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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 ∏adu korporacyjnego
i spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu,
troszczàc si´ o rozwój naszych pracowników
i dbajàc o Êrodowisko naturalne.

Credo

Zawsze, gdy nas potrzebujesz.



Kalendarium najwa˝niejszych wydarzeƒ 2006 roku 

Styczeƒ • Og∏oszenie „Aktualizacji Strategii Spó∏ki na lata 2006 – 2009”
• Wprowadzenie Kodeksu Etycznego okreÊlajàcego wspólne wartoÊci oraz normy post´powania w PKN ORLEN
• Przystàpienie do przetargu na zakup 53,7% akcji litewskiej spó∏ki AB Mažeikių Nafta od Yukos International UK BV 
• Osiàgni´cie pierwszego miejsca w rankingu „Giganci Europy Centralnej” 
• Przystàpienie do spo∏ecznej kampanii antykorupcyjnej „Nie daj´/nie bior´ ∏apówek” zorganizowanej przez Ruch Normalne Paƒstwo

we wspó∏pracy ze Stowarzyszeniem Agencji Reklamowych

Luty • Uhonorowanie Spó∏ki przez gazet´ gie∏dy „Parkiet” nagrodà „Byki i Niedêwiedzie” za najwy˝szà jakoÊç relacji inwestorskich 
• Ufundowanie Rafa∏owi Blechaczowi – zwyci´zcy XV Mi´dzynarodowego Konkursu Chopinowskiego najwy˝szej klasy fortepianu

marki Steinway

Marzec • Wybór Rzecznika ds. Etyki, stojàcego na stra˝y przestrzegania zapisów Kodeksu Etycznego
• Zwyci´stwo w rankingu „Per∏y Polskiej Gie∏dy” w kategorii „Surowce i energia” przygotowanym przez gazet´ gie∏dy „Parkiet” 
• Osiàgni´cie pierwszego miejsca w rankingu „Firma dla in˝yniera 2005” i uznanie PKN ORLEN jednym z najatrakcyjniejszych

pracodawców dla kadry in˝ynierskiej na polskim rynku

Kwiecieƒ • Z∏o˝enie Rzàdowi Litwy i Yukos International UK BV oferty nabycia pakietu akcji litewskiej spó∏ki AB Mažeikių Nafta
• Podpisanie umowy z Mitsubishi Chemical Engineering Corporation na zakup licencji i projektu bazowego technologii produkcji

kwasu tereftalowego
• Przyznanie kartom flotowym PKN ORLEN tytu∏u Produktu Flotowego Roku 2006 w ogólnopolskim plebiscycie Fleet Awards

organizowanym przez Magazyn Flota oraz Fleet Management Institut Central – Eastern Europe

Maj • Podpisanie z Yukos International UK BV umowy umo˝liwiajàcej zakup kontrolnego pakietu 53,7% akcji AB Mažeikių Nafta
• Sponsorowanie cyklu Koncertów Chopinowskich odbywajàcych si´ w ¸azienkach Królewskich w Warszawie

Czerwiec • Podpisanie z Rzàdem Litwy umowy na zakup 30,66% akcji litewskiej rafinerii AB Mažeikių Nafta
• Uznanie Koncernu przez EuroMoney Magazine za firm´ o najbardziej spójnej strategii dzia∏ania wÊród przedsi´biorstw i instytucji

z bran˝y paliwowej w Europie Ârodkowej i Wschodniej
• Przeprowadzenie pierwszego w Polsce g∏osowanie przez internet podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spó∏ki publicznej
• Przyznanie God∏a Promocyjnego „Teraz Polska” dla oleju nap´dowego BIO10 produkowanego przez Rafineri´ Trzebinia SA

Lipiec • Rozpocz´cie I edycji programu na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa na drogach „ORLEN. Bezpieczne drogi”
• Otwarcie setnej stacji paliw w segmencie ekonomicznym pod markà BLISKA

Sierpieƒ • Osiàgni´cie rekordowego miesi´cznego przerobu ropy naftowej na poziomie 1 mln 200 tys. ton w zak∏adzie produkcyjnym
w P∏ocku 

• Objecie patronatem Kongresu Âwiatowego AIESEC 2006 pod has∏em „Solidarni wobec przysz∏oÊci”, w którym uczestniczyli
studenci z 95 krajów Êwiata

Wrzesieƒ • Z∏o˝enie w Komisji Europejskiej ds. Koncentracji (European Commission Directorate General for Competition) wniosku
notyfikacyjnego w sprawie wyra˝enia zgody na po∏àczenie aktywów PKN ORLEN i AB Mažeikių Nafta 

• Przyj´cie przez Zarzàd Unipetrolu a.s. nowej strategii rozwoju spó∏ki Benzina a.s. 

Paêdziernik • Uruchomienie przez ORLEN Asfalt Sp. z o.o. jednej z najwi´kszych w Europie instalacji do produkcji polimeroasfaltów ORBITON
o wydajnoÊci 500 ton dziennie 

• Otrzymanie pierwszej nagrody za na Najlepszy Raport Roczny wg Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci (The Best
Annual Report 2005) oraz wyró˝nienia w kategorii „Najlepsza wartoÊç u˝ytkowa raportu” w konkursie zorganizowanym przez
Instytut RachunkowoÊci i Podatków

• Otrzymanie od wojska Certyfikatu Systemu JakoÊci wed∏ug normy AQAP 2120: 2003 potwierdzajàcego spe∏nianie wymagaƒ
jakoÊciowych towarów i us∏ug w zakresie produkcji oraz sprzeda˝y paliw silnikowych i lotniczych

• Wprowadzenie w czeskiej sieci stacji Koncernu nowej marki klasy premium - BENZINA PLUS
• Sprzeda˝ 81,78% akcji spó∏ki zale˝nej Unipetrol a.s. – Spolana a.s. ANWILOWI SA z W∏oc∏awka

Listopad • Uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na zakup kontrolnego pakietu akcji AB Mažeikių Nafta od Yukos International UK BV
i Rzàdu Litwy

• Otrzymanie nagrody „Mecenasa Kultury” w polskiej edycji konkursu ARTS & BUSINESS AWARDS w kategorii Wydarzenie Roku
za wspó∏prac´ przy realizacji koncertu Rafa∏a Blechacza w jego rodzinnym mieÊcie – Nakle

• Uznanie PKN ORLEN w Raporcie TELEINFO 100 za najlepiej zinformatyzowane przedsi´biorstwo roku 2006 w bran˝y
energetycznej

• Przyznanie tytu∏u najlepszej firmy w kategorii fuzje i przej´cia w polskiej edycji „Best of European Business”, organizowanej pod
mi´dzynarodowym patronatem telewizji CNN

• Og∏oszenie w „Rzeczpospolitej” rankingu marek przygotowanego przy wspó∏udziale Ernst & Young i AC Nielsen. WartoÊç marki
ORLEN wzros∏a o 432,4 mln z∏ w stosunku do 2005 roku

• Podpisanie umów kredytowych umo˝liwiajàcych realizacj´ przej´cia AB Mažeikių Nafta. Finansowanie w ∏àcznej wysokoÊci
1,6 mld euro zapewni∏o konsorcjum oÊmiu polskich i zagranicznych banków

Grudzieƒ • Sfinalizowanie zakupu strategicznego pakietu akcji AB Mažeikiu Nafta. Koncern naby∏ ∏àczenie 84,36 % udzia∏ów od Yukos
International UK BV i Rzàdu Litwy

• Zakup przez ORLEN Deutschland AG 58 stacji paliw w Niemczech
• Uznanie Mi´dzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i Jego Europa, sponsorowanego przez PKN ORLEN najwa˝niejszym

wydarzeniem w dziedzinie muzyki klasycznej w 2006 roku w Polsce 

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W LATACH 2000-2006
wg MSSF

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

mln z∏ mln z∏ mln z∏ mln z∏ mln z∏ mln z∏ mln z∏

Przychody 18 602 17 038 16 902 24 412 30 680 41 188 52 867

EBITDA 2 335 1 706 1 891 2 503 4 037 6 728 4 685

EBIT 1 425 617 731 1 267 2 687 4 948 2 577

Zysk netto 902 376 421 987 2 538 4 638 2 060

Zysk akcjonariuszy mniejszoÊciowych 23 15 29 34 55 59 74

Zysk akcjonariuszy jednostki dominujàcej 879 361 392 953 2 482 4 578 1 986

Aktywa 14 087 14 383 15 073 17 149 20 869 33 404 45 419

Kapita∏ w∏asny 7 766 8 353 8 741 9 937 13 631 19 313 21 583

D∏ug netto (1) 2 542 2 549 2 341 2 402 478 3 285 8 129

Operacyjne przep∏ywy pieni´˝ne netto 1 073 2 112 1 292 1 707 3 637 3 664 3 693

Inwestycje (2) 1 459 1 533 967 1 337 1 824 2 026 1 925

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

w z∏ w z∏ w z∏ w z∏ w z∏ w z∏ w z∏

Zysk na akcj´ 2,15 0,89 1,00 2,35 5,93 10,84 4,82

CF z dzia∏alnoÊci operacyjnej na akcj´ 2,55 5,03 3,07 4,06 8,50 8,57 8,63

Aktywa na akcj´ 33,53 34,23 35,87 40,75 48,79 78,10 106,19

Kapita∏ w∏asny na akcj´ 18,48 19,88 20,80 23,61 31,87 45,15 50,46

Dêwignia finansowa (3) 32,70% 30,50% 26,80% 24,20% 3,50% 17,00% 37,70%

ROACE (4) 10,80% 4,20% 4,80% 7,90% 16,50% 21,80% 8,00%

ZYSK NETTO
wg MSSF w mln z∏

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. Dane za 2006 rok nie obejmujà inwestycji w Mažeikių Nafta na poziomie 5 729 mln z∏

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

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

zysk netto (LIFO) zysk netto (Êrednia wa˝ona)
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Szanowni Paƒstwo,

Rada Nadzorcza z uwagà przyglàda∏a si´ wszelkim aspektom funkcjonowania PKN ORLEN

w 2006 roku, a tak˝e aktywnie uczestniczy∏a w tworzeniu jak najlepszych rozwiàzaƒ dla rozwoju

Koncernu w oparciu o konstruktywny dialog z Zarzàdem Spó∏ki. 

W minionym roku PKN ORLEN sfinalizowa∏ najbardziej spektakularnà transakcj´ nie tylko

w swojej w historii, ale i w historii polskiej gospodarki – przej´cie litewskiej rafinerii Mažeikių

Nafta. By∏ to kolejny krok Koncernu w kierunku budowy pozycji lidera regionalnego oraz dalszego

wzmacniania bezpieczeƒstwa energetycznego kraju.

Z satysfakcjà obserwowaliÊmy konsekwentnà realizacj´ strategii rozwoju firmy oraz du˝e

zaanga˝owanie pracowników w popraw´ efektywnoÊci Koncernu. Pomimo znaczàcego

pogorszenia otoczenia makroekonomicznego zastosowane dzia∏ania operacyjne pozwoli∏y

wypracowaç Grupie w 2006 roku bardzo dobre wyniki finansowe i w pe∏ni zrealizowaç za∏o˝enia

obni˝enia kosztów. Z powodzeniem realizowano proces restrukturyzacji Grupy ORLEN i wdra˝ano

system zarzàdzania segmentowego. Spó∏ka kontynuowa∏a równie˝ konsolidacj´ aktywów

zagranicznych – czeskiego Unipetrolu oraz rozpocz´∏a integracj´ z dopiero co przej´tà litewskà

spó∏kà Mažeikių Nafta. Wdra˝ana w ORLEN Deutschland strategia rozwoju zacz´∏a przynosiç te˝

pierwsze pozytywne efekty, podkreÊlajàc tym samym s∏usznoÊç przyj´tych koncepcji. 

Ubieg∏y rok to tak˝e czas pozytywnych zmian w kulturze korporacyjnej Koncernu. Do sukcesów

nale˝y zaliczyç tutaj wdro˝enie zasad Kodeksu Etycznego oraz rozpocz´cie pracy przez Rzecznika

ds. Etyki, który dba o to, aby w ca∏ej korporacji przestrzegano najwy˝szych standardów etycznych. 

Wszystkie zmiany dotyczàce obszarów funkcjonowania Koncernu przeprowadzone w 2006 roku

przyczyni∏y si´ równie˝ do rozwoju Spó∏ki. Jestem przekonany, ˝e strategia oparta na poprawie

efektywnoÊci, koncentracji na rynkach macierzystych i poszukiwaniu atrakcyjnych mo˝liwoÊci

inwestycyjnych b´dzie kontynuowana. 

Szanowni Paƒstwo, bardzo dzi´kuj´ za zaanga˝owanie wszystkich pracowników PKN ORLEN

w tworzeniu sukcesów Koncernu. W 2007 roku b´dziemy nadal wspólnie pracowaç nad

umacnianiem naszej pozycji w Europie Ârodkowej i Wschodniej. Jestem przekonany, ˝e ten rok

przyniesie firmie dalszà popraw´ efektywnoÊci funkcjonowania, ciekawe projekty inwestycyjne,

a tak˝e sta∏y wzrost wartoÊci dla naszych akcjonariuszy.

Zbigniew Macioszek

Przewodniczàcy Rady Nadzorczej

PKN ORLEN SA

LList Przewodniczàcego Rady Nadzorczej
PKN ORLEN SA
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na zdj´ciu w kolejnoÊci od lewej:

Wojciech Heydel

Wiceprezes Zarzàdu ds. Sprzeda˝y

Krzysztof Szwedowski

Cz∏onek Zarzàdu ds. Organizacji i Funkcji Wsparcia

Piotr Kownacki

Prezes Zarzàdu, Generalny Dyrektor

Cezary Filipowicz

Wiceprezes Zarzàdu ds. Wydobycia i Handlu Ropà

Pawe∏ Szymaƒski

Wiceprezes Zarzàdu ds. Finansowych

Krystian Pater

Cz∏onek Zarzàdu ds. Produkcji

Zarzàd PKN ORLEN SA



Z A R Z Ñ D  P K N  O R L E N



8

P K N  O R L E N  R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 0 6

LList Prezesa Zarzàdu PKN ORLEN SA

Szanowni Paƒstwo,

Rok 2006 by∏ kolejnym rokiem konsekwentnej pracy wszystkich pracowników Grupy ORLEN

a nasz wysi∏ek skierowany by∏ na realizacj´ celów jakie sobie wyznaczyliÊmy w strategii Firmy.

MyÊl´ ˝e wszyscy, którzy obserwowali dzia∏ania Koncernu w tym roku zgodzà si´ ze mnà, ˝e to

by∏ dla nas dobry rok. Efekty przedstawiamy Paƒstwu szczegó∏owo w niniejszym Raporcie,

dlatego prosz´ pozwoliç mi, ˝e wska˝´ poni˝ej jedynie kilka z istotniejszych wydarzeƒ i liczb.

Jednym z najwa˝niejszych wydarzeƒ 2006 roku dla naszej Firmy by∏ zakup litewskiej rafinerii

Mažeikių  Nafta. Ta skomplikowana operacja wymaga∏a od nas bardzo wywa˝onych dzia∏aƒ –

mi´dzy innymi efektywnej wspó∏pracy z rzàdami Polski i Litwy. Dzi´ki wsparciu najwy˝szych

w∏adz paƒstwowych – w tym Pana Prezydenta i Pana Premiera RP – uda∏o si´ pozytywnie

zakoƒczyç d∏ugie negocjacje i doprowadziç do podpisania umowy nabycia litewskiej rafinerii.

Transakcja ta, traktowana przez nas jako du˝y sukces, sta∏a si´ nie tylko najwi´kszà inwestycjà

w historii naszej Spó∏ki ale równie˝ najwi´kszà polskà akwizycjà na rynku zagranicznym.

Proces poprawy efektywnoÊci Koncernu, z powodzeniem kontynuowany w 2006 roku,

zaowocowa∏ mi´dzy innymi korzystnymi rezultatami dzia∏alnoÊci operacyjnej oraz utrzymaniem

dyscypliny kosztowej w ramach ca∏ej Grupy ORLEN. Realizacja programu redukcji kosztów

przynios∏a nam ponad 299 mln z∏ oszcz´dnoÊci, co oznacza∏o przekroczenie za∏o˝onego na ten

rok celu o ok. 20%.

W ubieg∏ym roku Grupa ORLEN osiàgn´∏a bardzo dobre wyniki finansowe. Wy∏àczajàc wp∏yw

efektu „negative goodwill” zwiàzanego z nabyciem Unipetrolu, wypracowaliÊmy przychody ze

sprzeda˝y w wysokoÊci 52 867 mln z∏, co w porównaniu z rekordowym rokiem 2005 oznacza

wzrost o 28,4%. Z kolei zysk operacyjny przed amortyzacjà (EBITDA) wyniós∏ 4 685 mln z∏

i osiàgnà∏ poziom zbli˝ony do wyniku z 2005 roku. 

Szybko rosnàcy w 2006 roku popyt na produkty naszych rafinerii pozwoli∏ wszystkim instalacjom

nale˝àcym do PKN ORLEN, za wyjàtkiem rafinerii w Mo˝ejkach, pracowaç przy pe∏nym

obcià˝eniu. Roczny przerób ropy naftowej rafinerii w P∏ocku wzrós∏ o 8% w porównaniu z rokiem

poprzednim, a czeskie rafinerie zwi´kszy∏y w tym czasie produkcj´ o 3%. Segment rafineryjny

wypracowa∏ najwy˝szy wynik, w porównaniu z innymi segmentami – 1 490 mln z∏. Jednak

obni˝enie mar˝y rafineryjnej, ni˝szy poziom dyferencja∏u Ural-Brent oraz umocnienie z∏otówki

wobec dolara amerykaƒskiego spowodowa∏o, ˝e wynik ten jest ni˝szy o 49% od osiàgni´tego

w roku 2005.

Z satysfakcjà odnotowaliÊmy ponad siedmiokrotny wzrost zysku segmentu detalicznego

w porównaniu do roku poprzedniego. Wynik ten – 563 mln z∏ – mo˝liwy by∏ mi´dzy innymi

dzi´ki wzrostowi wolumenu sprzeda˝y oraz dalszej poprawie efektywnoÊci kosztowej. Cieszy
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nas dodatkowo, ˝e swój udzia∏ mia∏a w tym równie˝ spó∏ka ORLEN Deutschland, która

w minionym roku po raz pierwszy od trzech lat osiàgn´∏a dodatni wynik finansowy. 

Segment petrochemiczny – dzi´ki wysokiemu wolumenowi sprzeda˝y oraz efektywnej

konsolidacji czeskiego Unipetrolu – wypracowa∏ wy˝szy o 18,7% poziom zysku operacyjnego

w stosunku do 2005 roku. 

W przypadku segmentu chemicznego zanotowaliÊmy ponad 50% popraw´ wyniku. Na tak dobre

rezultaty wp∏ynà∏ przede wszystkim zysk operacyjny Grupy Kapita∏owej Anwil - ponad 243 mln z∏

- co by∏o wynikiem wy˝szym od ubieg∏orocznego o 86 mln z∏.

Rok 2006 przyniós∏ tak˝e wydarzenia losowe majàce istotny wp∏yw na dzia∏alnoÊç operacyjnà

Grupy ORLEN. W zwiàzku z po˝arem w litewskiej rafinerii Mažeikių  Nafta Firma ponios∏a straty,

wynikajàce zarówno z utraty wartoÊci majàtku jak i strat operacyjno-finansowych. Dzi´ki

szybkiemu wprowadzeniu odpowiednich procedur kryzysowych i wdro˝eniu planów

naprawczych systematycznie niwelowano skutki awarii. 

Podsumowujàc, chcia∏bym wyraziç wdzi´cznoÊç i serdecznie podzi´kowaç wszystkim

Pracownikom Grupy Kapita∏owej ORLEN, bez których zaanga˝owania nie uda∏oby si´ nam

zrealizowaç wielu za∏o˝eƒ naszej strategii. Wasz wysi∏ek, na równi z pracà Zarzàdu, przyczyni∏

si´ do budowy i umocnienia pozycji naszej Firmy w Êrodowisku gospodarczym tej cz´Êci

Europy. W tym miejscu chc´ równie˝ podkreÊliç bardzo dobrà wspó∏prac´ z wszystkimi

centralami zwiàzkowymi zw∏aszcza w trudnych procesach restrukturyzacji naszego Koncernu.

Nie mog´ pominàç równie˝ bardzo istotnego wk∏adu, jaki w osiàgni´cie przedstawianych tu

wyników mia∏ Pan Igor Chalupec, kierujàc pracami Zarzàdu PKN ORLEN przez ca∏y ubieg∏y rok.

Dzi´kuj´ te˝ Radzie Nadzorczej za wnikliwà skrupulatnoÊç w wype∏nianiu jej obowiàzków. S∏owa

wdzi´cznoÊci kieruj´ te˝ do wszystkich Klientów i Partnerów biznesowych Koncernu, których

zaufanie niezmiernie sobie cenimy.

Jestem przekonany, i˝ przestrzeganie zasad ∏adu korporacyjnego, transparentnoÊç

podejmowanych przez nas decyzji oraz umiej´tnoÊç ws∏uchiwania si´ w potrzeby wszystkich

grup naszego otoczenia umo˝liwià nam realizacj´ wspólnych celów sk∏adajàcych si´ na wizj´

przysz∏oÊci Firmy.

Z wyrazami szacunku

Piotr Kownacki

Prezes Zarzàdu

PKN ORLEN SA
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Zarzàdzamy siedmioma rafineriami w Polsce,

Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks

rafineryjno-petrochemiczny w P∏ocku zaliczany

jest do najnowoczeÊniejszych i najefektywniej-

szych tego typu obiektów w Europie. ¸àczne

moce przerobowe PKN ORLEN w Europie

Ârodkowo-Wschodniej wynoszà 31,7 mln ton

ropy rocznie. 

Posiadamy najwi´kszà w Europie Centralnej

sieç stacji paliw zlokalizowanych w Polsce,

Niemczech, Czechach i na Litwie, na których

oferujemy klientom produkty i us∏ugi najwy˝-

szej jakoÊci. Zapleczem sieci detalicznej PKN

ORLEN jest efektywna infrastruktura logistycz-

na, sk∏adajàca si´ z naziemnych i podziem-

nych baz magazynowych oraz sieci rurocià-

gów w∏asnych i dzier˝awionych. 

Na koniec 2006 roku liczba zatrudnionych

w Grupie ORLEN wynosi∏a 25 123 pracowni-

ków, z czego: 4 773 w PKN ORLEN, 4 862

w Grupie Unipetrol i 101 w ORLEN Deutschland.

Nasza misja

Dà˝àc do uzyskania pozycji regionalnego 

lidera, chcemy zapewniç naszym akcjonariu-

szom d∏ugofalowy wzrost wartoÊci Firmy po-

przez oferowanie naszym klientom najwy˝-

szej jakoÊci produktów i us∏ug. 

Jako Firma transparentna, wszelkie dzia∏ania

realizujemy z zachowaniem ∏adu korporacyj-

nego i spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci bizne-

su, troszczàc si´ o rozwój naszych pracowni-

ków i dbajàc o Êrodowisko naturalne.
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JesteÊmy jednà z najwi´kszych korporacji przemys∏u naftowego w Europie Ârodkowo-Wschod-

niej. Zajmujemy si´ przerobem ropy naftowej na takie produkty, jak: benzyny bezo∏owiowe, olej

nap´dowy, olej opa∏owy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. 

Credo

Zawsze, gdy nas potrzebujesz.



Przez mi´dzynarodowych ekspertów uznawani

jesteÊmy za Firm´ nowoczesnà o wysokim stop-

niu zaawansowania technologicznego. Presti˝o-

wy ranking amerykaƒskiego wydawnictwa „The

Forbes”, oceniajàcy 2000 firm dzia∏ajàcych na

Êwiecie w 2006 roku, uplasowa∏ ORLEN na 55.

pozycji na Êwiecie w bran˝y Oil & Gas Opera-

tions, zaÊ ranking najwi´kszych firm Europy

Ârodkowo-Wschodniej – Giganci Europy Central-

nej – na 1 miejscu. 

Wymiernym efektem przyj´tej w 2005 roku stra-

tegii sta∏ego podnoszenia wartoÊci Firmy, a co za

tym idzie tak˝e jej marki, sà wyniki osiàgane

przez nas w rankingu „Rzeczpospolitej” przygo-

towanym przy wspó∏udziale Ernst & Young i AC-

Nielsen. Marka ORLEN od trzech lat plasuje si´

na 2 miejscu zestawienia i odnotowuje sta∏y, zna-

czàcy wzrost swojej szacunkowej wartoÊci.

W 2006 roku wyceniona zosta∏a na 2 393,9 mln

z∏, tym samym w stosunku do wyników rankingu

z 2005 roku jej szacunkowa wartoÊç wzros∏a

o 432,4 mln z∏. 

Konsekwentna i efektywna realizacja deklarowa-

nych celów i zamierzeƒ oraz ambitne za∏o˝enia

na przysz∏oÊç sprawi∏y, i˝ ORLEN jest dziÊ jednà

z najsilniejszych, najbardziej wartoÊciowych i naj-

lepiej ocenionych polskich marek. 
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Marka ORLEN

Marka ORLEN funkcjonuje na rynku od 2000 roku.

Jest dziÊ synonimem Êwiatowej klasy produktów

i modelowego, ekspansywnego przedsi´biorstwa.

Od momentu swojego powstania sta∏a si´ osià

wszystkich dzia∏aƒ komunikacyjnych Koncernu. 

W ramach spójnej to˝samoÊci firm wchodzàcych

w sk∏ad Grupy Kapita∏owej ORLEN 31 spó∏ek za-

le˝nych u˝ywa w nazwie oznaczenia ORLEN. Na-

tomiast 7 spó∏ek stowarzyszonych u˝ywa zapisu

„Grupa ORLEN” jako uzupe∏nienia dotychczaso-

wych w∏asnych oznaczeƒ. Poprzez takie rozwià-

zanie marka ORLEN sta∏a si´ elementem wize-

runku poszczególnych spó∏ek, produktów

i us∏ug. Rynkowà wizytówkà marki jest sieç stacji

paliw w brandzie ORLEN, która liczy 824 obiekty

zlokalizowane w Polsce i Niemczech. 

Opinia publiczna, w tym kierowcy, jednoznacznie

plasuje mark´ ORLEN w czo∏ówce wiodàcych

brandów na polskim rynku. Potwierdzajà to

wyniki badaƒ, które wskazujà na 99% wspoma-

ganà znajomoÊç marki ORLEN i 85% spontanicz-

nà znajomoÊç. 

Poprzez efektywne inwestycje, równie˝ zagraniczne,

PKN ORLEN zaliczany jest do grona liderów konty-

nentu  firm stanowiàcych wizytówki swoich krajów. 

K I M  J E S T E Â M Y
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Filar I – dzia∏ania
proefektywnoÊciowe

Realizacja celów okreÊlonych w I filarze strategii

polega∏a na pog∏´bianiu i intensyfikacji procesów

zapoczàtkowanych w 2005 roku. Swojà aktyw-

noÊç w tym zakresie skoncentrowaliÊmy na: 

• intensyfikacji dzia∏aƒ proefektywnoÊciowych,

• kontynuacji integracji z Unipetrolem,

• realizacji programu naprawczego dla ORLEN

Deutschland AG,

• pog∏´bianiu zmian w obszarze kultury korpo-

racyjnej. 

W ramach kontynuacji integracji Grupy Kapita∏o-

wej w 2006 roku realizowaliÊmy drugi etap pro-

cesu integracji z Unipetrolem poprzez wdro˝enie

programu „Partnerstwo”, restrukturyzacj´ Grupy

Unipetrol (m.in. zbycie aktywów o charakterze

niestrategicznym, optymalizacja struktur praw-

nych, polepszenie ∏adu korporacyjnego i modelu

zarzàdzania segmentowego) oraz wdro˝enie

strategii dwóch marek. 

Procesy integracyjne obj´∏y tak˝e nabytà w grud-

niu 2006 roku spó∏k´ AB Mažeikių Nafta, w któ-

rej proces realizacji celu strategicznego „Jedna

firma” (wspólne zarzàdzanie g∏ównymi spó∏kami,

wspólna strategia) oparliÊmy na dwóch elemen-

tach: stworzeniu zespo∏u litewsko–polskiego

oraz wdro˝eniu zarzàdzania segmentowego. Po-

wy˝sze cele by∏y realizowane poprzez wprowa-

dzanie usprawnieƒ operacyjnych i programu in-

westycyjnego oraz wykorzystanie synergii w ra-

mach Grupy. 

W ramach strategii wzrostu kontynuowaliÊmy

wdra˝anie programu redukcji kosztów OPTIMA.

W 2006 roku oszcz´dnoÊci wygenerowane dzi´-

ki OPTIMIE osiàgn´∏y poziom blisko 300 mln z∏,

co prze∏o˝y∏o si´ na przekroczenie rocznego

planu oszcz´dnoÊci o 20%.

P K N  O R L E N  R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 0 6

W styczniu 2006 roku dokonaliÊmy aktualizacji strategii „Budowy w∏asnej wartoÊci Spó∏ki na lata

2006–2009”. Strategia ta w sposób kompleksowy obj´∏a swym zasi´giem wszystkie aspekty dzia-

∏alnoÊci Spó∏ki, a zosta∏a oparta na trzech filarach.
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Majàc na uwadze realizacj´ planów inwestycyj-

nych, wymagajàcych znacznego zaanga˝owa-

nia kapita∏owego, Koncern kontynuowa∏ proces

dezinwestycji docelowo zorientowany na

pozostawienie w Grupie Kapita∏owej wy∏àcznie

spó∏ek zwiàzanych z podstawowym profilem

dzia∏alnoÊci. 

W 2006 roku kontynuowaliÊmy równie˝ proces

restrukturyzacji segmentu detalicznego, w tym

dalszà rozbudow´ i wdra˝anie strategii dwóch

marek („premium” i „ekonomicznej”), dzi´ki cze-

mu osiàgn´liÊmy wy˝szy poziom satysfakcji na-

szych klientów. 

Filar II – umocnienie pozycji na
rynkach macierzystych

PKN ORLEN, b´dàc liderem bran˝y naftowej oraz

czo∏owym graczem na rynku petrochemicznym

w Polsce i Czechach, wdra˝a szeroki program in-

westycyjny w celu podnoszenia parametrów

efektywnoÊciowych oraz jakoÊciowych wytwa-

rzanych produktów i pó∏produktów. Spe∏niajàc

obligatoryjne normy techniczne, jakoÊciowe

i ekologiczne, jako lider dà˝ymy do wytyczania

tych norm dla innych, realizujàc tym samym stra-

tegi´ przywództwa jakoÊciowego. 

Filar III – wzrost nieograniczony

Trzonem III filaru strategii uczyniliÊmy wzrost nie-

ograniczony, realizowany poprzez transakcje fuzji

i przej´ç. Naszym priorytetem jest aktywne po-

szukiwanie potencjalnych celów do przej´cia,

szczególnie w obszarze Europy Ârodko-

wo–Wschodniej. Nasze wysi∏ki koncentrujemy

na zwi´kszeniu aktywnoÊci w obszarze poszuki-

waƒ i wydobycia ropy naftowej oraz dywersyfika-

cji êróde∏ i szlaków zaopatrzenia w celu budowy

naszej niezale˝noÊci surowcowej. 

Dzi´ki nabyciu AB Mažeikių Nafta staliÊmy si´

najwi´kszym w Europie Ârodkowej koncernem

pod wzgl´dem podstawowych wskaêników cha-

rakteryzujàcych firmy bran˝y naftowej i jesteÊmy

obecni w regionie odznaczajàcym si´ du˝à

dynamikà i potencja∏em wzrostu gospodarczego. 

Aktualizacja strategii

MnogoÊç zmian organicznych (m.in. struktural-

nych i funkcjonalnych) i nieorganicznych, przede

wszystkim nabycie AB Mažeikiu Nafta, oraz

przewidywany rozwój dzia∏alnoÊci wydobywczej

i dywersyfikacja dostaw surowca pociàgajà za

sobà koniecznoÊç aktualizacji strategii Koncernu.

Naszym celem jest ciàg∏e podnoszenie efektyw-

noÊci i jakoÊci gospodarowania. Dlatego prace

nad aktualizacjà strategii rozpocz´liÊmy ju˝

w chwili zamkni´cia transakcji nabycia litewskiej

Spó∏ki. Ich zakoƒczenie planujemy w po∏owie

2007 roku. 

S T R A T E G I A
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Strategia

• Polska

Rok 2006 by∏ drugim rokiem realizacji przez

PKN ORLEN og∏oszonego w marcu 2005 roku

„Planu rozwoju sprzeda˝y detalicznej w Polsce

do 2009 roku”. Jego kluczowymi za∏o˝eniami

sà: wzmocnienie pozycji rynkowej w obszarze

detalicznym, jak równie˝ wzrost efektywnoÊci

operacyjnej oraz budowa sprawnej organizacji

biznesowej.

Realizujàc przyj´te za∏o˝enia, do koƒca 2006

roku uruchomiliÊmy ∏àcznie 176 ekonomicz-

nych stacji BLISKA, oferujàcych taƒsze paliwa

ni˝ na stacjach ORLEN. W naszej ofercie eko-

nomicznej upatrujemy skutecznego narz´dzia

wzmocnienia pozycji rynkowej i zwi´kszenia

udzia∏ów Koncernu w krajowym rynku deta-

licznym. Na koniec 2009 roku oko∏o po∏owy

stacji zarzàdzanych przez PKN ORLEN b´dzie

dzia∏aç pod markà BLISKA. 

Do koƒca 2006 roku zarzàdzaliÊmy 726

obiektami w marce ORLEN, oferujàcymi pro-

dukty i us∏ugi najwy˝szej Êwiatowej jakoÊci.

W wyniku realizacji szeregu dzia∏aƒ marketin-

gowych oraz organizacyjnych uzyskaliÊmy do-

datnie wskaêniki we wszystkich segmentach

stacji funkcjonujàcych w sieci ORLEN. Wzrost

sprzeda˝y paliw premium VERVA, nowe

atrakcyjne programy dla flot samochodo-

wych, modyfikacja programu VITAY, zainicjo-

wanie zmian wizualizacji sklepów i poszerze-

nie oferty pozapaliwowej przy jednoczesnej

poprawie rentownoÊci zaowocowa∏y pozy-

tywnym postrzeganiem stacji ORLEN przez

klientów. 
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Dzia∏alnoÊç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa∏a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz

z przej´ciem AB Mažeikių Nafta pod koniec 2006 roku byliÊmy równie˝ obecni na rynku litewskim.



Dzi´ki zwi´kszonej liczbie klientów ca∏kowita

sprzeda˝ na stacjach w∏asnych Koncernu wy-

kaza∏a w 2006 roku, po raz pierwszy od 2004

roku, dodatnià dynamik´ – osiàgajàc rekordo-

wà wartoÊç 15%. 

• Niemcy

Z poczàtkiem 2006 roku rozpocz´liÊmy wdra˝a-

nie nowej strategii Fit for Growth, której celem

by∏a poprawa rentownoÊci biznesu poprzez

podj´cie szeregu zdefiniowanych dzia∏aƒ. W ra-

mach programu zamkn´liÊmy 13 nierentow-

nych stacji oraz dokonaliÊmy rebrandingu 22

stacji ORLEN na ekonomicznà mark´ STAR.

Zgodnie z przyj´tà strategià ca∏kowicie zaprze-

staliÊmy dzia∏alnoÊci logistycznej i dystrybucyj-

nej oleju opa∏owego na terenie Niemiec, sprze-

dajàc ca∏à infrastruktur´ handlowà. 

W ramach restrukturyzacji i optymalizacji sie-

ci pod koniec roku nabyliÊmy od Deutsche BP

58 stacji w Niemczech. Zgodnie z za∏o˝eniami

ORLEN Deutschland AG ma przejàç do 2009

roku oko∏o 250 obiektów w pó∏nocnych Niem-

czech i tym samym osiàgnàç 10% udzia∏

w rynku w tym regionie. Przyj´ty scenariusz

restrukturyzacji i rozbudowy sieci stacji nale-

˝àcych w chwili obecnej do niemieckiej sieci

ORLENU nie wyklucza wariantu korzystnej

sprzeda˝y w przypadku pojawienia si´ atrak-

cyjnej oferty. 

• Czechy 

W paêdzierniku 2006 roku przyj´liÊmy nowà

strategi´ dla dzia∏alnoÊci detalicznej

w Czechach. G∏ównym elementem by∏ po-

dzia∏ sieci na dwa brandy w celu dopasowa-

nia oferty do wymagaƒ ró˝nych grup klien-

tów. Nowe stacje segmentu premium 

BENZINA PLUS b´dà oferowa∏y najwy˝szej

jakoÊci us∏ugi oraz szeroki asortyment pro-

duktów pozapaliwowych. Pozosta∏e stacje

BENZINA, wzorem funkcjonujàcych ju˝ seg-

mentów ekonomicznych w Polsce i Niem-

czech, b´dà oferowa∏y sprawdzonà jakoÊç
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Liczba stacji PKN ORLEN w Polsce w latach 2005-2006

2005 2006

Stacje w∏asne 1 367 1 429

Stacje franszyzowe 92 158

Stacje patronackie 465 345

Razem 1 924 1 932



paliw po konkurencyjnej cenie. W 2007 roku

planujemy modernizacj´ 78 obiektów w Cze-

chach i podniesienie ich standardu do wyma-

gaƒ marki BENZINA PLUS.  

Przyj´ta strategia zak∏ada∏a równie˝ zmiany na

stacjach Kaucuk i Paramo. W zale˝noÊci od

wyników analiz zostanà one sprzedane lub

dostosowane do wymagaƒ brandu BENZINA.

Szczególne dzia∏ania, ukierunkowane na

wzmocnienie marki ekonomicznej, zaplano-

waliÊmy na lata 2008-2009. 

Liczba stacji

Na koniec 2006 roku Grupa ORLEN zarzàdza∏a

w Europie siecià 2 728 stacji paliw, z czego 1 932

obiekty zlokalizowane by∏y na terenie Polski, 469

w Niemczech i 327 w Republice Czeskiej. 

W wyniku zakupu kontrolnego pakietu akcji

litewskiej AB Mažeikių Nafta pod koniec

2006 roku sieç stacji Grupy ORLEN zwi´kszy∏a

si´ o 27 obiektów w marce VENTUS. Dodatkowo

w grudniu 2006 roku ORLEN Deutschland AG

naby∏a od Deutsche BP 58 stacji, które zostanà

w∏àczone do sieci Grupy ORLEN w 2007 roku.

W Polsce 726 stacji funkcjonowa∏o w brandzie

ORLEN, natomiast 176 w ekonomicznym bran-

dzie BLISKA. Pozosta∏e obiekty oznaczone by∏y

logo Petrochemia P∏ock SA. 

W 2006 roku w∏àczyliÊmy do sieci 48 nowych

stacji (30 stacji ORLEN, 18 stacji BLISKA), ca∏ko-

wicie zmodernizowaliÊmy 76 (40 ORLEN oraz 36

BLISKA), a w wyniku rebrandingu 92 stacje prze-

kszta∏ciliÊmy na stacje BLISKA.

W Niemczech 98 stacji funkcjonowa∏o w bran-

dzie ORLEN, natomiast 396 w brandzie STAR.

Liczba stacji STAR obejmuje 58 obiektów zaku-

pionych w grudniu 2006 roku od Deutsche BP,

które docelowo b´dà funkcjonowa∏y w brandzie

ekonomicznym. Dodatkowo ORLEN Deutsch-

land AG zarzàdza 33 stacjami dzia∏ajàcymi przy

supermarketach. 

W Czechach w 2006 roku 309 z 327 stacji dzia∏a-

∏o pod markà BENZINA. Marka BENZINA PLUS

na rynku czeskim zadebiutowa∏a w IV kwartale

2006 roku, a pierwsze efekty restrukturyzacji sie-

ci b´dà widoczne dopiero w 2007 roku. 

Wolumeny 

W 2006 roku PKN ORLEN sprzeda∏ w europej-

skiej sieci detalicznej blisko 6,2 mld litrów paliw

silnikowych, z czego blisko 4,2 mld w sieci deta-

licznej w Polsce (wzrost w porównaniu z rokiem
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WartoÊç sprzeda˝y produktów pozapaliwowych w sieci detalicznej Grupy ORLEN w latach 2005-2006

2005 2006

Polska (mln z∏/mln euro*) 871/217 942/242

Niemcy (mln euro) 143 137

Czechy (mln euro**) 69 82

Razem (mln euro) 429 461

* kurs 4,0233 z∏ w 2005 roku
i 3,8991 z∏ w 2006 roku.

** kurs 29,51 koron w 2005 roku
i 28,00 koron w 2006 roku
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poprzednim o 11% w ca∏ej sieci i a˝ o 15% na

stacjach w∏asnych), ponad 1,5 mld litrów w sieci

w Niemczech (wzrost o 2%) i ponad 0,5 mld li-

trów w sieci w Czechach (wzrost o 20%). 

Ârednia sprzeda˝ paliw silnikowych na stacj´

w ca∏ej sieci w Polsce wynios∏a w 2006 roku 2,1

mln litrów i by∏a o 9% wy˝sza ni˝ w 2005 roku.

Ârednia, liczona dla polskiej sieci stacji w∏asnych

i franszyzowych (b´dàcych pod pe∏nà kontrolà

PKN ORLEN), wynios∏a w 2006 roku 2,3 mln li-

trów i by∏a a˝ o 10% wi´ksza ni˝ w roku poprzed-

nim.

Ârednia sprzeda˝ paliw silnikowych na stacj´

w sieci ORLEN Deutschland AG osiàgn´∏a po-

ziom 3,2 mln litrów i kolejny rok z rz´du zwi´k-

szy∏a si´ o mniej wi´cej 100 tys. litrów. Zwi´kszo-

ny wolumen przypad∏ w udziale dynamicznie roz-

wijajàcej si´ ekonomicznej sieci STAR. 

Ârednia sprzeda˝ paliw silnikowych na stacj´

w czeskiej sieci BENZINA wzros∏a z 1,5 mln litrów

w 2005 roku do 1,7 mln litrów w 2006 roku. 

Sprzeda˝ pozapaliwowa 

WartoÊç sprzeda˝y produktów pozapaliwowych

w sieci detalicznej Grupy ORLEN w 2006 roku

wynios∏a 461 mln euro i by∏a Êrednio o 7% wi´k-

sza od wartoÊci z 2005 roku. 

Udzia∏y w rynku

Z poczàtkiem 2006 roku udzia∏y w rynku sprze-

da˝y detalicznej oszacowaliÊmy na podstawie

informacji o sprzeda˝y 100 najwi´kszych pod-

miotów dzia∏ajàcych w obszarze detalicznym,

obs∏ugujàcych oko∏o 70% rynku detalicznego.

Udzia∏ PKN ORLEN w krajowym rynku

detalicznym wzrós∏ z 37,4% na koniec stycznia

2006 roku do 39,6% szacowanych na koniec

grudnia 2006 roku. 

Niemieckie sieci stacji ORLEN i STAR osiàgn´∏y

∏àcznie 2,5% udzia∏ w detalicznym rynku paliw

w Niemczech. 

Dzia∏ajàca w Czechach sieç stacji BENZINA ob-

s∏ugiwa∏a w 2006 roku 11,8% tamtejszego rynku

detalicznego. 

Mar˝e 

W 2006 roku uzyskaliÊmy ca∏kowità mar˝´

w wysokoÊci blisko 490 mln euro, z czego

mar˝a ca∏kowita z dzia∏alnoÊci w Polsce wynio-

s∏a 1 392 mln z∏ (357 mln euro*) i by∏a o 17%

wy˝sza od wartoÊci z poprzedniego roku. 

Mar˝a z detalicznej sprzeda˝y benzyn, oleju na-

p´dowego i LPG w Polsce wynios∏a 1 096 mld z∏
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* kurs 4,0233 z∏ w 2005 roku
i 3,8991 z∏ w 2006 roku.
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i by∏a o 154 mln z∏ wy˝sza ni˝ rok wczeÊniej.

Mar˝a ze sprzeda˝y produktów pozapaliwowych

i us∏ug wzros∏a w porównywanym okresie

z 252 mln z∏ do 297 mln z∏. 

Detaliczne mar˝e paliwowe uzyskane w Niem-

czech i Czechach wynios∏y odpowiednio 73,8

mln euro (wzrost o 3,3% w stosunku do 2005

roku) oraz 38,5 mln euro (wzrost o 18,1%).

Mar˝e ze sprzeda˝y produktów pozapaliwowych

i us∏ug na rynkach niemieckim i czeskim wynio-

s∏y odpowiednio 16,8 mln euro i 6 mln euro, da-

jàc w ka˝dym z przypadków wzrost o 5,2 mln eu-

ro i 3,5 mln euro. 

Paliwa

Rok 2006 by∏ pe∏nym rokiem sprzeda˝y w Polsce

nowych wzbogaconych paliw VERVA 98 i VERVA

ON. Poszerzenie oferty paliw o produkty pre-

mium zosta∏o docenione przez klientów, o czym

Êwiadczà wyniki sprzeda˝y oraz badania marke-

tingowe, potwierdzajàce wysoki wskaênik znajo-

moÊci paliw VERVA. Udzia∏ sprzeda˝y paliwa

VERVA na stacjach ORLEN w 2006 roku wykaza∏

wysokà dynamik´, w grudniu 2006 roku wyniós∏

18,6%, co oznacza wzrost o 3,1% w stosunku do

grudnia 2005 roku. 

25 paêdziernika 2006 roku, ∏àczàc doÊwiadczenie

specjalistów PKN ORLEN oraz czeskiej BENZINY,

wprowadziliÊmy do oferty stacji BENZINA PLUS

najlepszà benzyn´ w europejskiej ofercie Grupy

ORLEN o nazwie VERVA 100. Paliwo to, jako

istotny element wzmocnienia pozycji konkuren-

cyjnej sieci w segmencie premium, b´dzie

wspieraç funkcjonowanie marki BENZINA PLUS

na rynku czeskim oraz stanowiç czynnik ró˝nicu-

jàcy ofert´ premium od ekonomicznej. 

Programy kartowe

• DKV/ORLEN

Rok 2006 by∏ drugim pe∏nym rokiem funkcjo-

nowania kart co-branded DKV/ORLEN po uru-

chomieniu programu w 2004 roku. Karta

DKV/ORLEN przeznaczona jest dla klientów in-

stytucjonalnych i umo˝liwia dokonywanie bez-

gotówkowych zakupów paliw, towarów, akce-

soriów samochodowych i us∏ug drogowych

w blisko 80 tys. stacji na terenie Europy. Karty

DKV/ORLEN akceptowane sà tak˝e w oznaczo-

nych stacjach niemieckiej, czeskiej, a tak˝e li-

tewskiej sieci Koncernu. W porównaniu z 2005

rokiem liczba kart wydanych w 2006 roku

zwi´kszy∏a si´ o 32%. 

• FLOTA

Program FLOTA przeznaczony jest dla klien-

tów instytucjonalnych, posiadajàcych w∏asne

Êrodki transportu, oczekujàcych prostego

w obs∏udze, przyjaznego i przynoszàcego ko-

rzyÊci ekonomiczne systemu tankowania pa-

liw i podstawowej obs∏ugi drogowej pojaz-

dów. Karty flotowe pozwalajà na dokonywa-

nie bezgotówkowych transakcji na stacjach

PKN ORLEN w Polsce. W 2006 roku przyj´li-

Êmy strategi´ rozwoju programu FLOTA na la-

ta 2006-2009, która zak∏ada wzrost do 20%

udzia∏u sprzeda˝y klientów korporacyjnych

w ca∏kowitej sprzeda˝y detalicznej Koncernu.

W ramach strategii ju˝ w marcu 2006 roku

wprowadziliÊmy na rynek nowy produkt skie-
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Struktura sprzeda˝y paliw
w 2005 roku

Struktura sprzeda˝y paliw
w 2006 roku

5%

41%

54%

7%

44%

49%

2005

2006

y Benzyna

y Olej nap´dowy

y LPG



rowany do ma∏ych i Êrednich firm o nazwie

„Twój Lokalny Rabat”. W ciàgu 3 kwarta∏ów

2006 roku podpisaliÊmy ponad 17 000 umów.

Równolegle przygotowaliÊmy dwie alterna-

tywne propozycje dla segmentu flot ci´˝aro-

wych, tj. „Z∏oty Szlak” i „Twoja Lokalna Sta-

cja”. Pilota˝ programów przeprowadziliÊmy

pod koniec 2006 roku, natomiast ich pe∏ne

wdro˝enie nastàpi∏o z poczàtkiem 2007 roku.

W wyniku podj´tych dzia∏aƒ ca∏kowity wolu-

men sprzeda˝y zrealizowanej w ramach pro-

gramu FLOTA wzrós∏ w 2006 roku o 40%

w porównaniu z rokiem 2005. WielkoÊç sprze-

da˝y paliw z udzia∏em kart FLOTA osiàgn´∏a

w roku 2006 roku 622 mln litrów i by∏a o 177,2

mln litrów wi´ksza ni˝ rok wczeÊniej. 

• VITAY

Program VITAY jest programem lojalnoÊcio-

wym przeznaczonym dla klientów indywidual-

nych. W 2006 roku zmodyfikowaliÊmy naszà

ofert´ w zakresie zbierania punktów i ich wy-

miany na nagrody. Klienci otrzymywali punkty

za ka˝dy litr zatankowanego paliwa oraz za za-

kup promowanych produktów i us∏ug. Roz-

szerzy∏ si´ natomiast wachlarz nagród publi-

kowanych w kwartalnym magazynie progra-

mu VITAY „Szerokiej drogi”. 

Liczba wydanych kart VITAY na koniec 2006

roku przekroczy∏a 6,3 mln sztuk. 

Program OPTIMA (Polska)

W wyniku realizacji programu optymalizacji kosz-

tów segment detaliczny wygenerowa∏ blisko

80 mln z∏ oszcz´dnoÊci, tj. blisko 27% wszystkich

oszcz´dnoÊci uzyskanych w PKN ORLEN w 2006

roku. W roku 2007 zak∏adamy 67 mln z∏ kolejnych

oszcz´dnoÊci w segmencie detalicznym. 

S E G M E N T  D E T A L I C Z N Y
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Paliwa

Ca∏kowity wolumen paliw sprzedanych przez

PKN ORLEN w 2006 roku wyniós∏ 6 807 tys. ton,

osiàgajàc 3,1% wzrost w porównaniu z 2005

rokiem. Wed∏ug szacunków w 2006 roku udzia∏

PKN ORLEN w krajowym rynku paliw wyniós∏

Êrednio 54,4%, co oznacza wzrost w porównaniu

z 2005 rokiem o 0,2%. 

Za poÊrednictwem Regionalnych Operatorów

Rynku (ROR) oraz Petrolot Sp. z o.o. sprzedali-

Êmy 1 427 tys. ton paliw.

Dodatkowo w 2006 roku Grupa ORLEN poprzez

spó∏ki Unipetrolu sprzeda∏a 2 567 tys. ton paliw,

uzyskujàc wzrost o 9,3% w porównaniu z 2005

rokiem. 
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Segment hurtowy Grupy ORLEN tworzy∏y Biuro Handlu Hurtowego PKN ORLEN z pi´cioma

Regionami Handlu Hurtowego, pi´ciu Operatorów Rynku w Polsce, Petrolot Sp. z o. o. oraz

ORLEN Gaz Sp. z o. o.

Ca∏kowita sprzeda˝ hurtowa paliw zrealizowana przez PKN ORLEN  wraz ze sprzeda˝à do ROR, 

Petrolotu Sp. z o.o. oraz kana∏ów DODO i DOFO w latach 2005-2006 (tys. ton)

2005 2006 Zmiana  

Benzyny 1 898 1 747 -8,0%

Oleje nap´dowe 2 771 3 391 22,4%

Lekki olej opa∏owy 1 562 1 266 -19,0%

JET A-1 (paliwo lotnicze) 372 403 8,3%

Razem 6 603 6 807 3,1%



• Benzyny

Na krajowym rynku PKN ORLEN sprzeda∏

w 2006 roku 1 471 tys. ton benzyn, tj o 9,4%

mniej ni˝ w 2005 roku. Na ujemny wynik

wp∏ynà∏ g∏ównie spadek popytu na wszystkie

rodzaje benzyn kosztem zwi´kszonego zapo-

trzebowania na oleje nap´dowe oraz gaz LPG.

