

3 016

1 219

Podatek dochodowy obliczony odpowiednio w 2004 i 2003 roku
wed∏ug obowiàzujàcych stawek (19% i 27% w Polsce)
Zmiany stawek podatkowych
Ró˝nica stawek pomi´dzy Polskà a Niemcami (40%)
Ró˝nice trwa∏e (w tym amortyzacja wartoÊci firmy i ujemnej wartoÊci firmy)
Pozosta∏e

(573)
–
(21)
25
4

(231)
104
–
18
(89)

Podatek dochodowy

(565)

(198)

19%

16%

Efektywna stawka podatku

Rezerwa netto na podatek odroczony na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku oraz 31 grudnia 2003 roku sk∏ada si´ z nast´pujàcych pozycji:
31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Podatek odroczony – aktywa
Podatek odroczony od rezerwy na ochron´ Êrodowiska
Koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych
Niezrealizowane ujemne ró˝nice kursowe
Podatek odroczony od trwa∏ej utraty wartoÊci aktywów trwa∏ych
Trwa∏a utrata wartoÊci inwestycji d∏ugoterminowych
Podatek odroczony od pozosta∏ych rezerw
Pozosta∏e

90
30
–
39
46
29
26

77
30
10
–
–
–
52

260

169

Ulga inwestycyjna
Kapitalizacja kosztów po˝yczek i kredytów
Ró˝nica pomi´dzy bie˝àcà wartoÊcià ksi´gowà a podatkowà Êrodków trwa∏ych
Niezrealizowane dodatnie ró˝nice kursowe
Przeszacowanie aktywów do wartoÊci godziwej w zwiàzku
z nabyciem udzia∏u wi´kszoÊciowego w Anwil SA
Ró˝nica w aporcie BOP
Podatek odroczony od trwa∏ej utraty wartoÊci aktywów trwa∏ych
Pozosta∏e

(188)
(47)
(73)
(61)

(225)
(86)
(60)
–

(11)
(19)
(44)
(4)

(20)
(19)
–
(37)

Rezerwa na podatek odroczony – razem

(447)

(447)

Podatek odroczony – rezerwa netto

(187)

(278)

Podatek odroczony – aktywa razem
Rezerwa na podatek odroczony

Ze wzgl´du na to, ˝e spó∏ki Grupy sà odr´bnymi podatnikami, podatek odroczony – aktywa oraz rezerwa na podatek
odroczony – muszà byç obliczone indywidualnie w poszczególnych spó∏kach. W rezultacie skonsolidowane bilanse
prezentujà podatek odroczony – aktywa w wysokoÊci 42 milionów z∏otych na 31 grudnia 2004 roku i 15 milionów
z∏otych na 31 grudnia 2003 roku oraz rezerw´ na podatek odroczony w wysokoÊci 229 milionów z∏otych na 31 grudnia
2004 roku i 293 milionów z∏otych na 31 grudnia 2003 roku.

Wed∏ug polskiego prawa podatkowego podatnicy mogli zmniejszyç dochód podlegajàcy opodatkowaniu o kwot´ spe∏niajàcych kryteria wydatków inwestycyjnych poniesionych w danym roku podatkowym (ulga inwestycyjna). Dochód
podlegajàcy opodatkowaniu móg∏ byç dodatkowo obni˝ony w roku nast´pnym o 50% kwoty ulgi z ubieg∏ego roku
(premia inwestycyjna).
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Z powodu zmian w przepisach o podatku dochodowym powy˝sze ulgi podatkowe by∏y wykorzystane w roku 2002 tylko
w przypadku kontynuowania przedsi´wzi´ç inwestycyjnych rozpocz´tych przed 2001 rokiem. W ka˝dym innym
przypadku skorzystanie z ulgi nie jest mo˝liwe. Uzyskana premia z tytu∏u ulgi inwestycyjnej 2002 zosta∏a odliczona
od podatku w okresie roku zakoƒczonym 31 grudnia 2003 roku.

26.

Sprzeda˝ udzia∏ów lub akcji w jednostkach zale˝nych i stowarzyszonych

W roku 2004 Grupa sprzeda∏a akcje lub udzia∏y w 9 jednostkach zale˝nych i stowarzyszonych.

¸àczny wp∏yw tych transakcji na sprawozdanie finansowe wyniós∏:
Cena sprzeda˝y
WartoÊç aktywów netto spó∏ek sprzedanych
Wynik na transakcji
Wp∏ywy ze zbycia aktywów finansowych
Ârodki pieni´˝ne i ekwiwalenty Êrodków pieni´˝nych
Wp∏yw Êrodków pieni´˝nych netto

27.

46
32
14
46
(5)
41

Leasing

Umowy leasingowe i umowy o charakterze operacyjnym dotyczà g∏ównie budynków, sprz´tu komputerowego i samochodów. Koszty leasingu w 2004 roku kszta∏towa∏y si´ na takim samym poziomie jak w 2003 i wynios∏y 4 miliony z∏otych.

Przysz∏e minimalne p∏atnoÊci z tytu∏u zawartych nierozwiàzywalnych umów leasingu operacyjnego na dzieƒ 31 grudnia
2004 roku i 31 grudnia 2003 roku przedstawia∏y si´ nast´pujàco:
31 grudnia 2004

31 grudnia 2003

Do jednego roku
Od 1 roku do 5 lat
Powy˝ej 5 lat

2
2
–

5
3
–

Razem minimalne p∏atnoÊci z tytu∏u umów leasingu

4

8

28.

Przysz∏e zobowiàzania z tytu∏u wydatków inwestycyjnych

Na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku przysz∏e zobowiàzania z tytu∏u podpisanych do tego dnia kontraktów wynoszà 486 milionów z∏otych, zaÊ przyj´te przez Zarzàd i nieobj´te kontraktami wydatki inwestycyjne w latach nast´pnych wyniosà
4 985 milionów z∏otych. WartoÊci te nie obejmujà inwestycji w UNIPETROL, która jest szerzej opisana w nocie 34c.

Na dzieƒ 31 grudnia 2003 roku przysz∏e zobowiàzania z tytu∏u podpisanych do tego dnia kontraktów wynosi∏y 1 011
milionów z∏otych, zaÊ przyj´te przez Zarzàd i nieobj´te kontraktami wydatki inwestycyjne w latach nast´pnych wynios∏y
3 663 miliony z∏otych.
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29.

Transakcje ze stronami powiàzanymi

(a)

Transakcje z cz∏onkami Zarzàdu i Rady Nadzorczej Spó∏ki, ich ma∏˝onkami, rodzeƒstwem,
wst´pnymi, zst´pnymi lub innymi bliskimi im osobami

W 2004 roku spó∏ki Grupy nie udzieli∏y zaliczek, po˝yczek, kredytów, gwarancji i por´czeƒ oraz innych umów zobowiàzujàcych do Êwiadczeƒ na rzecz Spó∏ki i jednostek wobec niej powiàzanych osobom zarzàdzajàcym i nadzorujàcym oraz
ich bliskim.

Na dzieƒ 31 grudnia 2003 roku spó∏ki Grupy nie udzieli∏y po˝yczek osobom zarzàdzajàcym i nadzorujàcym oraz ich bliskim.

W okresach 12 miesi´cy zakoƒczonych 31 grudnia 2004 i 31 grudnia 2003 roku nie wystàpi∏y istotne transakcje z cz∏onkami Zarzàdu i Rady Nadzorczej Spó∏ki, ich ma∏˝onkami, rodzeƒstwem, wst´pnymi, zst´pnymi lub innymi bliskimi im
osobami.

(b)

Transakcje z podmiotami powiàzanymi poprzez osoby nadzorujàce

Na potrzeby sporzàdzenia raportu za 2004 rok Spó∏ka wdro˝y∏a procedur´ zbierania oÊwiadczeƒ o transakcjach
ze stronami powiàzanymi w rozszerzonym zakresie zgodnie z zaktualizowanym MSR 24 „Informacje ujawniane na temat
podmiotów powiàzanych”.

Osoby prawne*
Osoby fizyczne
*

Sprzeda˝

Zakup

Nale˝noÊci

Zobowiàzania

Wyp∏acona
dywidenda

365 036
2 455

383 647

20 667

33 046

48 150

Transakcje za okres pe∏nienia funkcji cz∏onków kluczowego kierownictwa przez osoby nadzorujàce Spó∏k´

W okresie obj´tym sprawozdaniem 23 osoby pe∏ni∏y funkcje cz∏onków Rady Nadzorczej. Spó∏ka nie uzyska∏a oÊwiadczenia w rozszerzonym zakresie od 1 by∏ego cz∏onka Rady Nadzorczej.

(c)

Transakcje z podmiotami powiàzanymi poprzez osoby zarzàdzajàce

W 2004 roku cz∏onkowie Zarzàdu nie zawarli transakcji ze stronami powiàzanymi w myÊl MSR 24 „Informacje ujawniane
na temat podmiotów powiàzanych”.
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(d)

Transakcje z podmiotami powiàzanymi by∏y zawierane na warunkach rynkowych
i przedstawia∏y si´ nast´pujàco:
Podmioty konsolidowane
metodà praw w∏asnoÊci

Sprzeda˝
Rok zakoƒczony 31 grudnia 2004 roku
Rok zakoƒczony 31 grudnia 2003 roku

857
780

Zakupy
Rok zakoƒczony 31 grudnia 2004 roku
Rok zakoƒczony 31 grudnia 2003 roku

151
138

Nale˝noÊci krótkoterminowe
31 grudnia 2004
31 grudnia 2003

90
103

Zobowiàzania krótkoterminowe brutto
31 grudnia 2004
31 grudnia 2003

21
30

Powy˝sze transakcje z podmiotami powiàzanymi obejmujà sprzeda˝ i zakupy produktów petrochemicznych oraz
zakupy us∏ug remontowych, transportowych i innych. Ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiàzanymi sà
zbli˝one do warunków rynkowych.

30.

Zobowiàzania warunkowe i ryzyka

(a)

Gwarancje i inne zobowiàzania warunkowe

1. gwarancje i por´czenia
Spó∏ki Grupy udzieli∏y gwarancji i por´czeƒ. Kwoty udzielonych gwarancji i por´czeƒ wynosi∏y 295 milionów (w tym
jednostkom stowarzyszonym i jednostce wspó∏zale˝nej 167 milionów z∏otych) oraz 107 milionów z∏otych (w tym
jednostkom stowarzyszonym i spó∏ce wspó∏zale˝nej 100 milionów z∏otych) odpowiednio na 31 grudnia 2004
i 31 grudnia 2003.
2. pozosta∏e zobowiàzania warunkowe
– 454 miliony z∏otych dotyczàce zastawu na udzia∏ach Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
– 26 milionów z∏otych dotyczàce gwarancji zabezpieczajàcej umowy najmu firmie Lokum Sp. z o.o. w Szczucinie
– 14 milionów z∏otych dotyczàce przew∏aszczenia na zabezpieczenie majàtku
– 14 milionów z∏otych dotyczàce powództwa osób prawnych
– 5 milionów dotyczàce akredytywy
– 4 miliony z∏otych dotyczàce nienale˝ytego wykonania umów handlowych
– 5 milionów z∏otych dotyczàce innych pozosta∏ych zobowiàzaƒ warunkowych
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(b)

Ulga inwestycyjna

W okresie 1997-2002 spó∏ki Grupy dokona∏y odliczeƒ wydatków inwestycyjnych opisanych w nocie 24. Zgodnie
z przepisami spó∏ki Grupy dokona∏y bie˝àcych odliczeƒ na kwot´ 2 009 milionów z∏otych zwiàzanych z wydatkami
inwestycyjnymi obj´tymi ulgà. W okresie 1998-2003 spó∏ki Grupy równie˝ wykorzysta∏y dodatkowà premi´ inwestycyjnà
zwiàzanà z tymi wydatkami. Ulgi i premie wp∏yn´∏y na obni˝enie obcià˝eƒ podatkowych Grupy o 300 milionów z∏otych
i 174 miliony z∏otych odpowiednio w okresie 1998-2003.
Rok finansowy

Ulga inwestycyjna

Premia inwestycyjna

1998
1999
2000
2001
2002
2003

111
95
62
28
4
–

63
46
38
12
13
2

Razem

300

174

Powy˝ej opisane ulgi inwestycyjne i premie majà charakter warunkowy. Zgodnie z przepisami podatkowymi podatnicy
zobowiàzani sà do zwrotu wykorzystanej ulgi, tj. zobowiàzani sà do zwi´kszenia podstawy opodatkowania lub zmniejszenia wysokoÊci wykazywanej straty o wartoÊç dokonanych odliczeƒ, je˝eli przed up∏ywem trzech lat od koƒca roku,
w którym dokonano odliczeƒ, wystàpi choçby jedna z nast´pujàcych okolicznoÊci:

(i) u podatnika wystàpià zaleg∏oÊci za poszczególne lata we wp∏acaniu poszczególnych podatków stanowiàcych dochody
bud˝etu paƒstwa oraz sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, przekraczajàce odr´bnie z ka˝dego tytu∏u (w tym
odr´bnie w ka˝dym z podatków) 3% kwot nale˝nych za te lata; w przypadku podatku od towarów i us∏ug zaleg∏oÊci
we wp∏atach nie mogà przekroczyç 3% kwoty podatku nale˝nego,
(ii) podatnicy przeniosà – w jakiejkolwiek formie – w∏asnoÊç sk∏adników majàtkowych, z którymi zwiàzane by∏y odliczenia od dochodu lub obni˝ki podatku; nie dotyczy to przeniesienia w∏asnoÊci w wyniku przekszta∏cenia formy
prawnej, ∏àczenia lub podzia∏u dotychczasowych podmiotów gospodarczych dokonywanych na podstawie przepisów o przedsi´biorstwach paƒstwowych, o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych, kodeksu
handlowego albo prawa spó∏dzielczego,
(iii) usta∏y okolicznoÊci do zaliczania Êrodków trwa∏ych przej´tych do odp∏atnego korzystania na podstawie umów
najmu, dzier˝awy lub umów o podobnym charakterze – do sk∏adników majàtku podatnika,
(iv) podatnik zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie og∏oszona jego upad∏oÊç,
(v) podatnik otrzyma∏ w jakiejkolwiek formie zwrot wydatków inwestycyjnych.
Ponadto podatnik mo˝e dokonaç odliczeƒ tylko w przypadku spe∏nienia okreÊlonych warunków przed dokonaniem tych
odliczeƒ, w tym braku zaleg∏oÊci podatkowych. JeÊli warunki te nie by∏y spe∏nione w momencie dokonania przez Spó∏k´
odliczeƒ, organy podatkowe mogà zakwestionowaç prawo do skorzystania z mo˝liwoÊci odliczeƒ.

Ustawa zmieniajàca ustaw´ o podatku dochodowym od osób prawnych z 20 listopada 1998 roku (DzU z 1998 roku
nr 144, poz. 931) przewiduje, ˝e podatnik nie traci prawa ulgi, je˝eli skoryguje swoje zeznanie podatkowe i ureguluje
istniejàce zaleg∏oÊci podatkowe wraz z odsetkami za zw∏ok´, w terminie przewidzianym w tych regulacjach. W tej
sytuacji punkt (i) opisany powy˝ej nie ma zastosowania.
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(c)

Zobowiàzanie warunkowe Rafinerii Trzebinia SA z tytu∏u podatku akcyzowego

W dniu 15 paêdziernika 2004 roku Naczelnik Urz´du Celnego w Krakowie postanowi∏ wszczàç post´powanie podatkowe
w sprawie okreÊlenia wysokoÊci zobowiàzania podatkowego w podatku akcyzowym Rafinerii Trzebinia SA za miesiàce
maj, czerwiec, lipiec i sierpieƒ 2004 roku. W wyniku przeprowadzonego przez Urzàd Celny post´powania w dniu
5 kwietnia 2005 roku do Rafinerii Trzebinia SA wp∏yn´∏y decyzje Dyrektora Urz´du Celnego w Krakowie, w których ustalono zobowiàzanie podatkowe z tytu∏u podatku akcyzowego za okres maj-czerwiec 2004 roku na ∏àcznà kwot´ oko∏o
60 milionów z∏otych. Zdaniem Zarzàdu Rafinerii Trzebinia SA, spó∏ka ta posiada wszystkie niezb´dne opinie potwierdzajàce prawid∏owoÊç stosowanej klasyfikacji produktów opodatkowanych stawkà 0%. W dniu 14 kwietnia 2005 roku
Zarzàd Rafinerii Trzebinia SA z∏o˝y∏ odwo∏anie od przedmiotowych decyzji oraz wniosek o wstrzymanie wykonania
decyzji do czasu rozstrzygni´cia sprawy przez organ drugiej instancji. Na dzieƒ sporzàdzenia niniejszego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego rezultat powy˝szego odwo∏ania nie jest znany. W dniu 5 maja 2005 roku do Rafinerii Trzebinia SA
w odpowiedzi na z∏o˝ony wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozstrzygni´cia sprawy wp∏yn´∏o postanowienie Naczelnika Urz´du Celnego w Krakowie wstrzymujàce wykonanie ww. decyzji.