Spadek sprzeda˝y benzyn by∏ tak˝e efektem

mniejszych kontraktów rocznych z du˝ymi od-

biorcami krajowymi i zagranicznymi oraz kon-

kurencji ze strony prywatnego importu. 

W 2006 roku udzia∏ PKN ORLEN w krajowym

hurtowym rynku benzyn wyniós∏ 60% i by∏ o 3%

mniejszy ni˝ w 2005 roku. 

• Oleje nap´dowe

Ca∏kowity wolumen olejów nap´dowych

sprzedanych przez PKN ORLEN na rynku kra-

jowym wyniós∏ 3 330 tys. ton i by∏ a˝ o 30,4%

wi´kszy od wielkoÊci zrealizowanych w ubie-

g∏ym roku. Na tak dobry wynik z∏o˝y∏o si´ kil-

ka czynników, wÊród których najistotniejszym

S E G M E N T  H U R T O W Y
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Ca∏kowita sprzeda˝ hurtowa paliw zrealizowana przez ROR i Petrolot Sp. z o.o. w latach

2005-2006 (tys. ton) 

2005 2006 Zmiana 

Benzyny* 172 206 19,8%

Oleje nap´dowe* 515 658 27,8%

Lekki olej opa∏owy* 253 212 -16,2%

JET A-1 (paliwo lotnicze)** 266 350 31,6%

100 LL (paliwo lotnicze)** 0,6 0,9 50,0%

Razem 1 206,6 1 426,9 18,3%

* Sprzeda˝ zrealizowana 
przez ROR

** Sprzeda˝ zrealizowana 
przez Petrolot Sp. z o.o. 

Ca∏kowita sprzeda˝ hurtowa paliw zrealizowana przez Unipetrol a.s. w latach 2005-2006 (tys. ton)

2005 2006 Zmiana 

Benzyny 710 806 13,5%

Oleje nap´dowe 1 515 1 640 8,2%

Lekki olej opa∏owy 54 55 1,8%

JET A-1 (paliwo lotnicze) 68 66 -2,9%

Razem 2 347 2 567 9,3%



by∏ rosnàcy popyt na oleje nap´dowe, a co za

tym idzie zdecydowanie wi´ksze roczne kon-

trakty z du˝ymi odbiorcami krajowymi i zagra-

nicznymi. Rosnàce zapotrzebowanie na popu-

larnego „diesla” uda∏o si´ nam zaspokoiç za-

równo dzi´ki wzrostowi mocy produkcyjnych

w∏asnych instalacji Hydroodsiarczania Gudro-

nu, jak i importowi gotowych produktów,

g∏ównie z Niemiec. 

W 2006 roku udzia∏ PKN ORLEN w krajowym

hurtowym rynku oleju nap´dowego wyniós∏

49% i by∏ o blisko 3% wi´kszy ni˝ w 2005

roku. 

• Ekoterm Plus

Spadek krajowej sprzeda˝y lekkiego oleju

opa∏owego o 19% do poziomu 1 266 tys. ton

spowodowany by∏ g∏ównie wysokà cenà pro-

duktu oraz planami zrównania akcyzy produk-

tu z olejem nap´dowym. Nie bez znaczenia

by∏a tak˝e utrzymujàca si´ tendencja maso-

wego przechodzenia odbiorców instytucjo-

nalnych na alternatywne êród∏a energii, wyjàt-

kowo ciep∏a jesieƒ i zima, a tak˝e reglamenta-

cja sprzeda˝y w paêdzierniku i listopadzie

w wyniku ograniczeƒ poda˝owych ze strony

PKN ORLEN. 

W 2006 roku udzia∏ PKN ORLEN w krajowym

hurtowym rynku oleju nap´dowego wyniós∏

65% i by∏ o blisko 3% wi´kszy ni˝ w 2005 roku. 

• JET A-1

Ca∏kowita sprzeda˝ paliwa lotniczego zrealizo-

wana przez PKN ORLEN w 2006 roku wynio-

s∏a 403 tys. ton, z czego a˝ 327 tys. ton znala-

z∏o nabywców na rynku krajowym (256 tys.

ton w 2005 roku), a 76 tys. ton na rynkach za-

granicznych (117 tys. ton w 2005 roku). Na

uzyskanà w Polsce dynamik´ sprzeda˝y

wp∏yw mia∏a przede wszystkim atrakcyjna

oferta cenowa Koncernu, po∏àczona z inten-

syfikacjà ruchu lotniczego w krajowych por-

tach lotniczych. Zaspokojenie krajowego po-

pytu na paliwo lotnicze by∏o kluczowym czyn-

nikiem determinujàcym ograniczenia ekspor-

towe produktu. 

• 100 LL

Benzyna lotnicza 100 LL AVGAS u˝ywana

jest do ma∏ych samolotów typu awionetka,

nap´dzanych przez silniki t∏okowe. G∏ówny-

mi odbiorcami tego rodzaju paliwa by∏y aero-

kluby, oÊrodki szkolenia pilotów oraz krajowe

firmy, wykorzystujàce samoloty w prowadzo-

nej przez nie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
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Gaz p∏ynny

W 2006 roku poprzez ORLEN Gaz Sp. z o.o.

sprzedaliÊmy blisko 333 tys. ton wszystkich ro-

dzajów gazu, odnotowujàc wzrost o 15,9% w po-

równaniu z 2005 rokiem. Na koniec 2006 roku

udzia∏ Spó∏ki w rynku ukszta∏towa∏ si´ na pozio-

mie 13,3%, co oznacza przyrost w porównaniu

z 2005 rokiem o 1,5%. 

• Autogaz

Wed∏ug prognoz PKN ORLEN dynamika kon-

sumpcji gazu p∏ynnego w Polsce wykorzysty-

wanego do pojazdów silnikowych, wynios∏a

w 2006 roku 18%, tymczasem wzrost sprze-

da˝y tego paliwa odnotowany przez ORLEN

Gaz Sp. z o.o. wyniós∏ w omawianym okresie

a˝ 25%. Osiàgni´ty w 2006 roku wynik poka-

zuje wyraêne umocnienie pozycji rynkowej

spó∏ki ORLEN Gaz Sp. z o.o.

Produkty pozapaliwowe

W 2006 roku ca∏kowita sprzeda˝ hurtowa produk-

tów pozapaliwowych (w∏àcznie z gazem p∏ynnym

propan-butan) zrealizowana przez PKN ORLEN

wynios∏a 3 837 tys. ton i by∏a o 27% wy˝sza ni˝

w 2005 roku.

Krajowa sprzeda˝ produktów pozapaliwowych

wynios∏a w 2006 roku 3 229 tys. ton i wzros∏a

o 22,5% w stosunku do roku ubieg∏ego. Sprze-

da˝ eksportowa w analogicznym okresie osià-

gn´∏a wielkoÊç 608 tys. ton, tj. o 59,8% wi´kszà

w stosunku do 2005 roku. 
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Ca∏kowita sprzeda˝ gazu zrealizowana przez ORLEN Gaz Sp. z o.o. w latach 2005-2006 (tys. ton) 

2005 2006 Zmiana 

Autogaz 205 256 25,0%

Gaz w butlach 37 36 -4,3%

Gaz luzem 9 10 10,8%

Hurt* 36 31 -13,5%

Razem 287 333** 15,9%

* Odbiór przez klienta gazu
p∏ynnego z terminalu
gazowego

** Dodatkowe 21 tys. ton
autogazu zosta∏o sprzedane
przez ROR



Na wzrost dynamiki tego segmentu w 2006 roku

du˝y wp∏yw mia∏a zwi´kszona o 169% w sto-

sunku do roku ubieg∏ego sprzeda˝ eksportowa

ci´˝kiego oleju opa∏owego. Dobry wynik osià-

gn´liÊmy tak˝e w efekcie sprzeda˝y ok. 43 tys.

ton frakcji ci´˝kiego oleju nap´dowego oraz ok.

18 tys. ton frakcji C4, których nie oferowaliÊmy

klientom w 2005 roku. 

Bardzo wysoka w stosunku do analogicznego

okresu roku ubieg∏ego by∏a równie˝ sprzeda˝

petrochemikaliów (wzrost o 65%), g∏ównie

etylenu, propylenu, butadienu, benzenu i tolu-

enu. Znaczàcy wzrost wolumenów by∏ efektem

zwi´kszonej produkcji zmodernizowanej Wyt-

wórni Olefin II i Instalacji Ekstrakcji Aromatów. 
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Ca∏kowita sprzeda˝ hurtowa produktów petrochemicznych zrealizowana przez PKN ORLEN 

w latach 2005-2006 (tys. ton) 

2005 2006 Zmiana 

Fenol 43,3 44,6 3,0%

Aceton 27,0 28,3 4,8%

Etylen 245,0 508,7 107,6%

Propylen 220,9 386,6 75,0%

Glikole 90,0 112,7 25,2%

Tlenek etylenu 13,7 16,0 16,8%

Butadien 40,1 62,2 55,1%

Benzen 63,2 115,4 82,6%

Ortoksylen 17,6 20,2 14,8%

Paraksylen 27,6 29,6 7,2%

Pozosta∏e produkty petrochemiczne 160,7 243,4 51,5%

Razem 949,2 1 567,6 65,1%



Czynniki rynkowe w Polsce

W 2006 roku konsumpcja wszystkich paliw (ben-

zyn, olejów nap´dowych i lekkiego oleju opa∏o-

wego) w Polsce wynios∏a ponad 14,5 mln ton

i by∏a oko∏o 8% wy˝sza ni˝ w 2005 roku. Rok

2006 charakteryzowa∏ si´ ponadto znaczàcym

wzrostem konsumpcji oleju nap´dowego, przy

jednoczesnym spadku zu˝ycia lekkiego oleju

opa∏owego oraz gazu LPG. 

Import paliw

Ca∏kowity import paliw w 2006 roku wzrós∏ Êred-

nio o 11% i w przypadku benzyn wyniós∏ 449 tys.

ton, oleju nap´dowego – 2 828 tys. ton i lekkie-

go oleju opa∏owego – 3 734 tys ton. 

Zdecydowanie najwi´kszà iloÊç paliw silniko-

wych zaimportowano z Niemiec, a w dalszej ko-

lejnoÊci ze S∏owacji, Bia∏orusi, Litwy i Czech.

W przypadku lekkiego oleju opa∏owego a˝ 60%

importu pochodzi∏o z Litwy, a 40% z Niemiec. 

Program OPTIMA (Polska)

W wyniku realizacji programu optymalizycji

kosztów segment hurtowy wygenerowa∏ w 2006

roku ponad 4,5 mln oszcz´dnoÊci, czyli o 12,5%

wi´cej ni˝ planowano. W 2007 roku zak∏adamy

8 mln z∏ oszcz´dnoÊci w segmencie hurtowym.
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WielkoÊç popytu na poszczególne paliwa w Polsce w latach 2005-2006 (tys. ton)

2005 2 006 Dynamika rynku

Benzyna 4 029 4 069 1%

Olej nap´dowy 6 836 8 494 24%

Lekki olej opa∏owy 2 534 1 945 -23%

Razem 13 398 14 508 8%

Kierunki importu paliw do Polski w 2006 roku

Benzyna Olej nap´dowy Lekki olej opa∏owy

Niemcy 50% 38% 40%

S∏owacja 37% 13% nie dotyczy

Czechy 8% nie dotyczy nie dotyczy

Bia∏oruÊ nie dotyczy 25% nie dotyczy

Litwa 4% 11% 60%

inne 1% 13% nie dotyczy

Ca∏kowity import paliw w latach 2005-2006 (tys. ton)

2005 2006 Dynamika rynku

Benzyna 602 449 -25%

Olej nap´dowy 2 352 2 828 20%

Lekki olej opa∏owy 419 457 9%

Razem 3 373 3 734 11%
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SSegment rafineryjny

WielkoÊç produkcji paliw

W 2006 roku w spó∏kach segmentu rafineryjne-

go przerobiliÊmy ponad 14,1 mln ton ropy. Do-

datkowe 4,3 mln ton zosta∏y przerobione przez

trzy czeskie rafinerie Grupy Unipetrol, a ponad

8 mln ton przez nabytà pod koniec 2006 roku

litewskà rafineri´ AB Mažeikių Nafta.

W 2006 roku w zak∏adzie produkcyjnym w P∏oc-

ku przerobiliÊmy rekordowà iloÊç ponad 13,6 mln

ton ropy naftowej, tj. o 8,3% wi´cej ni˝ w 2005

roku. Uzyskanie takiej wielkoÊci by∏o mo˝liwe

dzi´ki maksymalnej pracy wszystkich instalacji.

Zwi´kszony przerób wynika∏ z zapotrzebowania

rynku oraz mo˝liwoÊci produkcyjnych instalacji

Wytwórni Olefin II. 

Najwy˝szy, bo 13,5% wzrost, odnotowaliÊmy

w obszarze olejów nap´dowych, których wypro-

dukowaliÊmy o blisko 0,5 mln ton wi´cej ni˝ rok

wczeÊniej. Tak du˝a zmiana spowodowana by∏a

24% wzrostem konsumpcji oleju nap´dowego

w Polsce w porównaniu z 2005 rokiem oraz mak-

symalizacjà produkcji olejów nap´dowych w ra-

mach mo˝liwoÊci technicznych. 

Kolejny rok z rz´du znaczàce zwi´kszenie pro-

dukcji odnotowaliÊmy tak˝e w obszarze paliwa

lotniczego. Blisko 9% wzrost wynika∏ bezpoÊred-

nio z intensyfikacji ruchu lotniczego w krajowych

portach lotniczych i koniecznoÊci zaspokojenia

rosnàcego popytu na to paliwo w Polsce. 

JednoczeÊnie w efekcie mniejszych ni˝ w 2005

roku kontraktów rocznych z du˝ymi odbiorcami

krajowymi przy stabilnej konsumpcji benzyn sa-

mochodowych w Polsce podj´liÊmy decyzj´

o zmniejszeniu produkcji benzyn silnikowych

o nieca∏e 5%. 

Ponad 20% spadek krajowego zapotrzebowania

na lekki olej opa∏owy by∏ powodem dalszego

zmniejszenia produkcji tego produktu.
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Segment rafineryjny Grupy ORLEN w 2006 roku oprócz rafinerii w P∏ocku tworzy∏y tak˝e ORLEN

Asfalt Sp. z o.o., ORLEN Eko Sp. z o.o. oraz wybrane aktywa produkcyjne Rafinerii Trzebinia SA

oraz Rafinerii Nafty Jedlicze SA.



Ograniczenie popytu na lekkie oleje opa∏owe

w Polsce spowodowane by∏o m.in. jego wysokà

cenà oraz planami zrównania akcyzy produktu

z olejem nap´dowym. Istotnym czynnikiem by∏o

przechodzenie odbiorców instytucjonalnych na

alternatywne êród∏a energii, jak równie˝ ciep∏a je-

sieƒ i zima. 

Inwestycje w jakoÊç paliw

W czerwcu 2006 roku uruchomiliÊmy w p∏ockiej

rafinerii nowà instalacj´ Odsiarczania Benzyny

Krakingowej, dzi´ki której uzyskaliÊmy mo˝li-

woÊç produkcji pe∏nej puli benzyn niskosiarko-

wych, zgodnie z wymaganiami UE  wchodzàcy-

mi w ˝ycie po 2009 roku. WydajnoÊç nowego

obiektu produkcyjnego wynosi∏a 145,2 ton od-

siarczonych benzyn na godzin´. Wybrana tech-

nologia pozwala∏a na prowadzenie procesu od-

siarczania przy minimalnym spadku liczb okta-

nowych benzyny. 

W maju 2006 roku zakoƒczyliÊmy pierwszy,

a w paêdzierniku drugi etap modernizacji instala-

cji Hydroodsiarczania Olejów Nap´dowych 6.

Celem przedsi´wzi´cia by∏o przygotowanie in-

stalacji do g∏´bszego ni˝ dotychczas odsiarcza-
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WielkoÊç produkcji wybranych produktów rafineryjnych w PKN ORLEN/w Unipetrolu* w latach

2005-2006 (tys. ton)

2005 2006 Dynamika

Przerób ropy naftowej 12 569/4 152 13 612/4 281 8,3%/3,1%

Benzyny silnikowe 2 861/715 2 723/781 -4,8%/9,2%

Oleje nap´dowe 3 521/1 528 3 995/1 632 13,5%/6,8%

Lekki olej opa∏owy 1 570/53,7 1 207/54,6 -23,1%/1,6%

Paliwo lotnicze 370/67 402/66 8,6%/-1,5%

Gaz p∏ynny 235/90,6 216/85,3 -8,1%/-5,8%

Paliwa ogó∏em 8 557/2 454,3 8 543/2 618,9 -0,2%/6,7%

Uzysk paliw w % 68,10/56,2 62,79/57,8 -5,3%/+1,7%

Uzysk produktów bia∏ych w % 79,81/70,8 78,12/72,8 -1,7%/+2,0%

Wskaênik wykorzystania rafinerii w % 93,1/74,9 100,8/77,1 7,7%/+2,2%

* Dane produkcyjne dotyczà

rafinerii Česká Rafinérská

[51% Litvinov (2,8 mt/r) 

i 51% Kralupy (1,7 mt/r)] 

oraz 100% Paramo (1,0 mt/r):

razem 5,5 mt/r



nia wsadów do produkcji olejów nap´dowych

o zawartoÊci siarki poni˝ej 10 mg/kg. 

W sierpniu 2006 roku podpisaliÊmy umow´ z fir-

mà Technip Italy na projekt techniczny, dostawy

urzàdzeƒ i materia∏ów dla instalacji Hydroodsiar-

czania Olejów Nap´dowych 7. W efekcie inwe-

stycji od 2009 roku b´dziemy dostarczali na ry-

nek wy∏àcznie oleje o zawartoÊci siarki poni˝ej 10

ppm przy zwi´kszonym poziomie przerobu ropy

naftowej. Instalacja w skali roku b´dzie produko-

wa∏a 2,2 mln ton olejów nap´dowych. 

W paêdzierniku 2006 roku z firmà Technip

Netherlands zawarliÊmy umow´ na nowà instala-

cj´ Wytwórni Wodoru o zdolnoÊci produkcyjnej

5 t H2/h, która b´dzie produkowaç wodór na po-

trzeby odsiarczania frakcji olejów nap´dowych

z instalacji HON 7 i w´z∏a stabilizacji frakcji oleju

nap´dowego z instalacji Hydroodsiarczania Gu-

dronu, zgodnie z wymaganiami UE dotyczàcymi

jakoÊci gotowych paliw. Uruchomienie instalacji

zaplanowaliÊmy na I kwarta∏ 2009 roku. 

Rozpocz´liÊmy tak˝e budow´ w´z∏a stabilizacji

frakcji oleju nap´dowego z instalacji Hydrood-

siarczania Gudronu, którego celem jest odazoto-

wanie, odsiarczanie i usuwanie ˝ywic. Inwesty-

cja zwi´kszy mo˝liwoÊci zagospodarowania frak-

cji do produkcji lekkiego oleju opa∏owego Eko-

term. Uruchomienie w´z∏a zaplanowaliÊmy na IV

kwarta∏ 2007 roku. 

WymieniliÊmy i rozbudowaliÊmy aparatur´ anali-

tycznà Blendingu Benzyn. ZoptymalizowaliÊmy

proces komponowania benzyn w celu zapewnie-

nia ich lepszej jakoÊci. 

Zarzàd Koncernu podjà∏ tak˝e decyzj´ o moderni-

zacji i intensyfikacji instalacji Alkilacji HF, której

zdolnoÊci produkcyjne wzrosnà do 280 tys.

ton/rok. Celem modernizacji jest zaawansowana

ochrona Êrodowiska naturalnego oraz poprawa

jakoÊci alkilatu, pozwalajàca na zwi´kszonà ela-

stycznoÊç procesu komponowania benzyn. 

WielkoÊç produkcji asfaltów

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. jest drugim co do wiel-

koÊci sprzeda˝y przedsi´biorstwem produkujà-

cym i sprzedajàcym asfalty drogowe oraz prze-

mys∏owe w Polsce. OÊrodki produkcyjne i han-

dlowe Spó∏ki zlokalizowane sà w P∏ocku i Trzebi-

ni. W naszej ofercie posiadamy asfalty drogowe

zwyk∏e, modyfikowane ORBITON i wielorodzajo-

we BITREX, jak równie˝ asfalty przemys∏owe, le-

piki oraz specyfiki asfaltowe. 
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WielkoÊç produkcji asfaltów zrealizowana przez ORLEN Asfalt Sp. z o.o. w latach 2005-2006 (tony)

2005 2006

P∏ock Trzebinia P∏ock Trzebinia

Asfalty drogowe zwyk∏e 513 562 27 443 573 504 40 308

Asfalty modyfikowane ORBITON - 33 394 41 375 10 224

Asfalty przemys∏owe 25 548 31 781 28 139 19 549

Lepiki oraz specyfiki asfaltowe 9 848 611 9 765 499

Razem 548 957 93 229 652 782 70 580



Dodatkowo w Czechach produkcjà asfaltów zaj-

muje si´ nale˝àca do Grupy Unipetrol spó∏ka

Paramo a.s., która w 2006 roku wyprodukowa∏a

ok. 143,6 tys. ton asfaltów, tj. o 9% wi´cej ni˝

w 2005 roku. 

W 2006 roku w spó∏ce ORLEN Asfalt uruchomili-

Êmy jednà z najwi´kszych i najnowoczeÊniej-

szych w Europie instalacji do produkcji asfaltów

modyfikowanych ORBITON o wydajnoÊci 70 tys.

ton rocznie. Dzi´ki tej instalacji jesteÊmy odpo-

wiednio przygotowani do zaopatrywania naj-

wi´kszych inwestycji drogowych w Polsce.

W pierwszym roku funkcjonowania instalacja do

modyfikacji asfaltów przekroczy∏a planowanà na

30 tys. ton zdolnoÊç produkcyjnà i osiàgn´∏a po-

ziom 41 375 ton. Spowodowane to by∏o zwi´k-

szonym zapotrzebowaniem rynku wynikajàcym

z wyd∏u˝enia sezonu dzi´ki dobrym warunkom

klimatycznym. 

Rok 2006 by∏ dla Spó∏ki rekordowy pod wzgl´-

dem osiàgni´tego poziomu sprzeda˝y. W pe∏ni

wykorzystaliÊmy rosnàcy potencja∏ polskiego

rynku asfaltów, a w∏àczenie ORLEN Asfalt do za-

rzàdzania segmentowego Grupy ORLEN wp∏y-

n´∏o na wyraênà popraw´ zaopatrzenia Spó∏ki

w surowiec. 

Program OPTIMA (Polska)

W wyniku realizacji programu optymalizacji

kosztów segment rafineryjny wygenerowa∏

w PKN ORLEN najwi´cej, bo a˝ 101 mln z∏

oszcz´dnoÊci, tj. blisko 34% wszystkich

oszcz´dnoÊci uzyskanych w 2006 roku. 
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Struktura sprzeda˝y
asfaltów w 2006 roku

1%

7%

8%

84%

2006

y Asfalty drogowe zwyk∏e

y Lepiki oraz specyfiki
asfaltowe

y Asfalty przemys∏owe

y Asfalty modyfikowane
ORBITON
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SSegment petrochemiczny

WielkoÊç produkcji

• Petrochemikalia

W wyniku zakoƒczonej w 2005 roku moderni-

zacji kompleksu Olefin II zintensyfikowane in-

stalacje umo˝liwiajà nam produkcj´ 700 tys.

ton etylenu oraz 380 tys. ton propylenu rocz-

nie. Zdecydowanà wi´kszoÊç produkcji mo-

nomerów z Olefin II kierowaliÊmy w 2006 ro-

ku na instalacje poliolefinowe Basell Orlen Po-

lyolefins (BOP) oraz instalacje do produkcji

polichlorku winylu w ANWILU W∏oc∏awek. 

Dodatkowo produkcja petrochemikaliów

realizowana by∏a przez czeskie spó∏ki Chemo-

petrol oraz Kaucuk, wchodzàce w sk∏ad kon-

trolowanej przez ORLEN Grupy Unipetrol.

WielkoÊç produkcji poszczególnych produk-

tów dost´pna jest w publikacji „Unipetrol

Fact Book” do∏àczonej do Raportu Rocznego

Unipetrol a.s. Skonsolidowane dane produk-

cyjne Grupy ORLEN i Unipetrol a.s publiko-

wane sà w zestawieniu „ORLEN w liczbach”,

za∏àczonym do niniejszego raportu.

Inwestycje

W celu zagospodarowania puli benzyn wynikajà-

cej ze zwi´kszonego poziomu przerobu ropy naf-

towej po 2009 roku (ok. 15 mln ton) kontynuowa-

liÊmy prace przygotowawcze pod budow´ insta-

lacji paraksylenu (PX) o zdolnoÊci produkcyjnej

400 tys. ton oraz kwasu tereftalowego (PTA)

o zdolnoÊci produkcyjnej 600 tys. ton. Urucho-

mienie instalacji PX i PTA planujemy w 2010 roku. 
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Segment petrochemiczny Grupy ORLEN w 2006 roku oprócz Zak∏adu Produkcyjnego w P∏ocku

tworzy∏y tak˝e instalacje spó∏ki Basell Orlen Polyolefins (BOP), w której PKN ORLEN posiada 50%

udzia∏ów. 

WielkoÊç produkcji wybranych petrochemikaliów w PKN ORLEN w latach 2005-2006 (tony)

2005 2006 Dynamika

Etylen 312 299 592 780 89,8%

Propylen 245 485 402 741 64,1%

Butadien 40 880 61 296 49,9%

Benzen 64 787 113 645 75,4%

Toluen 79 017 116 675 47,7%

Paraksylen 27 673 30 623 10,7%

Fenol 43 511 44 538 2,4%

Aceton 27 723 28 252 1,9%

Glikole 88 473 111 015 25,5%

P∏yny ch∏odnicze 12 595 15 619 24,0%

Rozpuszczalniki 14 916 19 203 28,7%

Aromaty 217 588 315 117 44,8%

Siarka 111 280 123 624 11,1%

Tlenek etylenu 13 846 15 882 14,7%



Z koƒcem grudnia 2006 roku zakoƒczyliÊmy

wdra˝anie systemu rejestracji i archiwizacji da-

nych laboratoryjnych ELIAS na terenie zak∏adu

produkcyjnego. Jego g∏ównym zadaniem by∏o

usprawnienie komunikacji pomi´dzy instalacjami

rafineryjnymi i petrochemicznymi zak∏adu pro-

dukcyjnego a laboratoriami. Wprowadzane bez-

poÊrednio do systemu wyniki analiz laboratoryj-

nych sà natychmiast dost´pne dla prowadzà-

cych procesy technologiczne. Odbiorcami syste-

mu sà pracownicy laboratoriów oraz wi´kszoÊç

osób pracujàcych na instalacjach na terenie

zak∏adu produkcyjnego. 

• Tworzywa sztuczne

Roczny potencja∏ produkcyjny instalacji BOP

wynosi∏ 400 tys. ton polipropylenu PP, wytwo-

rzonego w oparciu o technologi´ Spheripol

oraz 320 tys. ton polietylenu wysokiej g´stoÊci

HDPE, wyprodukowanego przy u˝yciu techno-

logii Hostalen. Wraz z mocami wytwórczymi

instalacji do produkcji polietylenu niskiej

g´stoÊci LDPE roczne moce wytwórcze zak∏a-

dów wynosi∏y oko∏o 820 tys. ton poliolefin. 

Dodatkowe wolumeny poliolefin produkowane

by∏y przez spó∏k´ Chemopetrol, wchodzàcà

w sk∏ad kontrolowanej przez ORLEN Grupy Uni-

petrol. W 2006 roku spó∏ka wyprodukowa∏a

287 tys. ton polietylenu (292 tys. ton w 2005 ro-

ku) oraz 205 tys. ton polipropylenu (205 tys. ton

w 2005 roku).

Produkowane przez nas poliolefiny dystrybu-

owane by∏y z wykorzystaniem Platformy Logi-

stycznej BOP – jednego z najwi´kszych i naj-

nowoczeÊniejszych tego typu obiektów w Eu-

ropie. Produkty z P∏ocka znalaz∏y szerokie za-

stosowanie zarówno na rynku konsumenc-

kim, jak i przemys∏owym przy produkcji opa-

kowaƒ, folii, wyrobów w∏ókienniczych i tek-

stylnych, a tak˝e cz´Êci samochodowych i rur. 

Program OPTIMA (Polska)

W wyniku realizacji programu optymalizacji kosz-

tów segment petrochemiczny wygenerowa∏

w PKN ORLEN 1,2 mln z∏ oszcz´dnoÊci.
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WielkoÊç produkcji wybranych petrochemikaliów w BOP w latach 2005-2006 (tys. ton) 

2005 2006 Dynamika

LDPE 119 120 0,8%

HDPE 28 245 88,6%

Polipropylen 146 321,1 54,5%



SSegment chemiczny



SSegment chemiczny

WielkoÊç produkcji

W wyniku zakupu przez ANWIL SA w paê-

dzierniku 2006 roku pakietu walorów repre-

zentujàcych ∏àcznie 81,78% praw z akcji cze-

skiej spó∏ki Spolana a.s., wielkoÊci produkcyj-

ne i oferta segmentu chemicznego Grupy

ORLEN uleg∏y znacznemu zwi´kszeniu. Dzi´ki

transakcji powsta∏ najwi´kszy w Europie Ârod-

kowo-Wschodniej kompleks produkcyjno-

-handlowy, oferujàcy rocznie 430 tys. ton poli-

chlorku winylu (PCW). 

• Polichlorek winylu

Produktem o najwi´kszym udziale w przycho-

dach ze sprzeda˝y w segmencie chemicznym

Grupy ORLEN by∏ w 2006 roku suspensyjny

polichlorek winylu. Szybki wzrost zu˝ycia poli-

chlorku w Polsce oraz w innych krajach Euro-

py Centralnej by∏ w du˝ej mierze skutkiem in-

tegracji europejskiej i jej wp∏ywu na przyspie-

szenie rozwoju gospodarczego w regionie. 

W 2006 roku udzia∏ ANWILU SA w krajowym

rynku polichlorku winylu wyniós∏ 47% i by∏

o blisko 6% wi´kszy ni˝ w 2005 roku. Udzia∏

Spó∏ki w obszarze granulatów z PCW

ukszta∏towa∏ si´ na poziomie 47%, tj. o 3%

wy˝szym ni˝ rok wczeÊniej. 
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Segment chemiczny Grupy ORLEN w 2006 roku tworzy∏ ANWIL SA z siedzibà we W∏oc∏awku.



Polichlorek winylu wykorzystywany jest

g∏ównie w budownictwie, gdzie znajduje za-

stosowanie m.in. przy produkcji rur, stolarki

otworowej, sidingu, izolacji kabli, wyk∏adzin

pod∏ogowych, tapet, mebli itp. 

• Wodorotlenek sodu

W 2006 roku w ANWILU SA oddaliÊmy do

eksploatacji zmodernizowanà instalacj´ pro-

dukujàcà chlor i wodorotlenek sodu metodà

membranowà. W efekcie finalizacji tej

inwestycji do∏àczyliÊmy do grona niewielu

firm w Europie Ârodkowej produkujàcych

wodorotlenek sodu wed∏ug powy˝szej

technologii. Dzi´ki zastosowanym rozwiàza-

niom nowa instalacja sta∏a si´ bardziej eko-

nomiczna i przyjazna Êrodowisku, a jej dodat-

kowym atutem by∏a wysoka jakoÊç otrzymy-

wanego produktu. 

W 2006 roku szacunkowy udzia∏ ANWILU SA

w krajowym rynku wodorotlenku sodu wyniós∏

ok. 37% i by∏ o 6% wi´kszy ni˝ w 2005 roku. 

Wodorotlenek sodu wykorzystywany by∏

g∏ównie w przemyÊle chemicznym, papierni-

czym oraz spo˝ywczym, a tak˝e przy pro-

dukcji aluminium.

S E G M E N T  C H E M I C Z N Y

47

WielkoÊç produkcji najwa˝niejszych produktów segmentu chemicznego w latach 2005-2006 (tony)

ANWIL SA

2005 2006 Dynamika

Polichlorek winylu 215 355 275 160 27,8%

Przetwórstwo PCW 66 391 72 884 9,8%

Wodorotlenek sodu 89 621 173 150 93,2%

Amoniak 431 720 421 720 -2,3%

Nawozy azotowe w przeliczeniu na azot 289 119 286 178 -1,0%



• Nawozy azotowe

Rok 2006 by∏ kolejnym okresem dobrej ko-

niunktury na rynku nawozów azotowych

w Polsce. Wp∏yw na t´ sytuacj´ mia∏o

zwi´kszanie produkcji rolnej, jak równie˝

zmiany w strukturze upraw oraz dop∏aty

z UE. W swojej ofercie ANWIL SA posiada∏

saletr´ amonowà oraz saletrzak – CANWIL.

W sezonie nawozowym 2005/2006 udzia∏

ANWILU SA w krajowym rynku nawozów azoto-

wych wyniós∏ 21% (w przeliczeniu na azot) i by∏

o oko∏o 1% wi´kszy ni˝ w poprzednim sezonie. 

Inwestycje

Najwa˝niejszà inwestycjà zrealizowanà w 2006

roku by∏ zakup przez ANWIL SA za ponad 

87 mln z∏ kontrolnego pakietu akcji spó∏ki 

Spolana a.s. Zakup czeskiego przedsi´biorstwa

wzmocni∏ pozycj´ rynkowà segmentu chemicz-

nego Grupy ORLEN, szczególnie w obszarze

polichlorku winylu. Wykorzystanie istniejàcego

potencja∏u obydwu firm w celu maksymalizacji

korzyÊci z jednorodnego zarzàdzania aktywami

o podobnym profilu produkcyjnym b´dzie jed-

nym z najwa˝niejszych zadaƒ ANWILU SA

w najbli˝szych latach. 
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WielkoÊç produkcji najwa˝niejszych produktów segmentu chemicznego w latach 2005-2006 (tony)

Spolana a.s.

2005 2006 Dynamika

Polichlorek winylu 119 022 121 069 1,7%

Wodorotlenek sodu 107 035 114 462 6,9%

Przetwórstwo PCW 3 336 4 206 26,1%

Kaprolaktam 47 103 47 437 0,7%

Siarczan amonu 207 748 209 825 1,0%



W 2006 roku zakoƒczyliÊmy trzyletni projekt

zmiany technologii produkcji chloru z technolo-

gii przeponowej na membranowà. Ca∏kowity

koszt inwestycji wyniós∏ ok. 220 mln z∏. Zreali-

zowaliÊmy równie˝ szereg inwestycji m.in.

w obszarze produkcji polichlorku winylu, maga-

zynowania saletrzaku i modernizacji linii pro-

dukcyjnej amoniaku, dzi´ki którym obni˝yliÊmy

koszty produkcji, poprawiliÊmy jakoÊç produk-

tów, jak równie˝ istotnie usprawniliÊmy mo˝li-

woÊci dystrybucyjne naszych produktów. 

Program OPTIMA (Polska)

Z poczàtkiem 2006 roku ANWIL SA przystàpi∏

do realizacji zaimplementowanego na poziomie

PKN ORLEN programu optymalizacji kosztów

OPTIMA. Spó∏ka sporzàdzi∏a trzyletni plan dzia-

∏aƒ, zmierzajàcy do osiàgni´cia wyznaczonych

celów poprzez przedsi´wzi´cia o charakterze: 

• podnoszàcym efektywnoÊç dzia∏ania z kosz-

towego punku widzenia, 

• redukcji kosztów, g∏ównie poprzez popraw´

parametrów wytwarzania. 

Zaplanowane oszcz´dnoÊci w sferze operacyj-

nej dzia∏alnoÊci segmentu w latach 2006-2008

wyniosà ∏àcznie 70 mln z∏. Oszcz´dnoÊci zreali-

zowane w 2006 roku w segmencie chemicz-

nym wynios∏y prawie 54 mln z∏, w tym blisko 34

mln z∏ z tytu∏u bezpoÊredniej redukcji kosztów

operacyjnych. 
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SSegment olejowy

W 2006 roku odnotowaliÊmy wzrost produkcji

we wszystkich kategoriach produktowych.

Najwi´kszà dynamikà w stosunku do 2005

roku charakteryzowa∏ si´ segment Êrodków

smarnych, którego wolumen w 2006 roku

zwi´kszy∏ si´ o ponad 21%. Wzrost produkcji

w tym obszarze by∏ bezpoÊrednià pochodnà

wysokiej sprzeda˝y zarówno na rynku krajo-

wym, jak i na rynkach UE. Zak∏adany na po-

czàtku roku plan sprzeda˝y Êrodków smarnych

zosta∏ z koƒcem 2006 roku przekroczony o po-

nad 8%. Nale˝y podkreÊliç fakt, i˝ wzrost

sprzeda˝y nastàpi∏ mimo stabilizacji ch∏onno-

Êci rynku krajowego w ostatnich latach. Zgod-

nie z za∏o˝eniami strategii, w 2007 roku planu-

jemy zwi´kszenie udzia∏ów w krajowym rynku

Êrodków smarnych o 0,7%. 

¸àczna sprzeda˝ Êrodków smarnych Grupy

ORLEN w stosunku do 2005 roku wzros∏a

o 17%. Najwi´kszà, bo a˝ 30% dynamik´ od-

notowaliÊmy w grupie Êrodków smarnych dla

przemys∏u, co by∏o efektem pozyskania no-

wych klientów zarówno na rynku krajowym,

jak i zagranicznym. W ciàgu 2006 roku po-

dwoiliÊmy eksport Êrodków smarnych i a˝

czterokrotnie zwi´kszyliÊmy sprzeda˝ olejów

bazowych kontrahentom zagranicznym. Naj-

wi´kszymi importerami naszych produktów

w 2006 roku by∏y Wielka Brytania, Czechy

i Holandia. 

W 2006 roku konsekwentnie poszerzaliÊmy

w∏asnà ofert´ handlowà, koncentrujàc si´

g∏ównie na obszarze motoryzacyjnym. Do

sprzeda˝y wprowadziliÊmy kolejne oleje z serii

Platinum, spe∏niajàce wymagania producen-

tów aut, m.in. Mercedes-Benz, Volkswagen,
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W 2006 roku dzia∏alnoÊç segmentu olejowego Grupy ORLEN w Polsce zosta∏a skoncentrowa-

na wokó∏ ORLEN Oil Sp. z o.o. Spó∏ka ta zarzàdza∏a kompleksowo infrastrukturà produkcyjno-

-handlowà zlokalizowanà w P∏ocku, Trzebini i Jedliczu. 

WielkoÊç produkcji segmentu olejowego w latach 2005-2006 (tony) 

2005 2006 Zmiana

Ârodki smarne oraz oleje bazowe 149 464 158 445 6%

Pozosta∏e produkty 182 770 200 976 10%

Razem 332 234 359 421 8%



BMW. Seri´ Platinum uzupe∏niliÊmy tak˝e no-

wymi produktami z grupy kosmetyków i chemii

samochodowej. Wychodzàc naprzeciw oczeki-

waniom rolnictwa, wzbogaciliÊmy równie˝

ofert´ olejów hydraulicznych i przek∏adnio-

wych o lini´ Agro, przeznaczonà do maszyn

i sprz´tu rolniczego. W 2006 roku swoje pro-

dukty oferowaliÊmy poprzez sieç 3 spó∏ek za-

le˝nych oraz 9 podmiotów stowarzyszonych. 

Dodatkowo w 2006 roku Grupa ORLEN, za po-

Êrednictwem wchodzàcej w sk∏ad Unipetrolu

spó∏ki Paramo a.s., wyprodukowa∏a 80 575 ton

Êrodków smarnych i olejów bazowych, tj.

o 22% ton wi´cej ni˝ w 2005 roku.  

Inwestycje i rozwój produktu

W 2006 roku wykonaliÊmy prace o istotnym

znaczeniu dla Spó∏ki, zwiàzane z opraco-

waniem technologii nowych produktów, po-

prawà jakoÊci oraz doskonaleniem technologii

ich wytwarzania. 

W grupie olejów dla motoryzacji kontynuowali-

Êmy prace rozwojowe, majàce na celu wprowa-

dzenie do oferty handlowej produktów spe∏niajà-

cych najnowsze specyfikacje jakoÊciowe ACEA

2004 oraz wymogi w zakresie emisji spalin Eu-

ro4. Badania ukierunkowane na podniesienie ja-

koÊci produktów i uzyskanie najnowszych certy-

fikatów prowadziliÊmy tak˝e w grupie produktów

dla przemys∏u, w tym g∏ównie dla górnictwa i ko-

lei szynowych. We wspó∏pracy z Centralnym La-

boratorium Nafty Warszawa zainicjowaliÊmy ba-

dania kompatybilnoÊci olejów smarowych z bio-

paliwami stosowanymi w ci´˝kim sprz´cie bu-

dowlanym oraz w samochodach ci´˝arowych. 

Z koƒcem 2006 roku rozpocz´liÊmy prace

zmierzajàce do uzyskania najwy˝szej jakoÊci

olejów silnikowych opartych na bazach ORLEN

Oil, z potwierdzonymi kategoriami jakoÊci

API/ACEA i aprobatami producentów pojazdów

(Base Oil Interchange Program), oraz dzia∏ania

prowadzàce do uzyskania technologii olejów

przek∏adniowych dla motoryzacji, z aprobatami

producentów (MAN, MB, ZF, Voigth). 

Program OPTIMA (Polska)

W wyniku realizacji programu oszcz´dnoÊcio-

wego kosztów, segment olejowy wygenero-

wa∏ ponad 10 mln z∏ oszcz´dnoÊci, tj. blisko

3,5% wszystkich oszcz´dnoÊci uzyskanych

w PKN ORLEN w 2006 roku. 
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WielkoÊç ca∏kowitej sprzeda˝y segmentu olejowego w latach 2005-2006 (tony) 

2005 2006 Zmiana 

Ârodki smarne oraz oleje bazowe 150 898 153 421 2%

Pozosta∏e produkty 178 917 192 973 8%

Razem 329 815 346 394 5%

WielkoÊç eksportu segmentu olejowego w latach 2006-2006 (tony) 

2005 2006 Zmiana

Ârodki smarne oraz oleje bazowe 25 906 78 981 205%

Pozosta∏e produkty 4 539 4 489 -1%

Razem 30 445 83 470 174%



LLogistyka



LLogistyka

Zapasy obowiàzkowe

Na mocy rozporzàdzenia ministra gospodarki

z 19 grudnia 2005 roku do koƒca 2008 roku jeste-

Êmy zobowiàzani do osiàgni´cia w Polsce wiel-

koÊci odpowiadajàcej 76 dniom Êredniej dziennej

produkcji wraz z importem i nabyciem wewnàtrz-

wspólnotowym, pomniejszonej o eksport i sprze-

da˝ wewnàtrzwspólnotowà. 

Na koniec 2006 roku osiàgn´liÊmy w Polsce

66-dniowy poziom zapasów, przy czym zapasy

paliw przechowywaliÊmy w 14 miejscach na te-

renie Polski, natomiast zapasy ropy naftowej

w kawernach solnych ko∏o Inowroc∏awia. 

W Republice Czeskiej zapasy obowiàzkowe

utrzymywane sà przez agencj´ paƒstwowà

ASMR, finansowanà z bud˝etu paƒstwa. 

Rurociàgi

W Polsce do przesy∏u paliw wykorzystujemy

232 km w∏asnych rurociàgów produktowych

oraz 570 km rurociàgów surowcowych, nale˝à-

cych do PERN „Przyjaêƒ” SA. Do 2009 roku pla-

nujemy uruchomienie kolejnego w∏asnego od-

cinka przesy∏owego na trasie Ostrów Wielkopol-

ski – Wroc∏aw, który umo˝liwi lepszy dost´p do

naszych produktów na rynku Dolnego Âlàska.

Koszt inwestycji szacujemy na 145 mln z∏. Udzia∏

transportu rurociàgowego w strukturze ekspedy-

cji paliw wyniós∏ w 2006 roku ok. 67% i by∏ ok.

2% wi´kszy ni˝ w poprzednim roku. 

Na terenie Czech za poÊrednictwem spó∏ki Uni-

petrol Rafinerie korzystamy z sieci 1 100 km ruro-

ciàgów, nale˝àcych do czeskiego operatora

CEPRO. Udzia∏ transportu rurociàgowego

w strukturze ekspedycji paliw w Czechach wy-

niós∏ w 2006 roku 33%. 
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W sk∏ad infrastruktury logistycznej Grupy ORLEN w Polsce i Republice Czeskiej wchodzi∏y làdowe i mor-

skie bazy prze∏adunkowo-magazynowe, sieç rurociàgów oraz transport kolejowy i samochodowy. 



Bazy magazynowe

W 2006 roku wykorzystywaliÊmy w Polsce 13 na-

ziemnych baz magazynowych, z czego 11 by∏o

w obrocie handlowym, a 2 jako bazy prze∏adun-

kowe. Dodatkowymi pojemnoÊciami magazyno-

wymi (5 mln m3) dysponowaliÊmy w IKS „Solino”

SA. Na koniec 2006 roku korzystaliÊmy ∏àcznie

z 7 kawern solnych, z czego 4 by∏y wykorzysty-

wane do magazynowania ropy naftowej, a 3 do

magazynowania paliw. 

Przewozy kolejowe

W 2006 roku w∏asnym transportem kolejowym

przewieêliÊmy w Polsce 1,578 mln ton produk-

tów, tj. ok. 53,5% wi´cej ni˝ w 2005 roku. Udzia∏

przewozów w∏asnych w transporcie kolejowym

PKN ORLEN wzrós∏ z 17,4% w 2005 roku do

33% na koniec 2006 roku. Ca∏kowity udzia∏ trans-

portu kolejowego w strukturze ekspedycji paliw

wyniós∏ w 2006 roku ok. 25% i by∏ ok. 2% mniej-

szy ni˝ w roku poprzednim. 

Na terenie Czech przewozami i gospodarkà tabo-

rem kolejowym zarzàdza∏a spó∏ka Unipetrol

Doprava a.s., która w 2006 roku przewioz∏a

5,539 mln ton produktów na terenie kraju, tj.

o 4% mniej ni˝ w 2005 roku. Udzia∏ przewozów

w∏asnych w transporcie kolejowym w Grupie

Unipetrol wzrós∏ z 19,8% w roku 2005 do 23,6%

na koniec 2006 roku.

L O G I S T Y K A
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Transport samochodowy

Na koniec 2006 roku przewozy paliw do sieci

stacji zarzàdzanych w Polsce przez PKN ORLEN,

realizowane by∏y przez 7 spó∏ek nale˝àcych do

Grupy ORLEN. W Niemczech stacje ORLEN

Deutschland obs∏ugiwa∏o 5 przewoêników.

W Czechach stacje BENZINA obs∏ugiwa∏a

spó∏ka Petrotrans b´dàca w 100% w∏asnoÊcià

spó∏ki Benzina. 

Prze∏adunek morski

Wa˝nym elementem potencja∏u logistycznego

Grupy ORLEN by∏ dost´p do infrastruktury Naf-

toportu – spó∏ki zajmujàcej si´ prze∏adunkiem

ropy naftowej importowanej do Polski drogà

morskà. Ca∏kowity potencja∏ prze∏adunkowy ro-

py w Naftoport Sp. z o.o., w której PKN ORLEN

posiada 18% udzia∏ów, wynosi 34 mln ton rocz-

nie. Wraz z przej´ciem kontroli nad litewskà

AB Mažeikių Nafta w 2006 roku staliÊmy si´ tak-

˝e wi´kszoÊciowym udzia∏owcem morskiego

terminalu prze∏adunkowego w Butyndze, które-

go roczne zdolnoÊci przesy∏owe wynoszà ok. 14

mln ton ropy. 

Program OPTIMA (Polska)

W wyniku realizacji programu optymalizacji kosz-

tów, segment logistyki wygenerowa∏ ponad

20 mln z∏ oszcz´dnoÊci, tj. blisko 7% wszystkich

oszcz´dnoÊci uzyskanych w PKN ORLEN w 2006

roku.
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Infrastruktura logistyczna PKN ORLEN 

Infrastruktura logistyczna Unipetrol a.s.
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RRelacje z otoczeniem

„ORLEN. Bezpieczne drogi”

Z myÊlà o wszystkich u˝ytkownikach dróg 25 lip-

ca 2006 roku, w dniu Êw. Krzysztofa, patrona kie-

rowców, zainaugurowaliÊmy d∏ugofalowy pro-

gram spo∏eczny na rzecz poprawy bezpieczeƒ-

stwa na drogach „ORLEN. Bezpieczne drogi”.

Partnerem spo∏ecznym prowadzonych przez nas

dzia∏aƒ by∏a fundacja „Kierowca Bezpieczny”. 

Zasadà, którà kierowaliÊmy si´ przy tworzeniu

programu, by∏o uzyskanie realnej poprawy bez-

pieczeƒstwa ruchu drogowego. W 2006 roku

g∏ównym elementem programu by∏ konkurs na

najciekawsze i najskuteczniejsze akcje poprawia-

jàce bezpieczeƒstwo drogowe. Pula nagród

w konkursie wynosi∏a pó∏ miliona z∏otych. Do

konkursu zg∏oszono 247 akcji spo∏ecznych z ca∏ej

Polski. O wyborze najlepszych zadecydowa∏a Ka-

pitu∏a Konkursu z∏o˝ona z przedstawicieli organi-

zatorów oraz ekspertów z dziedziny ruchu drogo-

wego. Autorzy najlepszych inicjatyw odebrali na-

grody na uroczystej Gali Bezpieczeƒstwa, zorga-

nizowanej 20 lutego 2007 roku na Zamku Królew-

skim w Warszawie. 

Drugim wa˝nym elementem programu „ORLEN.

Bezpieczne drogi” by∏ cykl etiud filmowych pt.

„Eksperyment ˚ycie” z Krzysztofem Ho∏owczy-

cem w roli g∏ównej. Sk∏ada∏ si´ on z szeÊciu od-

cinków prezentujàcych zagro˝enia wynikajàce

z ryzykownych zachowaƒ na drodze. 
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Mecenas sportu

W 2006 roku po raz kolejny zaanga˝owaliÊmy si´

w sponsoring najwa˝niejszego wydarzenia mo-

toryzacyjnego w naszym kraju – Platinum 63.

Rajd Polski. PKN ORLEN by∏ g∏ównym sponso-

rem imprezy, a spó∏ka ORLEN Oil sponsorem

tytularnym. W rajdzie stanowiàcym jednoczeÊ-

nie rund´ Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy

tradycyjnie wystartowa∏a czo∏ówka europejskich

rajdowców. Pod patronatem Koncernu zorgani-

zowano szóstà edycj´ ekstremalnego rajdu sa-

mochodów terenowych ORLEN TROPHY, Pucha-

ru Polski off-road pl. Najlepsze za∏ogi

offroadowe rywalizowa∏y podczas trzech rund

rajdu na Rzeszowszczyênie, Mazurach i w Ma∏o-

polsce. Krakowska eliminacja ORLEN TROPHY

zosta∏a dodatkowo zakwalifikowana jako fina∏o-

wa runda Pucharu Europy, dzi´ki czemu mogli-

Êmy w Polsce oglàdaç zmagania czo∏owych  kie-

rowców zagranicznych. 

Tradycyjnie ju˝ zawodnicy ORLEN Team przystà-

pili do Rajdu Dakar rozgrywanego w 2006 roku

na trasie Lizbona – Dakar. W tej edycji Jacek Cza-

chor jako pierwszy Polak dwukrotnie ukoƒczy∏

odcinek specjalny w pierwszej trójce. Za pomoc

holenderskiemu zawodnikowi, który uleg∏ po-

wa˝nemu wypadkowi, zosta∏ nominowany przez

Polski Zwiàzek Motorowy do nagrody Fair Play.

Jego doskona∏a postawa i wysokie 10. miejsce

w Rajdzie Dakar zosta∏y dostrze˝one przez

media. Jacek Czachor zosta∏ nominowany przez

widzów TVP do nagrody Sportowca Miesiàca

Stycznia. 