Aktualnie, oprócz wspomnianego post´powania Urz´du Celnego w Krakowie, na podstawie upowa˝nienia Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 18 stycznia 2005 roku toczy si´ post´powanie kontrolne prowadzone przez Urzàd
Kontroli Skarbowej w Krakowie w zakresie rzetelnoÊci deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawid∏owoÊci
obliczania i wp∏acania podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i us∏ug za lata 2002 i 2003.

Ostateczny rezultat wynikajàcy z powy˝szych post´powaƒ kontrolnych, jak równie˝ potencjalny wp∏yw rozszerzenia
post´powaƒ na inne okresy na dzieƒ sporzàdzenia sprawozdania finansowego nie jest znany.

W dniu 25 listopada 2004 roku Rada Nadzorcza Rafinerii Trzebinia SA podj´∏a uchwa∏´ o przeprowadzeniu audytu
podatkowego za okres od 2000 roku do chwili obecnej, obejmujàcego kontrol´ prawid∏owoÊci procedur i kontrol´
regulowania przez Spó∏k´ zobowiàzaƒ podatkowych oraz o przygotowaniu „forensic report” za okres od 2000 roku do
chwili obecnej. Na dzieƒ sporzàdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego prace te nie zosta∏y
zakoƒczone, a ich wynik nie jest znany.

(d)

Op∏ata przesy∏owa w rozliczeniach z Zak∏adem Energetycznym P∏ock SA

Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie szczegó∏owych zasad kszta∏towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeƒ w obrocie energià elektrycznà (DzU nr 1 z dnia 15 stycznia 2001 roku) zgodnie z §36
zmieni∏o sposób rozliczania op∏aty systemowej stanowiàcej sk∏adnik op∏aty przesy∏owej, wprowadzajàc zgodnie z §37
mo˝liwoÊç innego sposobu ustalenia tej op∏aty. Decyzjà Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki zosta∏a zawarta umowa
sprzeda˝y energii elektrycznej pomi´dzy Zak∏adem Energetycznym P∏ock SA („ZEP SA”) a PKN ORLEN bez rozstrzygni´cia
kwestii rozliczeƒ spornych op∏aty systemowej za okres od dnia 5 lipca 2001 roku do dnia 30 czerwca 2002 roku,
uznajàc, ˝e ma ona charakter cywilnoprawny i jako taka winna byç rozstrzygni´ta przez w∏aÊciwy sàd powszechny. ZEP SA
zawezwa∏ PKN ORLEN do próby ugodowej, jak te˝ Sàd Okr´gowy w Warszawie wezwa∏ PKN ORLEN jako przypozwanego
w sprawie Polskie Sieci Energetyczne przeciwko ZEP SA. Zarzàd Spó∏ki dokona∏ szacunku kwoty spornej op∏aty i w 2002 roku
zaliczy∏ w koszty zobowiàzanie wobec ZEP SA, które nie zosta∏o uregulowane w Êwietle istniejàcego sporu w wysokoÊci
8 milionów z∏otych oraz utworzy∏ rezerw´ na ten cel w wysokoÊci 10 milionów z∏otych.
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W wyniku negatywnej decyzji sàdu na temat wy˝ej wymienionego post´powania sàd wyda∏ nakaz zap∏aty zobowiàzania
z tytu∏u tak zwanej op∏aty systemowej przez PKN ORLEN na rzecz ZEP SA w wysokoÊci 46 milionów z∏otych. W zwiàzku
z tym zosta∏a powi´kszona rezerwa na ryzyko gospodarcze o 28 milionów z∏otych do wysokoÊci kwoty nakazu.

(e)

Post´powania antymonopolowe

Na dzieƒ sporzàdzenia raportu Spó∏ka jest uczestnikiem dwóch post´powaƒ antymonopolowych.

Postanowieniem Prezesa UOKiK z dnia 21 marca 2005 roku zosta∏o wszcz´te z urz´du post´powanie antymonopolowe
w zwiàzku z podejrzeniem zawarcia przez Polski Koncern Naftowy ORLEN SA w P∏ocku oraz Grup´ Lotos SA w Gdaƒsku
porozumienia ograniczajàcego konkurencj´ na krajowym rynku sprzeda˝y benzyny uniwersalnej U95, polegajàcego na
ustaleniu jednoczesnego zakoƒczenia produkcji i dystrybucji benzyny uniwersalnej i wyeliminowaniu w ten sposób konkurencji na krajowym rynku sprzeda˝y U95 oraz wy∏àczeniu ryzyka przej´cia rynku przez konkurenta.

W zwiàzku z otrzymanym pismem PKN ORLEN SA ustosunkowa∏ si´ do postawionych zarzutów oraz przekaza∏ odpowiedzi na postawione pytania przez Prezesa UOKiK pismem znak DP/69/2005/10 z dnia 11 kwietnia 2005 roku podpisanym przez Pana Wiceprezesa J. WiÊniewskiego. Przygotowywana jest odpowiedê na kolejne pytania zadane przez
UOKiK. Termin wys∏ania odpowiedzi up∏ywa 05 maja 2005 roku.

W zwiàzku z tym, i˝ post´powanie w sprawie zawarcia porozumienia przez PKN ORLEN SA z Grupà Lotos SA
o zaprzestaniu produkcji U95 jest w bardzo wst´pnej fazie, brak jest podstaw do tworzenia rezerwy w bilansie Spó∏ki
z tego tytu∏u.

W dniu 21 marca 2005 roku do Spó∏ki wp∏yn´∏o pismo, w którym Prezes UOKiK zwróci∏ si´ o dostarczenie informacji
dotyczàcych rynku glikolu monoetylenowego i p∏ynu do ch∏odnic w latach 2000-2004. Pismo dotyczy post´powania
w zakresie kszta∏towania cen p∏ynu niezamarzajàcego do ch∏odnic Petrygo i cen glikolu monoetylenowego. W post´powaniu
tym Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda∏ decyzj´ nak∏adajàcà kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci 40 milionów
z∏otych. Spó∏ka z∏o˝y∏a odwo∏anie do Sàdu Antymonopolowego od negatywnej decyzji UOKiK. Sàd Antymonopolowy
w dniu 13 sierpnia 2001 roku uchyli∏ w ca∏oÊci decyzj´ UOKiK zarzucajàcà PKN ORLEN SA stosowanie praktyk monopolistycznych, tym samym uchyli∏ na∏o˝onà kar´ pieni´˝nà, w zwiàzku z tym w 2001 roku w PKN ORLEN ca∏kowicie rozwiàzano rezerw´. Od powy˝szego wyroku w dniu 4 paêdziernika 2001 roku z∏o˝ona zosta∏a przez UOKiK kasacja. W dniu
10 lipca 2003 roku Sàd Najwy˝szy rozpatrzy∏ kasacj´ Prezesa UOKiK od wyroku Sàdu Okr´gowego z dnia 13 sierpnia
2001 roku.

Sprawa by∏a ponownie rozpatrywana przez Sàd Okr´gowy w Warszawie, Sàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(dawniej Sàd Antymonopolowy), który na rozprawie w dniu 21 lipca 2004 roku wyda∏ wyrok ponownie uchylajàcy
zaskar˝onà decyzj´ Prezesa UOKiK.

W zwiàzku z otrzymanym pismem PKN ORLEN SA przekaza∏ odpowiedzi na ˝àdane przez UOKiK pytania w dniu
11 kwietnia 2005 roku. JednoczeÊnie UOKiK wyrazi∏ zgod´ na wyd∏u˝enie czasu udzielenia odpowiedzi do 6 maja 2005
roku odnoÊnie okreÊlenia w∏aÊciwego rynku geograficznego glikolu monoetylenowego.

W obydwu post´powaniach PKN ORLEN SA reprezentuje Kancelaria Adwokacka Prawa i Konkurencji COMPER w oparciu
o udzielone przez Zarzàd Spó∏ki pe∏nomocnictwo.

NOTY DO SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDA¡ FINANSOWYCH
(ZMIENIONYCH SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDA¡ FINANSOWYCH) – w milionach z∏otych

157

Sprawozdanie finansowe nie zawiera rezerw zwiàzanych z powy˝szym post´powaniem, bowiem zdaniem Zarzàdu PKN
ORLEN SA po uzyskaniu niezale˝nej opinii prawnej obcià˝enie Spó∏ki obowiàzkiem zap∏aty kary pieni´˝nej jest ma∏o
prawdopodobne.

(f)

Program kompensacyjny dla pracowników

Dnia 23 grudnia 2002 roku pomi´dzy Spó∏kà a zwiàzkami zawodowymi dzia∏ajàcymi w Spó∏ce zosta∏o podpisane
porozumienie w sprawie uregulowania sytuacji pracowników w przypadku prowadzenia dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych
w PKN ORLEN. Spó∏ka gwarantuje pracownikom zatrudnienie do czasu zakoƒczenia procesu restrukturyzacji, przy czym
okres ten nie zosta∏ jednoznacznie okreÊlony. Je˝eli Spó∏ka nie wywià˝e si´ z tego zobowiàzania, zwolnionym pracownikom b´dà wyp∏acone odszkodowania wg nast´pujàcych zasad:

•

równowartoÊç 7-miesi´cznego wynagrodzenie pracownika, o ile rozwiàzanie umowy o prac´ nastàpi w okresie
do dnia 31 grudnia 2003 roku;

•

równowartoÊç 4-miesi´cznego wynagrodzenie pracownika, o ile rozwiàzanie umowy o prac´ nastàpi w okresie
od dnia 31 grudnia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku;

•

równowartoÊç 3-miesi´cznego wynagrodzenie pracownika, o ile rozwiàzanie umowy o prac´ nastàpi po 31 grudnia
2005 roku.

Kwoty te nie obejmujà odprawy przewidzianej w art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 roku o szczególnych zasadach
rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy.

(g)

Programy os∏onowe

W zwiàzku z przewidywanymi procesami restrukturyzacji zatrudnienia w Spó∏ce wprowadzane sà programy os∏onowe
zawierajàce mi´dzy innymi dodatkowe odszkodowania zwiàzane z rozwiàzaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczàcych pracownika.

W zwiàzku z powy˝szym Spó∏ka utworzy∏a rezerw´ w koszty roku 2004 w wysokoÊci 70 milionów z∏otych.

(h)

Roszczenia i spory sàdowe

Zgodnie z umowà zawartà w dniu 20 grudnia 2002 roku, Tankpol Sp. z o.o. („Tankpol”) przeniós∏ na rzecz PKN ORLEN tytu∏em przew∏aszczenia 40% udzia∏ów w spó∏ce ORLEN PetroTank Sp. z o.o. („Petrotank”) w zamian za nale˝noÊci od Tankpol.
W dniu 30 paêdziernika 2003 roku wp∏ynà∏ do sàdu pozew wobec PKN ORLEN o odszkodowanie w kwocie 70 milionów
z∏otych lub zwrot przew∏aszczonych udzia∏ów. W dniu 26 stycznia 2004 roku Tankpol zmodyfikowa∏ swoje powództwo.
Obecnie ˝àda zap∏aty 36 milionów z∏otych lub zwrotu przew∏aszczonych udzia∏ów. Wraz z pozwem Tankpol przedstawi∏
nowà wycen´ spó∏ki Petrotank na kwot´ 232 milionów z∏otych. W dniu 22 stycznia 2004 roku Tankpol zwróci∏ si´ z propozycjà ugody, zgodnie z którà w zamian za zap∏at´ przez PKN ORLEN 33 milionów z∏otych cofnie powództwo. W dniu 18 lutego
2004 roku na pierwszej rozprawie sàd zawiesi∏ post´powanie na okres trzech miesi´cy w celu osiàgni´cia ugody. Na rozprawie sàdowej w dniu 7 wrzeÊnia 2004 roku strony zgodnie z∏o˝y∏y wniosek o odroczenie rozprawy na kolejne 3 miesiàce,
na co sàd wyrazi∏ zgod´. Jednak˝e pomimo prowadzonych negocjacji nie dosz∏o do zawarcia ugody. W dniu 8 grudnia
2004 roku Tankpol z∏o˝y∏ wniosek do sàdu o podj´cie zawieszonego post´powania. W dniu 23 lutego 2005 roku odby∏a
si´ kolejna rozprawa, na której Sàd Okr´gowy oddali∏ wnioski stron o przes∏uchanie Êwiadków i odroczy∏ og∏oszenie
wyroku do dnia 9 marca 2005 roku. W dniu 9 marca 2005 roku sàd przez wzglàd na stopieƒ skomplikowania sprawy
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postanowi∏, ˝e og∏oszenie wyroku nastàpi 22 marca 2005 roku. W dniu 22 marca 2005 roku sàd og∏osi∏ wyrok oddalajàcy
powództwo Tankpol Sp. z o.o. Wyrok nie koƒczy post´powania, poniewa˝ Tankpol mo˝e z∏o˝yç od niego apelacj´. W ocenie
Zarzàdu Spó∏ki, opartej na niezale˝nej opinii prawnej, ostateczny rezultat sporu nie powinien istotnie wp∏ynàç na przedstawione wyniki finansowe lub saldo rozrachunków.

(i)

Regulacje podatkowe w Polsce

W Polsce obowiàzujà liczne regulacje dotyczàce podatku od towarów i us∏ug, podatku akcyzowego, podatku dochodowego
od osób prawnych i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne. Przepisy podatkowe sà cz´sto nowelizowane, co powoduje
wyst´powanie w nich niejasnoÊci i niespójnoÊci. Cz´sto wyst´pujàce ró˝nice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnàtrz organów paƒstwowych, jak i pomi´dzy organami paƒstwowymi i podatnikami,
powodujà powstawanie obszarów niepewnoÊci i konfliktów. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary dzia∏alnoÊci podlegajàce regulacjom (na przyk∏ad kontroli celnej czy dewizowej) mogà byç przedmiotem kontroli odpowiednich w∏adz, które
uprawnione sà do nak∏adania wysokich kar i sankcji wraz z odsetkami karnymi. Zjawiska te powodujà, ˝e ryzyko podatkowe
w Polsce jest znaczàco wy˝sze ni˝ istniejàce zwykle w krajach o bardziej rozwini´tym systemie podatkowym.

W Polsce nie istniejà formalne procedury dotyczàce uzgadniania ostatecznego poziomu wymiaru podatku. Rozliczenia
podatkowe mogà byç przedmiotem kontroli przez okres pi´ciu lat od koƒca roku kalendarzowego, w którym up∏ynà∏
termin p∏atnoÊci podatku. Istnieje ryzyko, ˝e odpowiednie w∏adze zajmà odmienne ni˝ spó∏ki Grupy stanowisko
w zakresie interpretacji przepisów, co mog∏oby mieç znaczàcy wp∏yw na zobowiàzania podatkowe spó∏ek Grupy.