Sukcesem zakoƒczy∏ si´ start reprezentantów 

ORLEN Team w Rajdzie Tunezji, drugiej rundzie

Mistrzostw Âwiata FIM w Rajdach Terenowych

(motocykle) oraz drugiej eliminacji Pucharu Âwiata

FIA w Rajdach Terenowych (samochody). Debiutu-

jàcy w Tunezji Krzysztof Ho∏owczyc i Jean-Marc

Fortin (Nissan Pick-up) wywalczyli 4. pozycj´. 

R E L A C J E Z O T O C Z E N I E M

63



Lider gospodarczy

W 2006 roku podejmowaliÊmy dzia∏ania majàce na

celu budowanie wizerunku Firmy jako lidera gospo-

darczego w regionie Europy Ârodkowo-Wschod-

niej. Aktywnie uczestniczyliÊmy w konferencjach,

panelach dyskusyjnych i innych wa˝nych projek-

tach, dotyczàcych bran˝y paliwowej, ˝ycia

gospodarczego i kulturalno-spo∏ecznego, zarówno

w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. 

ZabieraliÊmy g∏os w dyskusjach poÊwi´conych

bezpieczeƒstwu energetycznemu w regionie

Europy Ârodkowo-Wschodniej, m.in. poprzez

uczestnictwo w XVI Forum Ekonomicznym

w Krynicy, konferencjach: „Przysz∏oÊç bezpie-

czeƒstwa energetycznego w Europie” (Wy˝sza

Szko∏a Europejska im. ks. Józefa Tischnera),

„Bezpieczeƒstwo energetyczne Polski 2006”

(miesi´cznik „Âwiat Energii”), „VI Ogólnopolski

Kongres POWERPOL – Energetyka, Petroche-

mia, Gaz” pod patronatem Ministra Gospodarki.

W ten sposób Koncern bra∏ aktywny udzia∏ w to-

czàcej si´ debacie na temat bezpieczeƒstwa

energetycznego kraju. 

Jako firma dzia∏ajàca aktywnie w obszarze ener-

gii alternatywnej i popierajàca ide´ wdra˝ania

biopaliw braliÊmy udzia∏ w konferencji „Inaugura-

cja 7. Programu Ramowego UE w Polsce”, orga-

nizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-

twa Wy˝szego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy

Programów Badawczych UE. W ramach konfe-

rencji zaprezentowano Polskà Platform´ Techno-

logicznà Biopaliw i Biokomponentów, której je-

steÊmy jednym ze wspó∏za∏o˝ycieli. 

UczestniczyliÊmy w obchodach jubileuszu 15-le-

cia istnienia Gie∏dy Papierów WartoÊciowych

w Warszawie oraz zaanga˝owaliÊmy si´ w spon-

sorowanie konferencji Wall Street, która co roku

gromadzi liczne grono inwestorów indywidual-

nych i finansowych. 

Od czasu zaistnienia naszej Firmy na czeskim 

rynku, po obj´ciu wi´kszoÊciowego udzia∏u

w holdingu Unipetrol, staraliÊmy si´ uczestni-

czyç w wa˝nych wydarzeniach kulturalnych

w Czechach. W 2006 roku byliÊmy g∏ównym

partnerem wystawy pt. „Karol IV – Cesarz z Bo˝ej

¸aski. Kultura i sztuka w okresie w∏adzy ostatnich

Luksemburczyków 1347-1437”, która odbywa∏a

si´ na Zamku Praskim. Zaanga˝owaliÊmy si´ tak-

˝e w sponsorowanie 41. Mi´dzynarodowego Fe-

stiwalu Filmowego w Karlovych Varach – presti-

˝owego europejskiego konkursu filmowego,

a zarazem jednego z najwa˝niejszych wydarzeƒ

kulturalnych w Czechach. 

Planujàc ekspansj´ na litewski rynek, zostaliÊmy

partnerem strategicznym projektu „Dni Litwy

w Polsce”. Zorganizowano je dla uczczenia 15.

rocznicy nawiàzania stosunków dyplomatycz-

nych mi´dzy Litwà a Polskà. Honorowy patronat

nad wydarzeniem obj´li Prezydent Republiki Li-

tewskiej i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

P K N  O R L E N  R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 0 6

64



Wydarzenia bran˝owe

W 2006 roku aktywnie anga˝owaliÊmy si´ w wy-

darzenia wa˝ne dla bran˝y petrochemicznej. Ob-

j´liÊmy honorowym patronatem XI Mi´dzynaro-

dowe Targi Nafta i Gaz, sponsorowaliÊmy II Kra-

jowy Kongres Naftowców i Gazowników w Bóbr-

ce oraz V Kongres Technologii Technicznej w Po-

znaniu. WsparliÊmy zjazd naukowy Polskiego To-

warzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia In˝y-

nierów i Techników Przemys∏u Chemicznego

w Gdaƒsku. Dzi´ki naszemu wsparciu w P∏ocku

odby∏ si´ Konkurs Chemiczny im. Ignacego ¸u-

kasiewicza oraz XV Ogólnopolski Konkurs Che-

miczny dla uczniów szkó∏ Êrednich organizowa-

ny przez Politechnik´ Âlàskà. 

Lokalny partner

Szczególnà uwagà poÊwi´ciliÊmy lokalnej, p∏oc-

kiej spo∏ecznoÊci. Po raz dwunasty byliÊmy spon-

sorem Mi´dzynarodowego Turnieju w Tenisie na

Wózkach ORLEN Polish Open. Ideà mistrzostw

by∏o promowanie takich wartoÊci, jak hart ducha,

si∏a, a tak˝e zdrowa przyjacielska rywalizacja –

wa˝nych i cenionych nie tylko w sporcie, ale rów-

nie˝ w biznesie i ˝yciu codziennym. 

Pragnàc oddaç ho∏d bohaterskim uczestnikom

Czerwca 1976 roku, objeliÊmy mecenatem ob-

chody XXX rocznicy wydarzeƒ, które zainicjowa-

ne w P∏ocku, Radomiu i Ursusie obj´∏y ca∏y kraj,

stajàc si´ jednà z podstaw do póêniejszych

zmian ustrojowych. W∏àczyliÊmy si´ równie˝

w organizacj´ Nocy Poetów oraz wystawy „Kazi-

mierz Górski i jego Or∏y” w Urz´dzie Miasta

P∏ocka. Dzi´ki wsparciu Koncernu zorganizowa-

no Piknik Europejski oraz kolejne szkolenia dla

samorzàdowców w oÊrodku CIFAL P∏ock. PKN 

ORLEN by∏ równie˝ sponsorem biegu ulicznego

im. Krzysztofa Zywera oraz P∏ockiego Towarzy-

stwa WioÊlarskiego.

PKN ORLEN nagrodzi∏ równie˝ najlepsze prace

magisterskie i naukowe napisane przez studen-

tów Politechniki Warszawskiej. 

Z myÊlà o kibicach kontynuowaliÊmy sponsoring

klubu Wis∏a P∏ock SSA. W sezonie 2006 pi∏karze

no˝ni zdobyli Puchar Polski i Superpuchar Polski,

natomiast sekcja pi∏ki r´cznej po raz kolejny wy-

walczy∏a tytu∏ mistrza Polski.

Fundacja ORLEN Dar Serca 

PKN ORLEN by∏ g∏ównym fundatorem Fundacji

ORLEN Dar Serca, która zosta∏a powo∏ana

w 2001 roku. Fundacja przeznacza co roku znacz-

ne kwoty na dzia∏alnoÊç charytatywnà, wspiera-

nie osób najbardziej potrzebujàcych oraz instytu-

cje wy˝szej u˝ytecznoÊci publicznej. W 2006 roku

opiekà fundacji zosta∏o obj´tych ok. 250 rodzin-
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nych domów dziecka. Fundacja zorganizowa∏a

i sfinansowa∏a letni wypoczynek dla 260 dzieci

i ich opiekunów. Sfinansowa∏a równie˝ wydanie

ksià˝ki „Odzyskane domy rodzinne. Czwarte pod-

sumowanie doÊwiadczeƒ rodzinnych domów

dziecka w Polsce” oraz organizowa∏a – we wspó∏-

pracy z Akademià Humanistycznà im. Aleksandra

Gieysztora – konferencj´ naukowà poÊwi´conà

rodzinnym domom dziecka. Fundacja kontynu-

owa∏a pomoc szko∏om i przedszkolom realizujà-

cym programy edukacyjne na rzecz znajomoÊci

zasad ruchu drogowego oraz zachowania si´ na

drodze, finansowa∏a nagrody w konkursach,

fundowa∏a odblaski, apteczki pierwszej pomocy

itp. By∏a równie˝ partnerem w akcji „ORLEN.

Bezpieczne drogi”. Ponad 180 uczniów i studen-

tów z ubogich rodzin otrzyma∏o dzi´ki fundacji

stypendia. Dzieci´ce Centrum Oparzeniowe

otrzyma∏o wsparcie finansowe, w tym Êrodki na

zakup specjalnego respiratora. Ponadto,

Fundacja przekazywa∏a darowizny potrzebujà-

cym oraz organizacjom i instytucjom prowadzà-

cym dzia∏alnoÊç zbie˝nà z celami statutowymi.

Wi´kszoÊç z nich przeznaczonych by∏o na cele

zwiàzane z ochronà zdrowia, rehabilitacjà i re-

kreacjà. Pozosta∏e darowizny przekazywane by-

∏y na cele edukacyjne oraz ochron´ dziedzictwa

narodowego. W styczniu 2006 roku Zarzàd

PKN ORLEN przeznaczy∏ 500 tys. z∏ na pomoc

rodzinom ofiar poszkodowanych w katastrofie

hali wystawienniczej w Chorzowie, zlecajàc

wykonanie tej decyzji Fundacji. W 2006 roku

Fundacja udzieli∏a pomocy 80 osobom, 73

z nich to dzieci i m∏odzie˝, które otrzyma∏y sty-

pendia edukacyjno-socjalne. W marcu 2007 ro-

ku Fundacja uzyska∏a status organizacji po˝ytku

publicznego. 

Komunikacja wewn´trzna

W 2006 roku skoncentrowaliÊmy si´ na kszta∏to-

waniu kultury korporacyjnej, opartej na uczciwo-

Êci, partnerstwie, szacunku i odpowiedzialnoÊci

oraz na budowaniu zaanga˝owania pracowni-

ków, a tak˝e ich silniejszej identyfikacji z Firmà. 

Priorytetem naszych dzia∏aƒ by∏o zapewnienie

wszystkim pracownikom pe∏nej i rzetelnej informa-

cji o najwa˝niejszych dla Spó∏ki sprawach spo∏ecz-

nych i gospodarczo-ekonomicznych, aby mogli je

Êledziç i aktywnie w nich uczestniczyç. 

Dzi´ki synergii mediów wewn´trznych (gazety

korporacyjnej „ORLEN Ekspres”, rozg∏oÊni 

ORLEN Studio, intranetu) uspójniono przekaz in-

formacji. Zapewni∏o to tak˝e efektywniejsze wyko-

rzystanie wszystkich narz´dzi komunikacyjnych

i szybszy dost´p do potrzebnych informacji, co po-
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zwoli∏o na zaanga˝owanie szerokiego grona pra-

cowników w strategiczne projekty. Sprawna ko-

munikacja by∏a wa˝nym wsparciem dla kluczo-

wych dzia∏aƒ Spó∏ki, np. umo˝liwi∏a lepsze wza-

jemne poznanie si´ pracowników PKN ORLEN

i Rafinerii Mo˝ejki, pozwoli∏a na wyjaÊnienie zna-

czenia procesu przej´cia i wià˝àcych si´ z tym dal-

szych dzia∏aƒ, minimalizowa∏a obawy i stres wyni-

kajàcy ze zmian. Otwarta komunikacja i partnerski

dialog, prowadzony w czasie procesów restruktu-

ryzacyjnych, umo˝liwi∏y sprawne wdro˝enie tych

trudnych projektów. Niezale˝nie uruchomiono in-

teraktywne formy komunikacji, takie jak fora dys-

kusyjne, skrzynki pytaƒ oraz specjalne linie infor-

macyjne, które sprawi∏y, ˝e ka˝dy pracownik 

– poszukujàcy odpowiedzi na wa˝ne dla siebie

pytania – otrzyma∏ potrzebne informacje. 

Od lat prowadzimy monitoring procesu komuni-

kacji i kultury korporacyjnej. Regularnie przepro-

wadzane audyty pozwala∏y szybko reagowaç na

oczekiwania pracowników, dostosowywaç do

nich kana∏y komunikacyjne i podejmowaç odpo-

wiednie dzia∏ania. 

Szczególnà wag´ przywiàzywaliÊmy do komuni-

kacji kierowniczej. Dla mened˝erów Koncernu

przygotowane by∏y szkolenia z tego zakresu,

a komunikacja strategicznych projektów, takich

jak zmiana kultury korporacyjnej, wspierana by∏a

dodatkowymi materia∏ami informacyjnymi,

usprawniajàcymi proces kaskadowania. 

Intranet, jako najszybsze narz´dzie wymiany in-

formacji, budowaliÊmy wspólnie, w∏àczajàc do

wspó∏redagowania tego serwisu szerokie grono

wspó∏pracowników. Dzi´ki tej wspó∏pracy serwis

by∏ przyjazny, pozwala∏ na ∏atwy dost´p do po-

trzebnych informacji i dokumentów. 

Nowym i niezwykle wa˝nym narz´dziem uspraw-

niajàcym przep∏yw informacji by∏o uruchomienie

ekstranetu – platformy komunikacyjnej dla spó-

∏ek z Grupy ORLEN. Ekstranet daje spó∏kom mo˝-

liwoÊç dzielenia si´ wiedzà i doÊwiadczeniami,

pozwala efektywniej koordynowaç wspólne pro-

jekty i szybciej reagowaç na potrzeby spó∏ek. 

Doroczne Êwi´to bran˝owe – Dzieƒ Chemika – to

by∏a okazja, zarówno do integracji pracowników

poprzez zabaw´ i sportowe zmagania, ale i lep-

szego poznania tych miejsc Koncernu, które na

co dzieƒ niewielu mo˝e zobaczyç. „Otwarte

drzwi ORLENU” pozwoli∏y wszystkim ch´tnym

lepiej poznaç zak∏ad produkcyjny w P∏ocku. 

Integracja pracowników wzmocni∏a wi´ê

z Firmà i pozwoli∏a na lepsze wzajemne pozna-

nie si´. OferowaliÊmy swoim pracownikom

mo˝liwoÊç udzia∏u w imprezach sportowych

i charytatywnych. 

R E L A C J E Z O T O C Z E N I E M

67



W tegorocznych projektach realizowanych w ra-

mach Wolontariatu Pracowniczego wzi´∏o udzia∏

oko∏o 400 pracowników wra˝liwych na potrzeby

s∏abszych. Prace remontowe w dwóch Domach

Dziecka w Trzciance i w Górze k. Jarocina, orga-

nizacja Êwiàtecznych upominków dla wychowan-

ków Rodzinnych Domów Dziecka i wspólna za-

bawa w ramach organizowanego od dwóch lat

konkursu na kartk´ bo˝onarodzeniowà dla Firmy

przynios∏y obustronnà radoÊç obdarowanym

i pracownikom. 

Du˝à popularnoÊcià wÊród pracowników cieszy-

∏y si´ rozgrywki sportowe. Korporacyjne zmaga-

nia Grupy ORLEN, m.in. w pi∏ce no˝nej, biegach,

tenisie sto∏owym i ziemnym to wa˝ny element

integracji. Ze sportowej oferty skorzysta∏a rekor-

dowa liczba pracowników, a finaliÊci rozgrywek

reprezentowali PKN ORLEN w Europejskich

Igrzyskach Firmowych. W 2006 roku zdobyliÊmy

na nich trzy z∏ote i dwa srebrne medale. 

WartoÊci PKN ORLEN 

2006 rok by∏ prze∏omowy w budowaniu nowej ja-

koÊci spo∏ecznej Firmy. WprowadziliÊmy Kodeks

Etyczny, który powsta∏ w wyniku woli i pracy

wszystkich pracowników przekonanych, ˝e jest
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potrzebny do realizacji celów biznesowych w ra-

mach dobra wspólnego. 

W Kodeksie Etycznym znalaz∏y si´ regulacje do-

tyczàce prowadzenia dzia∏alnoÊci biznesowej,

relacji z otoczeniem i szeroko rozumianej

wspó∏pracy ze wszystkimi partnerami korpora-

cji. Dokument ten wyznaczy∏ standardy pracy

i zachowaƒ pracowników oparte na etyce i pra-

wie. UczciwoÊç, transparentnoÊç i profesjona-

lizm, nasze zobowiàzania wobec naszych part-

nerów biznesowych i spo∏ecznych znalaz∏y

swoje definicje w Kodeksie Etycznym. 

Na prze∏omie lutego i marca 2006 roku przepro-

wadziliÊmy demokratyczne wybory Rzecznika

ds. Etyki. W wyborach wzi´∏o udzia∏ 48% za∏ogi.

Rzecznik ds. Etyki jako stra˝nik Kodeksu Etycz-

nego by∏ osobà gwarantujàcà bezpieczeƒstwo

pracowników, pomoc w kszta∏towaniu kultury

organizacyjnej opartej na wartoÊciach PKN

ORLEN. Do Rzecznika ds. Etyki trafia∏y

ró˝norodne sprawy, poczàwszy od problemów

dotyczàcych kontaktów mi´dzyludzkich,

a skoƒczywszy na sprawach wymagajàcych no-

wych rozwiàzaƒ systemowych. 
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PKN ORLEN i ∏ad korporacyjny

Pierwsze oÊwiadczenie dotyczàce przestrzega-

nia przez PKN ORLEN zasad ∏adu korporacyjnego

opublikowano 25 czerwca 2004 roku. Ówczesny

Zarzàd zdecydowa∏ o stosowaniu wi´kszoÊci

z 48 zasad ∏adu korporacyjnego (nie zadeklaro-

wano przestrzegania 9 zasad). OÊwiadczenie to

zosta∏o wówczas zaakceptowane przez Rad´

Nadzorczà oraz Walne Zgromadzenie Spó∏ki. 

Jednym z g∏ównych zamierzeƒ Zarzàdu, powo-

∏anego w paêdzierniku 2004 roku, by∏o jak naj-

szybsze przyj´cie przez Spó∏k´ wszystkich za-

sad ∏adu korporacyjnego. 29 czerwca 2005 roku

Zarzàd PKN ORLEN zarekomendowa∏ Walnemu

Zgromadzeniu Spó∏ki przyj´cie wszystkich za-

sad ∏adu korporacyjnego. Jednak zasada nr 20,

dotyczàca niezale˝nych cz∏onków rady nadzor-

czej, jako jedyna nie spotka∏a si´ z aprobatà Ak-

cjonariuszy Spó∏ki. Zaakceptowano natomiast

wszystkie pozosta∏e zasady i 30 czerwca 2005

roku Spó∏ka opublikowa∏a w tej sprawie sto-

sowne oÊwiadczenie. 

W Êlad za tym podj´to dzia∏ania zwiàzane z do-

stosowaniem aktów korporacyjnych oraz proce-

dur obowiàzujàcych w Koncernie. W pierwszej

kolejnoÊci zmieniono zapisy Statutu Spó∏ki, Re-

gulaminu Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzor-

czej i Zarzàdu. 

W celu dotarcia do jak najszerszego kr´gu zainte-

resowanych dzia∏alnoÊcià Spó∏ki organizowa-

liÊmy transmisje internetowe z posiedzeƒ Wal-

nych Zgromadzeƒ Spó∏ki z mo˝liwoÊcià g∏osowa-

nia za pomocà Internetu. Regularnie informowa-

liÊmy rynek kapita∏owy o wypracowanych wyni-

kach finansowych, stopniu realizacji projektów

strategicznych, inwestycyjnych czy akwizycyj-

nych. Systematycznie przedstawialiÊmy równie˝

krótko- i dalekosi´˝ne plany rozwoju. 

W efekcie podejmowanych przez nas dzia∏aƒ

awansowaliÊmy w rankingach dotyczàcych ∏adu

korporacyjnego. Wyniki III rankingu spó∏ek gie∏-

dowych, wed∏ug oceny inwestorów instytucjo-

nalnych, og∏oszonego przez Polski Instytut

Dyrektorów (PID) pokaza∏y, ˝e w ciàgu trzech lat

zaj´liÊmy jednà z wiodàcych pozycji na rynku.

W 2006 roku uzyskaliÊmy not´ czterech gwiaz-

dek (w 2005 roku otrzymaliÊmy ocen´ dwóch

gwiazdek, a w 2003 roku jednej gwiazdki). 

UczestniczyliÊmy równie˝ w przedsi´wzi´ciach,

mogàc podkreÊliç wartoÊci, którymi Firma kieru-

je si´ w swoich dzia∏aniach. Do takich dzia∏aƒ na-

le˝a∏ nasz udzia∏ w debacie „¸ad korporacyjny

i etyka w biznesie” podczas kwietniowej konfe-

rencji „Newsweeka” zatytu∏owanej „Najcenniej-

sze Firmy »Newsweeka«”.

W lutym 2006 roku otrzymaliÊmy tak˝e nagrod´

specjalnà „Byki i Niedêwiedzie” za najwy˝szà
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jakoÊç relacji inwestorskich, przyznawanà przez

gazet´ gie∏dy „Parkiet”. 

StaraliÊmy si´ byç wzorem do naÊladowania dla

polskich firm nie tylko w aspekcie sukcesu eko-

nomicznego, ale tak˝e w kontekÊcie etycznych

i przejrzystych zasad dzia∏ania. Dlatego wspiera-

my spo∏ecznà kampani´ antykorupcyjnà „Nie da-

j´/nie bior´ ∏apówek”, organizowanà przez Ruch

Normalne Paƒstwo we wspó∏pracy ze Stowarzy-

szeniem Agencji Reklamowych. Na blisko 1500

naszych stacjach dost´pne by∏y bezp∏atne naklej-

ki na samochód z logo i has∏em kampanii „Nie

daj´/nie bior´ ∏apówek”. ByliÊmy równie˝ wy-

∏àcznym sponsorem Debat Tischnerowskich,

zorganizowanych przez Katedr´ Nauk Spo∏ecz-

nych i Humanistycznych im. Erazma z Rotterda-

mu i Instytut Nauk Spo∏ecznych w Wiedniu. Po-

dejmowano na nich tematy zwiàzane z dziedzic-

twem ks. Tischnera – humanitaryzmem, miej-

scem cz∏owieka we wspó∏czesnym Êwiecie. 

PRACOWNICY

Strategia zarzàdzania kadrami

W 2006 roku kontynuowaliÊmy realizacj´ strate-

gii zarzàdzania kadrami, przyj´tà przez PKN 

ORLEN na lata 2005-2009. Do najwa˝niejszych

zrealizowanych zadaƒ nale˝a∏y:

• w ramach procesu restrukturyzacji – wprowa-

dzenie czytelnej komunikacji pomi´dzy praco-

dawcà a pracownikami restrukturyzowanych

obszarów oraz realizacja zapisów Porozumie-

nia Restrukturyzacyjnego,

• integracja Grupy ORLEN w kraju i za granicà,

wytypowanie odpowiedniej kadry w zakresie

projektu integracji z rafinerià w Mo˝ejkach,

• w∏àczenie kolejnej grupy pracowników do

systemu motywacyjnego Management by

Objectives (MBO), w tym opracowanie

i wdro˝enie indywidualnych regulaminów pre-

miowania dla wybranych obszarów,

• wynegocjowanie z organizacjami zwiàzkowy-

mi i wprowadzenie w ramach centralizacji jed-

nolitego Regulaminu Zak∏adowego Funduszu

Âwiadczeƒ dla ca∏ej Grupy ORLEN,

• zastosowanie nowych narz´dzi informatycz-

nych w celu wypracowania skutecznych

metod raportowania i przep∏ywu danych po-

mi´dzy PKN ORLEN i Spó∏kami Grupy 

ORLEN,

• budowa w∏aÊciwej komunikacji w Koncernie

i Grupie ORLEN, ocena zasobów i ich rozwój.

Zatrudnienie

Na koniec 2006 roku liczba osób zatrudnionych

w Grupie ORLEN* wynosi∏a 25 123 osoby, z cze-

go w PKN ORLEN pracowa∏y 4 773 osoby**,
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w Grupie Unipetrol 4 862 osoby, a w ORLEN

Deutschland AG – 101 osób. 

W 2006 roku z pracy w PKN ORLEN odesz∏o 838

osób, w tym ponad 36% (308 osób) stanowi∏y

odejÊcia pracowników wg Programu Dobrowol-

nych OdejÊç, który zosta∏ uruchomiony w ra-

mach procesu restrukturyzacji. Z Unipetrol a.s.

odesz∏o 325 pracowników, a z ORLEN Deutsch-

land AG 27 osób. 

W 2006 roku w PKN ORLEN zatrudniono 243

osoby, w Grupie Unipetrol a.s. 33 osoby, 

w ORLEN Deutschland AG 10 osób. 

Wykszta∏cenie

W 2006 roku wÊród zatrudnionych w PKN ORLEN

najliczniejszà grup´ stanowili pracownicy z wy-

kszta∏ceniem Êrednim i wy˝szym. Liczba pracow-

ników z wykszta∏ceniem Êrednim w stosunku do

roku 2005 spad∏a o 3,4% do poziomu 2 132 osób.

WÊród pracowników z wykszta∏ceniem wy˝szym

zanotowaliÊmy 5,2% wzrost w porównaniu

z rokiem 2005 do poziomu 2 116 osób. 

W 2006 roku najliczniejszà grup´ pracowników

PKN ORLEN stanowi∏y osoby w przedziale wieko-

wym od 31 do 40 lat (1 437 osób). Kolejna liczna

grupa pracownicza to osoby w wieku od 41 do 50

lat (1 427 osób) oraz od 51 do 60 lat (1 274 oso-

by). WÊród wszystkich zatrudnionych w 2006 ro-

ku 25,8% stanowi∏y kobiety (1 232 osoby),

a 74,2% m´˝czyêni (3 541 osób). W porównaniu

z 2005 rokiem proporcje te uleg∏y ma∏ej zmianie

(27,3% kobiet i 72,7% m´˝czyzn w 2005 roku).

Rekrutacja 

W 2006 roku zrealizowaliÊmy ponad 260 proce-

sów rekrutacyjnych dotyczàcych ró˝norodnych

stanowisk – od robotniczych, poprzez specjali-

styczne, do kluczowych stanowisk mened˝er-

skich. Szczególnie du˝ego zaanga˝owania wy-

maga∏a rekrutacja pracowników na nowe stano-

wiska w strukturach Firmy. 

W 2006 roku procesy rekrutacji realizowane by∏y

w oparciu o nast´pujàce narz´dzia diagnostyczne:

• wywiad ustrukturyzowany, oparty o kompeten-

cje – rozmowa z kandydatem i pracownikiem,

• testy psychologiczne, psychometryczne oraz

umiej´tnoÊci,

• próbki pracy,

• sesje Assessment/Development Centre.

W doborze narz´dzi oceny kandydatów kie-

rowaliÊmy si´ ich rzetelnoÊcià, trafnoÊcià, a tak˝e

rekomendacjami wiodàcych firm konsultingowych

oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
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Sta˝e absolwenckie i praktyki

W 2006 roku kontynuowaliÊmy wspó∏prac´

z Urz´dami Pracy na terenie ca∏ego kraju w za-

kresie organizacji sta˝y absolwenckich. W ra-

mach programu sta˝owego zrealizowaliÊmy 150

sta˝y dla absolwentów szkó∏ Êrednich i wy˝-

szych, których prawie 30% uczestników posze-

rzy∏o grono pracowników PKN ORLEN. W zwiàz-

ku z realizowanym projektem odm∏adzania kadry

w 2007 roku spodziewamy si´  wzrostu odsetka

zatrudnianych sta˝ystów, g∏ównie w obszarze

produkcji.

We wspó∏pracy z wy˝szymi uczelniami reali-

zowaliÊmy program praktyk studenckich.

W ramach programu w 2006 roku przyj´liÊmy

na praktyki 268 osób. Studenci mieli mo˝li-

woÊç odbycia praktyk w wielu obszarach Fir-

my, zarówno w centrali, jak i w regionalnych

biurach na terenie kraju. 

Assessment Centre/Development
Centre

Istotnym elementem wp∏ywajàcym na wzrost

efektywnoÊci prowadzonej przez nas polityki per-

sonalnej w 2006 roku by∏o wprowadzenie jako

sta∏ego narz´dzia diagnozy metodologii 

Assessment Centre/Development Centre. Jej ce-

lem by∏a ocena potencja∏u pracowników, pozwa-

lajàca na okreÊlenie poziomu badanych kompe-

tencji i zdefiniowanie najlepszych stron kandyda-

tów oraz poszczególnych obszarów w zakresie

wymogów rozwojowych.

Program Rozwoju Kompetencji 

W 2006 roku w ramach wdro˝onego Programu

Rozwoju Kompetencji przeprowadziliÊmy pro-

ces oceny pracowniczej, polegajàcy na ocenie

i zaplanowaniu rozwoju kompetencji zawodo-

wych pracowników, opartych na wartoÊciach

Koncernu. Program skoncentrowany by∏ na

pracowniku, jego wiedzy, umiej´tnoÊciach, po-

trzebach oraz aspiracjach, przez co stanowi∏

wsparcie dla bie˝àcych i przysz∏ych celów biz-

nesowych Firmy. 

Talent Management

W roku 2006 kontynuowaliÊmy rozpocz´ty

w 2005 roku projekt Zarzàdzania Talentami.

Celem projektu jest wy∏onienie i wykszta∏cenie

przysz∏ej kadry mened˝erskiej Êredniego

szczebla zarzàdzania. Adresatom projektu ofe-

rowaliÊmy badanie potencja∏u zawodowego,

na podstawie którego opracowywane by∏y in-

dywidualne Êcie˝ki karier oraz mo˝liwoÊç

udzia∏u w wielu specjalnie przygotowanych

projektach rozwojowych. W efekcie realizacji
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programu opracowaliÊmy nowoczesny i po-

wiàzany z realizacjà potrzeb biznesowych sys-

tem zarzàdzania Êcie˝kami kariery.

Akademia Biznesu

W 2006 roku zakoƒczyliÊmy I edycj´ programu

Akademia Biznesu, rozpocz´tego w listopadzie

2005 roku. Program skierowany by∏ do kadry me-

ned˝erskiej PKN ORLEN oraz Spó∏ek Grupy 

ORLEN. Celem programu by∏o przygotowanie pra-

cowników do wyzwaƒ stojàcych przed nowocze-

snym mened˝erem, ujednolicenie standardów

pracy wy˝szej kadry oraz budowa silnej kultury

korporacyjnej, opartej na jednolitych zasadach

i wartoÊciach. W 2006 roku w programie uczestni-

czy∏o ∏àcznie 268 osób. W grudniu 2006 roku od-

by∏a si´ inauguracja II edycji Akademii Biznesu,

która obj´∏a w sumie 209 osób z PKN ORLEN oraz

Spó∏ek Grupy ORLEN, w tym z Unipetrolu a.s.,

ORLEN Deutschland AG oraz AB Mažeikių  Nafta.

Szkolenia

Prowadzona przez nas polityka szkoleniowa

stanowi∏a integralny element zarzàdzania zaso-

bami ludzkimi. Jej za∏o˝enia podporzàdkowane

by∏y poszczególnym celom Firmy, ale jednocze-

Ênie ich dobór umo˝liwia∏ pracownikom rozwój

osobisty. W 2006 roku w szkoleniach zamkni´-

tych i otwartych, kursach j´zykowych, szko-

leniach podnoszàcych wykszta∏cenie, jak rów-

nie˝ w konferencjach i seminariach wzi´∏o

udzia∏ ∏àcznie 7 356 osób.

Management by Objectives
(MBO)

Realizowany od po∏owy roku 2005 system moty-

wacji przez cele MBO skierowany by∏ do kluczo-

wych pracowników Grupy ORLEN. Jego zada-

niem by∏o wsparcie realizacji strategii wzrostu

wartoÊci Firmy oraz zwi´kszenie efektywnoÊci

premiowania. W 2006 roku systemem rocznym

obj´tych by∏o ∏àcznie 355 pracowników, a syste-

mem kwartalnym 324. W rezultacie realizacji sys-

temu zwi´kszy∏a si´ efektywnoÊç i kontrola Êrod-

ków wydatkowanych na cele premiowania. 

Program Adaptacji 

Opracowany i wdro˝ony w 2006 roku Program

Adaptacji skierowany by∏ do nowych pracowni-

ków, jak równie˝ do osób zmieniajàcych miejsce

pracy wewnàtrz Firmy. Celem programu by∏o

przystosowanie osoby rozpoczynajàcej prac´ do

nowych warunków, obowiàzków, nowego Êrodo-

wiska, a tak˝e budowanie postawy lojalnoÊci

wobec Firmy.

Program Adaptacji sprzyja∏ kszta∏towaniu po˝à-

danych postaw pracowniczych oraz wzrostowi

poziomu efektywnoÊci i jakoÊci pracy. Dla pra-

cownika to zmniejszenie stresu zwiàzanego z no-

wà firmà, nowym zakresem obowiàzków, p∏ynne

poruszanie si´ po organizacji oraz systematyczna

informacja zwrotna, pozwalajàca na poprawnà

realizacj´ powierzanych zadaƒ. 

Âwiadczenia socjalne

W 2006 roku realizowaliÊmy Êwiadczenia socjal-

ne z powsta∏ego w wyniku centralizacji Zak∏ado-

wego Funduszu Âwiadczeƒ Socjalnych, gwaran-

tujàcego obecnie opiek´ socjalnà dla ok. 31 000
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osób. W 2006 roku zrealizowaliÊmy ogó∏em

31 318 Êwiadczeƒ socjalnych, do których nale-

˝a∏y m.in. dofinansowania wypoczynku, bez-

zwrotne zapomogi losowe i rzeczowe, zwrotne

po˝yczki na cele mieszkaniowe, dofinansowa-

nia zaj´ç sportowo-rekreacyjnych, zabiegów

profilaktyczno-rehabilitacyjnych oraz imprez in-

tegracyjnych.

OCHRONA ÂRODOWISKA 

Kierunki podejmowanych przez nas dzia∏aƒ pro-

ekologicznych wyznacza∏a Polityka Ârodowisko-

wa Koncernu, opierajàca si´ na realizacji zrówno-

wa˝onego rozwoju, przy pe∏nym poszanowaniu

Êrodowiska naturalnego. 

Najwa˝niejszymi dzia∏aniami podj´tymi w 2006

roku zapewniajàcymi realizacj´ powy˝szej

zasady by∏y:

• produkcja przyjazna naturze, tj. z zachowa-

niem obowiàzujàcych standardów Êrodowi-

ska i bezpieczeƒstwa ekologicznego,

• odpowiedzialnoÊç za parametry ekologiczne

wprowadzanych na rynek produktów,

• restytucja zagro˝onych elementów Êrodowiska.

Konsekwencja w realizacji tak wyznaczonych

celów pozwoli∏a na zachowanie, przy wzroÊcie

produkcji, normatywów ekologicznych wyzna-

czonych w posiadanych pozwoleniach oraz na

dotrzymanie standardów jakoÊci Êrodowiska

wokó∏ zak∏adu produkcyjnego w P∏ocku. Jedno-

czeÊnie dzi´ki prowadzonym na szerokà skal´

dzia∏aniom modernizacyjnym, w tym hermety-

zacji kolejnych baz magazynowych i stacji paliw,

znacznie spad∏a emisja zanieczyszczeƒ z cz´Êci

magazynowo-dystrybucyjnej Koncernu.

Rok 2006 by∏ tak˝e kolejnym okresem realizacji

zadaƒ wynikajàcych z uzyskanego w 2005 roku

Pozwolenia Zintegrowanego, potwierdzajàcego

stosowanie najlepszych dost´pnych technik

BAT oraz dotrzymywanie standardów Êrodowi-

ska poza terenami, do których posiadamy tytu∏

prawny.

Nowe, istotne zadania podejmowane przez nas

w 2006 roku, podobnie jak w latach poprzednich,

wynika∏y z regulacji prawnych Unii Europejskiej,

wdra˝anych w ustawodawstwie polskim. Naj-

wa˝niejszà nowà regulacjà by∏ udzia∏ naszych in-

stalacji rafinerii i elektrociep∏owni wraz z szeÊcio-

ma spó∏kami Grupy ORLEN we wspólnotowym

systemie handlu uprawnieniami do emisji dwu-

tlenku w´gla. 

W ramach programu Responsible Care realizo-

waliÊmy m.in. projekt kompensacji przyrodniczej

drzewostanu wokó∏ zak∏adu produkcyjnego

w P∏ocku, jak równie˝ program restytucji soko∏a

w´drownego, w realizacj´ którego w∏àczyliÊmy

si´ w 2002 roku. 
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Polityka Êrodowiskowa

Nasza troska o Êrodowisko wpisa∏a si´ w dzia∏a-

nia realizowane w oparciu o wdro˝ony w Spó∏ce

System Zarzàdzania Ârodowiskowego, obejmu-

jàcy obszar produkcji, magazynowania i sprzeda-

˝y hurtowej. 

W 2006 roku przeprowadzony zosta∏ przez BVC

audyt recertyfikacyjny, którego celem by∏a ocena

zgodnoÊci funkcjonowania Systemu Zarzàdzania

z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO 14001:

2005. W wyniku audytu certyfikat Systemu

Zarzàdzania Ârodowiskiem zosta∏ utrzymany, 

a jego wa˝noÊç przed∏u˝ono na kolejne 3 lata.

Inwestycje na rzecz ochrony 
Êrodowiska

W 2006 roku nak∏ady inwestycyjne na zadania

zwiàzane z ochronà Êrodowiska w kompleksie ra-

fineryjno-petrochemicznym w P∏ocku wynios∏y

ponad 150 mln z∏ i stanowi∏y 37% ogó∏u nak∏a-

dów poniesionych na inwestycje w zak∏adzie

produkcyjnym w P∏ocku. Dotyczy∏y one zarówno

zadaƒ przynoszàcych w efekcie zmniejszenie

ucià˝liwoÊci realizowanych procesów produkcyj-

nych, magazynowych i dystrybucyjnych, jak i dal-

szej poprawy jakoÊci produkowanych paliw. 

Na stacjach paliw nale˝àcych do naszej sieci,

w bazach magazynowych i zak∏adach odr´bnych

wykonaliÊmy 603 zadania Êrodowiskowe. Zada-

nia te g∏ównie dotyczy∏y dalszego dostosowywa-

nia stacji paliw do obowiàzujàcych przepisów

oraz budowy nowych obiektów w pe∏ni wyposa-

˝onych w urzàdzenia ekologiczne i zabezpiecze-

nia Êrodowiska przed przenikaniem zanieczysz-

czeƒ. Nak∏ady finansowe poniesione na realiza-

cj´ tych inwestycji by∏y o 8% wi´ksze w porów-

naniu z 2005 rokiem.

„OdpowiedzialnoÊç i Troska”
(Responsible Care)

Rok 2006 by∏ dla nas dziesiàtym rokiem uczestni-

czenia w programie „OdpowiedzialnoÊç i Troska”

zainicjowanym przez kanadyjskie Stowarzysze-

nie Przemys∏u Chemicznego pod nazwà Respon-

sible Care. Ponad 85% Êwiatowej produkcji che-

micznej realizowane by∏o przez firmy uczestni-

czàce w tym programie. Do najwa˝niejszych ini-

cjatyw podj´tych w 2006 roku w ramach dzia∏aƒ

programowych nale˝a∏y:

• wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi

i administracjà lokalnà w obszarze ochrony

Êrodowiska, w tym z Regionalnym Centrum

Edukacji Ekologicznej oraz udzia∏ w programie

restytucji soko∏a w´drownego w Polsce

(w 2006 roku odnotowano wyklucie 3 pisklàt
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na terenie zak∏adu w P∏ocku, a od poczàtku re-

alizacji programu ju˝ 14 m∏odych soko∏ów),

• edukacja ekologiczna pracowników Firmy

i spo∏ecznoÊci lokalnej, w tym bie˝àca aktuali-

zacja „Poradnika ekologicznego pracownika

PKN ORLEN SA”,

• profilaktyka zdrowotna pracowników Firmy

i ich rodzin.

ZrealizowaliÊmy równie˝ szereg dzia∏aƒ natury in-

westycyjnej, obejmujàcych m.in.:

• budow´ pierwszego etapu w´z∏a utylizacji

osadów p∏ynnych,

• modernizacj´ obiektów o du˝ej aktywnoÊci

akustycznej,

• budow´ i modernizacj´ w´z∏ów technologicz-

nych s∏u˝àcych odsiarczaniu produktów,

• modernizacj´ systemu zbierania danych ze

stacji monitoringu powietrza.

W 2006 roku zakoƒczyliÊmy rozpocz´tà dwa lata

wczeÊniej inwestycj´ hydroodsiarczania benzyny

krakingowej. W wyniku procesu odsiarczania

z benzyny usuwane b´dzie ok. 1 500 ton siarki

rocznie, zmniejszajàc tym samym emisj´ dwu-

tlenku siarki z silników samochodowych do at-

mosfery o ok. 3 tys. ton rocznie. 

Zak∏adowa Inspekcja Ekologiczna

Dzia∏alnoÊç prowadzonej przez nas Zak∏adowej

Inspekcji Ekologicznej by∏a wyrazem troski o kon-

trol´ i pe∏ny monitoring procesów produkcyj-

nych, które mog∏y mieç wp∏yw na Êrodowisko.

Do zadaƒ inspekcji nale˝a∏o równie˝ monitoro-

wanie funkcjonowania kompleksu rafineryjno-pe-

trochemicznego poprzez przyjmowanie i wyja-

Ênianie przyczyn interwencji spo∏ecznoÊci lokal-

nych, zwiàzanych ze zdarzajàcymi si´ chwilowy-

mi ucià˝liwoÊciami. W 2006 roku zanotowano 18

takich interwencji, dotyczàcych g∏ównie okreso-

wej ucià˝liwoÊci zapachowej w czasie szczegól-

nie niesprzyjajàcych warunków meteorologicz-

nych. W rejonie wyst´powania ucià˝liwoÊci wy-

konywaliÊmy pomiary st´˝eƒ zanieczyszczeƒ

oraz podejmowaliÊmy dzia∏ania majàce na celu

identyfikacj´ êróde∏ ucià˝liwoÊci. Prowadzone

analizy st´˝eƒ zanieczyszczeƒ wokó∏ zak∏adu po-

twierdzajà dotrzymanie norm Êrodowiskowych

dla wszystkich mierzonych zanieczyszczeƒ.
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Ochrona powietrza

Przeprowadzone w 2006 roku pomiary kontrol-

ne emisji nie wykaza∏y przekroczeƒ poziomów

dopuszczalnych, wyznaczonych w Pozwoleniu

Zintegrowanym. Zwi´kszona iloÊç przerobionej

ropy naftowej o oko∏o 8% w stosunku do 2005

roku oraz uruchomienie nowych i zintensyfiko-

wanych instalacji produkcyjnych spowodowa∏a

wzrost emisji substancji, b´dàcych produktami

spalania paliw. JednoczeÊnie odnotowaliÊmy

spadek emisji tlenku w´gla o ok. 20% dzi´ki

udoskonaleniu procesów sterowania, a tak˝e

spadek Êredniej zawartoÊci siarki i benzenu

w wyprodukowanych paliwach silnikowych.

Wymiernym rezultatem podejmowanych dzia-

∏aƒ technologicznych i inwestycyjnych by∏

wzrost iloÊci odzyskanej siarki o oko∏o 10%

w stosunku do 2005 roku, która dzi´ki temu nie

zosta∏a wyemitowana do Êrodowiska w postaci

dwutlenku siarki. 

W 2006 roku odnotowaliÊmy tak˝e spadek emisji

zanieczyszczeƒ w obiektach cz´Êci dystrybucyj-

no-handlowej Koncernu. By∏ on wynikiem dosto-

sowywania technicznego, zarówno stacji paliw,

jak i baz magazynowych do wymogów technicz-

nych, zapewniajàcych ochron´ Êrodowiska. Na-

sze nowo budowane lub kompleksowo zmoder-

nizowane stacje paliw w pe∏ni spe∏niajà wymaga-

nia techniczne w tym zakresie. 

Rok 2006 by∏ drugim z kolei rokiem naszego

uczestnictwa w krajowym systemie handlu

uprawnieniami do emisji dwutlenku w´gla.

W systemie tym udzia∏ biorà dwie instalacje za-

k∏adu w P∏ocku – Rafineria i Elektrociep∏ownia

oraz 6 instalacji prowadzonych przez spó∏ki Gru-

py ORLEN. Krajowy Plan Rozdzia∏u Uprawnieƒ

do Emisji dwutlenku w´gla przyj´ty rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z 27 grudnia 2005 roku

okreÊla liczb´ uprawnieƒ przyznanych dla po-

szczególnych instalacji w okresie rozliczenio-

wym 2005-2007, jak równie˝ wielkoÊci Êrednio-

roczne, które dla instalacji Rafinerii wynoszà

2 548 mln Mg, zaÊ dla Elektrociep∏owni 3 170

mln Mg CO2. W 2006 roku dla wszystkich insta-

lacji uzyskano wymagane prawem zezwolenia na

udzia∏ w systemie oraz pozytywnie zweryfikowa-

no raporty za 2005 rok. 

Zielony Projekt

W 2006 roku kontynuowaliÊmy rozpocz´tà rok

wczeÊniej realizacj´ projektu nasadzenia drzew

wokó∏ zak∏adu produkcyjnego w P∏ocku. Opraco-

wany plan zak∏ada przygotowanie terenu pod na-

sadzenie drzew w iloÊci 16 000 sztuk. Celem pro-

jektu jest kompensacja przyrodnicza wycinki

drzew i krzewów, majàcej miejsce przy realizacji

inwestycji, jak równie˝ promocja proekologicz-

nych zachowaƒ wÊród pracowników Firmy. 
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GGrupa ORLEN

Struktura Grupy ORLEN

Na koniec 2006 roku PKN ORLEN posiada∏ bez-

poÊrednio akcje bàdê udzia∏y w 80 spó∏kach

prawa handlowego, w tym: 

• w 47 spó∏kach zale˝nych (z udzia∏em w kapi-

tale powy˝ej 50%),

• w 2 spó∏kach wspó∏zale˝nych (z udzia∏em

w kapitale 50%),

• w 4 spó∏kach stowarzyszonych (z udzia∏em

w kapitale od 20% do 50%),

• w 27 spó∏kach mniejszoÊciowych (z udzia-

∏em w kapitale zak∏adowym poni˝ej 20%). 

W 2006 roku wdro˝yliÊmy w Grupie ORLEN no-

wà struktur´ zarzàdczà, opartà na zasadach za-

rzàdzania segmentowego. Celem zmian by∏a

poprawa efektywnoÊci dzia∏ania w ramach ro-

snàcej i stale rozwijajàcej si´ Grupy ORLEN. 

Wyodr´bniliÊmy szeÊç segmentów bizneso-

wych: Rafineria, Oleje, Hurt, Detal, Petroche-

mia i Chemia, kierowanych przez dyrektorów

wykonawczych, którzy przej´li cz´Êç zadaƒ Za-

rzàdu, a jednoczeÊnie, w ramach obowiàzujà-

cych procedur i przepisów, przej´li zadanie ko-

ordynacji operacyjnej danej dzia∏alnoÊci w ca∏ej

Grupie ORLEN. Do poszczególnych segmen-

tów, funkcji wsparcia i biur przypisane by∏y

wszystkie spó∏ki nale˝àce do Grupy ORLEN. 

Sprzeda˝ udzia∏ów spó∏ek 
Grupy ORLEN

W 2006 roku kontynuowaliÊmy proces restruktu-

ryzacji Grupy ORLEN w drodze wycofywania za-

anga˝owania kapita∏owego w obszarach niezwià-

zanych bezpoÊrednio z podstawowà dzia∏alnoÊcià

Koncernu. W 2006 roku zakoƒczyliÊmy procesy

sprzeda˝y pakietów udzia∏ów i akcji 3 spó∏ek:

• realizacj´ opcji put w odniesieniu do udzia∏ów

w spó∏ce AW SA Holland II BV-28 grudnia 2005

roku PKN ORLEN wystosowa∏ wzgl´dem

Kulczyk Holding SA ˝àdanie zawarcia umowy

sprzeda˝y na podstawie prawa opcji przewi-

dzianej w umowie dodatkowej z 14 listopada

2002 roku. 27 lutego 2006 roku Przyrzeczona
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W 2006 roku istotà Grupy ORLEN by∏o wspieranie podstawowej dzia∏alnoÊci Koncernu.

Stworzy∏a ona silne i efektywne zaplecze dystrybucyjno-logistyczne.
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Umowa Sprzeda˝y pomi´dzy PKN ORLEN

a Kulczyk Holding SA zosta∏a zawarta. Po spe∏-

nieniu warunków okreÊlonych w Przyrzeczonej

Umowie Sprzeda˝y nastàpi∏o przejÊcie w∏asno-

Êci udzia∏ów w AW SA Holland II BV z PKN

ORLEN na Kulczyk Holding SA, 

• sprzeda˝ 100% udzia∏ów w spó∏ce 

SAMRELAKS Màchocice Sp. z o.o., 

• sprzeda˝ 96,57% udzia∏ów w spó∏ce 

Zak∏ad Budowy Aparatury SA. 

¸àczna wartoÊç transakcji zawartych w 2006 roku

wynios∏a 92 894,62 tys. z∏, co przy wartoÊci ksi´go-

wej zbywanych pakietów w wysokoÊci 72 696,43

tys. z∏ pozwoli∏o na zrealizowanie zysku brutto na

poziomie 17 198,19 tys. z∏. Wygenerowane w ten

sposób przychody pos∏u˝à do finansowania rozwo-

ju podstawowej dzia∏alnoÊci Koncernu. 

Rozpocz´te projekty dezinwestycji b´dà kontynu-

owane w 2007 roku. Zak∏adajà one sprzeda˝ pa-

kietów udzia∏ów w dwóch spó∏kach telekomuni-

kacyjnych, w spó∏ce us∏ug hotelarskich, w spó∏ce

handlowej i w spó∏ce magazynowej oraz sprze-

da˝ pakietu akcji w spó∏ce telefonii komórkowej. 

Inwestycje kapita∏owe

W 2006 roku Grupa ORLEN powi´kszy∏a si´

o siedem nowych spó∏ek, w których posiadamy

bezpoÊrednio udzia∏y. Sà to: AB Mažeikių  Nafta,

ORLEN Upstream Sp. z o.o., ORLEN Prewencja

Sp. z o.o., ORLEN Ksi´gowoÊç Sp. z o.o., Etylo-

benzen P∏ock Sp. z o.o., ORLEN Holding Malta

Limited i ORLEN Insurance Ltd. 

15 grudnia 2006 roku zosta∏a sfinalizowana

transakcja zakupu strategicznego pakietu akcji

litewskiej spó∏ki AB Mažeikių  Nafta (MN), które

stanowi∏y 84,36% kapita∏u zak∏adowego Spó∏ki.

Tym samym przej´liÊmy kontrol´ korporacyjnà

nad MN, jednà z najwi´kszych spó∏ek i jednym

z najwi´kszych pracodawców na Litwie. MN ja-

ko jedyna rafineria ropy naftowej w krajach ba∏-

tyckich posiada dominujàcà pozycj´ na rynkach

Litwy, ¸otwy i Estonii. WydajnoÊç rafinerii wy-

nosi ok. 10 mln ton ropy rocznie. 

Przedmiotem dzia∏alnoÊci ORLEN Upstream

Sp. z o.o. jest m.in.: górnictwo ropy naftowej,

górnictwo gazu ziemnego, dzia∏alnoÊç geolo-

giczno-poszukiwawczo-rozpoznawcza. Obj´te

przez nas udzia∏y stanowià 100% kapita∏u zak∏a-

dowego Spó∏ki. 

Dzia∏alnoÊç ORLEN Prewencja Sp. z o.o. jest

zwiàzana z przestrzeganiem bezpieczeƒstwa

i higieny pracy, ochrony przeciwpo˝arowej,

obrony cywilnej i ochrony Êrodowiska. Jeste-

Êmy jedynym udzia∏owcem Spó∏ki. 