(j)

Ârodki trwa∏e znajdujàce si´ na gruntach o nieuregulowanej sytuacji prawnej

Grupa posiada i wykazuje w aktywach szereg stacji paliw i innych obiektów, które sà po∏o˝one na gruntach o nieuregulowanym statusie prawnym. WartoÊç ksi´gowa Êrodków trwa∏ych znajdujàcych si´ na gruntach o nieuregulowanym
statusie prawnym wynosi∏a 19 milionów z∏otych na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku i 25 milionów z∏otych na dzieƒ
31 grudnia 2003 roku.

(k)

Zbycie udzia∏ów w NOM Sp. z o.o.

Zarzàd Spó∏ki w dniu 20 maja 2003 roku z∏o˝y∏ oÊwiadczenie o przyj´ciu oferty, wynikajàcej z opcji sprzeda˝y wszystkich udzia∏ów posiadanych w spó∏ce Niezale˝ny Operator Mi´dzystrefowy Sp. z o.o. („NOM”) na rzecz Polskich Sieci
Elektroenergetycznych SA („PSE”), za cen´ w wysokoÊci 111,5 miliona z∏otych, b´dàcà sumà wartoÊci nominalnej sprzedawanych udzia∏ów oraz skumulowanej premii inwestycyjnej, obliczonà zgodnie z zasadami okreÊlonymi w umowie
z dnia 8 czerwca 2000 roku regulujàcej warunki wspó∏pracy wspólników NOM.

W dniu 20 paêdziernika 2003 roku spó∏ka PSE z∏o˝y∏a pozew do Sàdu Arbitra˝owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
w Warszawie dotyczàcy ustalenia niewa˝noÊci umowy sprzeda˝y udzia∏ów przez PKN ORLEN. W zwiàzku z toczàcym
si´ post´powaniem arbitra˝owym Spó∏ka dokona∏a w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres koƒczàcy si´
31 grudnia 2004 roku sporzàdzonym z dniem 31 marca 2005 roku odpisu aktualizujàcego w wysokoÊci 44,6 miliona
z∏otych na nale˝noÊç od PSE w oparciu o otrzymane opinie prawne na ten dzieƒ.

W dniu 26 kwietnia 2005 roku wp∏ynà∏ do Spó∏ki wyrok Sàdu Arbitra˝owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
w Warszawie. Wyrok sàdu polubownego jest niekorzystny dla Spó∏ki. W konsekwencji zmieni∏y si´ szacunki Zarzàdu
w odniesieniu do oceny ryzyka nieÊciàgalnoÊci powy˝szej nale˝noÊci. W zwiàzku z tym Spó∏ka obj´∏a odpisem pozosta∏e
saldo spornej nale˝noÊci od PSE w dodatkowej wysokoÊci 66,9 miliona z∏otych do wysokoÊci 111,5 miliona z∏otych.
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(l)

Zastaw na udzia∏ach Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”)

Na mocy umowy zastawu rejestrowego na udzia∏ach z dnia 19 grudnia 2003 roku PKN ORLEN ustanowi∏ na rzecz
Kredyt Bank SA z siedzibà w Warszawie pe∏niàcego funkcj´ Agenta Zabezpieczenia („Agent Zabezpieczenia”) zastaw
rejestrowy oraz, jako zabezpieczenie tymczasowe do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, zastaw
zwyk∏y (to jest zastaw, o którym mowa w art. 327 i nast´pne kodeksu cywilnego) na wszystkich posiadanych przez
PKN ORLEN udzia∏ach w kapitale zak∏adowym BOP, to jest 907 398 udzia∏ach o wartoÊci nominalnej 500 z∏otych ka˝dy,
reprezentujàcych 50% kapita∏u zak∏adowego BOP oraz uprawniajàcych do 50% praw g∏osu wykonywanych na Zgromadzeniu Wspólników Spó∏ki BOP. Warunkiem skutecznego ustanowienia zastawu rejestrowego by∏o jego wpisanie
w rejestrze zastawów prowadzonym przez w∏aÊciwy sàd rejestrowy. Z momentem rejestracji zastawu rejestrowego
zastaw zwyk∏y mia∏ wygasnàç.

Zastaw ustanowiony na mocy umowy zastawu z dnia 19 grudnia 2003 roku zabezpiecza sp∏at´ przez BOP obecnych
i przysz∏ych roszczeƒ pieni´˝nych przys∏ugujàcych zastawnikowi z tytu∏u umowy Zabezpieczenia Finansowego zawartej
pomi´dzy podmiotami udzielajàcymi finansowania (kredytu) na rzecz BOP do najwy˝szej kwoty zabezpieczenia wynoszàcej 750 000 000 euro.

W dniu 23 stycznia 2004 roku dokonano wpisu powy˝szego zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

W zwiàzku z powy˝szym zad∏u˝enie BOP z tytu∏u kredytu na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku wynios∏o 168 200 000 euro.

Na dzieƒ sporzàdzenia niniejszego sprawozdania finansowego w ocenie Zarzàdu Spó∏ki nie istniejà ˝adne przes∏anki
wskazujàce na ryzyko braku mo˝liwoÊci sp∏aty powy˝szego zad∏u˝enia przez BOP.

(m)

Przeglàd podatkowy w ORLEN Oil Sp. z o.o.

W dniu 13 grudnia 2004 roku Rada Nadzorcza ORLEN Oil Sp. z o.o. podj´∏a uchwa∏´ o przeprowadzeniu audytu podatkowego za okres od 2000 roku do chwili obecnej, obejmujàcego kontrol´ prawid∏owoÊci procedur i kontrol´ regulowania
przez spó∏k´ zobowiàzaƒ podatkowych oraz o przygotowaniu „forensic report” za okres od 2000 roku do chwili obecnej.
Na dzieƒ sporzàdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego prace te nie zosta∏y zakoƒczone,
a ich wynik nie jest znany.

(n)

Przeglàd podatkowy w Rafinerii Nafty Jedlicze SA

W dniu 17 grudnia 2004 roku Rada Nadzorcza Rafinerii Nafty Jedlicze SA podj´∏a uchwa∏´ o przeprowadzeniu audytu
podatkowego za okres od 2000 roku do chwili obecnej, obejmujàcego kontrol´ prawid∏owoÊci procedur i kontrol´
regulowania przez spó∏k´ zobowiàzaƒ podatkowych oraz o przygotowaniu „forensic report” za okres od 2000 roku do
chwili obecnej. Na dzieƒ sporzàdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego prace te nie zosta∏y
zakoƒczone, a ich wynik nie jest znany.

(o)

Inne ryzyka

Jak przedstawiono w nocie 17 dodatkowych informacji i objaÊnieƒ, Grupa wykaza∏a w bilansie na dzieƒ 31 grudnia
2004 roku saldo rezerwy na koszty rekultywacji gruntów w oparciu o analizy niezale˝nych ekspertów, uwzgl´dniajàc
obowiàzujàce przepisy i bie˝àcà praktyk´ dotyczàcà rekultywacji ska˝onych gruntów. Potencjalne przysz∏e zmiany regulacji i praktyki dotyczàce ochrony Êrodowiska mogà wp∏ynàç na wielkoÊç tej rezerwy w przysz∏ych okresach.
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31.

Wynagrodzenie, ∏àcznie z wynagrodzeniem z zysku wyp∏acone Zarzàdowi i Radzie Nadzorczej

Wynagrodzenie Cz∏onków Zarzàdu obejmuje wynagrodzenia zasadnicze, premie, nagrod´ rocznà i Êwiadczenie pieni´˝ne
za czas niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Wynagrodzenie Zarzàdu wynios∏o (w tysiàcach z∏otych):
Za rok zakoƒczony
31 grudnia 2004

Za rok zakoƒczony
31 grudnia 2003

Zarzàd*
Rada Nadzorcza

45 159
882

12 679
856

Razem

46 041

13 535

* W tym wynagrodzenia by∏ych cz∏onków Zarzàdu

32.

Struktura zatrudnienia

Ârednie zatrudnienie w podziale na grupy wynosi∏o:
Rok zakoƒczony
31 grudnia 2004

Rok zakoƒczony
31 grudnia 2003

7 457
6 995

8 852
7 534

14 452

16 386

Pracownicy fizyczni
Pracownicy umys∏owi

Stan zatrudnienia wynosi∏ na 31 grudnia 2004 roku 14 296 osób i na 31 grudnia 2003 roku 15 133 osoby.

33.

Wydarzenia po dacie bilansowej

1. W dniu 19 stycznia 2005 roku PKN ORLEN otrzyma∏ od PETROVAL SA zawiadomienie dotyczàce wstrzymania wykonywania przez PETROVAL SA kontraktu terminowego dotyczàcego dostaw ropy z dnia 21 grudnia 2002 wskutek
wystàpienia si∏y wy˝szej uniemo˝liwiajàcej realizacj´ kontraktu. Zgodnie z zawiadomieniem PETROVAL SA zdarzeniem uzasadniajàcym zastosowanie klauzuli si∏y wy˝szej i wstrzymanie realizacji kontraktu jest brak mo˝liwoÊci
dostawy ropy przez spó∏k´ Jukos i nie jest mo˝liwe oszacowanie, jak d∏ugo ta sytuacja b´dzie mia∏a miejsce. Zarzàd
PKN ORLEN oÊwiadczy∏, i˝ wy˝ej opisana sytuacja, dzi´ki podj´tym uprzednio dzia∏aniom, nie zagra˝a ciàg∏oÊci
zaopatrzenia Spó∏ki w rop´ naftowà. Dostawy surowca b´dà realizowane zgodnie z planem zapotrzebowania dzi´ki
realizacji kontraktów terminowych oraz uzupe∏niajàcych dostaw typu spot.
2. W dniu 30 marca 2005 roku Zarzàd PKN ORLEN powzià∏ wiadomoÊç o rezygnacji w dniu 30 marca 2005 roku Pana
Krzysztofa ˚yndula z funkcji cz∏onka Rady Nadzorczej PKN ORLEN. Przyczynà rezygnacji by∏o powo∏anie Pana
Krzysztofa ˚yndula na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Paƒstwa.
3. W dniu 14 kwietnia 2005 roku zosta∏a zawarta umowa sprzeda˝y 24 udzia∏ów o wartoÊci nominalnej 589 000
z∏otych ka˝dy udzia∏ i sumarycznej wartoÊci nominalnej 14 136 000 z∏otych stanowiàcych w dniu podpisania umowy
30,77% kapita∏u zak∏adowego Przedsi´biorstwa Prze∏adunku Paliw P∏ynnych „Naftoport” Sp. z o.o. („Naftoport”)
pomi´dzy PKN ORLEN jako sprzedajàcym i PERN „Przyjaêƒ” SA („PERN”) jako kupujàcym. Najwa˝niejsze postanowienia umowy:
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• Cena sprzeda˝y jednego udzia∏u wynosi 2 820 512,82 PLN;
• ¸àczna cena sprzeda˝y 24 udzia∏ów wynosi 67 692 307,68 PLN;
• Zabezpieczeniem p∏atnoÊci kwoty b´dzie zastaw na sprzedawanych udzia∏ach.
Umowa zosta∏a zawarta pod warunkiem ziszczenia si´ ∏àcznie nast´pujàcych warunków:
a. Uzyskania bezwarunkowej zgody Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji poprzez nabycie przez PERN udzia∏ów albo niepodj´cia decyzji w tej sprawie w terminie, w jakim decyzja
ta powinna zostaç wydana. Z informacji otrzymanej z PERN wynika, ˝e spó∏ka uzyska∏a przedmiotowà zgod´
Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 13 kwietnia 2005 roku.
b. Udzielenia zgody Wspólników spó∏ki Naftoport wyra˝onej w formie uchwa∏y na zbycie udzia∏ów – warunek
zosta∏ spe∏niony dniu 24 stycznia 2005 roku.
c. OÊwiadczenia przez wspólników Spó∏ki o nieskorzystaniu z prawa pierwszeƒstwa w nabyciu Udzia∏ów – warunek
zosta∏ spe∏niony w dniu 21 stycznia 2005 roku.
W dniu 1 lutego br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Naftoport przyj´∏o zmiany do Umowy Spó∏ki
Naftoport. Zmieniona umowa spó∏ki zabezpiecza interesy PKN ORLEN oraz pozosta∏ych wspólników Naftoport
w zakresie gwarancji dostaw.
JednoczeÊnie PKN ORLEN zawar∏ z Naftoport oraz PERN d∏ugookresowe umowy handlowe, gwarantujàce bezpieczeƒstwo dostaw ropy naftowej zarówno drogà morskà, jak i làdowà. Zawarte umowy handlowe zapewniajà
PKN ORLEN utrzymanie mo˝liwoÊci zaopatrzenia w rop´ przez Naftoport na warunkach nie gorszych ni˝ przed
zawarciem powy˝szej transakcji.
W wyniku zbycia udzia∏ów PKN ORLEN posiada 17,95% w kapitale zak∏adowym Naftoport. Pozosta∏e udzia∏y posiadajà:
a.
b.
c.
d.

PERN „Przyjaêƒ” SA
Grupa LOTOS SA
Port Pó∏nocny
J&S Services Ltd.

–
–
–
–

67,95%
8,97%
3,85%
1,28%

Z wyjàtkiem powiàzaƒ wynikajàcych z wy˝ej opisanej umowy sprzeda˝y udzia∏ów, a tak˝e umów handlowych,
nie istniejà ˝adne inne powiàzania pomi´dzy emitentem i osobami zarzàdzajàcymi lub nadzorujàcymi emitenta
a nabywajàcym udzia∏y.
Zbyte udzia∏y stanowià powy˝ej 20% kapita∏u zak∏adowego spó∏ki Naftoport, w zwiàzku z powy˝szym stanowià
aktywa finansowe o znacznej wartoÊci w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 5 rozporzàdzenia Rady Ministrów z 21 marca
2005 roku w sprawie informacji bie˝àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÊciowych.
4. Zarzàd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA („Spó∏ka”) informuje, ˝e w dniu 20 kwietnia 2005 roku otrzyma∏
decyzj´ Komisji Europejskiej z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie wyra˝enia zgody na przej´cie przez Spó∏k´
kontroli nad Unipetrol a.s. („Unipetrol”) poprzez nabycie od Funduszu Majàtku Narodowego Republiki Czeskiej
(„FMN”) 114 224 038 akcji na okaziciela spó∏ki Unipetrol, stanowiàcych oko∏o 62,99% wszystkich wyemitowanych
i istniejàcych akcji spó∏ki Unipetrol.
Otrzymanie wy˝ej wymienionej decyzji stanowi spe∏nienie si´ ostatniego z warunków zawieszajàcych zastrze˝onych
w warunkowej umowie nabycia akcji Unipetrol, zawartej w dniu 4 czerwca 2004 roku pomi´dzy FMN a Spó∏kà
(„Umowa Nabycia Akcji Unipetrolu”) (informacje dotyczàce Umowy Nabycia Akcji Unipetrolu zosta∏y przekazane
przez Spó∏k´ w raporcie bie˝àcym nr 41/2004 z 4 czerwca 2004 r., zaÊ informacje o spe∏nieniu si´ pozosta∏ych
warunków zawieszajàcych zosta∏y przekazane przez Spó∏k´ w raportach bie˝àcych nr 79/2004 z 5 paêdziernika
2004 roku i nr 88/2004 z 16 grudnia 2004 r.).
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34.

Dodatkowe informacje

(a)

Prowadzone post´powania dotyczàce Spó∏ki

W zwiàzku z prowadzonymi przez organa Êledcze post´powaniami w ocenie Zarzàdu Spó∏ki nie ma przes∏anek do
stwierdzenia, ˝e post´powania te dotyczà kwestii, które mog∏yby wp∏ynàç w sposób istotny na prawid∏owoÊç i rzetelnoÊç skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakoƒczony dnia 31 grudnia 2004 roku. Post´powania
te nie sà prowadzone przeciwko Spó∏ce.

(b)

Restrukturyzacja aktywów po∏udniowych

Rafineria Nafty Jedlicze, Rafineria Trzebinia i ORLEN Oil obj´te sà projektem „Restrukturyzacji aktywów po∏udniowych
Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN SA”. Projekt zak∏ada optymalizacj´ i konsolidacj´ produkcji i sprzeda˝y paliw, olejów
silnikowych i smarowych oraz parafin w Grupie Kapita∏owej PKN ORLEN SA.