ORLEN Ksi´gowoÊç Sp. z o.o. Êwiadczy us∏ugi

w zakresie rachunkowo-ksi´gowym i przetwa-

rzania danych. Ponadto do dzia∏alnoÊci Spó∏ki

nale˝à us∏ugi doradztwa prowadzenia dzia∏alno-

Êci gospodarczej i zarzàdzania, poÊrednictwa

pracy, rekrutacji, poÊrednictwa finansowego

i pieni´˝nego, Êciàgania nale˝noÊci p∏atniczych.

JesteÊmy jedynym udzia∏owcem Spó∏ki. 

Celem dzia∏alnoÊci Etylobenzen P∏ock Sp. z o.o.

jest produkcja i sprzeda˝ chemikaliów organicz-

nych. Na mocy umów zawartych z Firmà

Chemicznà „DWORY” SA w paêdzierniku 2006

roku oraz w kwietniu 2007 roku PKN ORLEN sta∏

si´ w∏aÊcicielem 100% akcji Etylobenzen P∏ock

Sp. z o.o. 

ORLEN Holding Malta Ltd. zajmuje si´ m.in. in-

westowaniem oraz posiadaniem akcji i udzia∏ów

w innych przedsi´biorstwach, spó∏kach joint ven-

tures, konsorcjach i syndykatach. Posiadamy

99,5% wszystkich udzia∏ów Spó∏ki.

Przedmiotem dzia∏alnoÊci ORLEN Insurance

Ltd. jest m.in. prowadzenie dzia∏alnoÊci ubez-

pieczeniowej w zakresie ubezpieczeƒ majàtko-

wych Grupy ORLEN. Posiadamy w Spó∏ce

1 udzia∏, pozosta∏a cz´Êç udzia∏ów zosta∏a obj´-

ta przez ORLEN Holding Malta Ltd. 
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OBSZAR INWESTYCJI
KAPITA¸OWYCH

Unipetrol a.s. 

Grupa Unipetrol jest jednà z najwi´kszych firm

sektora chemicznego w Czechach, zajmujàcà si´

przerobem ropy naftowej, dystrybucjà paliw, pro-

dukcjà petrochemicznà. W sk∏ad Grupy Unipetrol

a.s. wchodzà nast´pujàce spó∏ki: 

• Česká Rafinérská a.s. – spó∏ka joint venture

z mi´dzynarodowym kapita∏em, tj. AgipPe-

troli, Conoco i Shell, najwi´kszy przetwórca

ropy naftowej w Republice Czeskiej, 

• Paramo a.s. – najwi´kszy producent i do-

stawca paliw samochodowych, olejów na-

p´dowych, olejów przemys∏owych i innych

produktów chemicznych, 

• Chemopetrol a.s. – g∏ówny dostawca pó∏pro-

duktów dla przemys∏u chemicznego, przemy-

s∏u tworzyw sztucznych i przemys∏u farma-

ceutycznego krajowych firm chemicznych,

• Benzina a.s. – najwi´kszy dystrybutor

i sprzedawca materia∏ów nap´dowych

w Republice Czeskiej, 

• Unipetrol Trade a.s. – spó∏ka Êwiadczàca

us∏ugi transportowe w Europie, 

• Unipetrol Rafinerie a.s. – najwi´kszy odbior-

ca ropy naftowej w Republice Czeskiej

i sprzedawca produktów rafineryjnych. 

Do 27 paêdziernika 2006 roku do Grupy Unipe-

trol nale˝a∏a spó∏ka Spolana a.s., której 81,78%

akcji zosta∏o zakupionych przez  ANWIL SA, na-

le˝àcy do Grupy ORLEN. 

Pozosta∏e podmioty wchodzàce w sk∏ad Grupy

Unipetrol to: 

• Lovochemie – znaczàcy producent przemy-

s∏owych nawozów i innych nieorganicznych

chemikaliów, 

• Aliachem – grupa przedsi´biorstw zaanga˝o-

wanych w chemi´ organicznà i nieorganicz-

nà, produkcj´ plastików, 

• kilka przedsi´biorstw zaanga˝owanych

w dystrybucj´, badania i Êwiadczenie us∏ug. 

Struktura akcjonariatu na 31.12.2006 roku 

PKN ORLEN 62,99%

Pozostali 37,01%

Dane finansowe

Przychody ze sprzeda˝y 13 049 689 tys. z∏

Kapita∏ zak∏adowy 2 453 459 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2006 roku 4 862 osóby

Zysk netto 25 843 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny 5 965 060 tys. z∏
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SEGMENT RAFINERYJNY

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. 

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. jest drugim co do wiel-

koÊci sprzeda˝y przedsi´biorstwem produkujà-

cym i sprzedajàcym asfalty drogowe i przemy-

s∏owe w Polsce. Spó∏ka posiada dwa centra

produkcyjne i handlowe w P∏ocku i Trzebini za-

opatrujàce w produkty klientów z ca∏ej Polski. 

Ofert´ Spó∏ki stanowià asfalty drogowe zwyk∏e

i modyfikowane ORBITON, wielorodzajowe 

BITREX oraz asfalty przemys∏owe, lepiki i spe-

cyfiki asfaltowe. 

W 2006 roku Spó∏ka uruchomi∏a instalacj´

s∏u˝àcà do produkcji asfaltów modyfikowanych

ORBITON o wydajnoÊci 500 ton dziennie

(70 tys. ton rocznie) zaliczanà do najwi´kszych

i najnowoczeÊniejszych tego typu obiektów

w Europie. W pierwszym roku funkcjonowania

instalacja osiàgn´∏a planowanà zdolnoÊç pro-

dukcyjnà. 

Rok 2006 by∏ dla Spó∏ki rekordowy pod wzgl´-

dem osiàgni´tego poziomu sprzeda˝y. Spó∏ka

w pe∏ni wykorzysta∏a rosnàcy potencja∏ polskie-

go rynku asfaltów. Wdro˝enie zarzàdzania seg-

mentowego w Grupie ORLEN wp∏yn´∏o na wy-

raênà popraw´ zaopatrzenia Spó∏ki w surowiec,

co pozwoli∏o Spó∏ce wykorzystaç 100% zdolno-

Êci produkcyjnej w szczytowych miesiàcach se-

zonu budowlanego. 

W zwiàzku z rozszerzeniem Grupy ORLEN

o czeskà spó∏k´ Unipetrol a.s. 2006 rok by∏ ko-

lejnym rokiem kontynuowania wspó∏pracy

w zakresie optymalizacji polityki handlowej

i wykorzystania efektów synergicznych

w sprzeda˝y asfaltów pomi´dzy ORLEN Asfalt

Sp. z o.o. i czeskà spó∏kà Paramo a.s. 

W 2006 roku Spó∏ka po raz drugi otrzyma∏a Na-

grod´ Budowlana Firma Roku, przyznawanà

przez polskie czasopisma bran˝owe. 

Struktura udzia∏owców na 31.12.2006 roku 

PKN ORLEN 82,46%

Rafineria Trzebinia SA 17,54%

Dane finansowe 

Przychody ze sprzeda˝y 694 428 tys. z∏

Kapita∏ zak∏adowy 60 635 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2006 roku 136 osób

Zysk netto 71 039 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny 143 858 tys. z∏
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ORLEN Eko Sp. z o.o. 

G∏ównym przedmiotem dzia∏alnoÊci ORLEN

Eko Sp. z. o.o. jest termiczne unieszkodliwianie

odpadów niebezpiecznych i innych ni˝ niebez-

pieczne, powstajàcych na instalacjach techno-

logicznych Zak∏adu Produkcyjnego w P∏ocku

oraz wytwarzanych przez inne podmioty.

Spó∏ka prowadzi dzia∏alnoÊç w oparciu o Po-

zwolenie Zintegrowane, wydane przez Woje-

wod´ Mazowieckiego, realizujàc jednoczeÊnie

obj´te Programem Dostosowawczym zadanie

inwestycyjne – modernizacj´ spalarni odpa-

dów. Zadanie jest realizowane zgodnie z har-

monogramem rzeczowo-finansowym, uzgod-

nionym z Wojewodà Mazowieckim. 

Na realizacj´ zadania Spó∏ka uzyska∏a bez-

zwrotne wsparcie finansowe w wysokoÊci

19 504 500 z∏ w ramach Sektorowego Progra-

mu Operacyjnego Wzrost KonkurencyjnoÊci

Przedsi´biorstw, Dzia∏anie 2.4. – wsparcie dla

przedsi´wzi´ç w zakresie dostosowywania

przedsi´biorstw do wymogów ochrony Êrodo-

wiska.

PKN ORLEN jest jedynym udzia∏owcem Spó∏ki

ORLEN Eko Sp. z o.o. 

Dane finansowe 

Przychody ze sprzeda˝y 14 555 tys. z∏

Kapita∏ zak∏adowy 22 000 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2006 roku 21 osób

Zysk netto 1 582 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny 79 065 tys. z∏
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Rafineria Trzebinia SA

Rafineria Trzebinia SA jest jednà z najstarszych

rafinerii w Polsce. W 2005 roku Spó∏ka podj´∏a

dzia∏alnoÊç w nowym segmencie – produkcji

biopaliw. Uruchomienie produkcji i dystrybucji

ON Bio, b´dàcego mieszaninà oleju nap´dowe-

go pochodzenia mineralnego i biodiesla, uzy-

skiwanego z olejów roÊlinnych, zapewnia do-

st´pnoÊç biopaliw ciek∏ych na polskim rynku

detalicznym. W 2006 roku produkt ten zosta∏

uhonorowany god∏em „Teraz Polska” przyzna-

wanym przez Polskà Fundacj´ God∏a Promocyj-

nego. 

W zwiàzku z wprowadzeniem od 1 stycznia

2007 roku przez Ministerstwo Finansów zmian

w przepisach podatkowych, okreÊlajàcych wy-

sokoÊç zwolnieƒ od podatku akcyzowego dla

zastosowanego biokomponentu, Rafineria Trze-

binia SA wstrzyma∏a produkcj´ i sprzeda˝ bio-

paliwa ON Bio oraz prace nad programem in-

westycyjnym, zmierzajàcym do zwi´kszenia

posiadanych mocy produkcyjnych biopaliw. Po

przeprowadzeniu analizy ekonomicznej oszaco-

wano, i˝ w zwiàzku ze zmianami prawnymi

Spó∏ka nara˝ona zostanie na poniesienie strat.

Produkcja ON Bio zosta∏a wstrzymana do czasu

ewentualnego wprowadzenia w ˝ycie nowych

przepisów prawnych, uzasadniajàcych jej

wznowienie. 

Spó∏ka posiada udzia∏y w 7 spó∏kach zale˝nych

i stowarzyszonych.

Struktura akcjonariatu na 31.12.2006 roku 

PKN ORLEN 77,15%

Skarb Paƒstwa 9,19%

Pozostali 13,65%

Dane finansowe*

Przychody ze sprzeda˝y 1 118 389 tys. z∏

Kapita∏ zak∏adowy 42 995 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2006 roku 743 osoby

Wynik netto 38 622 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny 459 962 tys. z∏ 
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Rafineria Nafty Jedlicze SA

Rafineria Nafty Jedlicze SA jest liderem pod

wzgl´dem iloÊci produkcji olejów opa∏owych

i smarowych. Jest jednà z najstarszych rafinerii

na ziemiach polskich (ma ponad 100-letnià tra-

dycj´). 

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest: 

• regeneracja i skup olejów przepracowanych

oraz produkcja baz olejowych z regeneracji, 

• produkcja olejów opa∏owych, w tym lekkie-

go oleju opa∏owego Ekoterm Plus dla PKN

ORLEN, 

• produkcja i sprzeda˝ paliw. 

Spó∏ka od niemal 40 lat specjalizuje si´ w rege-

neracji olejów przepracowanych, co ustawia jà

na pozycji lidera dzia∏alnoÊci na rzecz ochrony

Êrodowiska naturalnego.

W II po∏owie 2007 roku Spó∏ka rozpocznie pro-

dukcj´ szerokiego asortymentu rozpuszczalni-

ków organicznych, które wytwarzane b´dà na

budowanej obecnie nowoczesnej instalacji,

wykorzystujàcej technologi´ katalitycznych pro-

cesów wodorowych. 

Spó∏ka posiada udzia∏y w 9 spó∏kach zale˝nych.

Struktura akcjonariatu na 31.12.2006 roku

PKN ORLEN 75,00%

Skarb Paƒstwa 10,00%

Pozostali 15,00%

Dane finansowe*

Przychody ze sprzeda˝y 360 572 tys. z∏

Kapita∏ zak∏adowy 88 210 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2006 roku 574 osób

Zysk netto - 824 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny 175 915 tys. z∏

P K N  O R L E N  R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 0 6

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

86



AB Mažeikių  Nafta

AB Mažeikių  Nafta (MN) prowadzi dzia∏alnoÊç

od 1980 roku i jest jednà z najwi´kszych spó∏ek

na Litwie. MN jest w∏aÊcicielem jedynej rafine-

rii ropy naftowej w krajach ba∏tyckich, dzi´ki

czemu zyska∏ dominujàcà pozycj´ na rynkach

Litwy, ¸otwy i Estonii. WydajnoÊç rafinerii

wynosi ok. 10 mln ton ropy rocznie. 

Zaplecze logistyczne MN stanowià: 

• terminal morski w Butyndze, 

• cztery bazy magazynowe, 

• dwie przepompownie w pobli˝u Birzai 

i Joniskis, 

• rurociàgi o ∏àcznej d∏ugoÊci 500 km. 

MN wykorzystuje trzy g∏ówne kana∏y sprzeda˝y

produktów paliwowych: lokalny rynek litewski

(1,6 mln ton produktów), eksport làdowy na ry-

nek ¸otwy, Polski, Ukrainy i Estonii (1,7 mln ton

produktów) oraz eksport drogà morskà do Eu-

ropy Zachodniej i USA (4,7 mln ton). Eksport do

Europy Zachodniej i USA odbywa si´ poprzez

terminal nale˝àcy do Klajpedos Nafta (w∏a-

snoÊç rzàdu Litwy). Produkty eksportowane

z MN transportowane sà równie˝ kolejà do 4

terminali w Estonii, 9 na ¸otwie, 4 w Polsce

oraz 16 na granicy ukraiƒsko-bia∏oruskiej. MN

eksportuje ok. 80% wolumenu swoich produk-

tów naftowych. 

W sk∏ad Grupy Kapita∏owej MN wchodzi obec-

nie 8 spó∏ek: 

• UAB Uotas wraz z nale˝àcà do niej spó∏kà

Ventus Nafta, 

• UAB Juodeikiu Nafta, 

• UAB Mažeikių  Nafta Trading House wraz

z nale˝àcymi do niej spó∏kami: UAB

Mažeikių  Nafta Trading House Latvia, UAB

Mažeikių  Nafta Trading House Estonia, UAB

Mažeikių  Nafta Trading House Poland. 

AB Mažeikių  Nafta jest te˝ mniejszoÊciowym

udzia∏owcem spó∏ki UAB Naftelf (joint venture

z francuskim Corelf), zaanga˝owanej w sprze-

da˝ paliwa lotniczego oraz maszyn i urzàdzeƒ

zwiàzanych z tà bran˝à. 

W 2001 roku w MN uruchomiony zosta∏ pro-

gram modernizacji, w ramach którego do 2005

roku wydatki inwestycyjne wynios∏y 132 mln

USD, a do 2008 roku na modernizacj´ przewi-

dziano 746 mln USD. ¸àcznie inwestycje do

2009 roku majà wynieÊç ok. 1,2 mld USD. Ce-

lem inwestycji jest przede wszystkim dostoso-

wanie jakoÊci paliw do wymagaƒ norm europej-

skich, zwi´kszenie uzysku produktów bia∏ych

w ca∏ej puli wytwórczej, zwi´kszenie zdolnoÊci

alkilacji, budowa instalacji polipropylenu o zdol-

noÊci 300 tys. ton, jak te˝ przej´cie i moderni-

zacja elektrociep∏owni. Celem wdro˝enia pro-

gramu jest zwi´kszenie rentownoÊci firmy o 41

mln USD w latach 2007 i 2008 oraz o ponad

176 mln USD w roku 2009 i w nast´pnych

latach. 

Struktura akcjonariatu na 31.12.2006 roku 

PKN ORLEN 84,20%

Rzàd Litwy 10,00%

Pozostali 5,80%

Dane finansowe 

Przychody ze sprzeda˝y 13 286 418 tys. z∏

Kapita∏ zak∏adowy 529 379 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2006 roku 3 858 osób

Zysk netto 224 184 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny 7 751 623 tys. z∏

G R U P A O R L E N
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SEGMENT PETROCHEMICZNY

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) jest

polskà spó∏kà joint venture specjalizujàcà si´

w produkcji poliolefin. Spó∏ka zosta∏a utworzo-

na w marcu 2003 roku przez Basell Europe Hol-

dings BV i PKN ORLEN, w której ka˝dy z partne-

rów posiada po 50% udzia∏ów. 

Roczny potencja∏ produkcyjny uruchomionych

w 2005 roku zak∏adów BOP wynosi 400 tys. ton

polipropylenu, wytworzonego w oparciu o tech-

nologi´ Spheripol nale˝àcà do firmy Basell oraz

320 tys. ton polietylenu wysokiej g´stoÊci, wy-

produkowanego przy u˝yciu technologii Hosta-

len, tak˝e na licencji firmy Basell. Roczna wydaj-

noÊç zak∏adów BOP wynosi oko∏o 820 tys. ton

poliolefin wraz z mocami wytwórczymi instalacji

do produkcji polietylenu niskiej g´stoÊci. 

Platforma Logistyczna BOP jest jednym z naj-

wi´kszych i najnowoczeÊniejszych tego typu

obiektów w Europie. Dzi´ki integracji BOP z fir-

mà Basell produkty z P∏ocka dost´pne sà w kra-

ju, jak równie˝ w sieci dystrybucyjnej Basell

w ca∏ej Europie. 

18 grudnia 2006 roku BOP podpisa∏ umow´

kredytów – terminowego i obrotowego – na

∏àcznà kwot´ 320 mln euro. Przeznaczeniem

przedmiotowej umowy jest refinansowanie zo-

bowiàzaƒ Spó∏ki wynikajàcych z pierwotnego

finansowania projektowego. Nowy kredyt za-

pewnia Spó∏ce znacznie wi´kszà elastycznoÊç

w zakresie decyzji operacyjnych, likwiduje

znacznà cz´Êç dotychczasowych zabezpieczeƒ

sp∏aty (w tym wsparcie udzia∏owców) oraz za-

pewnia istotne oszcz´dnoÊci finansowe. Nowe

finansowanie Êwiadczy o zaufaniu banków co

do przysz∏ych wyników finansowych Spó∏ki

i Grupy BOP. 

W 2006 roku Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

zosta∏a laureatem tytu∏u „Ten, który zmienia pol-

ski przemys∏” – szóstej edycji przedsi´wzi´cia

realizowanego przez Polskie Towarzystwo

Wspierania Przedsi´biorczoÊci, wydawc´ mie-

si´cznika gospodarczego „Nowy Przemys∏”.

Program ma na celu wspieranie pozytywnych

zmian zachodzàcych w polskiej gospodarce. 

P K N  O R L E N  R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 0 6
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Produkty oferowane przez BOP oraz Basell

znajdujà si´ w ofercie spó∏ki handlowej Basell

Orlen Polyolefins Sprzeda˝ Sp. z o.o. (BOPS),

w której BOP posiada 100% udzia∏ów. G∏ów-

nym zadaniem BOPS sà dzia∏ania zwiàzane ze

sprzeda˝à i marketingiem poliolefin dost´p-

nych w sieci Basell i materia∏ów produkowa-

nych przez BOP w P∏ocku. Zadaniem Spó∏ki jest

tak˝e integracja polskiego rynku poliolefin

z rynkiem europejskim. BOPS dysponuje szero-

kà siecià sprzeda˝y, rozbudowanymi kana∏ami

obs∏ugi klienta oraz serwisem technicznym dla

klientów w Polsce. 

Produkty oferowane przez BOPS majà szerokie

zastosowanie zarówno na rynku konsumen-

ckim, jak i przemys∏owym, m.in. w produkcji

opakowaƒ, folii, wyrobów w∏ókienniczych i tek-

stylnych, a tak˝e cz´Êci samochodowych i rur. 

W 2006 roku BOPS zosta∏ cz∏onkiem

PlasticsEurope – bran˝owego stowarzyszenia

reprezentujàcego interesy europejskich 

producentów tworzyw sztucznych oraz 

cz∏onkiem polskiego oddzia∏u Stowarzyszenia 

– PlasticsEurope Polska. PlasticsEurope zrze-

sza oko∏o 90% producentów tworzyw sztucz-

nych, promujàc ich przedsi´biorczoÊç na arenie

ogólnokrajowej i rynku unijnym. 

Struktura udzia∏owców na 31.12.2006 roku

PKN ORLEN 50%

Basell Europe Holdings BV 50%

Dane finansowe *

Przychody ze sprzeda˝y 2 737 113 tys. z∏

Kapita∏ zak∏adowy 907 398 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2006 roku 431 osób

Zysk netto 94 965 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny 1 206 604 tys. z∏

G R U P A O R L E N
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SEGMENT CHEMICZNY

ANWIL SA

Segment chemiczny Grupy ORLEN w 2006

roku tworzy∏ ANWIL SA z siedzibà we

W∏oc∏awku. W wyniku zakupu przez ANWIL SA

w paêdzierniku 2006 roku pakietu walorów (re-

prezentujàcych ∏àcznie 81,78% praw z akcji)

czeskiej spó∏ki Spolana a.s., wielkoÊci produk-

cyjne i oferta segmentu chemicznego Grupy

ORLEN uleg∏y znacznemu zwi´kszeniu. Dzi´ki

transakcji powsta∏ najwi´kszy w Europie Ârod-

kowo-Wschodniej kompleks produkcyjno-han-

dlowy, produkujàcy rocznie 430 tys. ton poli-

chlorku winilu (PCW).

ANWIL SA jest jedynym w Polsce i znaczàcym

w Europie Ârodkowo-Wschodniej producentem

suspensyjnego polichlorku winylu oraz jednym

z najwi´kszych krajowych producentów nawo-

zów azotowych. 

Do najwa˝niejszych zrealizowanych w 2006 ro-

ku przedsi´wzi´ç nale˝y rozbudowa i moderni-

zacja wytwórni chloru i ∏ugu sodowego. Dzi´ki

realizacji tej inwestycji ANWIL SA uzyska∏ kom-

pletny, nowoczesny ciàg produkcyjny polichlor-

ku winylu o wysokich parametrach technolo-

gicznych. 

W 2006 roku Spó∏ka otrzyma∏a liczne nagrody

i wyró˝nienia, b´dàce wyrazem uznania dla

podj´tych wysi∏ków w celu uzyskania coraz

lepszych efektów ekonomicznych i umocnie-

nia swojej pozycji w bran˝y. Do najbardziej

presti˝owych nale˝y god∏o i has∏o „Teraz Pol-

ska” dla saletrzaku CANWILU, przyznane przez

Fundacj´ Polskiego God∏a Promocyjnego oraz

Piàty Diament do Z∏otej Statuetki Lidera Pol-

skiego Biznesu. 

Spó∏ka posiada udzia∏y w 10 spó∏kach zale˝-

nych i stowarzyszonych. 

Struktura akcjonariatu na 31.12.2006 roku 

PKN ORLEN 84,79%

Koncern Energetyczny ENERGA SA 4,15%

Skarb Paƒstwa 5,56%

Pozostali 5,50%

Dane finansowe*

Przychody ze sprzeda˝y 1 980 117 tys. z∏

Kapita∏ zak∏adowy 134 925 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2006 roku 3 480 osób

Zysk netto 198 005 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny 1 791 666 tys. z∏

P K N  O R L E N  R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 0 6

* Dane skonsolidowane
dotyczàce Grupy Kapita∏owej
ANWIL SA
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SEGMENT OLEJOWY

ORLEN Oil Sp. z o.o. 

ORLEN Oil Sp. z o.o. jest czo∏owym producen-

tem i dystrybutorem Êrodków smarowych

w Polsce. Oferta produktowa Spó∏ki obejmuje

szeroki asortyment produktów zarówno dla

motoryzacji, jak i przemys∏u. Nale˝à do nich: 

• najnowszej generacji oleje Platinum prze-

znaczone dla motoryzacji, przewy˝szajàce

jakoÊciowe wymagania norm europejskich

i amerykaƒskich, 

• oleje przemys∏owe (hydrauliczne, spr´˝arko-

we, przek∏adniowe, hartownicze), 

• oleje technologiczne (emulgujàce, anty-

adhezyjne, obróbcze), 

• smary plastyczne, 

• p∏yny eksploatacyjne, 

• kosmetyki Platinum IMPACT i chemia samo-

chodowa, 

• rozpuszczalniki, 

• bazy olejowe. 

Istotnym czynnikiem dla rozwoju spó∏ki ORLEN

Oil jest koncepcja uwzgl´dniajàca kierunki

zmian organizacyjnych wewnàtrz Grupy ORLEN,

które zak∏adajà koncentracj´ aktywów olejo-

wych Grupy wokó∏ Spó∏ki, a w szczególnoÊci:

• kontynuacj´ dzia∏alnoÊci nie tylko w oparciu

o dwa obecnie w∏asne centra produkcyjne

w P∏ocku i Trzebini, ale równie˝ na warun-

kach dzier˝awy Jednostki Produkcyjnej Ole-

je i Smary od Rafinerii Nafty Jedlicze SA ja-

ko zorganizowanej cz´Êci przedsi´biorstwa, 

• konsolidacj´ biznesu olejowego wokó∏

ORLEN Oil Sp. z o.o. z uwzgl´dnieniem ak-

tywów czeskich, g∏ównie cz´Êci olejowej

spó∏ki Paramo a.s. 

W maju 2006 roku Spó∏ka otrzyma∏a presti˝owà

nagrod´ Produkt Roku za nowy olej silnikowy

Platinum MaxEnergy Euro4 5W/30, który zosta∏

przygotowany z myÊlà o najnowoczeÊniejszych

silnikach samochodowych spe∏niajàcych nor-

my emisji spalin Euro4. Nagroda zosta∏a przy-

znana podczas XIII Mi´dzynarodowych Targów

Stacja Paliw 2006. 

Spó∏ka posiada udzia∏y w 13 spó∏kach zale˝-

nych i stowarzyszonych. 

Kontynuowane sà prace nad wdro˝eniem kon-

cepcji „Restrukturyzacji aktywów po∏udnio-

wych Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN SA”, któ-

ra dotyczy spó∏ek segmentu olejowego. Kon-

cepcja ta zak∏ada mi´dzy innymi optymalizacj´

oraz konsolidacj´ produkcji i sprzeda˝y olejów

silnikowych i smarowych w Grupie ORLEN. 

Struktura udzia∏owców na 31.12.2006 roku 

PKN ORLEN 51,69%

Rafineria Trzebinia 43,84%

Rafineria Nafty Jedlicze 4,47%

Dane finansowe*

Przychody ze sprzeda˝y 708 858 tys. z∏

Kapita∏ zak∏adowy 75 093 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2006 roku 513 osób

Zysk netto 64 072 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny 236 679 tys. z∏
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SEGMENT DETALICZNY

ORLEN Deutschland AG

ORLEN Deutschland AG to Spó∏ka z siedzibà

w Elmshorn, która zarzàdza siecià 469 stacji pa-

liw dzia∏ajàcych pod logo ORLEN i STAR. Stacje

paliwowe oferujà produkty i us∏ugi, których ja-

koÊç odpowiada wysokim standardom rynku

europejskiego. 

Powstanie Spó∏ki jest efektem dokonanej przez

PKN ORLEN w grudniu 2002 roku inwestycji

w sieç stacji w pó∏nocnych Niemczech. Kon-

cern naby∏ wówczas 494 obiekty dzia∏ajàce pod

markami: BP, ARAL i Eggert. W ten sposób

przejà∏ wolumenowo oko∏o 3% niemieckiego

rynku, co stanowi oko∏o 7% udzia∏u w rynku pa-

liw w pó∏nocnych Niemczech. 

Decyzja o inwestycji w pó∏nocnych Niemczech

zapad∏a w sytuacji, kiedy prognozy makro- i mi-

kroekonomiczne przedstawia∏y si´ optymi-

stycznie i nie zapowiada∏y spadku konsumpcji

paliw na rynku niemieckim, który wystàpi∏ w la-

tach 2004 i 2005. W konsekwencji tego trendu

wyniki finansowe uzyskane przez ORLEN

Deutschland AG w latach 2004-2005 odbieg∏y

od za∏o˝eƒ inwestycyjnych. 

W paêdzierniku 2005 roku zosta∏ opracowany

i zatwierdzony plan restrukturyzacji i dalszego

rozwoju ORLEN Deutschland AG. 

Do najwa˝niejszych za∏o˝eƒ programu nale˝à: 

• poprawa struktury kosztów we wszystkich

obszarach dzia∏alnoÊci, 

• utrzymanie osiàgni´tego przez Spó∏k´ pozio-

mu wolumenów sprzeda˝y pomimo zmniej-

szajàcego si´ rynku paliw w Niemczech, 

• zamkni´cie lub restrukturyzacja stacji przy-

noszàcych straty, 

• ewentualna akwizycja dodatkowych stacji bàdê

sieci stacji – pod warunkiem osiàgania przez

Spó∏k´ pozytywnych rezultatów finansowych. 

WÊród dzia∏aƒ podj´tych w ramach realizacji

planu restrukturyzacji Spó∏ki w 2006 roku

nale˝y wymieniç: 

• zamkni´cie 24 nierentownych stacji paliw,

• utrzymanie dotychczasowych wolumenów

sprzeda˝y w warunkach s∏abnàcego popytu

i zrestrukturyzowanie sieci detalicznej,

• przej´cie pod koniec 2006 roku 58 stacji od

Deutsche BP zlokalizowanych w pó∏nocnej

cz´Êci Niemiec za cen´ 7,6 mln euro.

W efekcie w 2006 roku uzyskaliÊmy:

• popraw´ o 0,29 C/L ca∏kowitej struktury

kosztów operacyjnych liczonej w eurocen-

tach na litr sprzedawanego paliwa (C/L),

• wskaênik EBIT w wysokoÊci ok. 7,1 mln euro

wg IFRS,

• wyraênà popraw´ wskaêników SVA, polep-

szajàc tym samym swojà wiarygodnoÊç kre-

dytowà.

PKN ORLEN jest jedynym udzia∏owcem Spó∏ki

ORLEN Deutschland AG. 

Dane finansowe 

Przychody ze sprzeda˝y 8 858 996 tys. z∏

Kapita∏ zak∏adowy 283 020 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2006 roku 101 osób

Zysk netto 27 098 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny 347 933 tys. z∏
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SEGMENT HURTOWY

ORLEN Gaz Sp. z o.o. 

ORLEN Gaz Sp. z o.o. jest najwi´kszà polskà fir-

mà dzia∏ajàcà na rynku gazu p∏ynnego w Polsce

od 1995 roku. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki

jest sprzeda˝ i dystrybucja gazów p∏ynnych 

– propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butan.

Sprzedawany przez Spó∏k´ gaz spe∏nia wymogi

polskiej normy PN C-96008 oraz europejskiej

EN-589. 

Spó∏ka zarzàdza 13, optymalnie zlokalizowany-

mi oddzia∏ami i tysiàcami punktów sprzeda˝y

LPG. Sieç dystrybucyjna gwarantuje klientom

kompleksowà obs∏ug´ w zakresie dostaw gazu

luzem i w butlach, monta˝u oraz dzier˝awy in-

stalacji autogazowych, grzewczych i przemy-

s∏owych. Klientom oferowany jest wysokiej ja-

koÊci produkt, terminowo i niezawodnie dostar-

czony, wspierany przez solidny serwis, a tak˝e

ekologiczne êród∏o energii. 

W 2006 roku Spó∏ka zmienia∏a swojà strategi´,

koncentrujàc si´ na stworzeniu pe∏nej mo˝li-

woÊci dywersyfikacji kierunków dostaw gazu

przez budow´ przygranicznych terminali prze-

∏adunkowych LPG, utworzenie znacznie wi´k-

szych magazynów gazu oraz modernizacj´

rozlewni. 

PKN ORLEN jest jedynym udzia∏owcem ORLEN

Gaz Sp. z o.o.

Dane finansowe 

Przychody ze sprzeda˝y 755 451 tys. z∏

Kapita∏ zak∏adowy 25 024 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2006 roku 171 osób

Zysk netto 14 368 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny 67 184 tys. z∏

G R U P A O R L E N
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Spó∏ki paliwowe – Regionalni
Operatorzy Rynku (ROR) 

Spó∏ki ROR powstawa∏y w latach 1996-2001.

Przedmiotem ich dzia∏alnoÊci jest hurtowa

sprzeda˝ paliw sta∏ych, ciek∏ych i gazowych

oraz us∏ugi transportowe i us∏ugi magazynowa-

nia. Spó∏ki prowadzà w wàskim stopniu deta-

licznà sprzeda˝ paliw w sieci stacji w∏asnych. 

Do grupy ROR nale˝y 5 spó∏ek z siedzibami na

terenie ca∏ego kraju: 

• ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. z siedzibà

w P∏ocku,

• ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. z siedzibà

w Niemcach k. Lublina, 

• ORLEN Morena Sp. z o.o. z siedzibà

w Gdaƒsku, 

• ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. z siedzibà

w Poznaniu,

• ORLEN PetroTank Sp. z o.o. z siedzibà 

w Wide∏ce. 

W 2006 roku nastàpi∏a kontynuacja prac zwià-

zanych z restrukturyzacjà i nowym modelem

funkcjonowania spó∏ek ROR. Dzia∏ania te by∏y

nast´pstwem przyj´tego w ubieg∏ych latach

przez PKN ORLEN kierunku, zmierzajàcego do

przej´cia ca∏kowitej kontroli nad spó∏kami po-

przez wykup udzia∏ów od udzia∏owców mniej-

szoÊciowych. W 2006 roku PKN ORLEN wyku-

pi∏ udzia∏y mniejszoÊciowe w ORLEN PetroZa-

chód Sp. z o.o. Celem nowego modelu wobec

ROR jest optymalizacja dzia∏alnoÊci spó∏ek

z uwzgl´dnieniem efektów synergii dla Grupy

ORLEN. Za∏o˝eniem nowej strategii jest skon-

centrowanie dzia∏alnoÊci spó∏ek na sprzeda˝y

hurtowej paliw i ca∏kowite wy∏àczenie z ich

struktur dzia∏alnoÊci detalicznej. 

W 2006 roku zosta∏ zakoƒczony proces przeka-

zywania stacji paliw nale˝àcych do spó∏ek – do

sieci detalicznej Koncernu. Kolejnym za∏o˝e-

niem nowego modelu wobec ROR jest prze-

prowadzenie restrukturyzacji majàtku niezwià-

zanego z dzia∏alnoÊcià podstawowà w celu

podniesienia efektywnoÊci segmentu podsta-

wowej dzia∏alnoÊci. Wymienione dzia∏ania sta-

nowià narz´dzie s∏u˝àce uporzàdkowaniu struk-

tury kana∏u dystrybucji sprzeda˝y, jakim sà

spó∏ki ROR. 

W 2006 roku ROR-y zakupi∏y od PKN ORLEN

776 992 tony paliw silnikowych, w tym benzyn

205 750 ton i oleju nap´dowego 571 242 tony.

Sprzeda˝ do ROR w 2006 roku stanowi∏a 

ok. 15% hurtowej sprzeda˝y paliw PKN ORLEN

(bez paliwa JET A-1 i Ekotermu). 
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Petrolot Sp. z o.o. 

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Petrolot Sp. z o.o.

jest sprzeda˝ paliw lotniczych JET A-1 i benzy-

ny lotniczej 100 LL oraz Êwiadczenie us∏ug

w zakresie tankowania statków powietrznych

na lotniskach krajowych (najwi´ksze to Warsza-

wa, Kraków, Katowice, Poznaƒ, Gdaƒsk) i lotni-

skach aeroklubowych. 

W 2006 roku g∏ównym êród∏em przychodów

Spó∏ki by∏a sprzeda˝ paliwa lotniczego JET A-1,

stanowiàca 94% przychodów. Pozosta∏e przy-

chody generowane by∏y ze sprzeda˝y paliw sa-

mochodowych, benzyny lotniczej i dzier˝awie-

nia powierzchni biurowo-socjalnej. Dostawca-

mi paliwa JET A-1 by∏y PKN ORLEN oraz LOTOS

Partner. Dostawcà benzyny lotniczej 100 LL po-

zostawa∏ OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Prze-

mys∏u Rafineryjnego w P∏ocku. Najwi´kszym

klientem Spó∏ki by∏a firma Polskie Linie Lotni-

cze LOT SA, odbierajàca oko∏o 57% sprzedawa-

nego paliwa lotniczego JET A-1. 

Struktura udzia∏owców na 31.12.2006 roku 

PKN ORLEN 51%

PLL LOT SA 49%

Dane finansowe 

Przychody ze sprzeda˝y 841 933 tys. z∏

Kapita∏ zak∏adowy 20 039 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2006 roku 232 osoby

Zysk netto 11 952 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny 50 882 tys. z∏
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LOGISTYKA – OBSZAR WSPARCIA
DLA SEGMENTÓW BIZNESOWYCH

Inowroc∏awskie Kopalnie Soli
„Solino” SA

Inowroc∏awskie Kopalnie Soli „Solino” SA sà

znaczàcym operatorem logistycznym w zakre-

sie magazynowania ropy naftowej i paliw oraz

czo∏owym eksporterem wysoko przetworzo-

nych produktów solnych na rynek europejski. 

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest podziem-

ne magazynowanie ropy naftowej i paliw p∏yn-

nych w wyrobiskach solnych, wytwarzanie so-

lanki przemys∏owej i przetwórstwo soli warzo-

nej. Spó∏ka jest równie˝ najwi´kszym producen-

tem solanki w Polsce, wydobywanej w nowo-

czesnych, w pe∏ni zautomatyzowanych kopal-

niach otworowych w Górze i Mogilnie. Spó∏ka

zajmuje si´ równie˝ konfekcjonowaniem soli.

W 2006 roku kontynuowane by∏y prace zwiàza-

ne z III etapem budowy Podziemnego Magazy-

nu Ropy i Paliw (PMRiP) w Górze, zgodnie

z przyj´tymi za∏o˝eniami uzyskujàc na koniec

roku pojemnoÊç magazynowà blisko 5 mln m3.

W sk∏ad PMRiP w Górze wchodzi 7 kawern ma-

gazynowych dla ropy naftowej oraz 3 kawerny

magazynowe dla paliw. Ze wzgl´du na iloÊç

i pojemnoÊç kawern magazynowych PMRiP

Góra jest jednym z najwi´kszych podziemnych

magazynów w Europie. W 2006 roku

uruchomiono 2 nowe otwory w kopalni Soli

Mogilno.

Struktura akcjonariatu na 31.12.2006 roku 

PKN ORLEN 70,54%

Skarb Paƒstwa 25,19%

Pozostali 4,27%

Dane finansowe 

Przychody ze sprzeda˝y 113 588 tys. z∏

Kapita∏ zak∏adowy 30 779 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2006 roku 293 osoby

Zysk netto 11 334 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny 91 144 tys. z∏
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Spó∏ki transportowe

Do Grupy ORLEN nale˝y 8 spó∏ek transporto-

wych: 

• spó∏ka kolejowa ORLEN KolTrans Sp. z o.o., 

• spó∏ki transportu drogowego: 

• ORLEN Transport P∏ock Sp. z o.o., 

• ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o., 

• ORLEN Transport K´dzierzyn - Koêle 

Sp. z o.o., 

• ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o., 

• ORLEN Transport Szczecin Sp. z o.o., 

• ORLEN Transport S∏upsk Sp. z o.o., 

• ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. 

Spó∏ki transportu drogowego

Spó∏ki transportu drogowego powsta∏y w ra-

mach restrukturyzacji Zak∏adów Transportu Sa-

mochodowego, wchodzàcych w sk∏ad Petro-

chemii P∏ock SA (jedna spó∏ka) oraz Centrali

Produktów Naftowych SA. Przedmiotem dzia-

∏alnoÊci spó∏ek jest transport drogowy paliw

p∏ynnych i produktów ropopochodnych, obej-

mujàcy swym zasi´giem obszar ca∏ego kraju.

Spó∏ki transportowe zabezpieczajà terminowe

dostawy paliw p∏ynnych do ok. 1 430 stacji w∏a-

snych w sieci PKN ORLEN. 

W 2006 roku przyj´ta zosta∏a do realizacji kon-

cepcja przekszta∏ceƒ spó∏ek transportowych,

polegajàca na konsolidacji spó∏ek w jeden pod-

miot, który b´dzie realizowa∏ dostawy paliw do

wszystkich stacji PKN ORLEN. Realizacja kon-

cepcji nastàpi w 2007 roku. 

Po∏àczenie spó∏ek dokonane zostanie w drodze

przeniesienia ca∏ego majàtku spó∏ek przejmowa-

nych na nowo powsta∏à transportowà spó∏k´ ak-

cyjnà. Efektem konsolidacji b´dzie poprawa

efektywnoÊci kosztowej, wi´kszy potencja∏ prze-

wozowy, wykorzystanie efektu skali, optymaliza-

cja tras przejazdu i miejsc parkowania. 
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ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 

ORLEN KolTrans Sp. z o.o. powsta∏a w 2000 roku

poprzez wydzielenie w ramach restrukturyzacji

s∏u˝b pomocniczych PKN ORLEN. 

Spó∏ka Êwiadczy us∏ugi zwiàzane z: 

• obs∏ugà cystern kolejowych, 

• obs∏ugà bocznic kolejowych, 

• nalewem produktów do cystern kolejowych

i autocystern, 

• realizacjà przewozów kolejowych,

• naprawami bie˝àcymi taboru kolejowego,

• czyszczeniem cystern, autocystern oraz kon-

strukcji. 

W ramach konsolidacji dzia∏alnoÊci kolejowej

wokó∏ ORLEN KolTrans Sp. z o.o. w lipcu 2006

roku PKN ORLEN wydzier˝awi∏ Spó∏ce Zak∏ad

Ekspedycji. Proces ten ma na celu integracj´

dzia∏aƒ zwiàzanych z ekspedycjà kolejowà, ob-

s∏ugà bocznicowà, gospodarkà cysternami oraz

przewozami kolejowymi. 

W 2006 roku Spó∏ka uzyska∏a certyfikaty:

„Firma Fair Play 2006” oraz „Gepardy Biznesu

2006”, b´dàce wyrazem uznania dla wysi∏ków

Firmy. 

Struktura akcjonariatu na 31.12.2006 roku 

PKN ORLEN 99,85%

Pozostali 0,15%

Dane finansowe 

Przychody ze sprzeda˝y 80 596 tys. z∏

Kapita∏ zak∏adowy 40 859 tys. z∏

Zatrudnienie na 31.12.2006 roku 267 osób

Zysk netto 4 146 tys. z∏

Kapita∏ w∏asny 45 835 tys. z∏
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Spó∏ki segmentu
produkcji 

rafineryjnej

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

82,5%

ORLEN Eko Sp. z o.o.

100%

Rafineria Nafty 

Jedlicze SA

75%

Rafineria Trzebinia SA

77,2%

AB Mažeikių Nafta

84,2%

Spó∏ki segmentu
produkcji 

petrochemicznej

Basell ORLEN Polyolefins 

Sp. z o.o.

50%

Etylobenzen P∏ock 

Sp. z o.o.

51%

Spó∏ki segmentu
produkcji 

chemicznej

ANWIL SA

84,8%

Spó∏ki segmentu
produkcji 
olejowej

ORLEN Oil Sp. z o.o.

51,7%

Paramo a.s.

3,7%

Spó∏ki segmentu
sprzeda˝y
detalicznej 

ORLEN Deutschland AG

100%

ORLEN Budonaft 

Sp. z o.o.

100%

ORLEN Centrum

Serwisowe Sp. z o.o.

96,7%

Motell Sp. z o.o.

35%

Spó∏ki segmentu
sprzeda˝y
hurtowej 

ORLEN Gaz Sp. z o.o.

100%

ORLEN Morena 

Sp. z o.o.

100%

ORLEN PetroCentrum 

Sp. z o.o.

100%

ORLEN PetroProfit 

Sp. z o.o.

100%

ORLEN PetroTank 

Sp. z o.o.

90%

ORLEN PetroZachód 

Sp. z o.o.

100%

Petrolot Sp. z o.o.

51%

SHIP-SERVICE SA

60,9%

Chemiepetrol GmbH

20,0%

Spó∏ki funkcji 
wsparcia
logistyki 

IKS „Solino” SA

70,5%

Naftoport Sp. z o.o.

14,1%

ORLEN KolTrans 

Sp. z o.o.

99,9%

ORLEN Transport 

K´dzie.Koêle Sp. z o.o.

94,3%

ORLEN Transport 

Kraków Sp. z o.o.

98,4%

ORLEN Transport 

Nowa Sól Sp. z o.o.

96,8%

ORLEN Transport 

Olsztyn Sp. z o.o.

94,9%

ORLEN Transport 

P∏ock Sp. z o.o.

97,6%

ORLEN Transport 

S∏upsk Sp. z o.o.

97,1%

ORLEN Transport 

Szczecin Sp. z o.o.

99,6%
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Spó∏ki funkcji wsparcia
produkcyjnego/ 

wydobycia i handlu ropà

ORLEN Automatyka 

Sp. z o.o.

52,4%

ORLEN Wir Sp. z o.o.

51%

ORLEN Projekt SA

51%

ORLEN Upstream 

Sp. z o.o.

100%

Spó∏ki funkcji 
wsparcia

organizacji/kadr

ORLEN Laboratorium

Sp. z o.o.

94,9%

WIS¸A P∏ock SSA

100%

P∏ocki Park Przemys∏owo

-Technologiczny SA

50,0%

ORLEN Administracja

Sp. z o.o.

100%

ORLEN Prewencja Sp. z o.o.

100%

ORLEN Medica Sp. z o.o.

100%

Spó∏ki funkcji 
wsparcia

zakupów i kosztów

Petrotel Sp. z o.o.

75%

Spó∏ki funkcji wsparcia
planowania i kontrolingu/
zarzàdzania finansowego

ORLEN Ksí gowoÊç 

Sp. z o.o.

100%

ORLEN Powiernik Sp. z o.o.

100%

ORLEN Holding 

Malta Ltd.

99,5%

Spó∏ki obszaru
grupy 

kapita∏owej

Polkomtel SA

19,6%

NOM Sp. z o.o.

35%

Petromor Sp. z o.o.

51,3%

Poilen Sp. z o.o.

25%

Pozosta∏e

26 spó∏ek

Spó∏ki obszaru
inwestycji 

kapita∏owych

Unipetrol a.s.

63%

Spolana a.s.

13,4%

Spó∏ki obszaru
kontroli 

i bezpieczeƒstwa

ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

100%
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SSpotkanie z Chopinem

Nasza przygoda z muzykà Chopina rozpocz´∏a

si´ pod koniec 2004 roku od wspó∏finansowa-

nia zakupu niezwykle cennego r´kopisu Etiu-

dy cis-moll op. 10 nr 4 Fryderyka Chopina wy-

stawionego na aukcji w Domu Aukcyjnym So-

theby’s w Londynie. Po sprowadzeniu r´kopi-

su do Polski w lutym 2005 roku przekazaliÊmy

go w darze Muzeum Fryderyka Chopina

w Warszawie. 

W kolejnych latach byliÊmy zaanga˝owani w

organizacj´ XV Mi´dzynarodowego Konkursu

Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Jego

zwyci´zcy Rafa∏owi Blechaczowi, najwybitniej-

szemu na Êwiecie pianiÊcie, ufundowaliÊmy

stypendium oraz najwy˝szej klasy fortepian

Steinwaya. ZostaliÊmy sponsorem cyklu kon-

certów chopinowskich oraz festiwali. Jeden

z nich, Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyczny

Chopin i Jego Europa, zajà∏ pierwsze miejsce

w rankingu „Polityki” i zosta∏ uznany za najwa˝-

niejsze wydarzenie w dziedzinie muzyki kla-

sycznej w 2006 roku. 

Wspólnie z Narodowym Instytutem Fryderyka

Chopina w Warszawie wspó∏organizowaliÊmy

koncert z okazji rocznicy urodzin Fryderyka

Chopina, w ramach którego odby∏y si´ dwa

koncerty z udzia∏em wybitnych pianistów: Ra-

fa∏a Blechacza oraz Piotra Anderszewskiego.

Obj´liÊmy równie˝ mecenatem Koncert Re-

quiem, upami´tniajàcy rocznic´ Êmierci Fryde-

ryka Chopina. 

W dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u przybli˝amy hi-

stori´ powstawania znakomitych etiud Fryde-

ryka Chopina, szczególnà uwag´ poÊwi´cajàc

jednej z nich – Etiudzie cis-moll op. 10 nr 4. 
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JesteÊmy firmà, która dostrzega i wspiera potrzeby spo∏eczne. Szczególnà wag´

przywiàzujemy do opieki nad spuÊciznà narodowà, a takà z pewnoÊcià jest twórczoÊç

najwi´kszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina.

Rafa∏ Blechacz

– laureat XV  

Mi´dzynarodowego 

Konkursu Pianistycznego

im. Fryderyka Chopina



Zakup autografu Etiudy cis–moll
op. 10 nr 4 Fryderyka Chopina

31 stycznia 2005 roku dzi´ki wsparciu finan-

sowemu PKN ORLEN r´kopis Etiudy cis-moll

op. 10 nr 4 Fryderyka Chopina zosta∏ uroczy-

Êcie przekazany Muzeum Fryderyka Chopina

w Warszawie. 173-letni dokument zosta∏ za-

kupiony w Domu Aukcyjnym Sotheby’s

w Londynie. Jest to jedyny znany dziÊ auto-

graf tego utworu na Êwiecie. Dzi´ki tej inicja-

tywie w zbiorach muzeum znajdà si´ r´kopi-

sy dziewi´ciu spoÊród dwunastu etiud sk∏a-

dajàcych si´ na op. 10. Warto wspomnieç, ˝e

tylko szeÊç spoÊród nich to autografy edycyj-

ne, dwa to r´kopisy-kopie sporzàdzone r´kà

innej osoby. Nabyty autograf jest r´kopisem

roboczym, 3-stronicowym, zawierajàcym pe∏-

ny zapis utworu z poprawkami i uwagami

Chopina. Posiada te˝ zanotowanà dat´:

6 sierpnia 1832 roku, którà mo˝na uwa˝aç za

czas ukoƒczenia utworu (ta sama data jest

wymieniona na r´kopisie sàsiedniej Etiudy E-

-dur op. 10 nr 3). Obecnie wszystkie zbiory

Muzeum Fryderyka Chopina sà przekazane

przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina

w depozyt Narodowemu Instytutowi Frydery-

ka Chopina podlegajàcemu Ministerstwu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Historia autografu Chopina

Jaka by∏a historia r´kopisu Etiudy cis-moll op.

10 nr 4? Pierwszà w∏aÊcicielkà autografu by∏a

uczennica Fryderyka Chopina – Friederika

Müller, austriacka pianistka, której Chopin

ofiarowa∏ go w 1841 roku. Nast´pnie doku-

ment trafi∏ do kolekcji niemieckiego pianisty

Eduarda Francka, póêniej zaÊ znajdowa∏ si´

w zbiorach kolekcjonera Zeune-Spitta.

W 1908 roku zosta∏ sprzedany na aukcji Star-

gardta w Berlinie. Wiadomo te˝, ˝e w 1934

roku trafi∏ na kolejnà aukcj´ – Hecka w Wied-

niu. Na poczàtku lat 50. stanowi∏ cz´Êç boga-

tej kolekcji Louisa Kocha w Niemczech, skàd

prawdopodobnie trafi∏ do Szwajcarii, stajàc

si´ cz´Êcià zbiorów Rudolfa i Giseli Floershe-

im. Dopiero po ponad 40 latach, w listopadzie

1997 roku, pojawi∏ si´ na aukcji Stargardta

w Berlinie. Jego nabywca, dr Matthew Male-

rich z Kalifornii, by∏ ostatnim ju˝ w∏aÊcicielem

autografu, a˝ do kupienia go na aukcji Sothe-

by’s w grudniu 2004 roku przez Muzeum Fry-

deryka Chopina w Warszawie dzi´ki wsparciu

PKN ORLEN. 
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Od nitki do k∏´bka, 
czyli jak powsta∏y etiudy op. 10

OkolicznoÊci powstania Etiudy cis-moll op. 10

nr 4 i jednoczeÊnie pozosta∏ych jedenastu

etiud z op. 10 to g∏ównie czas podró˝y, czas,

w którym dla Fryderyka Chopina wydarzy∏o si´

bodaj najwi´cej. Lata 1829-1831 mia∏y prze∏o-

mowy wp∏yw na ukszta∏towanie si´ m∏odego

kompozytora. Gdy Chopin zaczyna swoje op. 10,

jest jeszcze w Warszawie, ma 19 lat, kompo-

nuje w preromantycznym, salonowym stylu

brillant, s∏awa jego w zasadzie nie przekracza

granic kraju ojczystego, a on sam dopiero my-

Êli o rozpocz´ciu kariery mi´dzynarodowej.

Trzy lata póêniej, w Pary˝u, gdy cykl 12 etiud

jest ju˝ ukoƒczony, Fryderyk Chopin jest po-

wszechnie znanym i wysoko cenionym w Eu-

ropie, w pe∏ni ukszta∏towanym kompozytorem

romantycznym. 

Warszawskie powodzenia

Prze∏om lat 1829-30 to czas pe∏en sukcesów,

krajowych koncertów i o˝ywionej pracy kom-

pozytorskiej. Chopin w tym czasie najprawdo-

podobniej stworzy∏ ju˝ etiudy nr 8-11 z op. 10

(F-dur nr 8, f-moll nr 9, As-dur nr 10 i Es-dur nr

11), a tak˝e m.in. oba koncerty fortepianowe:

f-moll i e-moll. Prowadzi te˝ doÊç o˝ywione ˝y-

cie towarzyskie. Jak pisze do Tytusa Wojcie-

chowskiego, jednego z przyjació∏: „Zaczà∏em

[pisaç] poloneza z orkiestrà, ale tylko dopiero

si´ cznie, jest czàtek, ale poczàtku nie ma”.

Ma za sobà równie˝ z powodzeniem przyj´te

koncerty w Wiedniu w Kärtnertortheater. Po-

stanawia wyjechaç na d∏u˝ej z kraju, by rozpo-

czàç karier´ na skal´ mi´dzynarodowà. W paê-

dzierniku 1830 roku w Teatrze Narodowym od-

bywa si´ jego koncert po˝egnalny, na którym

wykonuje swój Koncert e-moll op. 11 i Fanta-

zj´ A-dur na tematy polskie op. 13, goràco

przyj´ty przez publicznoÊç i krytyk´. Kilka dni

przed jego wyjazdem grupa przyjació∏ urzàdza

mu hucznà zabaw´ po˝egnalnà w domu kole-

gi pod nieobecnoÊç rodziców. Taƒczono i Êpie-

wano do rana. 

Czas drogi i czas próby – Wiedeƒ 

Nadchodzi dzieƒ wyjazdu. 2 listopada 1830 ro-

ku Chopin opuszcza ojczyzn´, by – choç o tym

jeszcze nie wie – ju˝ nigdy do niej nie powróciç.

Co ciekawe, równie˝ ta data widnieje na pierw-

szych dwóch datowanych przez kompozytora

etiudach z op. 10 – C-dur nr 1 i a-moll nr 2. Po-

przez Kalisz kompozytor zmierza do Wroc∏awia,

gdzie daje publiczny koncert, a tak˝e do Drezna

i Pragi, by trzy tygodnie póêniej dotrzeç do swo-

jego celu – Wiednia. Tam zastaje go wybuch
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powstania listopadowego. Dwudziestoletni

wówczas twórca bardzo g∏´boko to prze˝ywa,

zw∏aszcza ˝e wszyscy jego najbli˝si przyjaciele

poszli do boju. „Gdybym tylko móg∏, wszystkie

bym tony poruszy∏, jakie by mi tylko Êlepe,

wÊciek∏e, rozjuszone nas∏a∏o czucie, aby choç

w cz´Êci odgadnàç te pieÊni, których rozbite

echa gdzieÊ jeszcze po brzegach Dunaju b∏à-

dzà, co wojsko Jana Êpiewa∏o [...] Przeklinam

chwil´ wyjazdu”. W pierwszym odruchu chce

wracaç do kraju, by walczyç, jednak najbli˝-

szym udaje si´ go od tego odwieÊç. Tymcza-

sem, choç poznaje kilku wp∏ywowych muzy-

ków i mieszka w presti˝owej kamienicy przy

Kohlmarkt, nie osiàga takiego sukcesu, jakiego

si´ z ca∏ym przekonaniem spodziewa∏. Czuje

si´ osamotniony „Tu ludzie nie moi [...] p∏asko,

miernie, co mi´ dobija”. Prze˝ywa silne nastro-

je patriotyczne. Jak pisze: „Ale ja si´ niczego

tutaj nie ucz´, co jest wiedeƒskie z natury [...]

mój fortepian nie s∏ysza∏, tylko mazury”. Praw-

dopodobnie wtedy powsta∏y pierwsze szkice

Ballady g-moll op. 23, Scherza h-moll op. 20

oraz Mazurków op. 17. Mimo ˝e odbywa si´

w koƒcu jego koncert w Kärtnertortheater, prze-

chodzi on bez wi´kszego echa. M∏ody artysta

cz´Êciej zaczyna myÊleç o wyjeêdzie do Pary˝a

– wówczas najwa˝niejszego centrum ˝ycia arty-

stycznego w Europie. Po oÊmiu miesiàcach po-

bytu, w lipcu 1831 roku, decyduje si´ opuÊciç

nieprzychylne miasto. 

Dziennik stuttgardzki

Przez Linz i Salzburg – gdzie na chwil´ si´ za-

trzymuje, chcàc poznaç miejsce narodzin Mo-

zarta – dociera do Monachium. Tam koncertu-

je w Philharmonische Verein ze sporym sukce-

sem. Stamtàd zmierza do Stuttgartu, w którym

to byç mo˝e prze˝yje najtrudniejsze chwile

swego ˝ycia: dostaje wiadomoÊç o upadku

powstania i kapitulacji Warszawy. Nie wie, co

z rodzinà. Osamotniony i zdruzgotany zapisuje

karty swojego dziennika, zwanego stuttgardz-

kim: „Wróg w domu. [...] O Bo˝e, jesteÊ Ty! 

– JesteÊ i nie mÊcisz si´! – Czy jeszcze ci nie

doÊç zbrodni moskiewskich – albo – alboÊ sa-

mo Moskal! [...] A ja tu bezczynny – a ja tu

z go∏ymi r´kami – czasem tylko st´kam, bole-

j´ na fortepianie – rozpaczam”. To w∏aÊnie wte-

dy powsta∏y najprawdopodobniej jego najdra-

matyczniejsze utwory tamtego czasu – Etiuda

c-moll op. 10 nr 12, zwana „rewolucyjnà”, jak

i g∏ówny zarys Scherza h-moll. Tak˝e Etiuda 

cis-moll op. 10 nr 4 ma romantyczny, bardzo

burzliwy charakter, byç mo˝e w∏aÊnie wtedy

Chopin rozpoczà∏ nad nià prac´. 
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Poczàtek sukcesu – Pary˝

Ostatecznie we wrzeÊniu 1931 roku dociera

do Pary˝a i choç na poczàtku jest jeszcze ano-

nimowym artystà, jego sytuacja doÊç szybko

si´ zmienia. Poczàwszy od pierwszego pu-

blicznego paryskiego koncertu 26 lutego 1832

roku, zyskiwa∏ uznanie wielu recenzentów i ˝y-

we zainteresowanie innych wybitnych muzy-

ków tego czasu. W jednej z gazet pisano: „S∏u-

chajàc swego natchnienia i nie bioràc nikogo

za wzór, przynosi [...] odrodzenie sztuki forte-

pianowej”. „Jego sposób gry na fortepianie

jest zupe∏nie nowy, najbardziej oryginalny i naj-

bardziej artystyczny ze wspó∏czesnych” 

– twierdzi∏ Felix Mendelssohn-Bartholdy. Cho-

pin notowa∏ jednak: „Lansuj´ si´ w Êwiat, ale

tylko dukata mam w kieszeni”, bowiem stan

jego finansów poprawia∏ si´ nieco wolniej.

Tymczasem w Êlad za pochlebnymi opiniami

recenzentów zdobywa∏ popularnoÊç wÊród

paryskiej publicznoÊci. „Wszystkim Francuz-

kom g∏owy zawraca, a w m´˝czyznach za-

zdroÊç wznieca. Jest on teraz w modzie i nie-

d∏ugo Êwiat ujrzy r´kawiczki ∫ la Chopin” – pi-

sa∏ Antoni Or∏owski. Sam artysta przyznawa∏

w jednym z listów: „Rozerwany jestem na

wszystkie strony. Wszed∏em w pierwsze towa-

rzystwa, siedz´ mi´dzy ambasadorami, ksià˝´-

tami, ministrami [...]. Dla mnie jest to dziÊ

rzecz najpotrzebniejsza, bo stàd n i b y dobry

gust pochodzi; zaraz masz wi´kszy talent, je-

˝eli ci´ w ambasadzie angielskiej czy austriac-

kiej s∏yszano”. Niebagatelnà rol´ w jego suk-

cesach mia∏y te˝ nowe, bli˝sze i dalsze przyjaê-

nie z najwa˝niejszymi muzykami. Poza wspo-

mnianym Feliksem Mendelssohnem-Barthol-

dym (autorem popularnego dziÊ Marsza we-

selnego z muzyki napisanej do Snu nocy let-

niej Szekspira), byli to: Ferenc Liszt (jemu to

w∏aÊnie Chopin zadedykuje zakoƒczony wkrót-

ce cykl etiud op. 10), Hector Berlioz, najwybit-

niejsi pianiÊci Friedrich Kalkbrenner, Ferdynand

Hiller, wiolonczelista Auguste Franchomme,

nied∏ugo potem te˝ Heinrich Heine, Vincenzo

Bellini, Giacomo Meyerbeer. Równie˝ ciep∏o

i przyjacielsko traktujàc za „swojego”, uznawa-

∏o go Êrodowisko polskiej emigracji – Adam

Czartoryski, Joachim Lelewel, Józef Bem, Wa-

lenty Radziwi∏∏, Julian Ursyn Niemcewicz,

Juliusz S∏owacki, Adam Mickiewicz, poeci

Stefan Witwicki i Bohdan Zaleski. Przyj´to go

tak˝e w 1832 roku do Towarzystwa Literackie-

go Polskiego, zrzeszajàcego polskich twór-

ców emigracyjnych. Chopin zaglàda∏ cz´sto

do Klubu Polskiego przy Rue Godot de Mau-

roy, ponadto by∏ cz´stym goÊciem na spotka-

niach w domach prywatnych. O jednym z ta-

kich wieczorów wspomina∏ Juliusz S∏owacki:

„GoÊcie nudzili si´ Êmiertelnie od dziesiàtej

do drugiej w nocy – pod koniec jednak Chopin

upi∏ si´ i przeÊliczne rzeczy improwizowa∏ na

fortepiano”. 

Wzajemna inspiracja: 
Chopin i Liszt

Szczególnie jednak wa˝nà znajomoÊcià

w tamtym czasie dla Chopina by∏a przyjaêƒ

z wybitnym w´gierskim kompozytorem ro-

mantycznym, osiad∏ym w Pary˝u Ferencem

Lisztem. To jemu Chopin dedykowa∏ ca∏y cykl

etiud op. 10. Liszt, wówczas ceniony przede

wszystkim za swojà dzia∏alnoÊç pianistycznà,

uwa˝any by∏ za pierwszego w Europie. Liszt

by∏ równie˝ tak niezrównanym wykonawcà

op. 10, ˝e sam Chopin deklarowa∏ – „chcia∏-

bym mu wykraÊç sposób wykonywania moich

w∏asnych utworów”. Jednak znana jest doÊç

zabawna anegdota, ˝e gdy Chopin wr´czy∏

przyjacielowi po raz pierwszy nuty etiud, ten

krótko potem zniknà∏ na kilka tygodni z Pary˝a.

Okaza∏o si´, ˝e ten najwi´kszy pianista swo-

ich czasów, umiejàcy graç nowo poznane

utwory a vista, czyli bez wczeÊniejszego przy-

gotowania, po raz pierwszy nie by∏ w stanie

tego zrobiç, bo etiudy Chopina by∏y na to zbyt

trudne! Zaszy∏ si´ wi´c w domu, by w samot-

noÊci cyzelowaç szczegó∏y wykonania i dopie-

ro po kilku tygodniach pokazaç je Êwiatu. Wy-

war∏y na nim ogromne wra˝enie. Znana jest
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wypowiedê Liszta jeszcze z 1884 roku, gdzie

wyznaje, ˝e etiudy op. 10 Chopina „od pi´ç-

dziesi´ciu lat znam na pami´ç”. Styl gry obu

muzyków zdecydowanie jednak ró˝ni∏ si´ od

siebie. Chopin zadziwia∏ grà pe∏nà niuansów

dynamicznych, delikatnoÊcià, Liszt natomiast

nie mia∏ sobie równych pod wzgl´dem chary-

zmy wykonania – jego gra elektryzowa∏a pu-

blicznoÊç, by∏a pe∏na nieskr´powanej energii

i niemal pozbawiona ograniczeƒ fizycznych.

Fascynacja muzyków by∏a obustronna, zarów-

no pianistyczna, jak i kompozytorska. Wyst´-

powali wspólnie na wielu paryskich koncer-

tach. Na Chopina wydawa∏a si´ mieç po cz´-

Êci wp∏yw stylistyka dzie∏ w´gierskiego wirtu-

oza, podczas gdy Liszt, wyraênie zainspirowa-

ny oryginalnoÊcià stylu Chopina, w kolejnych

latach komponuje bardziej nowatorskie utwo-

ry ni˝ dotychczas. Ferenc Liszt, prze˝ywszy

Chopina o blisko 40 lat, by∏ autorem opubliko-

wanej w 1852 roku pierwszej w historii ksià˝-

ki o Chopinie, która by∏a niejako punktem wyj-

Êcia dla wielu póêniejszych biografii naszego

najwybitniejszego kompozytora. 

Utwór doskona∏y

Etiudy z op. 10 zosta∏y opublikowane przez

jednego z najbardziej wp∏ywowych wydaw-

ców w Europie, Maurice’a Schlésingera w Pa-

ry˝u w czerwcu 1833 roku. Chopinowi uda∏o

si´ wynegocjowaç z nim kontrakt na wy∏àcz-

noÊç – Schlésinger mia∏ wydawaç jako pierw-

szy równie˝ póêniejsze dzie∏a polskiego kom-

pozytora. Krótko potem, jeszcze w tym sa-

mym roku, utwory wydano w Niemczech

i w Anglii – przez Friedricha Kirstnera w Lipsku

i Wessla & Co w Londynie, co znaczàco przy-

czyni∏o si´ do rozpowszechnienia utworów

Chopina w Europie. 

Chopinowskie 12 etiud op. 10 to dzie∏a par

excellence doskona∏e. Nie mia∏y sobie rów-

nych wÊród innych kompozycji fortepiano-

wych tamtych czasów w Europie. Zdaniem

wielu badaczy w∏aÊciwie ˝aden kompozytor

przed nim, a nawet po nim nie stworzy∏ dzie∏

równych etiudom Chopina, zarówno pod

wzgl´dem wyrazu artystycznego, jak i precyzji

konstrukcji. Jeden z biografów Chopina Tade-

usz A. Zieliƒski napisa∏: „IndywidualnoÊç 

– [...] zbiega si´ u Chopina z wielkim mistrzo-

stwem jego kompozytorskiego warsztatu.

Wspania∏y improwizator o bogatej fantazji,

gdy jednak komponowa∏ utwór [...], dba∏

w równej mierze o logik´ kompozycji i cyzelo-

wa∏ ka˝dy jej szczegó∏. Tote˝ pi´kno jego po-

mys∏ów tematycznych ∏àczy si´ zawsze z do-

skona∏oÊcià konstrukcji, godnà najwi´kszych

mistrzów formy”.
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SSkonsolidowane sprawozdanie finansowe

za rok zakoƒczony 31 grudnia 2006 roku

Przygotowane zgodnie z Mi´dzynarodowymi
Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej

wraz z opinià Audytora



OOpinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta

Dla Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA

PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej Polskiego Koncernu Naftowego

ORLEN Spó∏ka Akcyjna („Grupa Kapita∏owa PKN ORLEN SA”, „Grupa Kapita∏owa”) z siedzibà w P∏ocku, ul. Chemików 7, na które sk∏ada si´

skonsolidowany bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum´ 45 419 084 tys. z∏o-

tych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia wykazujàcy zysk netto w kwocie 2 060 198 tys. z∏o-

tych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w∏asnym za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia wykazujàce zwi´kszenie skonsolido-

wanego kapita∏u w∏asnego o kwot´ 2 269 574 tys. z∏otych, skonsolidowany rachunek przep∏ywów pieni´˝nych za rok obrotowy, koƒczàcy si´

tego dnia, wykazujàcy zwi´kszenie stanu Êrodków pieni´˝nych netto o kwot´ 1 224 559 tys. z∏otych oraz noty objaÊniajàce do skonsolido-

wanego sprawozdania finansowego zawierajàce opis znaczàcych zasad rachunkowoÊci oraz inne informacje objaÊniajàce.

Zarzàd jednostki dominujàcej jest odpowiedzialny za sporzàdzenie i rzetelnà prezentacj´ tego skonsolidowanego sprawozdania finansowe-

go, zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej („MSSF”), które zosta∏y zatwierdzone przez Uni´ Europejskà,

i innymi obowiàzujàcymi przepisami. OdpowiedzialnoÊç ta obejmuje: zaprojektowanie, wdro˝enie i utrzymanie kontroli wewn´trznej zwiàza-

nej ze sporzàdzeniem oraz rzetelnà prezentacjà sprawozdaƒ finansowych wolnych od nieprawid∏owoÊci powsta∏ych wskutek celowych dzia-

∏aƒ lub b∏´dów, dobór oraz zastosowanie odpowiednich zasad rachunkowoÊci, a tak˝e dokonywanie szacunków ksi´gowych stosownych do

zaistnia∏ych okolicznoÊci.

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyra˝enie opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie

sprawozdania finansowego przeprowadziliÊmy stosownie do postanowieƒ rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowo-

Êci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póêniejszymi zmianami) („ustawa o rachunkowoÊci”), norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta,

wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów w Polsce oraz na podstawie Mi´dzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Re-

gulacje te nak∏adajà na nas obowiàzek post´powania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spo-

sób, aby uzyskaç racjonalnà pewnoÊç, ˝e sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych nieprawid∏owoÊci.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majàcych na celu uzyskanie dowodów tego badania dotyczàcych kwot i informacji ujawnio-

nych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zale˝y od naszego osàdu, w tym oceny ryzyka wystàpienia istotnej nieprawid∏o-

woÊci sprawozdania finansowego na skutek celowych dzia∏aƒ lub b∏´dów. Przeprowadzajàc ocen´ tego ryzyka, bierzemy pod uwag´ kontro-

l´ wewn´trznà, zwiàzanà ze sporzàdzeniem oraz rzetelnà prezentacjà sprawozdania finansowego, w celu zaplanowania stosownych do oko-

licznoÊci procedur badania, nie zaÊ w celu wyra˝enia opinii na temat skutecznoÊci dzia∏ania kontroli wewn´trznej w jednostce. Badanie obej-

muje równie˝ ocen´ odpowiednioÊci stosowanych zasad rachunkowoÊci, zasadnoÊci szacunków dokonanych przez Zarzàd oraz ocen´ ogól-

nej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyra˝amy przekonanie, ˝e uzyskane przez nas dowody badania stanowià wystarczajàcà i odpo-

wiednià podstaw´ do wyra˝enia przez nas opinii z badania.

Naszym zdaniem, za∏àczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN SA przedstawia rzetelnie i jasno sytu-

acj´ majàtkowà i finansowà Grupy Kapita∏owej na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku, wynik finansowy oraz przep∏ywy pieni´˝ne za rok obrotowy

koƒczàcy si´ tego dnia. Zosta∏o sporzàdzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami Sprawozdaw-

czoÊci Finansowej, które zosta∏y zatwierdzone przez Uni´ Europejskà oraz jest zgodne z wp∏ywajàcymi na treÊç skonsolidowanego sprawoz-

dania finansowego przepisami prawa obowiàzujàcymi Grup´ Kapita∏owà.

Nie zg∏aszajàc zastrze˝eƒ do prawid∏owoÊci, rzetelnoÊci i jasnoÊci zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, pragniemy

zwróciç uwag´ na nast´pujàce kwestie:
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– Jak opisano szerzej w nocie objaÊniajàcej nr 37a5 do za∏àczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zwiàzku z nabyciem

aktywów i zobowiàzaƒ Grupy AB Mažeikių  Nafta trwa proces ustalania wartoÊci godziwej nabytych aktywów i zobowiàzaƒ. Stosownie do

MSSF 3 Grupa Kapita∏owa PKN ORLEN SA mo˝e w ciàgu dwunastu miesi´cy od dnia przej´cia dokonaç weryfikacji wyceny nabytych akty-

wów netto Grupy Kapita∏owej AB Mažeikių  Nafta do wartoÊci godziwej oraz dokonaç ponownego wyliczenia wartoÊci firmy powsta∏ej na

transakcji nabycia akcji AB Mažeikių  Nafta.

– Pomi´dzy Unipetrol a.s. a Deza a.s. toczy si´ post´powanie sàdowe ujawnione w nocie objaÊniajàcej nr 35t za∏àczonego skonsolidowane-

go sprawozdania finansowego zwiàzane ze sprzeda˝à udzia∏ów w AGROBOHEMIE a.s. i SYNTHESIA a.s. Wynik post´powania jest trudny do

przewidzenia i mo˝e negatywnie wp∏ynàç na wartoÊç wspomnianych udzia∏ów. Grupa Kapita∏owa PKN ORLEN SA w skonsolidowanym spra-

wozdaniu finansowym nie utworzy∏a ani odpisów aktualizujàcych wartoÊç przedmiotowych udzia∏ów (wartoÊç bilansowa na dzieƒ 31 gru-

dzieƒ 2006 roku wynosi 508 995 tys. z∏otych), ani te˝ rezerw na potencjalne kary.

– Jak opisano szerzej w nocie objaÊniajàcej nr 35d do za∏àczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w wyniku prowadzonego

post´powania podatkowego Rafineria Trzebinia SA otrzyma∏a decyzje w∏adz podatkowych stwierdzajàce zaleg∏oÊci w podatku akcyzowym

za miesiàce maj-sierpieƒ oraz wrzesieƒ 2004 roku na ∏àcznà kwot´ oko∏o 100 mln z∏, powi´kszonà o odsetki od zaleg∏oÊci podatkowych.

Obecnie trwa post´powanie odwo∏awcze, a ostateczny rezultat tego post´powania nie jest znany. W przypadku niekorzystnego rozstrzygni´-

cia powy˝szego sporu, istnieje ryzyko zakwestionowania przez w∏adze podatkowe prawid∏owoÊci rozliczeƒ równie˝ z tytu∏u podatku VAT.

Oszacowana kwota potencjalnej zaleg∏oÊci z tytu∏u podatku VAT wynosi oko∏o 22 mln z∏. Istnieje równie˝ ryzyko wydania negatywnych decy-

zji w∏adz podatkowych w odniesieniu do innych okresów. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, sporzàdzonym za rok obrotowy

koƒczàcy si´ 31 grudnia 2006 roku Grupa Kapita∏owa PKN ORLEN SA nie utworzy∏a ˝adnych rezerw na pokrycie ewentualnych zobowiàzaƒ,

które mogà powstaç w razie niekorzystnego dla Rafinerii Trzebinia SA rozstrzygni´cia powy˝szej kwestii.

– Jak opisano szerzej w nocie objaÊniajàcej nr 35d do za∏àczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odnoÊnie kwestii prowadzenia

sk∏adu podatkowego przez Rafineri´ Trzebinia SA na dzieƒ wydania niniejszej opinii Rafineria Trzebinia S.A. nie posiada zaÊwiadczenia od organu

podatkowego o niezaleganiu z op∏atami podatkowymi. Niezaleganie z op∏atami podatkowymi jest jednym z wymogów, którego spe∏nienie jest ko-

nieczne, aby ubiegaç si´ o zezwolenie na prowadzenie sk∏adu podatkowego. Na dzieƒ wydania niniejszej opinii Rafineria Trzebinia SA nie posia-

da zezwolenia na prowadzenie sk∏adu podatkowego w okresie od 30 kwietnia 2007 roku. Brak zezwolenia na prowadzenie sk∏adu podatkowego

w okresie od 30 kwietnia 2007 roku istotnie ograniczy∏by zdolnoÊç Rafinerii Trzebinia SA do kontynuowania dzia∏alnoÊci w obecnym zakresie.

W za∏àczonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporzàdzonym za rok obrotowy koƒczàcy si´ 31 grudnia 2006 roku aktywa i zobo-

wiàzania Grupy Kapita∏owej Rafinerii Trzebinia SA wycenione sà przy za∏o˝eniu kontynuacji dzia∏alnoÊci, zgodnie z zasadami rachunkowoÊci opi-

sanymi w nocie 4a. WartoÊç aktywów netto Grupy Kapita∏owej Rafinerii Trzebinia SA wykazana jest w za∏àczonym skonsolidowanym sprawozda-

niu finansowym Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN SA sporzàdzonym za rok obrotowy koƒczàcy si´ 31 grudnia 2006 roku w kwocie 459 mln z∏.

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowoÊci, stwierdzamy, ˝e sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej uwzgl´dnia, we

wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowoÊci oraz rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia

19 paêdziernika 2005 roku w sprawie informacji bie˝àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÊciowych (Dz. U.

z 2005 r., Nr 209, poz. 1744) i sà one zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Bieg∏y rewident nr 10268/7598 

Monika Bartoszewicz

Za KPMG Audyt Sp. z o. o. 

ul. Ch∏odna 51, 00-867 Warszawa 

Bieg∏y rewident nr 9451/7175 

Leszek Dubicki, Cz∏onek Zarzàdu

Warszawa, 18 kwietnia 2007 roku
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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany Raport Roczny RS 2006
(rok bie˝àcy) 

(zgodnie z § 86 ust. 2 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 19 paêdziernika 2005 roku w sprawie informacji bie˝àcych 

- Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 

(dla emitentów papierów wartoÊciowych, prowadzàcych dzia∏alnoÊç wytwórczà, budowlanà, handlowà lub us∏ugowà)

za rok obrotowy 2006, obejmujàcy okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, zawierajàcy skonsolidowane sprawozdanie

finansowe wed∏ug Mi´dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci Finansowej (MSSF) w walucie polskiej (PLN).

dnia 19 kwietnia 2007 roku

(data przekazania)

KPMG Audyt Sp. z o.o. 

(Podmiot uprawniony do badania)
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WYBRANE DANE FINANSOWE

(w tys. PLN) (w tys. EUR)

2006 2005 2006 2005

Dane dotyczàce skonsolidowanego sprawozdania finansowego

I. Przychody ze sprzeda˝y ogó∏em 52 867 189 41 188 267 13 558 818 10 563 532 

II. Zysk z dzia∏alnoÊci operacyjnej 2 576 607 4 947 620 660 821 1 268 913 

III. Zysk przed opodatkowaniem 2 729 347 5 339 221 699 994 1 369 347 

IV. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominujàcej 1 985 966 4 578 456 509 340 1 174 234 

V. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej 3 693 189 3 663 889 947 190 939 676 

VI. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (6 746 198) (2 503 176) (1 730 194) (641 988)

VII. Ârodki pieni´˝ne netto otrzymane /(wykorzystane) w dzia∏alnoÊci finansowej 4 277 568 (764 433) 1 097 066 (196 054)

VIII. Zwi´kszenie netto stanu Êrodków pieni´˝nych 1 224 559 396 280 314 062 101 634 

stan na stan na stan na stan na

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

IX. Aktywa trwa∏e 27 660 798 20 885 532 7 219 878 5 451 433 

X. Aktywa obrotowe 17 758 286 12 518 779 4 635 176 3 267 587 

XI. Aktywa razem 45 419 084 33 404 311 11 855 054 8 719 020 

XII. Zobowiàzania d∏ugoterminowe 8 958 143 5 553 853 2 338 208 1 449 638 

XIII. Zobowiàzania krótkoterminowe 14 878 378 8 537 469 3 883 477 2 228 406 

XIV. Kapita∏ w∏asny 21 582 563 19 312 989 5 633 369 5 040 976 

XV. Kapita∏ zak∏adowy* 1 057 635 1 057 635 276 058 276 058 

XVI. Kapita∏ w∏asny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominujàcej) 18 850 940 16 671 837 4 920 375 4 351 597 

XVII. Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061 

XVIII. WartoÊç ksi´gowa i rozwodniona wartoÊç ksi´gowa

na jednà akcj´ (w PLN/EUR) 50,46 45,15 13,17 11,79

* Kapita∏ akcyjny przeszacowano zgodnie z MSR 29.

Powy˝sze dane finansowe za 2006 i  2005 rok zosta∏y przeliczone na EUR wed∏ug nast´pujàcych zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – wed∏ug Êredniego kursu og∏oszonego na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku 

– 3,8312 PLN/EUR, 

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przep∏ywów pieni´˝nych – wed∏ug kursu stanowiàcego Êrednià

arytmetycznà  Êrednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzieƒ ka˝dego  miesiàca okresu obrotowego (od

1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku) – 3,8991 PLN/EUR.
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SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. z∏otych)

Nota 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

AKTYWA

Aktywa trwa∏e

Rzeczowe aktywa trwa∏e 5 25 199 681 18 510 754 

WartoÊci niematerialne 8 619 783 513 167

WartoÊç firmy 7 143 704 115 447

Aktywa finansowe 9 570 932 550 984

Akcje i udzia∏y w jednostkach wycenianych metodà praw w∏asnoÊci 10 716 303 1 025 077

Po˝yczki udzielone 5 272 7 145

Podatek odroczony – aktywa 31 165 928 62 131    

Inwestycje w nieruchomoÊci 6 34 925 11 557

Prawo wieczystego u˝ytkowania gruntów 87 722 76 172

Pozosta∏e aktywa trwa∏e 11 116 548 13 098

Aktywa trwa∏e razem 27 660 798 20 885 532

Aktywa obrotowe 

Zapasy 12 7 398 856 6 113 237

Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug oraz pozosta∏e nale˝noÊci 13 6 293 672 4 777 638

Nale˝noÊci z tytu∏u podatku dochodowego 253 041 49 567

Krótkoterminowe papiery wartoÊciowe 14 7 424 104 938

Rozliczenia mi´dzyokresowe 15 121 358 145 853

Ârodki pieni´˝ne 16 2 351 320 1 126 803

Pozosta∏e aktywa finansowe 17 302 007 111 899

Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y 18 1 030 608 88 844

Aktywa obrotowe razem 17 758 286 12 518 779

Aktywa razem* 45 419 084 33 404 311

PASYWA

Kapita∏ w∏asny

Kapita∏ zak∏adowy 23 534 636 534 636    

Korekta z tytu∏u przeszacowania kapita∏u zak∏adowego 23 522 999 522 999    

Kapita∏ zak∏adowy 23 1 057 635    1 057 635    

Kapita∏ z emisji akcji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej 1 058 450 1 058 450    

Korekta z tytu∏u przeszacowania kapita∏u 

z emisji akcji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej 23 168 803 168 803 

Kapita∏ zapasowy z tytu∏u emisji akcji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej 1 227 253    1 227 253    

Kapita∏ z tytu∏u stosowania rachunkowoÊci zabezpieczeƒ 8 506 57 334 

Ró˝nice kursowe z przeliczenia jednostek podporzàdkowanych 22 003 (156 014)

Zyski zatrzymane: 16 535 543 14 485 629 

w tym zysk netto akcjonariuszy Jednostki Dominujàcej** 1 985 966 4 578 456 

niepodzielony wynik z lat ubieg∏ych - 1 741 958 

Kapita∏ w∏asny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominujàcej) 18 850 940    16 671 837    
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Nota 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Kapita∏ w∏asny akcjonariuszy mniejszoÊciowych 24 2 731 623    2 641 152    

Kapita∏ w∏asny razem 21 582 563    19 312 989    

Zobowiàzania d∏ugoterminowe

Kredyty i po˝yczki 19 6 211 193 3 405 978 

Rezerwy 20 814 192 956 991 

Rezerwa na podatek odroczony 31 1 765 761 1 020 159 

Pozosta∏e zobowiàzania d∏ugoterminowe 21 166 997 170 725 

Zobowiàzania d∏ugoterminowe razem 8 958 143    5 553 853    

Zobowiàzania krótkoterminowe

Zobowiàzania z tytu∏u dostaw i us∏ug oraz pozosta∏e zobowiàzania 

i rozliczenia mi´dzyokresowe bierne 22 8 221 395 6 684 050 

Rezerwy 20 734 027 683 273 

Zobowiàzania z tytu∏u podatku dochodowego 106 261 35 711 

Kredyty i po˝yczki 19 4 277 912 1 110 819 

Przychody przysz∏ych okresów 27 060 19 265 

Pozosta∏e zobowiàzania finansowe 1 315 767 4 351 

Zobowiàzania bezpoÊrednio zwiàzane 

z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeda˝y 195 956 - 

Zobowiàzania krótkoterminowe razem 14 878 378    8 537 469 

Pasywa razem* 45 419 084 33 404 311   

* Wzrost aktywów i pasywów zwiàzany z nabyciem Grupy Mo˝ejki.
** W tym w 2005 roku nadwy˝ka wartoÊci godziwej nad cenà nabycia akcji Unipetrol a.s. w wysokoÊci 1 893 688 tysi´cy z∏otych.
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. z∏otych)

za rok zakoƒczony za rok zakoƒczony

Nota 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

DZIA¸ALNOÂå OPERACYJNA

Przychody ze sprzeda˝y

Sprzeda˝ produktów 50 089 786 41 015 030 

Podatek akcyzowy i inne op∏aty (12 405 621) (12 193 390)

Przychody ze sprzeda˝y produktów, netto 37 684 165 28 821 640 

Sprzeda˝ towarów i materia∏ów 16 255 925 12 676 620 

Podatek akcyzowy i inne op∏aty (1 072 901) (309 993)

Przychody ze sprzeda˝y towarów i materia∏ów, netto 15 183 024 12 366 627 

Przychody ze sprzeda˝y ogó∏em 52 867 189 41 188 267 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (32 160 515) (22 510 985)

WartoÊç sprzedanych towarów i materia∏ów (13 711 215) (11 567 863)

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia∏ów 28 (45 871 730) (34 078 848)

Zysk brutto ze sprzeda˝y 6 995 459 7 109 419 

Koszty sprzeda˝y (2 641 239) (2 391 290)

Koszty ogólnego zarzàdu (1 170 927) (1 039 333)

Pozosta∏e przychody operacyjne 29 612 956 2 330 291 

Pozosta∏e koszty operacyjne 29 (1 221 477) (1 090 863)

Zysk na sprzeda˝y ca∏oÊci lub cz´Êci udzia∏ów 

jednostek podporzàdkowanych 1 835 29 396 

Zysk z dzia∏alnoÊci operacyjnej 2 576 607 4 947 620 

Przychody finansowe 30 602 877 669 028 

Koszty finansowe 30 (670 838) (480 195)

Przychody i koszty finansowe, netto (67 961) 188 833 

Udzia∏ w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodà praw w∏asnoÊci 220 701 202 768 

Zysk przed opodatkowaniem 2 729 347 5 339 221 

Podatek dochodowy 31 (669 149) (701 445)

Zysk netto 2 060 198 4 637 776 

Z tego:

Zysk netto akcjonariuszy mniejszoÊciowych 74 232 59 320 

Zysk netto akcjonariuszy Jednostki Dominujàcej 1 985 966 4 578 456 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEP¸YWÓW PIENI¢˚NYCH (w tys. z∏otych)

za rok zakoƒczony za rok zakoƒczony

Nota 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Przep∏ywy pieni´˝ne z dzia∏alnoÊci operacyjnej

Zysk netto 2 060 198 4 637 776 

Udzia∏ w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodà praw w∏asnoÊci (220 701) (202 768)

Amortyzacja 2 108 127 1 779 944  

Odsetki i dywidendy, netto 190 981 103 365 

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem 669 149 701 445 

Zysk na dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (125 696) (126 145)

(Zwi´kszenie) stanu nale˝noÊci 25 (837 741) (357 935)

(Zwi´kszenie) stanu zapasów 25 (312 738) (1 805 325)

Zwi´kszenie stanu zobowiàzaƒ i rozliczeƒ mi´dzyokresowych biernych 25 657 719 1 335 831 

Zwi´kszenie stanu rezerw 25 (38 003) 586 996 

Pozosta∏e korekty* 323 863 (2 196 107)

Podatek dochodowy zap∏acony (781 969) (793 188)

Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej 3 693 189 3 663 889 

Przep∏ywy pieni´˝ne z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej

Nabycie sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego oraz wartoÊci niematerialnych (1 924 642) (2 026 495)

Wp∏ywy z tytu∏u sprzeda˝y sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego 

oraz wartoÊci niematerialnych 269 546 144 906 

Wp∏ywy z tytu∏u sprzeda˝y udzia∏ów 145 147 83 001 

Nabycie akcji i udzia∏ów** (5 836 507) (1 607 203)

Nabycie krótkoterminowych papierów wartoÊciowych (338 922) (159 250)

Wp∏ywy z tytu∏u sprzeda˝y krótkoterminowych papierów wartoÊciowych 436 882 1 172 897 

Odsetki i dywidendy otrzymane 538 215 145 806 

Po˝yczki sp∏acone/(udzielone) 4 172 (5 648)

Nabycie wierzytelnoÊci Grupy Unipetrol - (241 174)

Pozosta∏e (40 089) (10 016)

Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (6 746 198) (2 503 176)

Przep∏ywy pieni´˝ne z dzia∏alnoÊci finansowej

Wp∏ywy z d∏ugoterminowych i krótkoterminowych po˝yczek i kredytów 9 604 293 2 628 670 

Sp∏ata d∏ugoterminowych i krótkoterminowych po˝yczek i kredytów (5 098 967) (2 270 894)

Zap∏acone odsetki (204 369) (168 222)

Wyp∏acone dywidendy - (911 020)

Pozosta∏e (23 389) (42 967)

Ârodki pieni´˝ne netto otrzymane/(wykorzystane) w dzia∏alnoÊci finansowej 4 277 568 (764 433)

Zwi´kszenie netto stanu Êrodków pieni´˝nych 1 224 559 396 280 

Ró˝nice kursowe (42) 1 025 

Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu 1 126 803 729 498 

Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu 16 2 351 320 1 126 803 

w tym: o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania 69 440 100 535 

* W tym w 2005 roku wy∏àczenie nadwy˝ki udzia∏u w skonsolidowanych aktywach netto Grupy Unipetrol nad cenà nabycia w wysokoÊci (1 893 688) tysi´cy z∏otych.
** W tym w 2006 roku wydatek w wysokoÊci (5 729 186) tysi´cy z∏otych pomniejszony o przej´te Êrodki pieni´˝ne dotyczy Grupy Mo˝ejki i odpowiednio w 2005 roku wartoÊci (1 582 169) tysi´cy z∏otych

dotyczy nabycia Grupy Unipetrol.



ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE W¸ASNYM (w tys. z∏otych)

Korekta
z tytu∏u Ró˝nice

Korekta Kapita∏ przesza- Kapita∏ kursowe
z tytu∏u z emisji cowania z tytu∏u wynikajàce Kapita∏

Kapita∏ przesza- akcji kapita∏u stosowania z przeli- Zyski w∏asny Kapita∏
zak∏adowy cowania  powy˝ej z emisji akcji rachun- czenia zatrzymane akcjona- w∏asny

kapita∏u ich powy˝ej ich kowoÊci jednostek riuszy razem
zak∏a- wartoÊci wartoÊci zabez- podporzàd- mniejszoÊ-

dowego nominalnej nominalnej pieczeƒ kowanych ciowych

1 stycznia 2006 534 636 522 999 1 058 450 168 803 57 334 (156 014) 14 485 629 2 641 152 19 312 989 

Ró˝nice kursowe z konsolidacji - - - - - 178 017 - 103 860 281 877 

Zysk netto - - - - - - 1 985 966 74 232 2 060 198 

Zwi´kszenia z tytu∏u wyceny instrumentów - - - - 28 945 - - - 28 945 

Podatek odroczony od zwi´kszeƒ 

z tytu∏u wyceny instrumentów - - - - (5 498) - - - (5 498)

Zmniejszenia z tytu∏u 

rozliczenia instrumentów - - - - (89 151) - - - (89 151)

Podatek odroczony od zmniejszeƒ z tytu∏u 

rozliczenia instrumentów - - - - 16 876 - - - 16 876 

Zmiana udzia∏u mniejszoÊci w kapitale - - - - - - 63 267 (85 736) (22 469)

Pozosta∏e - - - - - - 681 (1 885) (1 204)

31 grudnia 2006 534 636 522 999 1 058 450 168 803 8 506 22 003 16 535 543 2 731 623 21 582 563 

1 stycznia 2005 534 636 522 999 1 058 450 168 803 87 648 (9 444) 10 810 516 457 706 13 631 314 

Dywidenda - - - - - - (911 020) - (911 020)

Ró˝nice kursowe z konsolidacji - - - - - (146 570) - - (146 570)

Zysk netto - - - - - - 4 578 456 59 320 4 637 776 

Zmniejszenia z tytu∏u wyceny instrumentów - - - - (37 546) - - - (37 546)

Podatek odroczony od zmniejszeƒ 

z tytu∏u wyceny instrumentów - - - - 7 232 - - - 7 232 

Zmiana udzia∏u mniejszoÊci w kapitale - - - - - - - 2 124 126 2 124 126 

Pozosta∏e - - - - - - 7 677 - 7 677 

31 grudnia  2005 534 636 522 999 1 058 450 168 803 57 334 (156 014) 14 485 629 2 641 152 19 312 989 

Zestawienie zysków i strat rozpoznawalnych bezpoÊrednio w kapitale w∏asnym, dotyczàcych 2006 i 2005 roku

2006 2005

Zwi´kszenie/(Zmniejszenie) z tytu∏u wyceny instrumentów, netto 23 447 (30 314)

Ró˝nice z przeliczenia jednostek podporzàdkowanych 178 017 (146 570)

Pozosta∏e (1 204) 7 677 

Zyski/(Straty) przypadajàce akcjonariuszom Jednostki Dominujàcej 

rozpoznawane bezpoÊrednio w kapitale w∏asnym 200 260 (169 207)

Zysk  netto danego okresu 2 060 198 4 637 776 

Zyski rozpoznawane w okresie bie˝àcym i kapitale w∏asnym razem 2 260 458 4 468 569 
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NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2006 ROK (w tys. z∏otych)

1. Podstawowa dzia∏alnoÊç Grupy

Jednostkà Dominujàcà Grupy Kapita∏owej Polski Koncern Naftowy ORLEN („Grupa”, „Grupa Kapita∏owa”) jest Polski Koncern Naftowy

ORLEN SA („Spó∏ka”, „PKN ORLEN”, „Jednostka Dominujàca”) z siedzibà w P∏ocku przy ul. Chemików 7.

Spó∏ka zosta∏a utworzona aktem notarialnym z 29 czerwca 1993 roku, w wyniku przekszta∏cenia przedsi´biorstwa paƒstwowego

w spó∏k´ akcyjnà. Jednostka Dominujàca zosta∏a zarejestrowana pod nazwà Mazowieckie Zak∏ady Rafineryjne i Petrochemiczne „Pe-

trochemia P∏ock” SA w Sàdzie Rejonowym w P∏ocku. Z efektem od 20 maja 1999 roku Spó∏ka zmieni∏a nazw´ na Polski Koncern Naf-

towy Spó∏ka Akcyjna. 

7 wrzeÊnia 1999 roku nastàpi∏a inkorporacja Centrali Produktów Naftowych „CPN” Spó∏ka Akcyjna i tym samym nastàpi∏o wykreÊle-

nie CPN z rejestru handlowego. Z efektem od 12 kwietnia 2000 roku Spó∏ka zmieni∏a nazw´ na Polski Koncern Naftowy ORLEN Spó∏-

ka Akcyjna.

Zgodnie z brzmieniem Statutu z dnia 22 listopada 2006 roku, przedmiotem dzia∏alnoÊci Jednostki Dominujàcej jest mi´dzy innymi:

• przerób ropy naftowej oraz wytwarzanie produktów i pó∏produktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych),

• prowadzenie dzia∏alnoÊci handlowej w obrocie krajowym i zagranicznym na rachunek w∏asny, na zlecenie i w komisie, a w szcze-

gólnoÊci: obrót ropà naftowà, paliwami ropopochodnymi i innymi, sprzeda˝ pojazdów mechanicznych oraz cz´Êci i akcesoriów do

nich, sprzeda˝ artyku∏ów przemys∏owych i spo˝ywczych,

• prowadzenie dzia∏alnoÊci badawczej, projektowej, rozwojowej, budowlanej, produkcyjnej na w∏asny rachunek i w komisie, w dzie-

dzinach zwiàzanych z przetwarzaniem, magazynowaniem, konfekcjonowaniem i obrotem paliwami sta∏ymi, ciek∏ymi i gazowymi

oraz pochodnymi produktów chemicznych, jak równie˝ transportem drogowym, kolejowym, wodnym i rurociàgowym, 

• magazynowanie, sk∏adowanie, przechowywanie ropy naftowej i paliw p∏ynnych oraz tworzenie i utrzymywanie zapasów paliw, na

zasadach okreÊlonych w∏aÊciwymi przepisami,

• Êwiadczenie us∏ug zwiàzanych z przedmiotem dzia∏alnoÊci, a w szczególnoÊci:

– dokonywanie prze∏adunków morskich i làdowych,

– uszlachetnianie paliw i gazów, w tym etylizacja, barwienie, dodawanie komponentów,

• skup, obrót i przerób olejów przepracowanych oraz innych odpadów chemicznych,

• wytwarzanie, przesy∏anie i obrót energià cieplnà i elektrycznà,

• dokonywanie remontów urzàdzeƒ zwiàzanych z przedmiotem dzia∏alnoÊci, a w szczególnoÊci instalacji rafineryjnych i petrochemicz-

nych, zbiorników paliwowych, stacji paliw oraz Êrodków transportu,

• prowadzenie stacji paliw, barów, restauracji i hoteli,

• prowadzenie kapita∏owej dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, a w szczególnoÊci nabywanie i obrót akcjami i udzia∏ami, tak w obrocie krajo-

wym, jak i zagranicznym,

• Êwiadczenie us∏ug, polegajàcych na rozliczaniu elektronicznych kart paliwowych,

• wydobywanie ropy naftowej,

• wydobywanie gazu ziemnego.

W sk∏ad Grupy Kapita∏owej wchodzà, m.in.:

• Grupa kapita∏owa Unipetrol, dzia∏ajàca w sektorze przemys∏u chemicznego w Republice Czeskiej, g∏ównie w procesach zwiàza-

nych z przetwórstwem ropy naftowej, dystrybucjà paliw, produkcjà nawozów i produktów petrochemicznych,

• Grupa kapita∏owa AB Mažeikių  Nafta („Grupa Mo˝ejki”), dzia∏ajàca w sektorze przemys∏u rafineryjnego w Republice Litewskiej,

g∏ównie w procesach zwiàzanych z przetwórstwem ropy naftowej, dystrybucjà paliw i produktów ropopochodnych,

• Grupa kapita∏owa Rafineria Trzebinia SA, której dzia∏alnoÊç koncentruje si´ na produkcji paliw, olejów smarowych i przemys∏owych

oraz parafin,

• Grupa kapita∏owa Rafineria Nafty Jedlicze SA, produkujàca paliwa samochodowe, olej opa∏owy oraz prowadzàca regeneracj´ ole-

jów przepracowanych,
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• Grupa kapita∏owa ANWIL SA, najwi´kszy odbiorca etylenu od Jednostki Dominujàcej, produkujàcy g∏ównie nawozy azotowe i PCW,

• ORLEN Asfalt Sp. z o.o., zajmujàca si´ wytwarzaniem i przetwarzaniem produktów rafinacji ropy naftowej, 

• Spó∏ka niemiecka ORLEN Deutschland AG, której dzia∏alnoÊç koncentruje si´ na handlu paliwami p∏ynnymi,

• Inowroc∏awskie Kopalnie Soli „Solino” SA, zajmujàce si´ wydobyciem i przetwórstwem soli oraz magazynowaniem ropy naftowej i paliw,

• Grupa kapita∏owa SHIP-SERVICE SA, zajmujàca si´ obs∏ugà statków w portach oraz prze∏adunkiem i sk∏adowaniem towarów,

• ORLEN Upstream Sp. z o.o., zajmujàca si´ pozyskiwaniem dost´pu do z∏ó˝ ropy naftowej,

• Grupa kapita∏owa ORLEN Holding Malta, zajmujàca si´ prowadzeniem dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeƒ ma-

jàtkowych Grupy PKN ORLEN,

• Spó∏ki zajmujàce si´ sprzeda˝à i dystrybucjà produktów naftowych.

Jednostka Dominujàca sprawuje wspó∏kontrol´ nad:

• Grupà kapita∏owà Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”), która zajmuje si´ produkcjà i sprzeda˝à poliolefin,

• Spó∏kà P∏ocki Park Przemys∏owo-Technologiczny, która zajmuje si´ doradztwem, zarzàdzaniem i kierowaniem w zakresie prowadzenia

dzia∏alnoÊci gospodarczej, zarzàdzaniem holdingami i zagospodarowaniem, kupnem i sprzeda˝à nieruchomoÊci na w∏asny rachunek.

Do czasu drugiej oferty publicznej akcji, która mia∏a miejsce w lipcu 2000 roku, Grupa, poÊrednio i bezpoÊrednio, pozostawa∏a pod

kontrolà Skarbu Paƒstwa Rzeczpospolitej Polskiej, z mniejszoÊciowym udzia∏em pracowników i innych podmiotów. Skarb Paƒstwa

sprawowa∏ nadzór nad Grupà poprzez kontrol´ nad podmiotem dominujàcym Grupy, Naftà Polskà SA. Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku

Nafta Polska SA posiada∏a bezpoÊrednio lub poÊrednio 17,32% akcji Spó∏ki, Skarb Paƒstwa Rzeczpospolitej Polskiej 10,20%, Bank of

New York (jako depozytariusz) 5,59%, a pozostali akcjonariusze 66,89% akcji Spó∏ki. W dniu 22 stycznia 2007 roku The Bank of New

York zmniejszy∏ swój udzia∏ w kapitale zak∏adowym PKN ORLEN oraz w ogólnej liczbie g∏osów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN

do poziomu 4,95%.

Sk∏ad Zarzàdu Spó∏ki 

Sk∏ad Zarzàdu Spó∏ki na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku by∏ nast´pujàcy:

Igor Chalupec – Prezes Zarzàdu, Generalny Dyrektor

Cezary Filipowicz – Wiceprezes Zarzàdu ds. Wydobycia i Handlu Ropà

Wojciech Heydel – Wiceprezes Zarzàdu ds. Sprzeda˝y 

Piotr Kownacki – Wiceprezes Zarzàdu ds. Audytu i Regulacji

Jan Maciejewicz – Wiceprezes Zarzàdu ds. Zarzàdzania Kosztami 

Cezary Smorszczewski – Wiceprezes Zarzàdu ds. Inwestycji Kapita∏owych

Pawe∏ Szymaƒski – Cz∏onek Zarzàdu ds. Finansowych

Krzysztof Szwedowski – Cz∏onek Zarzàdu ds. Organizacji i Grupy Kapita∏owej

W 2006 roku mia∏y miejsce nast´pujàce zmiany w sk∏adzie Zarzàdu PKN ORLEN SA:

W dniu 21 grudnia 2005 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA na wniosek Ministra Skarbu Paƒstwa powo∏a∏a z dniem 2 stycznia

2006 roku Pana Cezarego Stanis∏awa Filipowicza na Wiceprezesa Zarzàdu PKN ORLEN SA.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA na posiedzeniu w dniu 31 marca 2006 roku odwo∏a∏a z dniem 31 marca 2006 roku Pana Dariusza

Witkowskiego z funkcji Cz∏onka Zarzàdu PKN ORLEN SA. RównoczeÊnie, Rada Nadzorcza z dniem 31 marca 2006 roku powo∏a∏a Pana

Krzysztofa Szwedowskiego na funkcj´ Cz∏onka Zarzàdu.