W I pó∏roczu 2005 roku Zarzàd PKN ORLEN podejmie decyzj´ na temat powy˝ej opisanej restrukturyzacji aktywów
po∏udniowych.

Na dzieƒ sporzàdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie sà znane Zarzàdowi ˝adne efekty potencjalnych dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych, które mog∏yby istotnie wp∏ynàç na prezentowane dane Grupy na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku.

(c)

Transakcja nabycia akcji UNIPETROL

W dniu 4 czerwca 2004 roku PKN ORLEN SA zawar∏ umowy:

•

z Funduszem Majàtku Narodowego Republiki Czeskiej w sprawie nabycia, pod warunkiem uzyskania stosownych
zgód organów regulacyjnych 62,99% akcji spó∏ki UNIPETROL a.s. („UNIPETROL”) za 11,3 mld CZK („Umowa Nabycia
Akcji UNIPETROL”);

•

z Czeskà Agencjà Konsolidacyjnà w sprawie nabycia 9,76% akcji spó∏ki Spolana oraz wierzytelnoÊci nale˝àcych
do pewnych podmiotów wchodzàcych w sk∏ad Grupy UNIPETROL za 1,75 mld CZK ∏àcznie.

W dniu 11 marca 2005 roku PKN ORLEN SA z∏o˝y∏ w Komisji Europejskiej zawiadomienie o planowanej koncentracji
pomi´dzy PKN ORLEN a UNIPETROL. Z∏o˝enie tego zawiadomienia zwiàzane by∏o z koniecznoÊcià spe∏nienia si´ ostatniego z warunków zawieszajàcych Umowy Nabycia Akcji UNIPETROL. W dniu 20 kwietnia 2005 roku Zarzàd Spó∏ki
otrzyma∏ decyzj´ Komisji Europejskiej w sprawie wyra˝enia zgody na przej´cie kontroli nad Unipetrol a.s.

W ciàgu 60 dni od daty zamkni´cia transakcji PKN ORLEN og∏osi wezwania na zakup pozostajàcych w obrocie publicznym akcji UNIPETROL i spó∏ek zale˝nych: Paramo i Spolana, notowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Pradze.
W ocenie Zarzàdu zamkni´cie transakcji nastàpi do koƒca I pó∏rocza 2005 roku.
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35.

Korekty dla celów MSSF

Grupa prowadzi swoje ksi´gi zgodnie z zasadami i praktykà rachunkowoÊci przyj´tà przez przedsi´biorstwa w Polsce
tak, jak to jest wymagane przepisami ustawy o rachunkowoÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku. Przedstawione powy˝ej
sprawozdania finansowe odzwierciedlajà pewne korekty, nieprzedstawione w statutowych ksi´gach spó∏ek, tak aby
przedstawiç niniejsze sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF obowiàzujàcym za rok 2004, z wyjàtkiem MSR 29,
MSR 16 i MSSF 1, jak opisano w nocie 3.

Korekty do skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych sporzàdzonych zgodnie z Polskimi Standardami RachunkowoÊci
wed∏ug zasad przyj´tych w Grupie zosta∏y przedstawione poni˝ej:
Zysk netto
za rok zakoƒczony
31 grudnia 2004

Zysk netto
za rok zakoƒczony
31 grudnia 2003

Skonsolidowane wed∏ug PSR

2 589

1 026*

Wyp∏aty z zysku na dzia∏alnoÊç socjalnà
Kapitalizacja kosztów finansowych pomniejszona o amortyzacj´
Amortyzacja wartoÊci firmy CPN
Korekta MSSF odnoÊnie do ujemnej wartoÊci firmy
Zmiana zasad rachunkowoÊci w sprawozdaniach sporzàdzonych wed∏ug PSR
Zwi´kszenie udzia∏u w aktywach netto Anwil SA
z tytu∏u nabycia przez Anwil SA akcji w∏asnych celem umorzenia
Inne
Podatek odroczony wynikajàcy z powy˝szych korekt

(4)
(198)
(11)
16
26

(4)
(68)
(10)
17
(12)

(72)
11
39

–
(15)
53

2 396

987

Skonsolidowane wed∏ug MSSF

Aktywa netto na
31 grudnia 2004
31 grudnia 2003
Skonsolidowane wed∏ug PSR
Wyp∏aty z zysku na dzia∏alnoÊç socjalnà
Kapitalizacja kosztów finansowych pomniejszona o amortyzacj´
WartoÊç firmy CPN netto
Korekta MSSF odnoÊnie do ujemnej wartoÊci firmy
Zmiana zasad rachunkowoÊci w sprawozdaniach sporzàdzonych wed∏ug PSR
Inne
Podatek odroczony wynikajàcy z powy˝szych korekt
Skonsolidowane wed∏ug MSSF
*

9 156*

–
260
51
(38)
–
10
(48)

–
458
62
(54)
(26)
1
(87)

11 685

9 510

Dane zosta∏y przekszta∏cone w zwiàzku ze zmianà szacunku kursu walutowego u˝ywanego do prezentacji monetarnych aktywów i pasywów
wyra˝onych w walutach obcych
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(a)

Wyp∏ata z zysku na dzia∏alnoÊç socjalnà

Zgodnie z polskà praktykà gospodarczà akcjonariusze Spó∏ki mogà dokonaç podzia∏u z zysku na cele pracownicze, tj.
wyp∏aty premii lub zasilenia funduszu socjalnego. Takie wyp∏aty sà ujmowane w statutowych sprawozdaniach finansowych,
podobnie jak wyp∏ata dywidendy, poprzez zmian´ w stanie kapita∏u w∏asnego. W sprawozdaniach sporzàdzonych wed∏ug
MSSF takie wyp∏aty zosta∏y zaklasyfikowane jako koszty operacyjne roku, w którym dokonano podzia∏u zysku.

(b)

Kapitalizacja kosztów finansowych

Zgodnie z PSR koszty finansowe sà ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia po pomniejszeniu
o kwoty skapitalizowane w nak∏ady inwestycyjne, wynikajàce z zobowiàzaƒ specyficznie odnoszàcych si´ do okreÊlonych projektów inwestycyjnych. Koszty finansowe wynikajàce z ogólnego zad∏u˝enia odnoszone sà w ca∏oÊci w koszty.
Koszty finansowe sà kapitalizowane jako cz´Êç kosztów odnoszàcych si´ do Êrodków trwa∏ych do dnia oddania do u˝ytkowania gotowych Êrodków trwa∏ych i odnoszone sà w koszty wraz z amortyzacjà.

W sprawozdaniach finansowych koszty finansowe podlegajà kapitalizacji zgodnie z alternatywnym rozwiàzaniem
zawartym w MSR 23 „Koszty finansowe”, opisane w nocie 4(j).

(c)

WartoÊç firmy wynikajàca z zakupu akcji od by∏ych pracowników CPN

Zgodnie z informacjà w nocie 2(b) akcje zakupione od pracowników CPN zosta∏y wykazane dla celów MSSF wed∏ug
metody nabycia. W zwiàzku z tym rozpoznano wartoÊç firmy w kwocie 107 milionów z∏otych wynikajàcà z zakupu
19,43% akcji CPN b´dàcych w posiadaniu jej pracowników, która jest odpisywana przez okres 10 lat.

Dla celów skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych wed∏ug PSR inkorporacja CPN, w tym równie˝ nabycie udzia∏ów
akcjonariuszy mniejszoÊciowych, zosta∏a wykazana wed∏ug metody ∏àczenia udzia∏ów.

(d)

Korekta MSSF odnoÊnie ujemnej wartoÊci firmy z konsolidacji

Zgodnie z PSR przed wejÊciem w ˝ycie znowelizowanej ustawy o rachunkowoÊci Grupa rozlicza∏a w przychody ujemnà
wartoÊç firmy z konsolidacji w okresie 2 do 5 lat. W sprawozdaniach finansowych sporzàdzonych wed∏ug MSSF ujemna
wartoÊç firmy jest rozpoznawana w sposób opisany w nocie 4(d).