W dniu 17 paêdziernika 2006 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA powo∏a∏a Pana Piotra Kownackiego na Wiceprezesa Zarzàdu PKN

ORLEN SA z dniem 23 paêdziernika 2006 roku.
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Po 31 grudnia 2006 roku mia∏y miejsce nast´pujàce zmiany w sk∏adzie Zarzàdu PKN ORLEN SA:

Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2007 roku, wi´kszoÊcià g∏osów odwo∏a∏a Pana Igora Chalupca

z dniem 18 stycznia 2007 roku ze stanowiska Prezesa Zarzàdu Spó∏ki, które piastowa∏ od dnia 1 paêdziernika 2004 roku.

JednoczeÊnie, Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA powo∏a∏a na to stanowisko Pana Piotra Kownackiego, dotychczasowego Wicepreze-

sa Zarzàdu ds. Audytu i Regulacji PKN ORLEN SA.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA na posiedzeniu w dniu 15 marca 2007 roku, na proÊb´ zainteresowanego, odwo∏a∏a z dniem 15 mar-

ca 2007 roku wi´kszoÊcià g∏osów Pana Jana Maciejewicza ze stanowiska Wiceprezesa Zarzàdu ds. Zarzàdzania Kosztami oraz, na

wniosek Prezesa Zarzàdu, jednomyÊlnie Pana Cezarego Smorszczewskiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarzàdu ds. Inwestycji Kapi-

ta∏owych. JednoczeÊnie Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA, na wniosek Prezesa Zarzàdu, powo∏a∏a Pana Krystiana Patera na stanowi-

sko cz∏onka Zarzàdu PKN ORLEN SA.

Na dzieƒ publikacji niniejszego raportu sk∏ad Zarzàdu PKN ORLEN SA jest nast´pujàcy:

Piotr Kownacki – Prezes Zarzàdu, Generalny Dyrektor,

Cezary Filipowicz – Wiceprezes Zarzàdu ds. Wydobycia i Handlu Ropà,

Wojciech Heydel – Wiceprezes Zarzàdu ds. Sprzeda˝y, 

Krystian Pater – Cz∏onek Zarzàdu ds. Produkcji,

Pawe∏ Szymaƒski – Cz∏onek Zarzàdu ds. Finansowych,

Krzysztof Szwedowski – Cz∏onek Zarzàdu ds. Organizacji i Funkcji Wsparcia.

Sk∏ad Rady Nadzorczej 

Sk∏ad Rady Nadzorczej na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku by∏ nast´pujàcy:

Zbigniew Macioszek – Przewodniczàcy Rady Nadzorczej,

Wojciech Pawlak – Wiceprzewodniczàcy Rady Nadzorczej,

Konstanty Brochwicz-Donimirski – Cz∏onek Rady Nadzorczej,

Robert Czapla – Cz∏onek Rady Nadzorczej,

Marek Drac-Tatoƒ – Cz∏onek Rady Nadzorczej,

Raimondo Eggink – Cz∏onek Rady Nadzorczej,

Krzysztof Rajczewski – Cz∏onek Rady Nadzorczej,

Wies∏aw Roz∏ucki – Cz∏onek Rady Nadzorczej,

Ryszard Sowiƒski – Sekretarz Rady Nadzorczej.

W 2006 roku mia∏y miejsce nast´pujàce zmiany w sk∏adzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA:

W dniu 31 stycznia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN SA odwo∏a∏o Pana Jacka Bartkiewicza

z funkcji Przewodniczàcego Rady Nadzorczej oraz ze sk∏adu Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgro-

madzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN SA odwo∏a∏o Cz∏onków Rady Nadzorczej: Pana Macieja Giereja, Pana Krzysztofa Ob∏oja, Panià

Ma∏gorzat´ Okoƒskà-Zaremb´, Pana Adama S´ka oraz Pana Ireneusza Weso∏owskiego. JednoczeÊnie Nadzwyczajne Walne Zgroma-

dzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN SA powo∏a∏o w sk∏ad Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA Pana Dariusza Dàbskiego na Przewodniczà-

cego Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA, Pana Macieja Mataczyƒskiego na Cz∏onka niezale˝nego Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA oraz

Pana Zbigniewa Macioszka i Pana Wojciecha Pawlaka na Cz∏onków Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA.
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W dniu 28 marca 2006 roku Zarzàd PKN ORLEN SA zosta∏ zawiadomiony przez Ministra Skarbu Paƒstwa, i˝ w zwiàzku z rezygnacjà

z funkcji Cz∏onka Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA, z∏o˝onà przez Pana Adama Macieja Paw∏owicza, dotychczasowego reprezentan-

ta Skarbu Paƒstwa w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN SA, odwo∏a∏ go z tej funkcji z dniem 28 marca 2006 roku.

W dniu 26 czerwca 2006 roku Zarzàd PKN ORLEN SA zosta∏ zawiadomiony o z∏o˝eniu przez Pana Dariusza Dàbskiego rezygnacji

z funkcji Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Spó∏ki. Pan Dariusz Dàbski pe∏ni∏ t´ funkcj´ od 31 stycznia 2006 roku.

W dniu 27 czerwca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN SA odwo∏a∏o Pana Andrzeja Olechowskie-

go ze sk∏adu Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA. JednoczeÊnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN SA powo-

∏a∏o Pana Macieja Mataczyƒskiego, dotychczasowego Cz∏onka Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA na Przewodniczàcego Rady Nadzor-

czej PKN ORLEN SA, oraz w sk∏ad Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA: Pana Ryszarda Sowiƒskiego oraz Pana Wies∏awa Roz∏uckiego

na Cz∏onka niezale˝nego Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA.

W dniu 11 wrzeÊnia 2006 roku Zarzàd PKN ORLEN SA zosta∏ zawiadomiony przez Ministra Skarbu Paƒstwa o powo∏aniu, w imieniu

akcjonariusza Skarb Paƒstwa, Pana Marka Drac-Tatoƒ w sk∏ad Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA.

W dniu 9 listopada 2006 roku Pan Maciej Mataczyƒski z∏o˝y∏ w siedzibie Spó∏ki w Warszawie rezygnacj´ z funkcji Przewodniczàcego

Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA z dniem 9 listopada 2006 roku.

W dniu 30 listopada 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN SA powo∏a∏o Pana Zbigniewa Maciosz-

ka, dotychczasowego Cz∏onka Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA, na Przewodniczàcego Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA oraz w sk∏ad

Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA Panów Roberta Czapl´, Konstantego Brochwicz-Donimirskiego oraz Krzysztofa Rajczewskiego. 

2. Zasady prezentacji

Informacje o zasadach przyj´tych przy sporzàdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za rok 2006

Poczàwszy od 1 stycznia 2005 roku PKN ORLEN, zgodnie z Uchwa∏à Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncer-

nu Naftowego ORLEN SA z dnia 30 grudnia 2004 roku (podj´tej na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowoÊci – w brzmieniu

obowiàzujàcym od 1 stycznia 2005 roku), sporzàdza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF, zatwierdzonymi przez Ko-

misj´ Europejskà. 

Grupa zastosowa∏a w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Mi´dzynarodowe Standardy SprawozdawczoÊci Fi-

nansowej, zatwierdzone przez Uni´ Europejskà, obowiàzujàce na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku.

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSSF przyj´tym przez UE i przedsta-

wia rzetelnie sytuacj´ finansowà Grupy na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku, wyniki jej dzia∏alnoÊci oraz przep∏ywy

pieni´˝ne za rok zakoƒczony dnia 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta∏o sporzàdzone przy za∏o˝eniu kontynuowania dzia∏alnoÊci gospodarczej przez Grup´

w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci. Na dzieƒ autoryzacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza si´ istnienia okolicz-

noÊci wskazujàcych na zagro˝enie kontynuowania dzia∏alnoÊci przez Grup´ Kapita∏owà.
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OÊwiadczenie Zarzàdu

Na podstawie rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 19 paêdziernika 2005 roku w sprawie informacji bie˝àcych i okresowych prze-

kazywanych przez emitentów papierów wartoÊciowych, Zarzàd PKN ORLEN oÊwiadcza, ˝e wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze

skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporzàdzone zosta∏y zgodnie z obowiàzujàcymi Grup´ Kapita∏owà

zasadami rachunkowoÊci oraz ˝e odzwierciedlajà w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj´ majàtkowà i finansowà Grupy PKN

ORLEN oraz jej wynik finansowy oraz ˝e roczne sprawozdanie Zarzàdu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiàgni´ç oraz sytuacji Gru-

py PKN ORLEN, w tym opis podstawowych ryzyk i zagro˝eƒ.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdania finansowe zosta∏o przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowoÊci, zgodnie z Mi´-

dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej, które zosta∏y zatwierdzone przez Uni´ Europejskà oraz w zakresie wy-

maganym przez rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 19 paêdziernika 2005 roku w sprawie informacji bie˝àcych i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartoÊciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycz-

nia do 31 grudnia 2006 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

Zarzàd PKN ORLEN oÊwiadcza, ˝e podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ finansowych, dokonujàcy badania skonsolidowanego

sprawozdania finansowego zosta∏ wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz ˝e podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujàcy tego bada-

nia, spe∏niali warunki do wydania bezstronnego i niezale˝nego raportu z badania, zgodnie z w∏aÊciwymi przepisami prawa krajowego. 

Zgodnie z przyj´tymi przez Zarzàd PKN ORLEN SA zasadami ∏adu korporacyjnego, bieg∏y rewident zosta∏ wybrany przez Rad´ Nad-

zorczà uchwa∏à nr 485/2005 z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie wyboru bieg∏ego rewidenta. Rada Nadzorcza dokona∏a powy˝-

szego wyboru, majàc na uwadze zagwarantowanie pe∏nej niezale˝noÊci i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadaƒ przez

bieg∏ego rewidenta.

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 re-

organizacji 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 detalicz-

nej 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´dzyna-

rodowego Standardu RachunkowoÊci 22 „Po∏àczenie jednostek gospodarczych” („MSR 22”).
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Spó∏ki obj´te skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Niniejsze skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy koƒczàce si´ 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku obejmujà na-

st´pujàce jednostki zlokalizowane na terenie Polski, Czech, Litwy, Niemiec i Malty, wchodzàce w sk∏ad Grupy:

Udzia∏ w ogólnej liczbie g∏osów1)

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

(w pe∏nych %)

PKN ORLEN SA Jednostka Dominujàca

ORLEN Deutschland AG 100% 100%

ORLEN Gaz Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN Medica Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN Budonaft Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN Powiernik Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN Transport Szczecin Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (dawniej Bitrex Sp. z o.o.) 100%/(95,99%) 5) 100%

Grupa Kapita∏owa ORLEN PetroProfit Sp. z o.o., w tym: 100% 100%

Petro-Oil Lubelskie Centrum Sprzeda˝y Sp. z o.o. 76% 76%

Petrooktan Sp z o. o. - 51%

ORLEN Morena Sp. z o.o. 100% 100%

Raf Trans Sp. z o.o. - 99%

ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. 98% 98%

ORLEN Transport P∏ock Sp. z o.o. 98% 98%

ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o. 97% 97%

Zak∏ad Budowy Aparatury SA - 97%

ORLEN Transport S∏upsk Sp. z o.o. 97% 97%

ORLEN Laboratorium Sp. z o.o., w tym: 95% 95%

RAF-LAB Sp. z o.o. - 100%

ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. 95% 95%

Grupa Kapita∏owa ORLEN Oil Sp. z o.o. 100%/(88,87%) 5) 96%

ORLEN Oil Cesko s.r.o. 100% 100%

Platinum Oil Mazowsze Sp. z o.o. 100% 99%

ORLEN Petro-Tank Sp. z o.o. 90% 90%

ORLEN Transport K´dzierzyn-Koêle Sp. z o.o. 94% 94%

Petrotel Sp. z o.o. 75% 75%

Grupa Kapita∏owa ANWIL SA, w tym: 84% 84%

Przedsi´biorstwo Inwestycyjno-Remontowe Remwil Sp. z o.o. 100% 100%

Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us∏ugowe Pro - Lab Sp. z o.o. 99% 99%

Przedsi´biorstwo Us∏ug Specjalistycznych i Projektowych Chemeko Sp. z o.o. 56% 56%

Spolana a.s. 82%/(100%) 5) -

Grupa Kapita∏owa Rafineria Trzebinia SA, w tym: 77% 77%

Energomedia Sp. z o.o. 100% 100%

Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. 100% 100%

Fabryka Parafin Nafto Wax Sp. z o.o. 100% 100%

EkoNaft Sp. z o.o. 99% 99%
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Grupa Kapita∏owa Rafineria Nafty Jedlicze SA, w tym: 75% 75%

RAF-ENERGIA Sp. z o.o. 100% 100%

RAF-KOLTRANS Sp. z o.o. 100% 100%

RAF-REMAT Sp. z o.o. 96% 96%

RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. 93% 93%

Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku SA 81% 81%

Inowroc∏awskie Kopalnie Soli „Solino” SA 71% 71%

Grupa Kapita∏owa Unipetrol 2) w tym: 63% 63%

CHEMOPETROL a.s. w tym: 100% 100%

UNIPETROL – DOBRAVA a.s. 100% 100%

KAUCUK a.s. 100% 100%

UNIPETROL TRADE a.s. w tym: 100% 100%

CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG 100% 100%

UNIPETROL AUSTRIA HmbH 100% 100%

ALIACHEM VERWALTUNGS GmbH 100% 100%

UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH 100% 100%

ALIAPHARM GmbH FRANKFURT 100% 100%

UNIPETROL CHEMICALS IBERICA SA 100% 100%

UNIPETROL RAFINERIE a.s. w tym: 100% 100%

UNIRAF SLOVENSKO s.r.o. 100% -

BENZINA a.s. w tym: 100% 100%

BENZINA Trade a.s. 100% 100%

PETROTRANS a.s. 100% 100%

Spolana a.s. - 82%

Paramo a.s. 50% 74%

Česka Rafinerska a.s. 3) 51% 51%

Grupa Kapita∏owa Ship-Service SA 1) w tym: 56% 56%

Bor – Farm Sp. z o.o. - 100%

Ship Service Agro Sp. z o.o. 100% 100%

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

ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. 100% 52%

ORLEN Petrogaz Wroc∏aw Sp. z o.o. 100% 52%

Petrolot Sp. z o.o. 51% 51%

ORLEN Projekt SA 51% 51%

ORLEN Wir Sp. z o.o. 51% 51%

Grupa Kapita∏owa Basell Orlen Polyolefins Sp z o. o. 3) w tym: 50% 50%

Basell Orlen Polyolefins Sprzeda˝ Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN Administracja Sp. z o.o. 4) 100% -

ORLEN EKO Sp. z o.o. 4) 100% -

P∏ocki Park Przemys∏owo-Technologiczny SA 3) 4) 50% -

ORLEN Ksi´gowoÊç Sp. z o.o. 4) 100% -

ORLEN Prewencja Sp. z o.o. 4) 100% -

ORLEN Upstream Sp. z o.o. 4) 100% -

Etylobenzen P∏ock Sp. z o.o. 4) 51% -

Grupa Kapita∏owa ORLEN Holding Malta Ltd. 4) w tym: 100% -

ORLEN Insurance Ltd. 100% -

Grupa Kapita∏owa Mo˝ejki 4) w tym: 84% / (100%) 5) -
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UAB Juodeikių  Nafta 100% -

UAB Uotas 100% -

AB Ventus-Nafta 99% -

Grupa Kapita∏owa UAB Mažeikų  naftos prekybos namai w tym: 100% -

SIA Mažeikų  Nafta Tirdzniecibas nams 100% -

OU Mažeikų  Nafta Trading House 100% -

Mažeikų  Nafta Trading House Sp. z o.o. 100% -

1) Udzia∏ w ogólnej liczbie g∏osów jest zgodny z udzia∏em w kapitale zak∏adowym za wyjàtkiem Grupy Kapita∏owej Ship Service SA, gdzie udzia∏ w kapitale wynosi 61%
2) Grupa konsolidowana poczàwszy od II kwarta∏u 2005 roku
3) Spó∏ki konsolidowane metodà proporcjonalnà
4) Grupa/Spó∏ka konsolidowane poczàwszy od IV kwarta∏u 2006 roku
5) (%) udzia∏ w skonsolidowanych danych finansowych

3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdaƒ finansowych oraz zasady przyj´te
do przeliczenia danych finansowych

a. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Walutà funkcjonalnà jednostki dominujàcej i walutà prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest z∏oty

polski. 

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

• aktywa i pasywa ka˝dego prezentowanego bilansu po kursie zamkni´cia na dany dzieƒ bilansowy,

• odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursach wymiany na dzieƒ zawarcia transakcji. Ró˝nice kursowe powsta∏e w wy-

niku takiego przeliczenia ujmowane sà bezpoÊrednio w kapitale w∏asnym jako odr´bny sk∏adnik.

b. Zasady przyj´te do przeliczenia danych finansowych

Dane finansowe w EUR zosta∏y przeliczone wed∏ug nast´pujàcych zasad:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów – wed∏ug kursu na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku – 3,8312 PLN/EUR i na dzieƒ 31 grud-

nia 2005 roku – 3,8598 PLN/EUR,

• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przep∏ywów pieni´˝nych – wed∏ug Êredniego kursu wymiany w okre-

sie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku – 3,8991 PLN/EUR. Za okres 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku kurs ten

wynosi∏ 4,0233 PLN/EUR.

Dane finansowe w CZK zosta∏y przeliczone wed∏ug nast´pujàcych zasad:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów – wed∏ug kursu na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku – 0,1393 PLN/CZK i na dzieƒ 31 grud-

nia 2005 roku – 0,1329 PLN/CZK,

• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przep∏ywów pieni´˝nych – wed∏ug Êredniego kursu wymiany w okre-

sie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku – 0,1380 PLN/CZK. Za okres 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku kurs ten

wynosi∏ 0,1345 PLN/CZK.

Dane finansowe w USD zosta∏y przeliczone wed∏ug nast´pujàcych zasad:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów – wed∏ug kursu na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku – 2,9105 PLN/USD,

• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przep∏ywów pieni´˝nych – wed∏ug Êredniego kursu wymiany w okre-

sie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku – 3,0898 PLN/USD. 

4. Przyj´te zasady rachunkowoÊci
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta∏o sporzàdzone w oparciu o zasad´ kosztu historycznego, za wyjàtkiem: pochodnych

instrumentów finansowych, instrumentów finansowych wed∏ug wartoÊci godziwej, której zmiana ujmowana jest w rachunku zysków

i strat, aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y, inwestycji w nieruchomoÊci, które zosta∏y wycenione wed∏ug wartoÊci

godziwej.

a. Zasady rachunkowoÊci

Rzeczowe aktywa trwa∏e

Ârodki trwa∏e, z wy∏àczeniem gruntów oraz nieruchomoÊci traktowanych jako inwestycje, sà wyceniane po koszcie obejmujàcym ce-

n´ nabycia oraz koszty bezpoÊrednio zwiàzane z wprowadzeniem Êrodka trwa∏ego do u˝ytkowania, jak równie˝ szacowane koszty

usuni´cia, aktywa i koszty przywrócenia lokalizacji/gruntu do stanu pierwotnego, zarówno gdy takie zobowiàzanie istnieje w momen-

cie oddania Êrodka trwa∏ego do u˝ytkowania, jak równie˝ gdy takie zobowiàzanie powstanie w trakcie u˝ytkowania takiego aktywa.

Po poczàtkowym uj´ciu Êrodki trwa∏e podlegajà umorzeniu oraz odpisom z tytu∏u utraty wartoÊci.

Sk∏adniki rzeczowych aktywów trwa∏ych nabyte po 31 grudnia 1996 roku wykazuje si´ wed∏ug cen nabycia, pomniejszonych o do-

tychczasowe umorzenie i dotychczasowy odpis z tytu∏u utraty wartoÊci.

Ârodki trwa∏e nabyte przed 1 stycznia 1997 roku wyceniane sà w wartoÊci godziwej, ustalonej na dzieƒ 1 stycznia 2004 roku jako za-

k∏adany koszt pomniejszony o skumulowane umorzenie i odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci. 

Koszty bie˝àcego utrzymania Êrodków trwa∏ych i ich konserwacji wp∏ywajà na wynik finansowy okresu, w którym zosta∏y poniesione.

Koszty istotnych remontów, napraw i okresowych przeglàdów zaliczane sà do rzeczowego majàtku trwa∏ego i amortyzowane sà

zgodnie z okresem ekonomicznego u˝ytkowania. 

Sk∏adniki rzeczowych aktywów trwa∏ych amortyzuje si´, gdy sà one dost´pne do u˝ytkowania, tzn. od miesiàca dostosowania sk∏ad-

nika aktywów do miejsca i warunków potrzebnych do rozpocz´cia jego funkcjonowania, zgodnie z zamierzeniami kierownictwa

w okresie odpowiadajàcym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej u˝ytecznoÊci, z uwzgl´dnieniem wartoÊci rezydualnej. Popraw-

noÊç stosowanych stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana (raz do roku), powodujàc korekt´ odpisów amortyzacyjnych w na-

st´pnych latach. Poszczególne cz´Êci sk∏adowe Êrodków trwa∏ych, których wartoÊç jest istotna w stosunku do ca∏ego Êrodka trwa-

∏ego, amortyzowane sà oddzielnie, zgodnie z ekonomicznym okresem u˝ytkowania.

Grupa dokonuje oceny wartoÊci rezydualnej Êrodków trwa∏ych. WartoÊç rezydualna jest to kwota netto, którà Grupa obecnie spodzie-

wa si´ uzyskaç po odliczeniu oczekiwanych kosztów zbycia, tak jakby aktywa by∏y ju˝ zu˝yte i w stanie takim jak na zakoƒczenie okre-

su u˝ytkowania. WartoÊç rezydualna nie podlega amortyzacji i jest okresowo (raz do roku) weryfikowana.

Stosowane sà nast´pujàce ekonomiczne okresy u˝ytkowania Êrodków trwa∏ych:

Budynki i budowle 10-70 lat

Urzàdzenia techniczne i maszyny 3-25 lat

Ârodki transportu i pozosta∏e 4-17 lat

Je˝eli zaistnia∏y zdarzenia bàdê zasz∏y zmiany, które wskazujà na to, ˝e istnieje ryzyko braku mo˝liwoÊci odzyskania wartoÊci bilanso-

wej Êrodków trwa∏ych, dokonywany jest przeglàd tych aktywów pod kàtem ewentualnej utraty wartoÊci. Je˝eli istniejà przes∏anki

wskazujàce na to, ˝e mog∏a nastàpiç utrata wartoÊci, a wartoÊç bilansowa przekracza szacowanà wartoÊç odzyskiwalnà, wówczas

wartoÊç tych aktywów bàdê oÊrodków wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne jest obni˝ana do poziomu wartoÊci odzyskiwalnej poprzez

odpowiedni odpis. WartoÊç odzyskiwalna Êrodków trwa∏ych odpowiada wy˝szej z nast´pujàcych wartoÊci: ceny sprzeda˝y netto lub

wartoÊci u˝ytkowej. Odpisy aktualizujàce sà ujmowane w rachunku zysków i strat w kosztach operacyjnych, w pozycji pozosta∏e.
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Leasing finansowy

Umowa leasingowa, zgodnie z MSR 17, zaliczana jest do leasingu finansowego, je˝eli nast´puje przeniesienie zasadniczo ca∏ego ry-

zyka i po˝ytków z tytu∏u posiadania przedmiotu leasingu.

Aktywa u˝ytkowane na podstawie umowy najmu, dzier˝awy, leasingu lub podobnej, spe∏niajàce odpowiednie kryteria MSR 17 – „Le-

asing”, zaliczane sà do aktywów trwa∏ych i wykazywane w kwocie ni˝szej z dwóch: wartoÊci godziwej przedmiotu leasingu na po-

czàtku obowiàzywania umowy leasingowej lub wartoÊci bie˝àcej minimalnych op∏at leasingowych.

Zasady amortyzacji aktywów podlegajàcych amortyzacji, b´dàcych przedmiotem leasingu, sà spójne z zasadami stosowanymi przy

amortyzacji w∏asnych aktywów Grupy podlegajàcych amortyzacji, zaÊ wykazywanà amortyzacj´ oblicza si´ zgodnie z MSR 16

i MSR 38. Przy braku wystarczajàcej pewnoÊci, ˝e leasingobiorca uzyska tytu∏ w∏asnoÊci przed koƒcem okresu leasingu, dany sk∏ad-

nik aktywów umarza si´ przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres u˝ytkowania.

Aktywa oddane do u˝ytkowania na podstawie umowy najmu, dzier˝awy, leasingu lub podobnej, spe∏niajàce kryteria leasingu finanso-

wego, opisanego powy˝ej, sà poczàtkowo ujmowane jako nale˝noÊci d∏ugoterminowe i wykazywane w kwocie równej wartoÊci net-

to inwestycji leasingowej. 

WartoÊç firmy 

WartoÊç firmy z tytu∏u przej´cia jednostki gospodarczej jest poczàtkowo ujmowana w kwocie stanowiàcej nadwy˝k´ poniesionego

kosztu nad udzia∏em jednostki przejmujàcej w wartoÊci godziwej netto mo˝liwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiàzaƒ i zobo-

wiàzaƒ warunkowych. Po poczàtkowym uj´ciu, wartoÊç firmy jest pomniejszana o odpisy aktualizujàce z tytu∏u utraty wartoÊci. 

WartoÊç firmy jest corocznie poddawana weryfikacji pod kàtem ewentualnej utraty wartoÊci. Mo˝liwe jest cz´stsze przeprowadzanie

testu w przypadku, gdy wystàpi∏y okolicznoÊci, wskazujàce na ewentualnà utrat´ wartoÊci. WartoÊç firmy nie jest amortyzowana. 
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Nadwy˝ka wartoÊci godziwej identyfikowalnych aktywów, zobowiàzaƒ i zobowiàzaƒ warunkowych nad 
cenà nabycia 

W przypadku, gdy nabyty w wyniku przej´cia udzia∏ w wartoÊci godziwej identyfikowalnych aktywów, zobowiàzaƒ i zobowiàzaƒ wa-

runkowych jest wy˝szy ni˝ cena nabycia, to:

• dokonuje si´ ponownej weryfikacji, identyfikacji oraz wyceny identyfikowalnych aktywów, zobowiàzaƒ i zobowiàzaƒ warunkowych

oraz ceny nabycia;

• po czym rozpoznaje si´ w rachunku zysków i strat przychód okresu, w którym ta transakcja zosta∏a zrealizowana, w wysokoÊci

nadwy˝ki udzia∏u w zrewidowanej wartoÊci godziwej aktywów netto nad zrewidowanà cenà nabycia.

WartoÊci niematerialne

WartoÊci niematerialne sà rozpoznawane, je˝eli jest prawdopodobne, ˝e w przysz∏oÊci spowodujà one wp∏yw korzyÊci ekonomicz-

nych, które mogà byç bezpoÊrednio powiàzane z tymi aktywami. Poczàtkowe uj´cie wartoÊci niematerialnych nast´puje wed∏ug cen

nabycia lub kosztu wytworzenia. WartoÊci niematerialne, które zosta∏y rozpoznane w wyniku po∏àczenia si´ jednostek gospodarczych

poczàtkowo sà ujmowane wed∏ug wartoÊci godziwej na moment transakcji po∏àczenia. 

Po uj´ciu poczàtkowym, wartoÊci niematerialne sà wyceniane wed∏ug cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o umo-

rzenie i odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci. WartoÊci niematerialne o okreÊlonym okresie u˝ytkowania amortyzuje si´, gdy sà one gotowe

do u˝ycia, tzn. kiedy sk∏adnik ten znajduje si´ w miejscu i stanie umo˝liwiajàcym u˝ytkowanie w sposób zamierzony przez kierownic-

two, w okresie odpowiadajàcym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej u˝ytecznoÊci. PoprawnoÊç stosowanych okresów i sta-

wek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, nie rzadziej ni˝ na koniec roku obrotowego, a ewentualna korekta odpisów amortyza-

cyjnych dokonywana jest w okresach nast´pnych. 

WartoÊci niematerialne o nieokreÊlonym okresie u˝ytkowania nie podlegajà amortyzacji. Ich wartoÊç pomniejszana jest o ewentual-

ne odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci.

Zasadà jest, ˝e wartoÊç rezydualna wartoÊci niematerialnych jest równa zero z wy∏àczeniem:

• je˝eli spó∏ka posiada wa˝nà umow´ ze stronà niepowiàzanà na zbycie tych praw po ustalonym okresie u˝ytkowania – wówczas

wartoÊç rezydualna jest równa wartoÊci okreÊlonej w umowie zbycia tych praw;

• je˝eli jest aktywny rynek na tego typu prawa i wartoÊç, mo˝e byç racjonalnie ustalona i jest wysoce prawdopodobne, ˝e rynek

ten b´dzie istnia∏ po okresie u˝ytkowania takiego aktywa.

Przyj´te typowe ekonomiczne okresy u˝ytecznoÊci amortyzacji, stosowane dla wartoÊci niematerialnych wynoszà:

Nabyte koncesje, licencje, prawa do patentów i podobne wartoÊci 2-15 lat

Nabyte oprogramowanie komputerowe 2-10 lat

Z wyjàtkiem kosztów poniesionych w zwiàzku z realizacjà prac rozwojowych (lub realizacjà etapu prac rozwojowych przedsi´wzi´cia

prowadzonego we w∏asnym zakresie) wszystkie wartoÊci niematerialne, wytworzone przez Grup´, nie podlegajà aktywowaniu i ujmo-

wane sà w rachunku zysków i strat okresu, w którym dotyczàce ich koszty zosta∏y poniesione.

WartoÊci niematerialne o nieustalonym okresie u˝ytkowania oraz wartoÊci niematerialne jeszcze nieu˝ytkowane podlegajà cyklicznej

(raz do roku) ocenie pod kàtem utraty wartoÊci. 

Pozosta∏e wartoÊci niematerialne podlegajà weryfikacji pod kàtem utraty wartoÊci, tylko gdy zaistnia∏y okolicznoÊci bàdê zasz∏y zmiany,

które wskazujà na to, ˝e wartoÊç bilansowa tych aktywów mo˝e nie byç mo˝liwa do odzyskania. Je˝eli istniejà przes∏anki wskazujàce

na to, ˝e mog∏a nastàpiç utrata wartoÊci, a wartoÊç bilansowa przekracza szacowanà wartoÊç odzyskiwalnà, wówczas wartoÊç tych
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aktywów bàdê oÊrodków wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne, do których te aktywa nale˝à, jest obni˝ana do poziomu wartoÊci odzyski-

walnej. WartoÊç odzyskiwalna aktywów odpowiada wy˝szej z nast´pujàcych wartoÊci: ceny sprzeda˝y netto lub wartoÊci u˝ytkowej.

Prawa wieczystego u˝ytkowania gruntu, otrzymane na mocy decyzji administracyjnej, wyceniane wg wartoÊci godziwej, Grupa ujmu-

je w ewidencji pozabilansowej. 

NieruchomoÊci inwestycyjne

Poczàtkowo nieruchomoÊci inwestycyjne sà ujmowane wed∏ug ceny nabycia, z uwzgl´dnieniem kosztów transakcji. Po poczàtkowym

uj´ciu nieruchomoÊci inwestycyjne sà wykazywane wed∏ug wartoÊci godziwej. Zyski lub straty wynikajàce ze zmian wartoÊci godzi-

wej nieruchomoÊci inwestycyjnych sà ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym powsta∏y.

NieruchomoÊci inwestycyjne w przypadku sta∏ego wycofania danej nieruchomoÊci inwestycyjnej z u˝ytkowania, gdy nie sà spodzie-

wane ˝adne przysz∏e korzyÊci z jej sprzeda˝y, obejmuje si´ odpisem aktualizujàcym. Wszelkie zyski lub straty wynikajàce z odpisów

nieruchomoÊci inwestycyjnej sà ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano takiej operacji.

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 wykoƒczenia i szacowa-

ne koszty, niezb´dne do doprowadzenia sprzeda˝y do skutku. 

Koszt i rozchód 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, z wy∏àczeniem kosztów finansowania zewn´trznego.

Nale˝noÊci

Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug oraz pozosta∏e nale˝noÊci na dzieƒ ich powstania sà wykazywane w wartoÊci bie˝àcej przewidy-

wanej zap∏aty i ujmowane w okresach póêniejszych, wed∏ug zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu efektywnej stopy procen-

towej oraz pomniejszane o odpisy aktualizujàce nale˝noÊci wàtpliwe. 

Nale˝noÊci nieÊciàgalne sà odpisywane w rachunek zysków i strat w momencie stwierdzenia ich nieÊciàgalnoÊci.

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

Ârodki pieni´˝ne obejmujà gotówk´ w kasie i na rachunkach bankowych. Ekwiwalenty Êrodków pieni´˝nych sà krótkoterminowymi

inwestycjami o du˝ej p∏ynnoÊci (o pierwotnym terminie zapadalnoÊci do trzech miesi´cy), ∏atwo wymienialnymi na okreÊlone kwoty

Êrodków pieni´˝nych oraz nara˝onymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartoÊci.

Saldo Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów, wykazane w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych, sk∏ada si´ z okreÊlonych powy˝ej Êrod-

ków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niesp∏acone kredyty na rachunkach bie˝àcych, je˝eli stanowià integralnà cz´Êç

zarzàdzania Êrodkami pieni´˝nymi.

Przychody ze sprzeda˝y

Przychody sà rozpoznawane, kiedy istnieje prawdopodobieƒstwo, ˝e Grupa uzyska korzyÊci ekonomiczne z tytu∏u transakcji oraz ˝e kwo-

t´ przychodu mo˝na okreÊliç w wiarygodny sposób. Sprzeda˝ produktów i towarów obejmuje podatek akcyzowy i op∏at´ paliwowà.
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Przychody ze sprzeda˝y produktów i towarów w wartoÊci netto sà rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i us∏ug

(VAT), podatek akcyzowy, op∏at´ paliwowà oraz rabaty. 

Przychody ze sprzeda˝y produktów i towarów sà uznawane w chwili wydania produktu lub towaru, kiedy nastàpi∏o przeniesienie ry-

zyka i korzyÊci. Przychody uzyskane z tytu∏u rozliczenia transakcji instrumentów zabezpieczajàcych przep∏ywy pieni´˝ne korygujà war-

toÊç przychodów ze sprzeda˝y.

WysokoÊç przychodów ustala si´ wed∏ug wartoÊci godziwej otrzymanej bàdê nale˝nej zap∏aty.

Przychody z tytu∏u dywidend

Przychody z tytu∏u dywidend rozpoznawane sà w momencie przyznania prawa do wyp∏aty (otrzymania) dywidendy.

Kapita∏ w∏asny

Kapita∏ w∏asny ujmuje si´ w ksi´gach rachunkowych z podzia∏em na jego rodzaje i wed∏ug zasad okreÊlonych przepisami prawa i po-

stanowieniami statutu Spó∏ki.

Kapita∏ zak∏adowy wykazywany jest wed∏ug wartoÊci nominalnej, w wysokoÊci zgodnej ze statutem Spó∏ki oraz wpisem do rejestru

handlowego, za wyjàtkiem emisji sprzed 1996 roku. Zosta∏a ona skorygowana przy zastosowaniu ogólnego indeksu cen, zgodnie

z MSR 29.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wk∏ady kapita∏owe ujmuje si´ jako nale˝ne wk∏ady na poczet kapita∏u. Akcje w∏asne oraz nale˝ne

wp∏aty na poczet kapita∏u akcyjnego pomniejszajà wartoÊç kapita∏u w∏asnego Spó∏ki. 

Kapita∏ z emisji akcji powy˝ej, ich wartoÊci nominalnej, tworzony jest z nadwy˝ki ceny emisyjnej akcji powy˝ej ich wartoÊci nominal-

nej pomniejszonej o koszty tej emisji. 

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spó∏ki akcyjnej lub podwy˝szeniu kapita∏u zak∏adowego zmniejszajà kapita∏ z emisji ak-

cji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej do wysokoÊci nadwy˝ki wartoÊci emisji nad wartoÊcià nominalnà akcji, a pozosta∏à ich cz´Êç Gru-

pa prezentuje w zyskach zatrzymanych. 

Zmiany wyceny wartoÊci godziwej instrumentów, zabezpieczajàcych przep∏ywy pieni´˝ne w cz´Êci uznanej za skuteczne zabezpie-

czenie, odnoszone sà na pozycj´ kapita∏ów – kapita∏u z tytu∏u stosowania rachunkowoÊci zabezpieczeƒ.

Kapita∏ w∏asny powsta∏y z zamiany d∏u˝nych papierów wartoÊciowych, zobowiàzaƒ i po˝yczek na akcje wykazuje si´ w wartoÊci no-

minalnej tych papierów wartoÊciowych, zobowiàzaƒ i po˝yczek, po uwzgl´dnieniu niezamortyzowanego dyskonta lub premii, odse-

tek naliczonych i niezap∏aconych do dnia zamiany, które nie b´dà wyp∏acone, niezrealizowanych ró˝nic kursowych oraz skapitalizowa-

nych kosztów emisji.

Kwoty powsta∏e z podzia∏u zysku, przeniesienia z kapita∏u rezerwowego z aktualizacji wyceny (na kapita∏ z aktualizacji wyceny odno-

si si´ ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià godziwà a cenà nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dost´pnych do sprze-

da˝y, jeÊli istnieje cena rynkowa, ustalona na aktywnym rynku regulowanym, albo których wartoÊç godziwa mo˝e byç ustalona w inny

wiarygodny sposób), niepodzielony wynik z lat ubieg∏ych oraz wynik roku bie˝àcego – prezentowane sà w sprawozdaniu finansowym

jako zyski zatrzymane.
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Po˝yczki i kredyty

Po˝yczki i kredyty bankowe sà poczàtkowo ujmowane w wartoÊci godziwej otrzymanych wp∏ywów, pomniejszonych o koszty trans-

akcyjne. Nast´pnie wyceniane sà po zamortyzowanej cenie nabycia przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Ró˝-

nica pomi´dzy wp∏ywami netto a wartoÊcià wykupu jest wykazywana w kosztach lub przychodach finansowych w okresie wykorzy-

stywania kredytu lub po˝yczki. 

Koszty finansowania zewn´trznego

Koszty po˝yczek i kredytów, w tym ró˝nice kursowe, powsta∏e w wyniku zaciàgni´cia po˝yczek i kredytów w walucie obcej, zgod-

nie z podejÊciem wzorcowym MSR 23 ujmowane sà w rachunku zysków i strat w okresie, którego dotyczà.

Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe

Zgodnie z zak∏adowymi systemami wynagradzania, pracownicy Grupy majà prawo do nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytal-

nych. Nagrody jubileuszowe sà wyp∏acane pracownikom po przepracowaniu okreÊlonej liczby lat. Odprawy emerytalne sà wyp∏aca-

ne jednorazowo, w momencie przejÊcia na emerytur´. WysokoÊç odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zale˝y od sta˝u pra-

cy oraz Êredniego wynagrodzenia pracownika. Grupa nie wydziela aktywów, które w przysz∏oÊci s∏u˝y∏yby uregulowaniu zobowiàzaƒ

z tytu∏u odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Grupa tworzy rezerw´ na przysz∏e zobowiàzania z tytu∏u odpraw emerytal-

nych i nagród jubileuszowych, w celu przyporzàdkowania kosztów do okresów, których dotyczà. Wed∏ug MSR 19, nagrody jubileuszo-

we sà innymi d∏ugoterminowymi Êwiadczeniami pracowniczymi, natomiast odprawy emerytalne sà programami okreÊlonych Êwiad-

czeƒ po okresie zatrudnienia. WartoÊç bie˝àca tych zobowiàzaƒ, na koniec ka˝dego roku obrotowego, jest obliczona przez niezale˝-

nego aktuariusza i przeszacowywana, je˝eli wystàpià istotne przes∏anki majàce wp∏yw na wysokoÊç tego zobowiàzania. Naliczone zo-

bowiàzania sà równe zdyskontowanym p∏atnoÊciom, które w przysz∏oÊci zostanà dokonane, z uwzgl´dnieniem rotacji zatrudnienia

i dotyczà okresu do dnia koƒczàcego rok obrotowy. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte sà o da-

ne historyczne. Zyski i straty z obliczeƒ aktuarialnych sà rozpoznawane w rachunku zysków i strat. 

Transakcje w walutach obcych

Transakcje przeprowadzane w walutach obcych sà ujmowane po przeliczeniu na walut´ funkcjonalnà, na ka˝dy dzieƒ bilansowy w na-

st´pujàcy sposób:

• pozycje pieni´˝ne w walucie obcej przelicza si´ przy zastosowaniu kursu zamkni´cia,

• pozycje niepieni´˝ne wyceniane wed∏ug kosztu historycznego wyra˝onego w walucie obcej przelicza si´ przy zastosowaniu kursu

wymiany z dnia transakcji oraz

• pozycje niepieni´˝ne, wyceniane w wartoÊci godziwej wyra˝onej w walucie obcej, przelicza si´ przy zastosowaniu kursów wymia-

ny, które obowiàzywa∏y w dniu, na który wartoÊç godziwa zosta∏a ustalona.

Zyski i straty powsta∏e w wyniku zmian kursów walut po dacie transakcji sà wykazywane jako przychody lub koszty finansowe w ra-

chunku zysków i strat. Ró˝nice kursowe ujmowane sà w rachunku zysków i strat w kwocie netto.

Instrumenty finansowe

Aktywa finansowe dzielone sà na nast´pujàce kategorie: aktywa finansowe utrzymywane do up∏ywu terminu zapadalnoÊci, aktywa finan-

sowe wyceniane wed∏ug wartoÊci godziwej przez wynik finansowy, po˝yczki i nale˝noÊci w∏asne oraz aktywa finansowe dost´pne do

sprzeda˝y. 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 zapadalno-

Êci, z wyjàtkiem kredytów i wierzytelnoÊci w∏asnych Grupy. Aktywa finansowe nabyte w celu generowania zysku dzi´ki krótkotermino-
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wym wahaniom ceny sà klasyfikowane jako aktywa finansowe wyceniane w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy.  Wszystkie pozo-

sta∏e aktywa finansowe, nieb´dàce po˝yczkami i wierzytelnoÊciami Grupy, sà aktywami finansowymi dost´pnymi do sprzeda˝y.

Inwestycje finansowe utrzymywane do up∏ywu terminu zapadalnoÊci zawierajà si´ w aktywach d∏ugoterminowych, je˝eli ich zapadal-

noÊç przekracza 12 miesi´cy od dnia bilansowego. Aktywa finansowe wyceniane wed∏ug wartoÊci godziwej przez wynik finansowy

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 wyceniane wed∏ug wartoÊci godziwej przez wynik finansowy sà wyceniane w wartoÊci godziwej, nie potràcajàc

kosztów transakcji, uwzgl´dniajàc ich wartoÊç rynkowà na dzieƒ bilansowy. Zmiany wartoÊci godziwej aktywów finansowych, wyce-

nianych wg wartoÊci godziwej, której zmiany ujmowane sà w rachunku zysków i strat, 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 utraty wartoÊci, je˝eli zosta∏y wycenione w wartoÊciach historycznych.

Dodatnià i ujemnà ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià godziwà a cenà nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dost´p-

nych 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, spowodowany 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, sà klasyfikowane jako aktywa lub zobowiàzania fi-

nansowe, wyceniane wed∏ug wartoÊci godziwej przez wynik finansowy i 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 pieni´˝ne, wykazywane sà w wartoÊci godzi-

wej, z uwzgl´dnieniem zmian tej wartoÊci:

• 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;

• przychody lub koszty uzyskane z tytu∏u rozliczenia instrumentów zabezpieczajàcych przep∏ywy pieni´˝ne korygujà wartoÊç przy-

chodów ze sprzeda˝y w okresie ich rozpoznania w 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 umo-

wy, w którà dany instrument jest wbudowany;

• samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spe∏nia∏by definicj´ instrumentu pochodnego;

• nie jest instrumentem hybrydowym (z∏o˝onym).
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Instrument hybrydowy (z∏o˝ony) nie jest wykazywany w wartoÊci godziwej, a zmiany jego wartoÊci godziwej nie sà odnoszone

w zysk/strat´ netto (tj. instrument pochodny, który jest wbudowany w sk∏adnik aktywów finansowych lub zobowiàzanie finansowe

wyceniane wed∏ug wartoÊci godziwej przez wynik finansowy, nie jest wydzielony).

Wbudowane instrumenty pochodne sà wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne, które nie sà okre-

Êlone jako instrumenty zabezpieczajàce.

Sk∏adnik aktywów finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Grupa staje si´ stronà umowy (kontraktu), z której to aktywo finan-

sowe wynika. 

Sk∏adnik aktywów finansowych wy∏àcza si´ z bilansu w przypadku, gdy wynikajàce z zawartej umowy (kontraktu) prawa do korzyÊci

ekonomicznych i ryzyka z niej wynikajàce zosta∏y zrealizowane, wygas∏y lub Grupa zrzek∏a si´ tych praw i ryzyk.

Instrumenty pochodne, z których korzysta Grupa w celu zabezpieczenia si´ przed ryzykiem zwiàzanym ze zmianami kursów walut, to

przede wszystkim kontrakty walutowe. Tego rodzaju instrumenty pochodne wyceniane sà wed∏ug wartoÊci godziwej.

WartoÊç godziwa walutowych kontraktów terminowych jest ustalana w odniesieniu do bie˝àcych kursów terminowych wyst´pujà-

cych przy kontraktach o podobnym terminie zapadalnoÊci.

W rachunkowoÊci zabezpieczeƒ, zabezpieczenia klasyfikowane sà jako zabezpieczenie przep∏ywów pieni´˝nych zabezpieczajàce

przed zmianami przep∏ywów pieni´˝nych, które mo˝na przypisaç konkretnemu rodzajowi ryzyka zwiàzanego z uj´tym sk∏adnikiem ak-

tywów, zobowiàzaƒ lub prognozowanà transakcjà, lub jako zabezpieczenie wartoÊci godziwej, które mo˝na przypisaç konkretnemu

rodzajowi ryzyka zwiàzanego z uj´tym sk∏adnikiem aktywów lub zobowiàzaƒ.

W przypadku spe∏niania warunków, umo˝liwiajàcych stosowanie specjalnych zasad rachunkowoÊci zabezpieczeƒ, cz´Êç zysku lub

straty na instrumencie zabezpieczajàcym, którà uznano za skuteczne zabezpieczenie, jest ujmowana bezpoÊrednio w kapitale w∏a-

snym, natomiast cz´Êç uznana za nieskutecznà jest ujmowana w rachunku zysków i strat.

Zyski lub straty powsta∏e w wyniku zmian wartoÊci godziwej instrumentów pochodnych, które nie spe∏niajà warunków umo˝liwiajà-

cych stosowanie specjalnych zasad rachunkowoÊci zabezpieczeƒ, sà ujmowane bezpoÊrednio w rachunku zysków i strat.

Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowoÊci zabezpieczeƒ, gdy instrument wygas∏ lub zosta∏ sprzedany, jego wykorzystanie

dobieg∏o koƒca lub nastàpi∏a jego realizacja, bàdê gdy zabezpieczenie przesta∏o spe∏niaç warunki umo˝liwiajàce stosowanie wobec

niego specjalnych zasad rachunkowoÊci zabezpieczeƒ. W takim przypadku, ∏àczny zysk lub strata na instrumencie zabezpieczajàcym,

które by∏y poczàtkowo uj´te w kapitale w∏asnym, sà nadal wykazywane w kapitale w∏asnym, a˝ do momentu wystàpienia prognozo-

wanej transakcji. Je˝eli Grupa przesta∏a spodziewaç si´, ˝e prognozowana transakcja nastàpi, wówczas uj´ty w kapitale w∏asnym

∏àczny zysk lub strata netto sà odnoszone na wynik finansowy za bie˝àcy okres.

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 bilan-

sowà danego sk∏adnika aktywów lub pasywów a jego wartoÊcià podatkowà. Aktywa oraz rezerwy z tytu∏u odroczonego podatku do-

chodowego 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 ujemnych ró˝nic przejÊciowych, jak równie˝ niewykorzystanych strat podatkowych, sà uzna-

wane tylko wówczas, jeÊli jest prawdopodobne wystàpienie w przysz∏oÊci wystarczajàcej wielkoÊci podstawy opodatkowania, od któ-

rej te ró˝nice b´dà mog∏y byç odliczone. 
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Rezerwy z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego sà tworzone w odniesieniu do wszystkich dodatnich przejÊciowych ró˝nic po-

datkowych. 

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∏u-

goterminowe w bilansie.

Aktywa trwa∏e przeznaczone do zbycia/sprzeda˝y

Aktywa trwa∏e przeznaczone do zbycia sà to aktywa spe∏niajàce nast´pujàce kryteria:

• Zarzàd Spó∏ki z∏o˝y∏ deklaracj´ sprzeda˝y;

• aktywa sà dost´pne do natychmiastowej sprzeda˝y w obecnym stanie;

• zainicjowano aktywne poszukiwanie potencjalnego nabywcy;

• transakcja sprzeda˝y jest wysoce prawdopodobna i mo˝na jà b´dzie rozliczyç w ciàgu 12 miesi´cy od podj´cia decyzji;

• cena sprzeda˝y jest racjonalna w stosunku do bie˝àcej wartoÊci godziwej;

• istnieje ma∏e prawdopodobieƒstwo wprowadzenia istotnych zmian do planu zbycia tych aktywów.

W przypadku spe∏nienia kryteriów po dacie bilansowej nie dokonuje si´ zmiany klasyfikacji aktywa na koniec roku obrotowego po-

przedzajàcego zdarzenie. Zmiana klasyfikacji zostaje odzwierciedlona w tym okresie sprawozdawczym, kiedy kryteria zosta∏y spe∏nio-

ne. Z chwilà przeznaczenia danego aktywa do zbycia nast´puje zaprzestanie naliczania amortyzacji. 

Aktywa przeznaczone do zbycia wycenia si´ wed∏ug ni˝szej z dwóch wartoÊci: wartoÊci bilansowej netto lub wartoÊci godziwej po-

mniejszonej o koszty sprzeda˝y.

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 ak-

cji w danym okresie. 

Rozwodniony zysk na jednà akcj´ dla ka˝dego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto za dany okres – skorygowane-

go o zmiany zysku wynikajàce z zamiany potencjalnych akcji zwyk∏ych – przez przewidywanà Êrednià wa˝onà liczb´ akcji.

Rezerwy 

Grupa tworzy rezerwy w przypadku, gdy na Grupie cià˝y obowiàzek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikajàcy ze zdarzeƒ prze-

sz∏ych i gdy prawdopodobne jest, ˝e wype∏nienie tego obowiàzku spowoduje koniecznoÊç wyp∏ywu z aktywów generujàcych korzy-

Êci ekonomiczne oraz mo˝na dokonaç wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiàzania. WysokoÊç utworzonych rezerw jest we-

ryfikowana na dzieƒ bilansowy w celu skorygowania ich 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 war-

toÊci spodziewanych przysz∏ych wydatków, koniecznych do uregulowania zobowiàzania. Je˝eli zastosowana zosta∏a metoda polega-

jàca na dyskontowaniu, zwi´kszenie rezerwy w zwiàzku z up∏ywem czasu jest ujmowane jako koszty finansowania zewn´trznego.

Rezerwy zwiàzane z ochronà Êrodowiska

Grupa tworzy 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 rekultywacje
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podlega okresowej weryfikacji na podstawie raportów sporzàdzonych przez niezale˝nych ekspertów. Grupa na bie˝àco dokonuje rekul-

tywacji ska˝onych gruntów, co skutkuje zmniejszeniem rezerwy na rekultywacje poprzez jej wykorzystanie.