(e)

Podatek odroczony

W zwiàzku z koniecznoÊcià dokonania odpowiednich korekt zwiàzanych z powy˝ej zaprezentowanymi ró˝nicami
pomi´dzy PSR a MSSF korekty te stanowi∏yby podstaw´ do naliczenia podatku odroczonego.

(f)

Zwi´kszenie udzia∏u w aktywach netto Anwil SA

W wyniku nabycia w 2004 roku przez Anwil SA akcji w∏asnych w celu umorzenia nastàpi∏o zwi´kszenie udzia∏u Spó∏ki
w aktywach netto Anwil SA o 8,21%. Transakcja ta zosta∏a rozpoznana w ca∏oÊci zgodnie z PSR jako pozosta∏y przychód finansowy w kwocie 71 183 tysi´cy z∏otych. Zgodnie z MSSF 3 transakcja ta zosta∏a wykazana jako zmniejszenie
kapita∏ów mniejszoÊciowych w korespondencji z wynikiem z lat ubieg∏ych.
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(g)

Przychody ze sprzeda˝y wg MSSF

Zgodnie z PSR przychody ze sprzeda˝y oraz koszty sprzeda˝y obejmujà kwoty podatku akcyzowego oraz op∏aty paliwowej,
naliczonych przez Spó∏k´ oraz inne podmioty Grupy od wyrobów obj´tych podatkiem akcyzowym oraz zawartego
w zrealizowanych przychodach.

Dla celów sprawozdaƒ finansowych sporzàdzonych wed∏ug MSSF kwoty podatku akcyzowego i op∏aty paliwowej zosta∏y
wyeliminowane z przychodów ze sprzeda˝y produktów oraz kosztów sprzeda˝y w wysokoÊci odpowiednio 10 276
milionów z∏otych w okresie 12 miesi´cy zakoƒczonym 31 grudnia 2004 roku oraz 9 309 milionów z∏otych w okresie
12 miesi´cy zakoƒczonym 31 grudnia 2003 roku.

36.

Pozosta∏e

Niniejsze zmienione skonsolidowane sprawozdania finansowe zosta∏y autoryzowane przez Zarzàd Spó∏ki w jej siedzibie
w dniu 5 maja 2005 roku.
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Informacje

dodatkowe

Qal
Qal jest niskokrzepnàcym p∏ynem do ch∏odnic samochodowych o najwy˝szej
Êwiatowej jakoÊci. Charakteryzuje si´ du˝à trwa∏oÊcià i bardzo wysokim
stopniem czystoÊci. Zalecany jest do stosowania we wszystkich rodzajach
pojazdów samochodowych z uk∏adem ch∏odzenia opartym na cieczy.
Posiada w∏aÊciwoÊci skutecznie zabezpieczajàce przed niskimi temperaturami
w okresie zimy, a w porze letniej przed przegrzaniem. Qal zosta∏ uhonorowany
z∏otym medalem BRUSSELS EUREKA 2002 w Brukseli i srebrnym medalem
SALON INTERNATIONAL DES INVENTIONS 2003 w Genewie.

Ekoterm Plus
Lekki olej opa∏owy Ekoterm Plus jest paliwem spe∏niajàcym najbardziej
rygorystyczne normy jakoÊci i ochrony Êrodowiska. Charakteryzuje si´
bardzo niskà zawartoÊcià siarki oraz wysokà temperaturà zap∏onu,
zapewniajàc wysoki komfort u˝ytkowania i jednoczeÊnie gwarantujàc pe∏ne
bezpieczeƒstwo. Ekoterm Plus zosta∏ nagrodzony Medalem Europejskim
przez Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.
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Platinum
Oleje Platinum to najwy˝szej jakoÊci oleje przeznaczone do silników
benzynowych i Diesla. Doskonale sprawdzajà si´ w warunkach
powszechnej eksploatacji, jak równie˝ w sportach motorowych,
zapewniajàc uzyskanie maksymalnej mocy silnika i idealne smarowanie
oraz odpornoÊç na wysokie temperatury. Olej MAXPOWER SL/CF 5W/50
z grupy Platinum to w pe∏ni syntetyczny olej silnikowy skomponowany
wed∏ug unikalnej formu∏y „New Extreme Synthe Technology”.

Petrygo Q
Uniwersalny p∏yn ch∏odniczy Petrygo Q sprawdza si´ we wszystkich
typach silników samochodowych ch∏odzonych cieczà, a tak˝e
w systemach klimatyzacyjnych i CO. Jest wysokowartoÊciowym
produktem, który zastàpi∏ od po∏owy roku 2004 produkowany
wczeÊniej p∏yn pod nazwà Petrygo.

Orbiton
Orbitony to asfalty modyfikowane elastomerem termoplastycznym,
który

zapewnia

popraw´

w∏aÊciwoÊci

u˝ytkowych

asfaltu

w porównaniu z konwencjonalnym asfaltem drogowym. Orbiton jest
przeznaczony do budowy nawierzchni szczególnie nara˝onych na
du˝e obcià˝enia.

INFORMACJE DODATKOWE
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Eurosuper 95
Zastosowane w Eurosuper 95 najwy˝szej jakoÊci dodatki uszlachetniajàce
ograniczajà zu˝ycia paliwa, tworzenie osadu, zmniejszajà tak˝e ryzyko
uszkodzeƒ i chronià silnik.

Super Plus 98
Benzyna silnikowa Super Plus 98 jest najwy˝ej oktanowà benzynà
dost´pnà w dystrybucji. Zapewnia prawid∏owe osiàgi, równomiernà prac´
silnika

oraz

korzystnà

ekonomi´

paliwowà.

Zawiera

dodatki

uszlachetniajàce gwarantujàce m.in. utrzymanie czystoÊci uk∏adu
odlotowego silnika.

Ekodiesel Plus 50
Olej nap´dowy Ekodiesel Plus 50 wyró˝nia siedmiokrotnie ni˝sza
zawartoÊç siarki, ni˝ jest to wymagane w krajach UE. Charakteryzuje si´
równie˝ wy˝szym wskaênikiem jakoÊci spalania, gwarantuje ∏atwiejszy
rozruch zimnego silnika oraz wydajniejszà eksploatacj´ samochodu.
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Autogaz LPG
Gaz p∏ynny propan-butan charakteryzuje si´ bardzo dobrymi
w∏aÊciwoÊciami palnymi, wysokà kalorycznoÊcià oraz doskona∏ymi
w∏aÊciwoÊciami ekologicznymi.

V I T AY
Program VITAY skierowany jest do klientów indywidualnych. Ka˝dy
zakup w sieci stacji PKN ORLEN premiowany jest odpowiednià liczbà
punktów, które uprawniajà posiadacza karty do ich wymiany na
atrakcyjne prezenty i oferty Partnerów. Z Programu skorzysta∏o ju˝
ponad 5 milionów klientów.

F LO TA
Program FLOTA przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych.
Karty paliwowe pozwalajà na dokonywanie bezgotówkowych
zakupów paliw, towarów i us∏ug na stacjach paliw PKN ORLEN.

INFORMACJE DODATKOWE
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Dane adresowe:

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spó∏ka Akcyjna
ul. Chemików 7
09-411 P∏ock
centrala:
tel. (24) 365 00 00
faks (24) 365 40 40
www.orlen.pl

Biuro w Warszawie
ul. Pankiewicza 4
00-950 Warszawa
tel. (22) 695 35 50
faks (22) 628 77 28

Biuro Prasowe
tel. (22) 695 34 59, 695 34 57
faks (22) 695 35 27
tel. (24) 365 41 50, 365 59 29
faks (24) 365 50 15
e-mail: media@orlen.pl
e-mail: centrumprasowe@orlen.pl

Biuro Relacji Inwestorskich
tel. (24) 365 56 51, 365 33 90
faks (24) 365 56 88
e-mail: ir@orlen.pl
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www.orlen.pl
W wydawnictwie wykorzystano zdj´cia archiwalne ze zbiorów: CPN SA, Petrochemii P∏ock SA, PKN ORLEN SA