Dotacje rzàdowe

Je˝eli istnieje uzasadniona pewnoÊç, ˝e dotacja zostanie uzyskana oraz spe∏nione zostanà wszystkie zwiàzane z nià warunki, wów-

czas dotacje rzàdowe sà ujmowane wed∏ug wartoÊci godziwej. Je˝eli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona uj-

mowana jako przychód wspó∏mierny do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensowaç. Je˝eli dotacja dotyczy sk∏adni-

ka aktywów, wówczas jej wartoÊç godziwa jest ujmowana jako przychód przysz∏ych okresów, a nast´pnie stopniowo, drogà równych

odpisów okresowych, odpisywana do rachunku zysków i strat przez szacowany okres u˝ytkowania zwiàzanego z nià sk∏adnika akty-

wów. 

Zobowiàzania 

Zobowiàzania z tytu∏u dostaw i us∏ug oraz pozosta∏e zobowiàzania wycenia si´ w kwocie wymagajàcej zap∏aty, przy czym zobowiàza-

nia finansowe, których uregulowanie zgodnie z umowà nast´puje w drodze wydania aktywów finansowych innych ni˝ Êrodki pieni´˝-

ne lub wymiany na instrument finansowy, wyceniany jest wed∏ug wartoÊci godziwej. 

Zobowiàzania i nale˝noÊci warunkowe 

Przez zobowiàzania warunkowe rozumie si´ obowiàzek wykonania Êwiadczeƒ, których powstanie jest uzale˝nione od zaistnienia okre-

Êlonych zdarzeƒ. Zobowiàzania warunkowe nie sà wykazywane w bilansie, jednak˝e ujawnia si´ informacj´ o zobowiàzaniu warunko-

wym, chyba ˝e prawdopodobieƒstwo wyp∏ywu Êrodków uosabiajàcych korzyÊci ekonomiczne jest znikome.

Zobowiàzania warunkowe, nabyte w drodze po∏àczenia jednostek gospodarczych, wykazywane sà w bilansie jako rezerwy na zobowiàzania.

Nale˝noÊci warunkowe nie sà wykazywane w bilansie, jednak˝e ujawnia si´ informacj´ o nale˝noÊci warunkowej, je˝eli wp∏yw Êrod-

ków uosabiajàcych korzyÊci ekonomiczne jest prawdopodobny.

Segmenty dzia∏alnoÊci

Zakres informacji finansowych w sprawozdawczoÊci dotyczàcej segmentów dzia∏alnoÊci w Grupie okreÊlony jest w oparciu

o wymogi MSR 14.

Grupa przyj´∏a jako podstawowy uk∏ad sprawozdawczy – podzia∏ bran˝owy czyli jako dominujàce êród∏o ryzyka i korzyÊci zwiàzanych

ze sprzeda˝à us∏ug i produktów. Natomiast jako uzupe∏niajàcy uk∏ad sprawozdawczy przyj´∏a segmenty geograficzne wed∏ug kryte-

rium rynków zbytu.

Aktywa (pasywa) segmentu sà aktywami (pasywami) operacyjnymi, wykorzystywanymi przez segment w dzia∏alnoÊci operacyjnej, któ-

re dajà si´ bezpoÊrednio przyporzàdkowaç do danego segmentu lub w oparciu o racjonalne przes∏anki przypisaç do tego segmentu. 

Wynik segmentu jest ustalany na poziomie zysku operacyjnego. Przychody, wynik, aktywa i zobowiàzania segmentów ustalane sà

przed dokonaniem wy∏àczeƒ transakcji pomi´dzy segmentami, po eliminacji w ramach segmentu.

Na potrzeby niniejszego raportu zaalokowano do poszczególnych segmentów dzia∏alnoÊci nadwy˝k´ wartoÊci godziwej, nabytych ak-

tywów netto nad cenà nabycia, proporcjonalnie do wartoÊci segmentowych aktywów Grupy Unipetrol.
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Dzia∏alnoÊç operacyjnà Grupy podzielono na trzy g∏ówne segmenty: Segment Rafineryjny, Segment Petrochemiczny, Segment Che-

miczny.

• Segment Rafineryjny obejmuje przetwórstwo ropy naftowej oraz sprzeda˝ hurtowà i detalicznà produktów rafineryjnych;

• Segment Petrochemiczny obejmuje produkcj´ i sprzeda˝ petrochemikaliów;

• Segment Chemiczny obejmuje produkcj´ oraz sprzeda˝ nawozów sztucznych i PCW. 

W sk∏ad pozosta∏ej dzia∏alnoÊci wchodzà m.in. dzia∏alnoÊç pomocnicza w PKN ORLEN SA, transportowa oraz dzia∏alnoÊç serwisowo-

-konserwacyjna i budowlana prowadzona przez pozosta∏e spó∏ki zale˝ne od PKN ORLEN SA.

Segmentowe zyski oraz aktywa okreÊlono przed dokonaniem wy∏àczeƒ mi´dzysegmentowych. Ceny sprzeda˝y w transakcjach po-

mi´dzy segmentami sà zbli˝one do cen rynkowych. Koszty operacyjne segmentu sà odpowiednio alokowane do w∏aÊciwego seg-

mentu. 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.

Szacunki Zarzàdu Spó∏ki

Sporzàdzenie sprawozdania finansowego, zgodnie z MSSF, wymaga od Zarzàdu profesjonalnych osàdów, szacunków i za∏o˝eƒ, któ-

re majà wp∏yw na przyj´te zasady oraz prezentowane wartoÊci aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki i zwiàzane

z nimi za∏o˝enia opierajà si´ na doÊwiadczeniu historycznym oraz ró˝nych innych czynnikach, które sà uznawane za racjonalne w da-

nych okolicznoÊciach, a ich wyniki dajà podstaw´ profesjonalnego osàdu co do wartoÊci bilansowej aktywów i zobowiàzaƒ, która nie

wynika bezpoÊrednio z innych êróde∏.

W istotnych kwestiach Zarzàd Spó∏ki dokonujàc szacunku opiera si´ na opiniach niezale˝nych ekspertów.

Faktyczna wartoÊç mo˝e ró˝niç si´ od wartoÊci szacowanej.

Szacunki i zwiàzane z nimi za∏o˝enia podlegajà bie˝àcej weryfikacji. Zmiana szacunków ksi´gowych jest rozpoznawana w okresie,

w którym zosta∏y one zmienione, je˝eli dotyczy to wy∏àcznie tego okresu lub w okresie bie˝àcym i przysz∏ym, je˝eli zmiany dotyczà

zarówno okresu bie˝àcego, jak i okresów przysz∏ych. 

Stosowanie zasad

Powy˝sze zasady stosuje si´ równie˝ do danych porównywalnych.

Wp∏yw nowych standardów i interpretacji na sprawozdanie finansowe Grupy

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku zosta∏y opublikowane nowe standardy, zmiany i interpretacje do Mi´dzynarodowych Standardów

SprawozdawczoÊci Finansowej, dotyczàce:

• MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – data wejÊcia w ˝ycie 1 stycznia 2007 roku,

• MSSF 8 „Segmenty dzia∏alnoÊci” – data wejÊcia w ˝ycie 1 stycznia 2009 roku,

• MSR 1 „Prezentacja sprawozdaƒ finansowych” – data wejÊcia w ˝ycie 1 stycznia 2007 roku,

• IFRIC 11 – „Grupowe i finansowe transakcje oparte na akcjach w∏asnych” – data wejÊcia w ˝ycie 1 marca 2007 roku,

• IFRIC 12 – „Umowy us∏ug koncesjonowanych” – data wejÊcia w ˝ycie 1 stycznia 2008 roku.

MSSF 8, IFRIC 11 i IFRIC 12 oczekujà na zatwierdzenie przez Uni´ Europejskà.

Grupa dokona∏a oceny skutków zastosowania tych interpretacji i zmian standardów i zidentyfikowa∏a, ˝e zmiany w zakresie MSSF 7,

MSSF 8 i MSR 1 mogà mieç wp∏yw na prezentacj´ sprawozdania finansowego w momencie zastosowania. Wed∏ug wst´pnej oceny

najwi´kszy wp∏yw na prezentacj´ sprawozdania finansowego b´dzie mia∏o zastosowanie MSSF 8 „Segmenty dzia∏alnoÊci”. Poczàw-
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szy od 1 stycznia 2009 roku, po zatwierdzeniu MSSF 8 przez Uni´ Europejskà, Grupa rozpocznie raportowanie segmentowe wed∏ug

segmentów zarzàdczych.

Wed∏ug wst´pnej oceny, zastosowanie IFRIC 11 i IFRIC 12 nie b´dzie mieç istotnego wp∏ywu na sprawozdanie finansowe.

b. Zasady konsolidacji

Jednostki zale˝ne

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje Polski Koncern Naftowy ORLEN SA oraz spó∏ki b´dàce 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 korzy-

staç z wyników jej dzia∏alnoÊci. Udzia∏ akcjonariuszy mniejszoÊciowych wykazywany jest w ramach kapita∏u w∏asnego. Zysk netto na-

le˝àcy do akcjonariuszy mniejszoÊciowych wykazywany jest w rachunku zysków i strat.

Metoda nabycia jest stosowana przy nabyciu udzia∏ów jednostek gospodarczych. Jednostki nabyte lub zbyte w ciàgu roku sà

uwzgl´dniane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednio od dnia nabycia lub do dnia sprzeda˝y.

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych (generalnie inwestycje od 20% do 50% w kapita∏ jednostki), gdzie Grupa wywiera znacz-

ny wp∏yw na polityk´ operacyjnà i finansowà, lecz ich nie kontroluje, rozliczane sà zgodnie z metodà praw w∏asnoÊci. Ocena inwe-

stycji w spó∏ki stowarzyszone ma miejsce, kiedy istniejà przes∏anki wskazujàce na to, ˝e nastàpi∏a utrata wartoÊci lub gdy odpis utra-

ty wartoÊci dokonany w latach poprzednich nie jest ju˝ wymagany.

Inwestycje w jednostkach wspó∏kontrolowanych

Inwestycje w jednostkach wspó∏kontrolowanych, gdzie Grupa sprawuje wspó∏kontrol´ ujmowane sà metodà konsolidacji proporcjo-

nalnej, zgodnie z którà proporcjonalny udzia∏ w aktywach, pasywach, przychodach i kosztach jednostki wspó∏kontrolowanej, po do-

konaniu wy∏àczeƒ efektów wzajemnych transakcji i rozliczeƒ, jest ujmowany, pozycja po pozycji, ∏àcznie z podobnymi pozycjami

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Korekty konsolidacyjne

Salda rozrachunków wewn´trznych pomi´dzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane w obr´bie Grupy oraz wszelkie wynikajàce

stàd niezrealizowane zyski lub straty, a tak˝e przychody oraz koszty Grupy sà eliminowane w trakcie sporzàdzania skonsolidowane-

go sprawozdania finansowego. Niezrealizowane zyski, wynikajàce z transakcji z jednostkami stowarzyszonymi oraz wspó∏kontrolo-

wanymi, sà wy∏àczone ze skonsolidowanego sprawozdania, proporcjonalnie do wysokoÊci udzia∏u Grupy w tych jednostkach. Niezre-

alizowane straty sà wy∏àczone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego na tej samej zasadzie co niezrealizowane zyski, do

momentu wystàpienia przes∏anek wskazujàcych na utrat´ wartoÊci.
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5. Rzeczowe aktywa trwa∏e

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Grunty 773 450 726 499 

Budynki i budowle 8 839 615 8 067 518 

Urzàdzenia techniczne i maszyny 13 629 257 8 116 051 

Ârodki transportu i pozosta∏e 875 065 600 048 

Ârodki trwa∏e w budowie 1 082 294 1 000 638 

Rzeczowe aktywa trwa∏e, razem 25 199 681 18 510 754 

Zmiany rzeczowych aktywów trwa∏ych wed∏ug grup rodzajowych:

Budynki Urzàdzenia Ârodki  Ârodki 

Grunty i budowle techniczne transportu trwa∏e Razem

i pozosta∏e w budowie

Wartosç ksi´gowa brutto

1 stycznia 2006 792 255 11 273 174 15 600 629 1 256 077 1 051 702 29 973 837

Zwi´kszenia 39 441 1 023 318 956 284 263 775 1 818 520 4 101 338

Reklasyfikacje - (32 032) 30 464 1 568 - -

Zmniejszenia (16 277) (673 199) (1 580 885) (156 947) (2 079 242)* (4 506 550)

Zwi´kszenia z tytu∏u nabycia Grupy Mo˝ejki 6 700 673 012 6 260 954 203 627 330 615 7 474 908

Ró˝nice kursowe wynikajàce z przeliczenia 

Grupy Unipetrol i ORLEN Deutschland 15 857 143 806 357 999 17 147 9 728 544 537

31 grudnia 2006 837 976 12 408 079 21 625 445 1 585 247 1 131 323 37 588 070

1 stycznia 2005 383 008 7 221 806 6 333 928 835 812 2 002 973 16 777 527

Zwi´kszenia 52 746 1 006 949 1 741 177 162 076 1 969 368 4 932 316

Reklasyfikacje - 3 082 (3 749) 667 - -

Zmniejszenia (31 010) (136 082) (289 002) (80 143) (3 076 701) (3 612 938)

Zwi´kszenia z tytu∏u nabycia Grupy Unipetrol 377 794 3 155 815 7 796 749 337 055 155 877 11 823 290

Ró˝nice kursowe wynikajàce 

z przeliczenia ORLEN Deutschland 9 717 21 604 21 526 610 185 53 642

31 grudnia 2005 792 255 11 273 174 15 600 629 1 256 077 1 051 702 29 973 837

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujàce

1 stycznia 2006 65 756 3 205 656 7 484 578 656 029 51 064 11 463 083

Amortyzacja 716 572 156 1 317 523 144 430 - 2 034 825

Inne zwi´kszenia 411 6 592 42 020 25 878 - 74 901

Odpisy aktualizujàce (3 421) (89 837) (215 372) (1 543) (2 523) (312 696)

Reklasyfikacje - 5 727 (4 896) (831) - -

Zmniejszenia (23) (185 275) (814 909) (122 971) - (1 123 178)

Ró˝nice kursowe wynikajàce z przeliczenia 

Grupy Unipetrol i ORLEN Deutschland** 1 087 53 445 187 244 9 190 488 251 454

31 grudnia 2006 64 526 3 568 464 7 996 188 710 182 49 029 12 388 389
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Budynki Urzàdzenia Ârodki  Ârodki 

Grunty i budowle techniczne transportu trwa∏e Razem

i pozosta∏e w budowie

1 stycznia 2005 40 430 1 673 026 3 117 547 421 756 46 526 5 299 285

Amortyzacja 908 563 350 1 028 977 118 193 - 1 711 428

Inne zwi´kszenia 450 14 175 15 547 11 601 - 41 773

Odpisy aktualizujàce 24 012 181 664 389 718 4 746 (7 151) 592 989

Reklasyfikacje - 1 892 (2 436) 544 - -

Zmniejszenia (71) (98 013) (273 142) (83 536) - (454 762)

Zwi´kszenia z tytu∏u nabycia Grupy Unipetrol - 864 124 3 197 088 182 264 11 689 4 255 165

Ró˝nice kursowe wynikajàce 

z przeliczenia ORLEN Deutschland 27 5 438 11 279 461 - 17 205

31 grudnia 2005 65 756 3 205 656 7 484 578 656 029 51 064 11 463 083

WartoÊç ksi´gowa netto

1 stycznia 2006 726 499 8 067 518 8 116 051 600 048 1 000 638 18 510 754

31 grudnia 2006 773 450 8 839 615 13 629 257 875 065 1 082 294 25 199 681

1 stycznia 2005 342 578 5 548 780 3 216 381 414 056 1 956 447 11 478 242

31 grudnia 2005 726 499 8 067 518 8 116 051 600 048 1 000 638 18 510 754

* W tym w 2006 roku m.in. przeniesienia na poszczególne grupy rzeczowych aktywów trwa∏ych w wysokoÊci 1 956 133 tysi´cy z∏otych.
** W tym ró˝nice kursowe wynikajàce z odpisów aktualizujàcych w wysokoÊci 26 783 tysi´cy z∏otych.

Odpisy aktualizujàce rzeczowe aktywa trwa∏e na dzieƒ 31 grudnia 2006 i 31 grudnia 2005 roku wynosi∏y odpowiednio 571 795 tys. z∏

i 857 708 tys. z∏.

W 2006 roku Grupa dokona∏a weryfikacji przyj´tych wczeÊniej okresów u˝ytkowania rzeczowych aktywów trwa∏ych. Gdyby zastosowano

ubieg∏oroczne okresy u˝ytkowania, amortyzacja by∏aby wi´ksza o 28 498 tysi´cy z∏otych. WartoÊç brutto wszystkich, w pe∏ni zamortyzo-

wanych, rzeczowych aktywów trwa∏ych b´dàcych nadal w u˝ytkowaniu wynosi 1 749 347 tysi´cy z∏otych na 31 grudnia 2006 roku

i 1 257 894 tysi´cy z∏otych na 31 grudnia 2005 roku.

Odpisy aktualizujàce, wykazane w ruchu rzeczowego majàtku trwa∏ego stanowià ró˝nic´ mi´dzy wartoÊcià ksi´gowà netto aktywów a ich

wartoÊcià odzyskiwalnà. Odpisy aktualizujàce wartoÊç majàtku trwa∏ego, powi´kszajà pozosta∏e koszty operacyjne. Odpisy aktualizujàce

z tytu∏u utraty wartoÊci rzeczowych aktywów trwa∏ych odnoszà si´ g∏ównie do magazynów sk∏adowania paliw p∏ynnych oraz stacji paliw.

Sk∏adniki rzeczowego majàtku trwa∏ego o wartoÊci bilansowej 1 263 602 tysi´cy z∏otych stanowi∏y zabezpieczenie zobowiàzaƒ Grupy

na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku, 1 314 215 tysi´cy z∏otych na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku.

6. Inwestycje w nieruchomoÊci

W 2006 i 2005 roku wystàpi∏y nast´pujàce zmiany w inwestycjach w nieruchomoÊci:

2006 2005

Inwestycje w nieruchomoÊci na poczàtek okresu 11 557 9 122 

Przeklasyfikowanie z rzeczowych aktywów trwa∏ych 20 943 -

Zwi´kszenia z tytu∏u nowo konsolidowanych spó∏ek 4 331 -

Nabycie gruntów w celu odsprzeda˝y - 104 

Przeklasyfikowanie na rzeczowe aktywa trwa∏e (1 445) -

Korekta wyceny do wartoÊci godziwej (357) 2 331 

Sprzeda˝ gruntów (104) -

Inwestycje w nieruchomoÊci na koniec okresu 34 925 11 557 



Sk∏adnikami inwestycji w nieruchomoÊci Grupy sà: budynki socjalno-biurowe, cz´Êciowo przeznaczone pod wynajem, o wartoÊci

34 737 tysi´cy z∏otych na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 11 453 tysiàce z∏otych na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku oraz grunty w kwocie

188 tysi´cy z∏otych na 31 grudnia 2006 roku i 104 tysiàce z∏otych na 31 grudnia 2005 roku.

Koszty operacyjne nieruchomoÊci inwestycyjnych na 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 wynios∏y odpowiednio 4 943 tysiàce

z∏otych i 1 016 tysi´cy z∏otych, w tym koszty generujàce przychody z czynszu odpowiednio 4 463 tysiàce z∏otych i 1 016 tysi´cy z∏otych.

WartoÊç godziwa inwestycji w nieruchomoÊci zosta∏a wyceniona i ujawniona na podstawie ekspertyzy sporzàdzonej przez niezale˝-

nego rzeczoznawc´ majàtkowego, posiadajàcego uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomoÊci inwestycyjnych, majàcego do-

Êwiadczenie w wycenach nieruchomoÊci inwestycyjnych o podobnej lokalizacji i zaliczanych do tej samej kategorii. Ze wzgl´du na

charakter inwestycji w nieruchomoÊci, do oszacowania wartoÊci godziwej zastosowano podejÊcie dochodowe. Obliczenia przepro-

wadzono przy u˝yciu techniki dyskontowania strumieni pieni´˝nych, ze wzgl´du na zmiennoÊç dochodów w przewidywanej przysz∏o-

Êci. W analizie zastosowano 5-letni okres prognozy. Do dyskontowania zastosowano stop´ dyskonta, odzwierciedlajàcà wymaganà

przez nabywców nieruchomoÊci relacj´ pomi´dzy rocznym dochodem uzyskiwanym z nieruchomoÊci a nak∏adami, jakie nale˝y po-

nieÊç na ich zakup. Prognozy zdyskontowanych przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych dla wycenianych obiektów uwzgl´dniajà warunki

zawarte we wszystkich umowach najmu oraz dowody zewn´trzne, takie jak aktualne rynkowe stawki najmu podobnych obiektów, tak

samo zlokalizowanych i b´dàcych w takim samym stanie technicznym i standardzie oraz s∏u˝àce podobnym celom.

7. WartoÊç firmy

WartoÊci firmy z konsolidacji: 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

ORLEN PetroTank Sp. z o.o. 11 298 11 298 

Ship-Service SA 3 145 3 145 

PetroProfit Sp. z o.o. 1 175 1 175 

ORLEN Petrozachód Sp. z o.o. 9 886 - 

WartoÊç firmy spó∏ek Grupy Mo˝ejki* 1 301 - 

Pozosta∏e 658 2 012 

Razem wartoÊç firmy z konsolidacji 27 463 17 630 

WartoÊç firmy z po∏àczenia: 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 51 146 51 146 

WartoÊç firmy spó∏ek z Grupy Unipetrol 34 472 35 617 

Spolana a.s. 8 218 - 

ORLEN Deutschland AG 9 256 10 413 

Mo˝ejki Elektrine 12 509 - 

Pozosta∏e 640 641 

Razem wartoÊç firmy z po∏àczenia 116 241 97 817 

Razem 143 704 115 447 

W 2006 i 2005 roku wystapi∏y nastepujàce zmiany wartoÊci firmy: 2006 2005

WartoÊç Firmy z konsolidacji na poczàtek okresu 17 630 20 501 

Zwi´kszenia w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 316 292 629 

ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. 9 886 - 

Grupa Mo˝ejki** 305 105 - 

WartoÊç firmy spó∏ek z Grupy Mo˝ejki* 1 301 - 

Pozosta∏e 629 

Zmniejszenia w okresie 1 stycznia – 31 grudnia (306 459) (3 500)

Grupa Mo˝ejki** (305 105)
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2006 2005

Ship-Service SA - (3 500)

Pozosta∏e (1 354) - 

WartoÊci firmy z konsolidacji na koniec okresu 27 463 17 630 

2006 2005

WartoÊç firmy z po∏àczenia na poczàtek okresu 97 817 51 667 

Zwi´kszenia w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 20 727 46 150 

Mo˝ejki Elektrine 12 509 - 

Spolana a.s. 8 218 - 

WartoÊç firmy spó∏ek z Grupy Unipetrol - 35 617 

ORLEN Deutschland AG - 10 413 

Pozosta∏e - 120 

Zmniejszenia w okresie 1 stycznia – 31 grudnia (3 932) - 

WartoÊç firmy spó∏ek z Grupy Unipetrol (2 833) - 

ORLEN Deutschland AG (1 099) - 

Ró˝nice kursowe 1 629 - 

WartoÊci firmy z po∏àczenia na koniec okresu 116 241 97 817 

* WartoÊç firmy powsta∏a w procesie konsolidacji Grupy Mo˝ejki.
** WartoÊç firmy powsta∏a po nabyciu akcji Mo˝ejek. Szczegó∏owe informacje w nocie 37a5.

8. WartoÊci niematerialne

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Patenty i znaki towarowe 460 148 459 161 

Oprogramowanie 30 287 24 482 

Pozosta∏e* 129 348 29 524 

WartoÊci niematerialne razem 619 783 513 167 

* W tym na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku 88 771 tysi´cy z∏otych wycena nabytych praw do emisji CO2 w Grupie Mo˝ejki
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Zmiany stanu wartoÊci niematerialnych przedstawia∏y si´ nast´pujàco:

Oprogramowanie Patenty i znaki Pozosta∏e Razem

towarowe

WartoÊç ksi´gowa brutto

1 stycznia 2006 134 077 771 210 54 468 959 755

Zwi´kszenia 11 082 48 559 18 556 78 197 

Zmniejszenia (6 598) (55 249) (23 153) (85 000)

Zwi´kszenia z tytu∏u nabycia Grupy Mo˝ejki 8 491 1 337 102 916 112 744 

Ró˝nice kursowe wynikajàce z przeliczenia 

Grupy Unipetrol i ORLEN Deutschland 4 657 14 373 2 219 21 249

31 grudnia 2006 151 709 780 230 155 006 1 086 945

1 stycznia 2005 34 940 439 241 5 542 479 723

Zwi´kszenia 4 545 23 952 9 950 38 447 

Zmniejszenia (2 818) (1 300) (1 767) (5 885)

Zwi´kszenia z tytu∏u nabycia Grupy Unipetrol 97 410 309 317 40 743 447 470

31 grudnia 2005 134 077 771 210 54 468 959 755

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujàce

1 stycznia 2006 109 595 312 049 24 944 446 588

Amortyzacja 13 717 49 623 4 627 67 967

Inne zwi´kszenia 223 3 990 4 149 8 362

Odpisy aktualizujàce - (33 844) 19 (33 825)

Zmniejszenia (6 144) (16 633) (9 019) (31 796)

Ró˝nice kursowe wynikajàce z przeliczenia 

Grupy Unipetrol i ORLEN Deutschland* 4 031 4 897 938 9 866

31 grudnia 2006 121 422 320 082 25 658 467 162

1 stycznia 2005 20 337 162 572 2 237 185 146

Amortyzacja 12 689 46 182 3 272 62 143

Inne zwi´kszenia 1 766 3 798 1 516 7 080

Odpisy aktualizujàce 987 32 596 584 34 167

Zmniejszenia (4 397) (2 124) (351) (6 872)

Zwi´kszenia z tytu∏u nabycia Grupy Unipetrol 78 213 69 025 17 686 164 924

31 grudnia 2005 109 595 312 049 24 944 446 588

WartoÊç ksi´gowa netto

1 stycznia 2006 24 482 459 161 29 524 513 167

31 grudnia 2006 30 287 460 148 129 348 619 783

1 stycznia 2005 14 603 276 669 3 305 294 577

31 grudnia 2005 24 482 459 161 29 524 513 167

* W tym ró˝nice kursowe, wynikajàce z odpisów aktualizujàcych w wysokoÊci 1 331 tysi´cy z∏otych.
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Odpisy aktualizujàce wartoÊci niematerialne wynosi∏y na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku odpowiednio 1 832 tysiàce

z∏otych i 34 326 tysi´cy z∏otych.

W 2006 roku Grupa dokona∏a weryfikacji przyj´tych wczeÊniej okresów u˝ytkowania wartoÊci niematerialnych. Gdyby zastosowano

ubieg∏oroczne okresy u˝ytkowania to nie spowodowa∏oby to istotnej korekty amortyzacji. WartoÊç brutto wszystkich, w pe∏ni zamor-

tyzowanych, wartoÊci niematerialnych b´dàcych nadal w u˝ytkowaniu wynosi 218 819 tysi´cy z∏otych na 31 grudnia 2006 roku

i 154 110 tysi´cy z∏otych na 31 grudnia 2005 roku.

Grupa rozpozna∏a w ewidencji pozabilansowej prawa wieczystego u˝ytkowania gruntu, otrzymane na mocy decyzji administracyjnej

wycenione wg wartoÊci godziwej w wysokoÊci 1 042 248 tysi´cy z∏otych na dzieƒ bilansowy.

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku Grupa posiada∏a koncesje z tytu∏u us∏ug, polegajàcych na Êwiadczeniach pu-

blicznych, z tytu∏u których wnoszone sà coroczne op∏aty obcià˝ajàce wynik finansowy danego okresu. 

Grupa posiada koncesje na nast´pujàce rodzaje dzia∏alnoÊci:

• obrót energià elektrycznà na okres 05.11.1998–15.07.2009

• przesy∏anie i dystrybucj´ energii elektrycznej na okres 05.11.1998–15.07.2009

• wytwarzanie i obrót ciep∏em na okres 05.11.1998–15.04.2013

• przesy∏anie i dystrybucj´ ciep∏a na okres 05.11.1998–25.02.2010

• wytwarzanie energii elektrycznej na okres 05.11.1998–15.10.2010.

9. Aktywa finansowe

a) Istotne akcje i udzia∏y w pozosta∏ych jednostkach

Udzia∏ Grupy w kapitale/ Podstawowa dzia∏alnoÊç

Prawa g∏osu na dzieƒ

Siedziba 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia

2006 2005 2006 2005

Agrobohemie a.s.* Republika 263 201 251 169 50,00% 50,00% sprzeda˝ hurtowa

Czeska

– Praga

Synthesia a.s. Republika 245 794 234 442 38,90% 38,90% produkcja wyrobów 

(dawniej Aliachem a.s.)* Czeska chemicznych

– Pardubice

Telewizja Familijna** Polska 26 004 26 004 11,96%/9,61% 11,96%/9,61% dzia∏alnoÊç  

– Warszawa radiowa i telewizyjna

SK Eurochem Sp. z o.o. Polska 25 203 25 203 17,37% 17,37% produkcja 

– W∏oc∏awek wyrobów chemicznych

Naftoport Sp. z o.o. Polska 31 026 39 502 14,10% 17,95% budowa 

– Gdaƒsk i eksploatacja stanowisk

prze∏adunkowych paliw p∏ynnych

Pozosta∏e 23 150 47 089

Razem 614 378 623 409 
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31 grudnia 31 grudnia

2006 2005

Odpis z tytu∏u utraty wartoÊci (26 004) (26 004)

Telewizja Familijna**

Odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci (17 442) (46 421)

w pozosta∏ych spó∏kach

Razem odpisy z tytu∏u (43 446) (72 425)

trwa∏ej utraty wartoÊci

WartoÊç netto istotnych udzia∏ów 570 932 550 984

i akcji w jednostkach pozosta∏ych

b) Inwestycje utrzymywane do up∏ywu terminu zapadalnoÊci

31 grudnia 31 grudnia

2006 2005

Telewizja Familijna SA obligacje** 26 000 26 000 

Odpis z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci** (26 000) (26 000)

WartoÊç netto inwestycji utrzymywanych - -

do up∏ywu zapadalnoÊci

Razem wartoÊç netto aktywów finansowych 570 932 550 984

* WartoÊç akcji w CZK nie ulega zmianie. Zmiana w okresie wynika z przeliczenia wartoÊci akcji w CZK na wartoÊci akcji w PLN.
** W dniu 8 kwietnia 2003 roku og∏oszono upad∏oÊç spó∏ki Telewizja Familijna SA; wartoÊç ksi´gowa akcji i obligacji na 31 grudnia 2006 roku i na 31 grudnia 2005 roku jest obj´ta odpisem aktualizujàcym

w pe∏nej wysokoÊci.

10. Akcje i udzia∏y w jednostkach wycenianych metodà praw w∏asnoÊci

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 i 31 grudnia 2005 roku Grupa posiada∏a udzia∏y i akcje w nast´pujàcych jednostkach wycenianych metodà

praw w∏asnoÊci:

WartoÊç bilansowa na dzieƒ Udzia∏ Grupy w kapitale/ Podstawowa dzia∏alnoÊç

Prawa g∏osu na dzieƒ

31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia

2006 2005 2006 2005

Polkomtel SA 687 694 929 035 19,61% 19,61% Êwiadczenie us∏ug

w zakresie telefonii komórkowej

Niezale˝ny Operator 18 033 18 033 35,00% 35,00% us∏ugi 

Mi´dzystrefowy Sp. z o.o.* telekomunikacyjne

P∏ocki Park - 12 730 - 50,00% doradztwo 

Przemys∏owo-Technologiczny SA w zakresie prowadzenia

dzia∏alnoÊci gospodarczej 

Inne 10 576 65 279

Razem 716 303 1 025 077

* Informacje szczegó∏owe w nocie 35q
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Zgodnie z MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych”, poni˝ej ujawniono skrócone informacje finansowe, obejmujàce ∏àcz-

ne wartoÊci aktywów i zobowiàzaƒ na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku, przychodów, kosztów finansowych i wyso-

koÊci zysku za rok 2006 i rok 2005 w Spó∏ce Polkomtel SA:

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Polkomtel SA

Aktywa obrotowe 1 091 960 1 208 938

Aktywa trwa∏e 6 588 996 6 388 196

Zobowiàzania krótkoterminowe 2 121 991 830 621

Zobowiàzania d∏ugoterminowe 842 176 862 068 

Przychody 7 359 014 6 495 963

Zysk z dzia∏alnoÊci operacyjnej 1 475 544 1 358 557

Koszty finansowe (143 826) (124 367)

Zysk przed opodatkowaniem 1 403 347 1 310 746

Obcià˝enia z tytu∏u podatku dochodowego (281 677) (243 641)

Zysk netto 1 121 670 1 067 105

11. Pozosta∏e aktywa trwa∏e

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Nale˝noÊci z tytu∏u zaliczek na Êrodki trwa∏e w budowie 83 467 -   

Nale˝noÊci z tytu∏u udzielonych d∏ugoterminowych po˝yczek 22 002 -   

Nale˝noÊci z tytu∏u sprzeda˝y Êrodków trwa∏ych 8 561 5 816 

Kaucje gwarancyjne zdeponowane w banku - 2 532 

Pozosta∏e 2 518 4 750 

Razem 116 548 13 098

12. Zapasy

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Materia∏y 3 706 674 3 200 388 

Pó∏produkty i produkty w toku 752 141 714 968 

Produkty gotowe 2 495 637 1 840 782 

Towary 444 404 357 099 

Zapasy netto, razem 7 398 856 6 113 237 

WartoÊç zapasów wycenionych do wartoÊci netto mo˝liwej do uzyskania wynosi 1 388 299 tysi´cy z∏otych na dzieƒ 31 grudnia 2006

roku i 846 202 tysiàce z∏otych na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku. Odpisy aktualizujàce wartoÊç zapasów do wartoÊci netto mo˝liwej do

uzyskania wynios∏y 74 151 tysi´cy z∏otych w 2006 roku i 66 006 tysi´cy z∏otych w 2005 roku.

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku na zapasach o wartoÊci bilansowej odpowiednio 185 094 i 157 414 tysi´cy

z∏otych na ka˝dy dzieƒ bilansowy by∏ ustanowiony zastaw jako zabezpieczenie zobowiàzaƒ Grupy.

Poczàwszy od 2002 roku wymagany poziom zapasów obowiàzkowych tworzy si´ na podstawie harmonogramu zgodnie z rozporzà-

dzeniem Ministra Gospodarki (aktualnie obowiàzuje rozporzàdzenie z dnia 19 grudnia 2005 roku, Dz. U. Nr 266, poz. 2240), tak aby na

koniec 2008 roku ich wielkoÊç osiàgn´∏a poziom odpowiadajàcy 76 dniom dziennej produkcji wraz z importem i nabyciem wewnàtrz-
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wspólnotowym paliw ciek∏ych, osiàgni´ty w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszonych o eksport i dostaw´ wewnàtrzwspól-

notowà (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).

Szczegó∏owy sposób tworzenia i ustalania iloÊci zapasów obowiazkowych paliw ciek∏ych okreÊla rozporzàdzenie Ministra Gospodar-

ki z dnia 12 maja 2006 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 642).

W marcu 2007 roku zosta∏a podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nowa ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post´powania w sytuacjach zagro˝enia bezpieczeƒstwa paliwowego paƒstwa i zak∏óceƒ

na rynku naftowym, która wprowadza dodatkowe zapisy, funkcjonujàce w paƒstwach cz∏onkowskich Mi´dzynarodowej Agencji Ener-

getycznej, której Polska ma zostaç cz∏onkiem w 2007 roku.

Nowa ustawa wprowadza dodatkowe elementy, takie jak:

• powi´kszanie zapasów obowiàzkowych o 10% na poczet tzw. zapasów niedost´pnych, 

• zmian´ sposobu wyliczania zapasów (iloÊç sprzedana w kraju zosta∏a zastàpiona, w metodzie wyliczenia, importem netto ropy), 

• tworzenie 30-dniowych zapasów LPG.

Bioràc pod uwag´ powy˝sze, nale˝y spodziewaç si´ wzrostu kosztów utrzymania zapasów.

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku wartoÊç zapasów obowiàzkowych w Grupie wynios∏a odpowiednio 2 701 606

i 1 953 479 tysi´cy z∏otych.

13. Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug oraz pozosta∏e nale˝noÊci

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug 4 725 256 4 006 631 

Nale˝noÊci z tytu∏u podatku akcyzowego i op∏aty paliwowej 215 777 158 649 

Nale˝noÊci z tytu∏u innych podatków, dotacji, ce∏, 

ubezpieczeƒ spo∏ecznych i zdrowotnych oraz innych Êwiadczeƒ 549 676 374 303 

Nale˝noÊci z tytu∏u sprzeda˝y sk∏adników rzeczowych aktywów trwa∏ych 17 865 55 120 

Zaliczki na Êrodki trwa∏e w budowie 106 473 25 320 

Nale˝noÊci z tytu∏u odszkodowaƒ dotyczàcych ubezpieczeƒ Grupy Mo˝ejki 566 412 - 

Pozosta∏e nale˝noÊci 112 213 157 615 

Nale˝noÊci netto 6 293 672 4 777 638 

Odpis aktualizujàcy wartoÊç nale˝noÊci 591 275 581 077 

Nale˝noÊci brutto 6 884 947 5 358 715 

Nale˝noÊci obejmujà nale˝noÊci w walutach obcych w wysokoÊci 3 303 455 tysi´cy z∏otych na 31 grudnia 2006 roku i 1 905 490 tysi´cy

z∏otych na 31 grudnia 2005 roku. Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug wynikajà g∏ównie ze sprzeda˝y wyrobów gotowych i towarów han-

dlowych. 

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, niemieckiej, czeskiej i litewskiej. 

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 5 528 219 tysi´cy z∏otych. W ocenie Zarzàdu, ryzyko zagro-

˝onych nale˝noÊci jest odzwierciedlone poprzez dokonanie odpisu aktualizujàcego na nale˝noÊci wàtpliwe.
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Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku na nale˝noÊciach o wartoÊci bilansowej odpowiednio 469 587 i 450 880 tysi´cy

z∏otych by∏a ustanowiona cesja jako zabezpieczenie zobowiàzaƒ Grupy, w tym zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego IKS „Solino” SA

w postaci cesji wierzytelnoÊci od PKN ORLEN SA z tytu∏u umowy dzier˝awy podziemnego magazynu ropy i paliw odpowiednio

115 925 tysi´cy z∏otych na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 117 133 tysi´cy z∏otych na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku.

Odpisy aktualizujàce wartoÊci nale˝noÊci:

2006 2005

Odpisy aktualizujàce na poczàtek okresu 581 077 474 177 

Utworzenie 167 280 413 289 

Rozwiàzanie (120 136) (258 187)

Wykorzystanie (46 031) (45 326)

Ró˝nice kursowe 9 085 (2 876)

Odpisy aktualizujàce na koniec okresu 591 275 581 077 

14. Krótkoterminowe papiery wartoÊciowe

Krótkoterminowe papiery wartoÊciowe na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku zawiera∏y obligacje skarbowe i bony

skarbowe, d∏u˝ne papiery wartoÊciowe i inne krótkoterminowe papiery wartoÊciowe w wysokoÊci odpowiednio: 7 424 tysiàce z∏otych

i 104 938 tysi´cy z∏otych, w tym:

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Wyceniane wg wartoÊci godziwej przez wynik finansowy 48 89 465 

Utrzymywane do terminu zapadalnoÊci 7 376 12 969 

Dost´pne do sprzeda˝y - 2 504 

Razem 7 424 104 938 

15. Rozliczenia mi´dzyokresowe

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Op∏aty za dzier˝aw´ majàtku 8 741 16 323

Koszty ubezpieczenia 60 816 67 883

Prace badawczo-rozwojowe 4 879 7 379

Op∏ata za prawo wieczystego u˝ytkowania gruntów 727 1 078

Inne przedp∏aty 17 548 27 353

Rezerwa na przychód ze sprzeda˝y komisowej 11 016 2 453

Pozosta∏e* 17 631 23 384

Razem 121 358 145 853

* Na wartoÊç pozosta∏ych rozliczeƒ mi´dzyokresowych sk∏adajà si´: podatek na Êrodki transportu, op∏aty drogowe i inne
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16. Ârodki pieni´˝ne

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Ârodki pieni´˝ne w kasie i na rachunkach bankowych 2 246 710 1 031 657 

Pozosta∏e Êrodki pieni´˝ne (w tym Êrodki pieni´˝ne w drodze) 104 608 95 134 

Pozosta∏e aktywa pieni´˝ne 2 12 

Razem Êrodki pieni´˝ne 2 351 320 1 126 803 

w tym: Êrodki pieni´˝ne o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania 69 440 100 535 

Ârodki pieni´˝ne w walutach obcych na 31 grudnia 2006 roku wynoszà 1 800 982 tysiàce z∏otych, a na 31 grudnia 2005 roku wyno-

szà 735 429 tysi´cy z∏otych.

Z uwagi na wspó∏prac´ Grupy, g∏ównie z renomowanymi polskimi i mi´dzynarodowymi bankami ryzyko zwiàzane z lokowaniem Êrod-

ków pieni´˝nych jest znaczàco ograniczone. 

W Grupie Kapita∏owej, poczàwszy od 2001 roku, funkcjonuje system cash poolingu. Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku systemem tym

obj´to 29 spó∏ek Grupy Kapita∏owej. Koncentracja krajowych Êrodków pieni´˝nych w systemie cash poolingu odbywa si´ przy udzia-

le trzech banków, natomiast koncentracja Êrodków walutowych odbywa si´ przy udziale jednego banku. W zwiàzku z zastosowaniem

tego systemu Grupa uzyskuje wymierne korzyÊci finansowe.

Ârodki pieni´˝ne podlegajàce ograniczeniu w dysponowaniu na dzieƒ 31 grudnia 2006 i 31 grudnia 2005 roku wynios∏y odpowiednio

69 440 tysi´cy z∏otych oraz 100 535 tysi´cy z∏otych (kwoty te dotyczà g∏ównie blokad Êrodków pieni´˝nych na rachunkach banko-

wych w zwiàzku z zaciàgni´tymi kredytami).

17. Pozosta∏e aktywa finansowe

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Wycena instrumentów pochodnych 55 446 103 620 

Krótkoterminowe bony stanowiàce zabezpieczenie kredytu 239 534 -   

Pozosta∏e 7 027 8 279 

Razem 302 007 111 899 
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18. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y

W Grupie PKN ORLEN SA na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku do aktywów trwa∏ych przeznaczonych do sprzeda˝y

zakwalifikowano nast´pujàce pozycje aktywów:

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Aktywa spó∏ki Kaucuk1 1 009 846 - 

Udzia∏y w AW SA Holand II BV - 72 469 

Udzia∏y w Celio2 10 912 10 410 

Udzia∏y w spó∏ce Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka”3 2 262 - 

Inne aktywa przeznaczone do zbycia4 7 588 5 965 

Razem 1 030 608 88 844 

1 Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku Unipetrol posiada∏ 6 236 000 akcji stanowiàcych 100% akcji w kapitale zak∏adowym spó∏ki Kaucuk. Spó∏ka ta zajmuje si´ produkcjà tworzyw sztucznych i gumy synte-
tycznej, stanowi cz´Êç segmentu petrochemicznego. Aktywa Kaucuk zosta∏y sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y w wartoÊci godziwej, pomniejszonej o zobowiàzania i koszty zbycia. Umo-
wa sprzeda˝y zosta∏a zawarta w dniu 30 stycznia 2007 roku. 

2 Udzia∏ Grupy Unipetrol w spó∏ce CELIO stanowiàcy 51,06% udzia∏ów w kapitale zak∏adowym spó∏ki, zosta∏ zaklasyfikowany jako aktywo trwa∏e, przeznaczone do sprzeda˝y, poniewa˝ jego wartoÊç bi-
lansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzeda˝y, a nie poprzez jego dalsze wykorzystanie. Zarzàd Unipetrol zaakceptowa∏ plan sprzeda˝y aktywa. Z oferty otrzymanej od po-
tencjalnego kupca wynika, i˝ wartoÊç godziwa udzia∏u przekroczy wartoÊç bilansowà, powi´kszonà o koszty zwiàzane ze sprzeda˝à. Sprzeda˝ spodziewana jest w pierwszej po∏owie 2007 roku. Ró˝nice
w wartoÊci wynikajà z ró˝nic kursowych, wynikajàcych z przeliczeƒ.

3 Udzia∏y ORLEN Medica w spó∏ce Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka”, stanowiàce 98,54% udzia∏ów w kapitale w∏asnym. Udzia∏y te zosta∏y zaklasyfikowane jako dost´pne do sprzeda˝y, po podj´ciu uchwa-
∏y przez zarzàd spó∏ki ORLEN Medica w dniu 20 grudnia 2006 roku o rozpocz´ciu procesu dezinwestycji. Udzia∏y te zosta∏y wycenione wed∏ug ceny zakupu, wartoÊç godziwa spó∏ki wynosi 5 891 tysi´cy z∏otych

4 Pozycja inne aktywa przeznaczone do zbycia obejmuje inne pozycje majàtku trwa∏ego: budynki i budowle, grunty, urzàdzenia techniczne i maszyny, Êrodki transportu i pozosta∏e.

19. Kredyty i po˝yczki

Nota 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Kredyty bankowe (a) 9 893 499 3 956 721

Po˝yczki (b) 2 885 13 065

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe (c) 592 721 547 011

Razem 10 489 105 4 516 797

z tego:

Cz´Êç krótkoterminowa 4 277 912 1 110 819

Cz´Êç d∏ugoterminowa 6 211 193 3 405 978

ZapadalnoÊç rat kapita∏owych na 31 grudnia 2006 i na 31 grudnia 2005 roku przedstawia∏a si´ nast´pujàco:

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Do jednego roku 4 277 912 1 110 819

Od 1 roku do 5 lat 5 625 832 2 664 921

Powy˝ej 5 lat 585 361 741 057

10 489 105 4 516 797

WartoÊç kredytów i po˝yczek zaciàgni´tych przez Grup´ oraz wyemitowanych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych wzros∏a o

5 972 308 tysi´cy z∏otych netto w 2006 roku. 
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Zmiana zad∏u˝enia wynika przede wszystkim z:
• zaciàgni´cia kredytów walutowych przeliczonych na PLN: 

800 000 tys. EUR (3 053 200 tys. PLN) kredyt konsorcjalny, wielowalutowy, krótkoterminowy, pomostowy (BNP Paribas jako Agent)

348 269 tys. USD (1 069 912 tys. PLN) kredyt konsorcjalny, wielowalutowy (BTM jako Agent)  – w 2006 roku nastàpi∏o przewalutowanie  

transzy 215 910 tys. USD na 181 061 tys. EUR

300 000 tys. USD (861 844 tys. PLN) kredyt konsorcjalny, wielowalutowy (BNP Paribas jako Agent)

230 000 tys. EUR (877 795 tys. PLN) kredyt konsorcjalny, wielowalutowy, d∏ugoterminowy, rewolwingowy (BNP Paribas jako Agent)

171 596 tys. EUR (663 098 tys. PLN) kredyt konsorcjalny, wielowalutowy (BTM jako Agent)

16 210 tys. EUR (63 203 tys. PLN) w Konsorcjum Banków Societe Generale jako Lidera 

2 473 tys. USD (7 198 tys. PLN) w Banku Pekao SA

• zaciàgni´cia kredytów przez Grup´ Unipetrol w kwocie 19 078 646 tys. CZK (2 632 853 tys. PLN)

• zwi´kszenie zad∏u˝enia w Grupie Unipetrol z tytu∏u wyceny d∏u˝nych papierów wartoÊciowych w kwocie 393 117 tysiàce CZK (54 250 tys. PLN)

• zaciàgni´cia kredytów przez ORLEN Deutschland AG w kwocie 40 018 tys. EUR (156 033 tys. PLN)

• zwi´kszenie zad∏u˝enia w kwocie 470 236 tys. USD (1 368 621 tys. PLN) z tytu∏u nabycie Grupy Mo˝ejki

• zaciàgni´cia kredytów w PLN:

128 176 tys. PLN w PKO BP SA

32 477 tys. PLN w BH w Warszawie SA

19 455 tys. PLN w Banku Pekao SA

23 856 tys. PLN w MILLENNIUM Bank SA

14 344 tys. PLN w Banku Ochrony Ârodowiska SA

11 797 tys. PLN w ING Banku Âlàskim SA

5 281 tys. PLN w BPH SA 

2 861 tys. PLN w HVB Bank a.s.

1 282 tys. PLN Fortis Bank SA

115 tys. PLN Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska

61 863 tys. PLN wynika z ró˝nic kursowych PKN ORLEN SA 

27 624 tys. PLN wynika z ró˝nic kursowych Grupy Unipetrol

• sp∏aty kredytów walutowych przeliczonych na PLN: 

218 269 tys. USD (695 993 tys. PLN) kredyt konsorcjalny, dwuwalutowy (ING jako Agent) 

171 596 tys. EUR (663 098 tys. PLN) kredyt konsorcjalny, dwuwalutowy (ING jako Agent) 

11 190 tys. EUR (44 034 tys. PLN) w Konsorcjum Banków Societe Generale jako Lidera 

2 358 tys. USD (7 476 tys. PLN) kredyt konsorcjalny, wielowalutowy (BTM jako Agent)

2 225 tys. CHF (5 633 tys. PLN) w BPH SA

109 tys. USD (343 tys. PLN) w BRE Bank SA

• sp∏ata kredytów przez Grup´ Unipetrol w kwocie 22 887 138 tys. CZK (3 158 425 tys. PLN)

• sp∏ata kredytów przez ORLEN Deutschland A.G. w kwocie 74 327 tys. EUR (289 809 tys. PLN) 

• zmniejszenie zad∏u˝enia z tytu∏u sp∏aty odsetek od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych w Grupie Unipetrol, w kwocie 254 081 tys. CZK (35 063 tys. PLN)

• sp∏aty kredytów i po˝yczek w PLN:

131 060 tys. PLN w PKO BP SA

46 558 tys. PLN w BH w Warszawie SA

33 291 tys. PLN w Banku Pekao SA

17 113 tys. PLN w BPH SA 

15 398 tys. PLN w Banku Ochrony Ârodowiska SA

10 295 tys. PLN Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska

8 358 tys. PLN w HVB Bank a.s.

1 500 tys. PLN w BG˚ SA

1 315 tys. PLN BRE BANK SA

45 tys. PLN wynika z ró˝nic kursowych ORLEN Deutschland AG

23 tys. PLN wynika z ró˝nic kursowych Ship-Service SA
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a. Kredyty bankowe w podziale na waluty (w tysiàcach z∏otych)

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

PLN (1) 504 704 510 743

USD (2) 2 645 573 730 065

CHF (3) 1 177 6 738

EUR (4) 6 009 960 1 451 030

CZK (5) 732 085 1 258 145

Razem 9 893 499 3 956 721

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 i 31 grudnia 2005 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 2006 Saldo zad∏u˝enia Mar˝a/stopa zawiera si´ w granicach

Stopa zmienna 504 704

T/N WIBOR 0,06% - 0,70%

1M WIBOR 0,06% - 3,60%

3M WIBOR 0,55% - 1,90%

Razem z∏oty polski 504 704

Dolar amerykaƒski (2)

31 grudnia 2006 Saldo zad∏u˝enia Mar˝a/stopa zawiera si´ w granicach

Sta∏a stopa procentowa 883 741 4,20% - 7,00%

Stopa zmienna 1 761 832

1M LIBOR 0,50% - 1,35%

6M LIBOR 0,15% - 0,90%

Razem dolar amerykaƒski 2 645 573

Frank szwajcarski (3)

31 grudnia 2006 Saldo zad∏u˝enia Mar˝a/stopa zawiera si´ w granicach

Stopa zmienna 1 177

3M LIBOR do 1,00%

Razem frank szwajcarski 1 177

EUR (4)

31 grudnia 2006 Saldo zad∏u˝enia Mar˝a/stopa zawiera si´ w granicach

Sta∏a stopa procentowa 186 731 2,60% - 6,40%

Stopa zmienna 5 823 229

1M EURIBOR 0,50% - 0,75%

3M EURIBOR 0,50% - 3,80%

6M EURIBOR 0,12% - 1,62%

Razem EUR 6 009 960
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Korona czeska (5)

31 grudnia 2006 Saldo zad∏u˝enia Mar˝a/stopa zawiera si´ w granicach

Stopa zmienna 732 085

T/N PRIBOR do 0,60%

1T PRIBOR do 0,50%

14D PRIBOR do 0,35%

1M PRIBOR 0,25% - 0,95%

3M PRIBOR 0,50% - 1,20%

6M PRIBOR do 0,80%

Razem korona czeska 732 085

Razem 9 893 499

Z∏oty polski (1)

31 grudnia 2005 Saldo zad∏u˝enia Mar˝a/stopa zawiera si´ w granicach

Stopa zmienna 510 743

T/N WIBOR 0,06% - 1,00%

1M WIBOR 0,07% - 3,00%

3M WIBOR 0,55% - 3,00%

Razem z∏oty polski 510 743

Dolar amerykaƒski (2)

31 grudnia 2005 Saldo zad∏u˝enia Mar˝a/stopa zawiera si´ w granicach

Stopa zmienna 730 065

1M LIBOR 0,40% - 1,35%

3M LIBOR 0,40% - 2,70%

6M LIBOR do 0,15%

Razem dolar amerykaƒski 730 065

Frank szwajcarski (3)

31 grudnia 2005 Saldo zad∏u˝enia Mar˝a/stopa zawiera si´ w granicach

Stopa zmienna 6 738

3M LIBOR do 1,00%

Razem frank szwajcarski 6 738

EUR (4)

31 grudnia 2005 Saldo zad∏u˝enia Mar˝a/stopa zawiera si´ w granicach

Sta∏a stopa procentowa 88 962 2,60% - 7,30%

Stopa zmienna 1 362 068

1M LIBOR do 1,00%

1M EURIBOR 0,40% - 1,00%

3M EURIBOR 0,40% - 1,50%

6M EURIBOR 0,30% - 1,35%

Razem EUR 1 451 030
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Korona czeska (5)

31 grudnia 2005 Saldo zad∏u˝enia Mar˝a/stopa zawiera si´ w granicach

Sta∏a stopa procentowa 7 978 2,00% - 3,27%

Stopa zmienna 1 250 167

1D PRIBOR do 0,30%

1W PRIBOR do 0,30%

2W PRIBOR 0,25% - 0,70%

1M PRIBOR 0,45% - 0,90%

3M PRIBOR 0,60% - 0,80%

6M PRIBOR 0,48% - 0,90%

Razem korona czeska 1 258 145

Razem 3 956 721

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 i 31 grudnia 2005 roku stopy procentowe kszta∏towa∏y si´ nast´pujàco dla wybranych baz:

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

T/N Wibor 4,11% 4,60%

1M Wibor 4,12% 4,60%

3M Wibor 4,20% 4,60%

1M Euribor 3,6330% 2,4070%

3M Euribor 3,7250% 2,4870%

6M Euribor 3,8530% 2,6370%

1M Libor (USD) 5,3218% 4,3900%

3M Libor (USD) 5,3600% 4,5362%

6M Libor (USD) 5,3700% 4,7000%

1M Libor (EUR) 3,6335% 2,4021%

3M Libor (CHF) 2,1000% 1,0100%

Stopy redyskontowe NBP 4,25% 4,75%

Na 31 grudnia 2006 roku na aktywach Grupy zabezpieczone by∏y po˝yczki i kredyty w kwocie 1 042 949 tysi´cy z∏otych, a na 31 grud-

nia 2005 roku w kwocie 1 362 086 tysi´cy z∏otych.

b. Po˝yczki

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej 115 -

Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska 2 770 13 065

Razem 2 885 13 065

Zmienna stopa procentowa po˝yczek na 31 grudnia 2006 roku kszta∏towa∏a si´ na poziomie 1,70% - 3,00%, a na 31 grudnia 2005

roku na poziomie 1,90% - 3,20%.
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c. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe 

Obligacje o sta∏ym oprocentowaniu* Obligacje zerokuponowe

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe wg rodzaju

WartoÊç nominalna** 278 600 181 090

Wycena do wartoÊci godziwej w stosunku do 

obligacji notowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Pradze 415 262 -   

WartoÊç dyskonta w stosunku do obligacji zerokuponowych -   (3 631)

WartoÊç ksi´gowa 415 262 177 459

Warunki oprocentowania 12,53 -    

Termin wykupu 28.12.2013 01.04.2007

Rodzaj zabezpieczenia bez  zabezpieczeƒ bez  zabezpieczeƒ

* Odsetki od obligacji o sta∏ym oprocentowaniu w wysokoÊci 53 313 tysi´cy z∏otych uj´te sà jako zobowiàzania krótkoterminowe.
** W tym ró˝nice kursowe w stosunku do 31 grudnia 2005 roku od obligacji o sta∏ym oprocentowaniu w wysokoÊci 12 800 tysi´cy z∏otych i od obligacji zerokuponowych w wysokoÊci 8 320 tys. z∏.

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku w Grupie wyst´pujà zobowiàzania z tytu∏u wyemitowanych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych w war-

toÊci 592 721 tysi´cy z∏otych.

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 i walutach obcych oprocentowanych g∏ównie wed∏ug zmiennych

stóp procentowych. 

Grupa posiada∏a niewykorzystanà kwot´ kredytów i po˝yczek o zmiennym oprocentowaniu wed∏ug zawartych z bankami umów na dzieƒ

31 grudnia 2006 roku w wysokoÊci 5 066 919 tysi´cy z∏otych i odpowiednio na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku w wysokoÊci 3 896 154 ty-

si´cy z∏otych.

20. Rezerwy 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Rezerwy d∏ugoterminowe

Rezerwa na rekultywacje gruntów 345 957 487 164 

Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 190 264 197 219 

Rezerwa na ryzyko gospodarcze 120 385 133 920 

Rezerwa na koszty programów os∏onowych 99 428 68 718 

Pozosta∏e rezerwy 58 158 69 970 

Razem 814 192 956 991 

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Rezerwy krótkoterminowe

Rezerwa na rekultywacje gruntów 108 790 71 143 

Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 25 550 19 186 

Rezerwa na ryzyko gospodarcze 458 079 392 186 

Rezerwa na koszty programów os∏onowych 24 492 130 500 

Pozosta∏e rezerwy 117 116 70 258 

Razem 734 027 683 273 

Grupa jest prawnie zobowiàzana do rekultywacji ska˝onych gruntów w obr´bie zak∏adu produkcyjnego w P∏ocku, stacji paliw oraz baz

magazynowych. W latach 2000-2006 by∏y dokonywane przez niezale˝nego eksperta oceny zanieczyszczonych obiektów oraz szacunki
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przysz∏ych wydatków na rekultywacje gruntów. Zarzàd dokona∏ szacunku rezerwy na rekultywacj´ na podstawie analiz przygotowanych

przez niezale˝nego eksperta. Kwota rezerwy odpowiada najlepszemu szacunkowi Zarzàdu co do przysz∏ych wydatków, bioràc pod uwa-

g´ Êredni poziom kosztów niezb´dnych do usuni´cia zanieczyszczeƒ, w podziale na obiekty, b´dàce podstawà utworzenia rezerwy. 

Zmiana Êredniego poziomu kosztów niezb´dnych do usuni´cia zanieczyszczeƒ wp∏yn´∏a na poziom rezerwy na rekultywacje gruntów

w wysokoÊci 159 518 tysi´cy z∏otych. G∏ównym czynnikiem powodujàcym zmian´ szacunków jest zmniejszenie iloÊci ziemi wyma-

gajàcej oczyszczania. Pozosta∏e za∏o˝enia, przyj´te przez niezale˝nego eksperta do wyceny (analiza statystyczna dotychczasowych

kosztów remediacji), nie uleg∏y zmianie.

W 2006 roku w Grupie uleg∏y zmianie za∏o˝enia przyj´te do ustalenia wartoÊci rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytal-

ne. Gdyby przyj´to ubieg∏oroczne za∏o˝enia, rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne by∏aby wi´ksza o 25 819 tysi´cy

z∏otych. 

W poszczególnych okresach wystàpi∏y nast´pujàce zmiany stanu rezerw:

Zmiana stanu rezerw d∏ugoterminowych

Rezerwa  Rezerwy Rezerwa 

Rezerwy na nagrody na ryzyko na koszty Pozosta∏e Razem

na rekultywacje jubileuszowe gospodarcze programów rezerwy

gruntów i odprawy os∏onowych

emerytalne

1 stycznia 2006 487 164 197 219 133 920 68 718 69 970 956 991 

Utworzenie 12 301 18 397 7 892 30 710* 23 594 92 894 

Zwi´kszenia z tytu∏u Mo˝ejek 7 145 -   -   -   -   7 145 

Wykorzystanie (3 019) (1 170) -   -   (2 116) (6 305)

Rozwiàzanie (160 427)** (24 475) (20 686) -   (34 640) (240 228)

Ró˝nice kursowe 2 793 293 (741) -   1 350 3 695 

31 grudnia 2006 345 957 190 264 120 385 99 428 58 158 814 192 

* Przeklasyfikownie rezerwy na koszty programów os∏onowych z rezerwy krótkoterminowej na rezerw´ d∏ugoterminowà.
** W tym 59 299 tysi´cy z∏otych przeklasyfikownie rezerwy na rekultywacje gruntów z rezerwy d∏ugoterminowej na rezerw´ krótkoterminowà.

Rezerwa  Rezerwy Rezerwa 

Rezerwy na nagrody na ryzyko na koszty Pozosta∏e Razem

na rekultywacje jubileuszowe gospodarcze programów rezerwy

gruntów i odprawy os∏onowych

emerytalne

1 stycznia 2005 373 209 178 381 38 933 25 464 26 305 642 292 

Utworzenie 123 268 31 425 133 087 43 254 57 171 388 205 

Wykorzystanie (1 689) (4 451) -   -   (1 690) (7 830)

Rozwiàzanie (7 624) (8 059) (32 299) -   (11 253) (59 235)

Ró˝nice kursowe -   (77) (5 801) -   (563) (6 441)

31 grudnia 2005 487 164 197 219 133 920 68 718 69 970 956 991 
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Zmiana stanu rezerw krótkoterminowych

Rezerwa  Rezerwy Rezerwa 
Rezerwy na nagrody na ryzyko na koszty Pozosta∏e Razem

na rekultywacje jubileuszowe gospodarcze programów rezerwy
gruntów i odprawy os∏onowych

emerytalne

1 stycznia 2006 71 143 19 186 392 186 130 500 70 258 683 273 

Utworzenie 68 408 ** -   72 455 -   92 761 *** 233 624 

Zwi´kszenia z tytu∏u Mo˝ejek 5 332 22 716 13 284 -   -   41 332 

Wykorzystanie (15 920) (15 830) (11 171) (75 298) (25 411) (143 630)

Rozwiàzanie (20 206) (522) (8 778) (30 710) * (21 740) (81 956)

Ró˝nice kursowe 33 -   103 -   1 248 1 384 

31 grudnia 2006 108 790 25 550 458 079 24 492 117 116 734 027 

* Przeklasyfikownie rezerwy na koszty programów os∏onowych z rezerwy krótkoterminowej na rezerw´ d∏ugoterminowà.
** W tym 59 299 tysi´cy z∏otych przeklasyfikownie rezerwy na rekultywacje gruntów z rezerwy d∏ugoterminowej na rezerw´ krótkoterminowà.
*** W tym rezerwa zwiàzana ze zmianà zasad premiowania w ramach programu VITAY w wysokoÊci 43 534 tysi´cy z∏otych.

Rezerwy na nagrody na ryzyko na koszty Pozosta∏e Razem
na rekultywacje jubileuszowe gospodarcze programów rezerwy

gruntów i odprawy os∏onowych
emerytalne

1 stycznia 2005 128 493 19 065 49 049 44 536 42 299 283 442 

Utworzenie 14 254 16 853 431 715 * 122 746 63 805 649 373 

Wykorzystanie (17 710) (16 037) (734) (36 782) (10 956) (82 219)

Rozwiàzanie (53 754) (695) (86 941) -   (24 888) (166 278)

Ró˝nice kursowe (140) -   (903) -   (2) (1 045)

31 grudnia 2005 71 143 19 186 392 186 130 500 70 258 683 273 

* W tym rezerwa na pokrycie ewentualnych negatywnych skutków finansowych zwiàzanych z realizacjà postanowieƒ umów dotyczàcych zbycia cz´Êci aktywów Grupy Unipetrol.

Rezerwy d∏ugoterminowe i krótkoterminowe razem

Rezerwa  Rezerwy Rezerwa 
Rezerwy na nagrody na ryzyko na koszty Pozosta∏e Razem

na rekultywacje jubileuszowe gospodarcze programów rezerwy
gruntów i odprawy os∏onowych

emerytalne

31 grudnia 2006 

Rezerwy d∏ugoterminowe 345 957 190 264 120 385 99 428 58 158 814 192 

Rezerwy krótkoterminowe 108 790 25 550 458 079 24 492 117 116 734 027 

Razem rezerwy 454 747 215 814 578 464 123 920 175 274 1 548 219 

Rezerwa  Rezerwy Rezerwa 
Rezerwy na nagrody na ryzyko na koszty Pozosta∏e Razem

na rekultywacje jubileuszowe gospodarcze programów rezerwy
gruntów i odprawy os∏onowych

emerytalne

31 grudnia 2005 

Rezerwy d∏ugoterminowe 487 164 197 219 133 920 68 718 69 970 956 991 

Rezerwy krótkoterminowe 71 143 19 186 392 186 130 500 70 258 683 273 

Razem rezerwy 558 307 216 405 526 106 199 218 140 228 1 640 264 
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21. Pozosta∏e zobowiàzania d∏ugoterminowe

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Zobowiàzania z tytu∏u umów leasingu finansowego 60 506 70 693 

Otrzymane dotacje 50 072 55 036 

Zobowiàzanie z tytu∏u udzielonych gwarancji 13 328 8 331 

D∏ugoterminowe Êwiadczenia pracownicze 11 281 -   

Zobowiàzanie z tytu∏u transakcji zabezpieczajàcych (hedging) 7 800 23 715 

Pozosta∏e 24 010 12 950 

Razem 166 997 170 725 

22. Zobowiàzania z tytu∏u dostaw i us∏ug oraz pozosta∏e zobowiàzania i rozliczenia
mi´dzyokresowe bierne

Zobowiàzania z tytu∏u dostaw i us∏ug oraz pozosta∏e zobowiàzania obejmowa∏y:

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Zobowiàzania z tytu∏u dostaw i us∏ug 4 841 643 3 912 336 

Zobowiàzania z tytu∏u nabytych rzeczowych aktywów trwa∏ych 427 422 347 973 

Rezerwa na urlopy pracownicze 39 421 29 669 

Zobowiàzania z tytu∏u wynagrodzeƒ 57 117 53 762 

Program lojalnoÊciowy VITAY* 23 534 61 858 

Zobowiàzania z tytu∏u dywidend 414 3 503 

Zobowiàzania z tytu∏u podatku akcyzowego i op∏aty paliwowej 906 447 1 022 520 

Zobowiàzania z tytu∏u innych podatków, ce∏, ubezpieczeƒ spo∏ecznych i innych Êwiadczeƒ 1 047 044 581 572 

Zobowiàzania z tytu∏u zaliczek na dostawy 89 954 44 298 

Zobowiàzania z tytu∏u niezafakturowanych us∏ug 61 713 27 969 

Zobowiàzania z tytu∏u op∏at Êrodowiskowych 10 446 9 566 

Rezerwa na zobowiàzania powsta∏e z tytu∏u nabycia Mo˝ejek 29 510 - 

Rezerwa na wynagrodzenia 80 681 54 501 

Fundusze specjalne 17 607 17 023 

Inne zobowiàzania finansowe 6 925 4 144 

Rezerwa na rabaty i upusty dla klientów 63 803 3 034 

Zobowiàzania z tytu∏u zwrotu kosztu akcyzy dla kontrahentów 

przechowujàcych rop´ w swoich sk∏adach podatkowych 372 211 389 385 

Rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów i pozosta∏e zobowiàzania 145 503 120 937 

Razem 8 221 395 6 684 050 

* 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 nagrody.
Od czerwca 2006 roku nagroda paliwowa jest dost´pna dla klientów w formie udzielanego rabatu na zakup paliwa, który nie jest bie˝àcym kosztem programu VITAY, tylko pomniejsza przychody ze sprzeda˝y paliw.
Na niezrealizowanà i zapisanà na kontach klientów iloÊç punktów tworzona jest rezerwa zapisywana w koszty okresu, w którym punkty zosta∏y wydane. Ze wzgl´du na zmian´ formy wydawania nagro-
dy paliwowej, tworzone sà dwie rezerwy: dla nagród paliwowych oraz dla nagród pozapaliwowych. 
Rezerwy szacowane sà na podstawie wskaêników udzia∏u, punktów, na które wydano nagrody paliwowe i pozapaliwowe, iloÊci punktów do realizacji w przysz∏ym okresie oraz na podstawie bie˝àcego
kosztu punktu w programie VITAY, w wysokoÊci 75% wartoÊci niezrealizowanych punktów (75% jest to wskaênik realizowalnoÊci punktów).

Zobowiàzania z tytu∏u dostaw i us∏ug, pozosta∏e zobowiàzania oraz bierne rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów denominowane w wa-

lutach obcych na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku wynios∏y 5 900 952 tysi´cy z∏otych a na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku 3 712 599 tysi´cy

z∏otych. WartoÊç bilansowa krótkoterminowych zobowiàzaƒ z tytu∏u dostaw i us∏ug odpowiada ich wartoÊci godziwej ze wzgl´du na

ich krótkoterminowy charakter.
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23. Kapita∏ w∏asny

Kapita∏ zak∏adowy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku wynosi 534 636 tysi´cy z∏otych, zgod-

nie z Krajowym Rejestrem Sàdowym. Podzielony jest na 427 709 061 akcji o wartoÊci nominalnej 1,25 z∏otych ka˝da.

Kapita∏ zak∏adowy na 31 grudnia 2006 i 31 grudnia 2005 roku sk∏ada∏ si´ z nast´pujàcych serii akcji:

Seria IloÊç IloÊç IloÊç akcji IloÊç akcji

wyemitowanych wyemitowanych zatwierdzonych zatwierdzonych

akcji na akcji na do emisji na do emisji na

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Seria A 336 000 000 336 000 000 336 000 000 336 000 000

Seria B 6 971 496 6 971 496 6 971 496 6 971 496

Seria C 77 205 641 77 205 641 77 205 641 77 205 641

Seria D 7 531 924 7 531 924 7 531 924 7 531 924

Razem 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

W 2006 i 2005 roku nie nastàpi∏a dodatkowa emisja akcji.

Ka˝da nowa emisja akcji w Polsce jest oznaczana jako nowa seria akcji. Wszystkie powy˝sze serie majà dok∏adnie takie same prawa.

Saldo kapita∏u z tytu∏u stosowania rachunkowoÊci zabezpieczeƒ przep∏ywów pieni´˝nych wynika z wyceny instrumentów pochodnych

spe∏niajàcych wymogi rachunkowoÊci zabezpieczeƒ przep∏ywów pieni´˝nych.

Struktura akcjonariatu na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco:

Liczba akcji Liczba g∏osów WartoÊç nominalna akcji Udzia∏ w kapitale 

(w z∏) podstawowym

Nafta Polska SA 74 076 299 74 076 299 92 595 374 17,32%

Skarb Paƒstwa 43 633 897 43 633 897 54 542 371 10,20%

Bank of New York 23 919 466 23 919 466 29 899 333 5,59%

(jako depozytariusz)

Pozostali 286 079 399 286 079 399 357 599 249 66,89%

Razem 427 709 061 427 709 061 534 636 327 100,00%

Kapita∏ zak∏adowy i kapita∏ z emisji akcji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej na dzieƒ 31 grudnia 1996 roku, na podstawie MSR 29 pkt 24

i 25, zosta∏ przeszacowany w oparciu o miesi´czne wskaêniki wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych o kwot´ 691 802 tysi´cy

z∏otych (522 999 tysi´cy z∏otych dotyczy przeszacowania kapita∏u akcyjnego i 168 803 tysi´cy z∏otych dotyczy przeszacowania kapita-

∏u z emisji akcji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej) i zaprezentowany w pozycjach bilansu: korekta z tytu∏u przeszacowania kapita∏u ak-

cyjnego i korekta z tytu∏u przeszacowania kapita∏u z emisji akcji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej.
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24. Kapita∏ w∏asny akcjonariuszy mniejszoÊciowych

Kapita∏ akcjonariuszy mniejszoÊciowych obejmuje cz´Êç aktywów netto podmiotów zale˝nych, która nie jest w sposób bezpoÊredni

lub poÊredni w∏asnoÊcià Grupy.

Kapita∏ akcjonariuszy mniejszoÊciowych w podziale na spó∏ki:

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Grupa Kapita∏owa ANWIL 277 887 214 641 

Grupa Kapita∏owa Rafineria Trzebinia 105 101 96 301 

Grupa Kapita∏owa Rafineria Nafty Jedlicze 43 979 44 184 

Inowroc∏awskie Kopalnie Soli „Solino” SA 26 851 24 008 

Petrolot Sp. z o.o. 24 932 30 834 

ORLEN Oil Sp. z o.o. 26 354 19 302 

ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. - 11 506 

Grupa Kapita∏owa Unipetrol a.s. 2 079 741 2 044 120 

Spolana a.s. 50 004 59 190 

Paramo a.s. 55 686 55 467 

Pozosta∏e 41 088 41 599 

Razem 2 731 623 2 641 152 

25. Przyczyny wyst´powania ró˝nic pomi´dzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz
zmianami wynikajàcymi z rachunku przep∏ywów pieni´˝nych

2006 2005

Bilansowa zmiana stanu pozosta∏ych aktywów trwa∏ych i nale˝noÊci 

z tytu∏u dostaw i us∏ug oraz pozosta∏ych nale˝noÊci (1 619 484) (2 201 159)

Zmiana z tytu∏u zmiany sk∏adu Grupy Kapita∏owej 907 706 1 881 651

Zmiana stanu zaliczek na Êrodki trwa∏e w budowie 81 153 (10 541)

Nale˝noÊci przeklasyfikowane do aktywów przeznaczonych do sprzeda˝y (289 856) -

Pozosta∏e 82 740 (27 886)

Zmiana stanu nale˝noÊci w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych (837 741) (357 935)

2006 2005

Bilansowa zmiana stanu pozosta∏ych zobowiàzaƒ d∏ugoterminowych 

i zobowiàzaƒ z tytu∏u dostaw i us∏ug oraz pozosta∏ych zobowiàzaƒ 

i rozliczeƒ mi´dzyokresowych biernych 1 533 617 3 374 108

Zmiana z tytu∏u zmiany sk∏adu Grupy Kapita∏owej (1 088 321) (2 064 205)

Zobowiàzania przeklasyfikowane do zobowiàzaƒ bezpoÊrednio 

zwiàzanych z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeda˝y 211 627 -

Pozosta∏e 796 25 928

Zmiana stanu zobowiàzaƒ i rozliczeƒ mi´dzyokresowych biernych 

w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych 657 719 1 335 831
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2006 2005

Bilansowa zmiana stanu zapasów (1 285 619) (2 912 255)

Zmiana z tytu∏u zmiany sk∏adu Grupy Kapita∏owej 1 082 965 1 133 660

Zapasy przeklasyfikowane do aktywów przeznaczonych do sprzeda˝y (168 824) -

Pozosta∏e 58 740 (26 730)

Zmiana stanu zapasów w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych (312 738) (1 805 325)

2006 2005

Bilansowa zmiana stanu rezerw (92 045) 714 530

Zmiana z tytu∏u zmiany sk∏adu Grupy Kapita∏owej (25 761) (147 218)

Zmiana stanu rezerw z tytu∏u podatku odroczonego, dotyczàcego 

wyceny aktywów trwa∏ych do wartoÊci godziwej 10 684 6 136

Rezerwy przeklasyfikowane do zobowiàzaƒ bezpoÊrednio zwiàzanych 

z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeda˝y 71 233 -

Reklasyfikacja na wynik finansowy podatku odroczonego,  

odniesionego w poprzednim okresie na kapita∏ w∏asny - 5 037

Pozosta∏e (2 114) 8 511

Zmiana stanu rezerw w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych (38 003) 586 996

Sprzeda˝ udzia∏ów lub akcji w jednostkach zale˝nych i stowarzyszonych

W roku 2006 Grupa sprzeda∏a akcje lub udzia∏y w 4 jednostkach zale˝nych i stowarzyszonych. 

¸àczny wp∏yw tych transakcji na sprawozdanie finansowe wyniós∏:

2006

Wp∏yw ze zbycia akcji/udzia∏ów 21 235

Cena sprzeda˝y 25 904

WartoÊç aktywów netto spó∏ek sprzedanych 20 222

Wynik na transakcji 5 682

Wp∏yw Êrodków pieni´˝nych netto 15 553

W roku 2005 Grupa sprzeda∏a akcje lub udzia∏y w 8 jednostkach zale˝nych i stowarzyszonych. 

¸àczny wp∏yw tych transakcji na sprawozdanie finansowe wyniós∏:

2005

Wp∏yw ze zbycia akcji/udzia∏ów 79 356

Cena sprzeda˝y 77 376

WartoÊç aktywów netto spó∏ek sprzedanych 34 398

Wynik na transakcji 42 978

Wp∏yw Êrodków pieni´˝nych netto 36 378
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26. Dane segmentowe 

Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty bran˝owe:

Segment Rafineryjny Segment Petrochemiczny

za rok zakoƒczony za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Sprzeda˝ zewn´trzna 40 066 040 33 520 927 9 354 088 5 003 059

Sprzeda˝ mi´dzy segmentami 12 664 027 8 243 623 4 383 203 2 084 567

WartoÊç rozliczenia transakcji zabezpieczajàcych 21 100 - 106 678 103 740

Przychody ogó∏em 52 751 167 41 764 550 13 843 969 7 191 366

Koszty operacyjne ogó∏em (50 433 982) (38 518 411) (12 744 995) (6 460 484)

Pozosta∏e przychody operacyjne 303 389 282 144 148 079 70 475

Pozosta∏e koszty operacyjne (567 058) (504 389) (405 258) (92 039)

Nadwy˝ka wartoÊci godziwej nabytych 

aktywów netto nad cenà nabycia - 753 414 - 934 112

Wynik segmentu 2 053 516 3 777 035 841 795 1 643 430

Nieprzypisane przychody ca∏ej Grupy

Nieprzypisana nadwy˝ka wartoÊci godziwej 

nabytych aktywów netto nad cenà nabycia

Nieprzypisane koszty ca∏ej Grupy

Zysk (strata) na sprzeda˝y ca∏oÊci lub cz´Êci 

udzia∏ów jednostek podporzàdkowanych

Zysk z dzia∏alnoÊci operacyjnej 

Przychody finansowe

Koszty finansowe

Udzia∏ w wyniku finansowym jednostek 

konsolidowanych metodà praw w∏asnoÊci (325) 985 - -

Zysk przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

Zysk netto

Segment Rafineryjny Sement Petrochemiczny

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Aktywa segmentu 28 743 044 16 890 756 8 153 089 9 492 755

Akcje i udzia∏y w jednostkach konsolidowanych 

metodà praw w∏asnoÊci (4 364) 13 960 18 968 -

Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y* 2 626 1 776 1 009 846 -

Nieprzypisane aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y*

Nieprzypisane aktywa ca∏ej Grupy

Skonsolidowane aktywa ogó∏em

Zobowiàzania segmentu 7 263 561 5 456 289 841 841 834 951

Zobowiàzania bezpoÊrednio zwàzane z aktywami 

sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeda˝y - - 195 956 -

Nieprzypisane zobowiàzania ca∏ej Grupy

Skonsolidowane zobowiàzania ogó∏em

* - aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y w segmencie rafineryjnym dotyczà stacji paliw, nieruchomoÊci, ruchomoÊci;
- aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y w segmencie petrochemicznym dotyczà aktywów spó∏ki Kaucuk a.s.
- aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y w segmencie chemicznym dotyczà nieruchomoÊci, ruchomoÊci oraz udzia∏ów;
- segment pozosta∏a dzia∏alnoÊç obejmuje inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y;
- aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y w segmencie nieprzypisanym, dotyczà: udzia∏ów w Sanatorium Uzdrowiskowym „Krystynka” Sp. z o.o. w kwocie 2 262 tys. z∏, 

udzia∏ów w Celio a.s. w kwocie 10 410 tysi´cy z∏otych i udzia∏ów w spó∏ce Agro Azoty II w kwocie 507 tysi´cy z∏otych w 2006 roku oraz udzia∏ów w AW SA Holland II B. V. w kwocie 72 469 tysi´cy 
z∏otych i Celio a.s. w kwocie 10 410 tysi´cy z∏otychw 2005 roku.
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Segment Chemiczny Pozosta∏a dzia∏alnoÊç Wy∏àczenia Razem

za rok zakoƒczony za rok zakoƒczony za rok zakoƒczony za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

2 381 069 1 747 013 938 214 813 528 52 739 411 41 084 527

84 764 138 424 1 059 936 876 569 (18 191 930) (11 343 183) - -

- - - - 127 778 103 740

2 465 833 1 885 437 1 998 150 1 690 097 (18 191 930) (11 343 183) 52 867 189 41 188 267

(2 263 806) (1 758 857) (1 959 043) (1 710 174) 18 189 051 11 343 103 (49 212 755) (37 104 823)

36 738 26 609 86 092 42 006 574 298 421 234

(14 795) (4 311) (117 256) (119 066) 92 (1 104 275) (719 805)

- 136 755 - 249 713 - (281 304) - 1 792 417)

223 970 285 633 7 943 152 576 (2 787) (281 384) 3 124 437 5 577 290

38 658 14 120

- 102 520

(588 323) (775 706)

1 835 29 396

2 576 607 4 947 620

602 877 669 028

(670 838) (480 195)

1 098 (7 477) 219 928 209 260 220 701 202 768

2 729 347 5 339 221

(669 149) (701 445)

2 060 198 4 637 776

Segment Chemiczny Pozosta∏a dzia∏alnoÊç Wy∏àczenia Razem

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

2 460 579 2 348 817 4 584 588 3 698 874 (1 948 696) (1 752 436) 41 992 604 30 678 766

8 805 7 312 692 894 1 003 805 716 303 1 025 077

4 255 4 006 122 183 1 016 849 5 965

13 759 82 879

1 679 569 1 611 624

45 419 084 33 404 311

405 929 405 273 790 198 1 075 895 (1 833 366) (1 599 824) 7 468 163 6 172 584

- - - - - 195 956 -

16 172 402 7 918 738

23 836 521 14 091 322
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Wszystkie aktywa Grupy na 31 grudnia 2006 i 31 grudnia 2005 roku znajdujà si´ na terenie Polski, Niemiec, Litwy, ¸otwy, Estonii, 

Czech, Malty, Szwajcarii, Austrii i Hiszpanii, gdzie równie˝ poniesiono wszystkie wydatki inwestycyjne w roku zakoƒczonym 

31 grudnia 2006 i 31 grudnia 2005 roku.

Pozosta∏e informacje w podziale na segmenty bran˝owe cd.

Segment Rafineryjny Segment Petrochemiczny

za rok zakoƒczony za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Nak∏ady na Êrodki trwa∏e i wartoÊci niematerialne 1 165 156 995 443 320 223 386 544

Nak∏ady na nieprzypisane do segmentów Êrodki trwa∏e i wartoÊci niematerialne

Nak∏ady na Êrodki trwa∏e i wartoÊci niematerialne ogó∏em

Amortyzacja segmentu 925 828 846 528 757 547 486 860

Amortyzacja nieprzypisanych aktywów grupy

Amortyzacja ogó∏em

Niepieni´˝ne koszty inne ni˝ amortyzacja 409 459 335 881 298 576 78 255

Segment Rafineryjny Segment Petrochemiczny

za rok zakoƒczony za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Zawiàzanie odpisów aktualizujàcych wartoÊç sk∏adników aktywów (385 462) (152 598) (298 576) (43 713)

Nieprzypisana wartoÊç odpisów

Zawiàzanie odpisów aktualizujàcych wartoÊç sk∏adników aktywów ogó∏em

Rozwiàzanie odpisów aktualizujàcych wartoÊç sk∏adników aktywów 93 431 120 986 61 481 36 870

Nieprzypisana wartoÊç rozwiàzanych odpisów

Rozwiàzanie odpisów aktualizujàcych wartoÊç sk∏adników aktywów

Odpisy aktualizujàce z tytu∏u utraty wartoÊci aktywów w podziale segmentowym, ujawnione w rachunku zysków i strat obejmujà:

• odpisy aktualizujàce wartoÊç nale˝noÊci;

• odpisy aktualizujàce wartoÊç zapasów;

• odpisy aktualizujàce wartoÊç aktywów trwa∏ych.

Odpisy i odwrócenie dokonywane by∏y w zwiàzku z wystàpieniem lub wygaÊni´ciem przes∏anek, zwiàzanych z przeterminowaniem na-

le˝noÊci, wystàpieniem nale˝noÊci nieÊciàgalnych bàdê dochodzeniem ich na drodze sàdowej, jak równie˝ z ewentualnà utratà warto-

Êci rzeczowych aktywów trwa∏ych.

Odpisy dokonane w segmencie rafineryjnym dotyczy∏y przede wszystkim utraty wartoÊci oraz utraty korzyÊci ekonomicznych stacji pa-

liw i baz magazynowych. W segmencie dotyczàcym pozosta∏ej dzia∏alnoÊci uj´to odpisy na majàtek odr´bny i materia∏y zb´dne. 

Odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci zawierajà równie˝ odpis wartoÊci firmy, powsta∏y w wyniku nabycia Mo˝ejek, w wysokoÊci 305 105 tysi´cy

z∏otych w tym:

• 274 207 tys. z∏ w segmencie rafineryjnym;

• 23 838 tys. z∏ w segmencie pozosta∏a dzia∏alnoÊç;

• 7 060 tys. z∏ w segmencie nieprzypisanym.
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Segment Chemiczny Pozosta∏a dzia∏alnoÊç Razem

za rok zakoƒczony za rok zakoƒczony za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

174 338 294 766 218 363 158 726 1 878 080 1 835 479

063 556 42 444

1 941 636 1 877 923

183 135 196 275 212 519 216 636 2 079 029 1 746 299

29 098 33 645

2 108 127 1 779 944

4 770 4 019 53 228 145 134 766 033 563 289

Segment Chemiczny Pozosta∏a dzia∏alnoÊç Razem

za rok zakoƒczony za rok zakoƒczony za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

(12 743) (1 375) (38 295) (16 946) (735 076) (214 632)

(39 175) (5 937)

(774 251) (220 569)

14 931 15 895 14 056 17 031 183 899 190 782

12 717 8 277

196 616 199 059



Segmenty geograficzne

Tabela prezentuje skonsolidowanà sprzeda˝ Grupy Kapita∏owej w podziale geograficznym rynku za rok zakoƒczony 31 grudnia 2006

roku i 31 grudnia 2005 roku.

Przychody ze sprzeda˝y zgodne z kryterium rynków geograficznych

za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Polska 28 438 380 21 149 179

Niemcy 11 790 349 9 904 008

Republika Czeska 7 209 880 6 719 902

Inne kraje 5 428 580 3 415 178

Przychody ze sprzeda˝y zgodne z kryterium rynków geograficznych razem 52 867 189 41 188 267

27. Instrumenty finansowe

a. Transakcje pochodne Jednostki Dominujàcej

Zgodnie z politykà zarzàdzania ryzykiem rynkowym, zatwierdzonà przez Zarzàd 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 walu-

towych, stóp procentowych i cen towarów.

Zgodnie z zaktualizowanà w styczniu 2006 roku politykà zarzàdzania ryzykiem rynkowym Spó∏ka systematycznie zabezpiecza ekspo-

zycj´ operacyjnà netto w EUR i USD. Instrumentami wykorzystywanymi do zabezpieczenia powy˝szej ekspozycji by∏y walutowe kon-

trakty forward. Dla instrumentów zawieranych i rozliczanych w tym samym kwartale nie stosowano rachunkowoÊci zabezpieczeƒ.

W pozosta∏ych przypadkach, wobec tej grupy instrumentów stosowano zasady rachunkowoÊci zabezpieczeƒ. Przep∏ywy z rozliczenia

instrumentów, zabezpieczajàcych ekspozycj´ operacyjnà netto w EUR i USD w 2006 roku, wynios∏y 126,6 mln PLN.

W maju i czerwcu 2006 roku PKN ORLEN SA zawar∏ z Yukos International UK B.V. oraz Rzàdem Litewskim umow´ zakupu udzia∏ów spó∏-

ki Mo˝ejki. W zwiàzku z finansowaniem istotnej cz´Êci transakcji kredytami w EUR od sierpnia Spó∏ka rozpocz´∏a zawieranie transakcji

terminowych sprzeda˝y EUR celem akumulacji USD niezb´dnych do dokonania p∏atnoÊci za nabywane udzia∏y Mo˝ejek. W grudniu Spó∏-

ka dokona∏a terminowego zakupu USD za PLN. Instrumentami wykorzystywanymi w celu minimalizacji ryzyka kursowego z tytu∏u reali-

zacji powy˝szych zobowiàzaƒ by∏y walutowe kontrakty forward. Cz´Êç z tych instrumentów zosta∏a rolowana w paêdzierniku z zyskiem

w wysokoÊci 52,8 mln PLN. W wyniku os∏abienia si´ kursu USD w listopadzie i grudniu, ostateczne rozliczenie instrumentów nastàpi∏o

ze stratà w wysokoÊci 156,9 mln PLN. Wobec tej grupy instrumentów nie stosowano zasad rachunkowoÊci zabezpieczeƒ. 

Spó∏ka wycenia instrumenty pochodne do wartoÊci godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny instrumentów finansowych wykorzy-

stujàcych ogólnie dost´pne dane pochodzàce z aktywnych rynków. Transakcje mogà byç zawierane wy∏àcznie z wiarygodnymi part-

nerami, dopuszczonymi do udzia∏u w transakcjach w wyniku zastosowania procedur obowiàzujàcych w Spó∏ce oraz w ramach przy-

znanych limitów. Zgodnie z politykà zarzàdzania ryzykiem rynkowym, w PKN ORLEN SA niedopuszczalne jest zawieranie transakcji

w celach spekulacyjnych. Wszystkie zawarte transakcje zabezpieczajàce majà swoje odzwierciedlenie w transakcjach fizycznych i za-

bezpieczajà ryzyko, wynikajàce bezpoÊrednio z odpowiednich transakcji rzeczywistych lub nale˝à do grupy przysz∏ych uprawdopodob-

nionych transakcji.

166

P K N  O R L E N  R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 0 6

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok (w tysiàcach z∏otych)

166



Transakcje zabezpieczajàce swap:

Aktywa finansowe Zobowiàzania finansowe

transakcje zabezpieczajàce transakcje zabezpieczajàce

instrumenty pochodne instrumenty pochodne

WartoÊç godziwa na 31 grudnia 2005 roku 96 840 -

Zwi´kszenia - -

Zmniejszenia 96 840 -

zbycie, rozwiàzanie, sp∏ata 96 840 -

WartoÊç godziwa na 31 grudnia 2006 roku - -

Walutowo-procentowe transakcje swap EUR/PLN zabezpieczajàce przychody ze sprzeda˝y produktów petrochemicznych zawarte

w 2003 roku rozliczone zosta∏y we wrzeÊniu i listopadzie 2006 roku.

Transakcje zabezpieczajàce forward:

Aktywa finansowe Zobowiàzania finansowe

transakcje zabezpieczajàce transakcje zabezpieczajàce

instrumenty pochodne instrumenty pochodne

WartoÊç godziwa na 31 grudnia 2005 roku - -

Zwi´kszenia 37 241 8 504

wycena 37 241 8 504

Zmniejszenia - -

WartoÊç godziwa na 31 grudnia 2006 roku 37 241 8 504

Na koniec grudnia 2006 roku w portfelu Spó∏ki znajdowa∏o si´ 116 walutowych kontraktów forward zawartych w 2006 roku. Z tego

32 kontrakty forward dotyczy∏y zakupu waluty USD na kwot´ 97,5 mln USD, 41 kontraktów dotyczy∏o sprzeda˝y waluty USD na kwo-

t´ 169,2 mln USD i 43 kontrakty dotyczy∏y sprzeda˝y waluty EUR na kwot´ 250,1 mln EUR. Fakt istnienia transakcji zakupu, jak i sprze-

da˝y USD na termin, wynika z korekt portfela transakcji zabezpieczajàcych, odzwierciedlajàcych zmiany w planowanej ekspozycji net-

to w USD. Wobec tych instrumentów stosowane sà zasady rachunkowoÊci zabezpieczeƒ.

b. Transakcje pochodne jednostek zale˝nych i wspó∏kontrolowanych

Jednostka zale˝na Chemopetrol zawar∏a kontrakty swap procentowy w celu zabezpieczenia si´ przed ryzykiem zmian stóp procentowych.

Dane dotyczàce swapów procentowych na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku zosta∏y zaprezentowane w poni˝szej tabeli: 

Podmiot Bank Typ Data zawarcia Czas Kwota Bazowa WartoÊç godziwa

transakcji transakcji stopa w CZK

procentowa na 31 grudnia 2006

Chemopetrol CITIBANK N.A. Swap procentowy 06.09.00 15.02.01-15.08.08 10 351 tys. USD fix 6,70 – 6M USD (5 314) tys. CZK

LIBOR

Chemopetrol CITIBANK N.A. Swap procentowy 06.09.00 15.02.01-15.08.08 10 351 tys. USD fix 6,35 – 6M USD (4 035) tys. CZK

LIBOR

Wobec powy˝szego instrumentu zosta∏y zastosowane zasady rachunkowoÊci zabezpieczeƒ.
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Jednostka zale˝na Chemopetrol zawar∏a kontrakt Cross Currency swap w celu sprzeda˝y. Dane dotyczàce Cross Currency swap na

dzieƒ 31 grudnia 2006 zosta∏y zaprezentowane w tabeli poni˝ej: 

Podmiot Bank Typ Data zawarcia Czas Kwota Bazowa WartoÊç godziwa

transakcji transakcji stopa w CZK

procentowa na 31 grudnia 2006

Chemopetrol Česká Cross currency swap 15.04.05 15.07.05-15.07.11 25 600 tys. EUR – 6M EURIBOR – 51 892 tys. CZK

spořitelna, a.s. 768 000 tys. CZK 6M PRIBOR

Kwota odsetek zap∏aconych przez Grup´ Chemopetrol w roku 2006 roku wynosi∏a 28 553 tys. CZK. Wobec tej Grupy instrumentów

nie stosowano zasad rachunkowoÊci zabezpieczeƒ.

Jednostka wspó∏kontrolowana Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. zawar∏a kontrakty swap stopy procentowej („transakcj´ IRS”) deno-

minowane w EUR w celu zabezpieczenia ryzyka przep∏ywów pieni´˝nych zwiàzanych z p∏atnoÊciami odsetkowymi dotyczàcymi ze-

wn´trznego finansowania Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 

Dane dotyczàce transakcji IRS na dzieƒ 31 grudnia 2006 zosta∏y zaprezentowane w poni˝szej tabeli w pe∏nych wartoÊciach (100%):

Podmiot Bank Typ Data zawarcia Czas Kwota Bazowa WartoÊç godziwa

transakcji transakcji stopa w CZK

procentowa na 31 grudnia 2006

Basell Orlen Rabobank Amortyzowany IRS 21.12.2006 Do 31.12.2011 260 mln EUR EURIBOR 6M (15 601 tys. PLN)

Polyolefins Sp. z o.o. (BOP jest p∏atnikiem (na 31.12.2006, zobowiàzanie

sta∏ej stopy procentowej) w póêniejszym okresie

ulega amortyzacji)

c. Instrumenty finansowe wed∏ug kategorii:

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

1. Aktywa finansowe, wyceniane wed∏ug wartoÊci godziwej przez wynik finansowy 22 668 96 962

2. Aktywa finansowe utrzymywane do up∏ywu terminu zapadalnoÊci 250 071 19 638

3. Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y 1 638 232 223 748

4. Po˝yczki udzielone i nale˝noÊci w∏asne, w tym: 4 748 393 4 077 160

- po˝yczki udzielone 5 272 15 409

- nale˝noÊci handlowe 4 743 121 4 061 751

5. Ârodki pieni´˝ne 2 351 320 1 126 803

6. Zobowiàzania finansowe wyceniane do wartoÊci godziwej przez wynik finansowy 8 525 40

7. Zobowiàzania handlowe 5 269 065 4 260 309

8. Kredyty i po˝yczki 10 489 105 4 516 797

WartoÊç d∏ugoterminowych aktywów finansowych wycenionych wed∏ug ceny nabycia pomniejszona o odpisy aktualizujàce wynosi-

∏a na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku 24 790 tysi´cy z∏otych i na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku 24 833 tysi´cy z∏otych. D∏ugoterminowe ak-

tywa finansowe obejmowa∏y g∏ównie akcje i udzia∏y, dla których nie istnieje aktywny rynek. 

Grupa wykazuje transakcje pochodne o dodatniej wartoÊci godziwej jako aktywa finansowe wyceniane wed∏ug wartoÊci godziwej

przez wynik, natomiast transakcje pochodne o ujemnej wartoÊci godziwej jako zobowiàzania finansowe wyceniane w wartoÊci godzi-

wej przez wynik finansowy.
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WartoÊç aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y, wycenionych wed∏ug wartoÊci godziwej na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku

i 31 grudnia 2006 roku obejmuje m.in. instrumenty pochodne zabezpieczajàce PKN ORLEN SA.

d. Informacje na temat obcià˝enia ryzykiem stopy procentowej

Zobowiàzania finansowe Grupy Kapita∏owej utrzymywane sà do terminu wymagalnoÊci. Efektywne oprocentowanie zobowiàzaƒ fi-

nansowych jest zbli˝one do nominalnej stopy procentowej (mar˝e kredytowe oraz prowizje sà na relatywnie niskim poziomie). Nad-

wy˝ki finansowe lokowane sà g∏ównie w skarbowe papiery wartoÊciowe, tj. bony skarbowe i/lub obligacje, których emitentem jest

Skarb Paƒstwa.

Grupa korzysta z finansowania kredytami bankowymi. Wahania stóp procentowych wp∏ywajà zarówno na wysokoÊç ponoszonych

przez Grup´ kosztów finansowych, jak i przychodów finansowych. Wzrost stóp procentowych wp∏ywa na wzrost kosztów finanso-

wych ponoszonych przez Grup´, w szczególnoÊci kosztów odsetek od kredytów i po˝yczek, jak równie˝ na wzrost odsetek od ulo-

kowanych Êrodków pieni´˝nych. 

e. Informacje na temat obcià˝enia ryzykiem kredytowym

W Grupie funkcjonuje procedura przyznawania kontrahentowi limitu kredytu kupieckiego i okreÊlenie formy jego zabezpieczenia. Kon-

trahent kupujàcy, z odroczonym terminem p∏atnoÊci, jest indywidualnie oceniany pod kàtem ryzyka kredytowego. Cz´Êç nale˝noÊci

jest ubezpieczana w ramach zorganizowanych programów ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Dodatkowo nale˝noÊci kontrahentów

sà regularnie monitorowane przez s∏u˝by finansowe. W przypadku wystàpienia nale˝noÊci przeterminowanych zgodnie z obowiàzu-

jàcymi procedurami, nast´puje wstrzymanie sprzeda˝y i uruchamiana jest windykacja nale˝noÊci.

Uwzgl´dniajàc powy˝sze, w ocenie Zarzàdu Spó∏ki, nie wyst´puje istotne ryzyko kredytowe, nale˝noÊci uznane za trudnoÊciàgalne

zosta∏y obj´te odpisem aktualizujàcym.

f. Informacje na temat obcià˝enia ryzykiem walutowym

G∏ównymi êród∏ami ryzyka walutowego, na jakie nara˝ona jest Grupa sà: transakcje zakupu surowców, sprzeda˝ produktów rafineryj-

nych i petrochemicznych, inwestycje rzeczowe i kapita∏owe indeksowane do kursów walut innych ni˝ waluta funkcjonalna Jednostki

Dominujàcej lub denominowane w walutach innych ni˝ waluta funkcjonalna Jednostki Dominujàcej, zaciàgni´te kredyty i po˝yczki

oraz Êrodki pieni´˝ne w walutach obcych.

W 2006 roku Jednostka Dominujàca zabezpiecza∏a ekspozycj´ operacyjnà netto EUR/PLN transakcjami swap i walutowymi kontrak-

tami forward, stabilizujàcymi przep∏ywy ze sprzeda˝y produktów petrochemicznych, których kursy uzale˝nione by∏y od kursu

EUR/PLN. Ponadto Jednostka Dominujàca zabezpiecza∏a ekspozycj´ operacyjnà netto USD/PLN walutowymi kontraktami forward,

stabilizujàcymi przep∏ywy ze sprzeda˝y produktów rafineryjnych i zakupu ropy REBCO, których kursy uzale˝nione by∏y od kursu

USD/PLN. 

W zwiàzku z zakupem akcji spó∏ki Mo˝ejki, istotna cz´Êç transakcji sfinansowana zosta∏a kredytami w EUR, dlatego te˝ Jednostka

Dominujàca zawar∏a terminowe transakcje sprzeda˝y EUR celem akumulacji USD, niezb´dnych do dokonania p∏atnoÊci. Instrumenta-

mi wykorzystywanymi w celu minimalizacji ryzyka kursowego z tytu∏u zakupu akcji spó∏ki Mo˝ejki by∏y walutowe kontrakty forward.
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28. Koszty wed∏ug rodzaju

Za rok zakoƒczony Za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Zu˝ycie materia∏ów i energii 28 877 679 20 742 180 

WartoÊç sprzedanych towarów i materia∏ów 13 711 215 11 567 863 

Us∏ugi obce* 2 983 160 2 337 672 

Wynagrodzenia i Êwiadczenia na rzecz pracowników 1 512 016 1 267 120 

Amortyzacja 2 108 127 1 779 944 

Podatki i op∏aty 300 302 284 154 

Pozosta∏e 1 533 377 1 376 928 

Razem 51 025 876 39 355 861 

Zmiana stanu zapasów i rozliczeƒ mi´dzyokresowych 6 149 (598 839)

Âwiadczenia na potrzeby w∏asne (126 652) (156 688)

Koszty operacyjne 50 905 373 38 600 334 

Koszty sprzeda˝y (2 641 239) (2 391 290)

Koszty ogólnego zarzàdu (1 170 927) (1 039 333)

Pozosta∏e koszty operacyjne (1 221 477) (1 090 863)

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia∏ów 45 871 730 34 078 848 

* W tym koszty prac badawczo-rozwojowych w wysokoÊci 14 633 tysiàce z∏otych w 2006 roku i 13 012 tysiàce z∏otych w 2005 roku.

29. Pozosta∏e przychody i koszty operacyjne

Pozosta∏e przychody operacyjne

Za rok zakoƒczony Za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa∏ych 25 754 11 657 

Rozwiàzanie rezerw 174 405 52 944 

Rozwiàzanie odpisów aktualizujàcych wartoÊç sk∏adników aktywów 196 616 199 059 

Przychody z tytu∏u prawa wieczystego u˝ytkowania gruntów 5 563 - 

Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania 29 133 14 682 

Przychody ze sprzeda˝y inwestycji 51 617 712 

Pozosta∏e* 129 868 2 051 237 

Razem 612 956 2 330 291 

* W tym w 2005 roku nadwy˝ka udzia∏u w skonsolidowanych aktywach netto Unipetrol nad cenà nabycia, w wysokoÊci 1 893 688 tysiàce z∏otych.

Rozwiàzanie odpisów aktualizujàcych wartoÊç

Za rok zakoƒczony Za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Nale˝noÊci 116 705 128 214 

Zapasów 29 001 4 118 

Rzeczowych aktywów trwa∏ych i wartoÊci niematerialnych 50 910 66 727 

Razem 196 616 199 059 
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Pozosta∏e koszty operacyjne

Za rok zakoƒczony Za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa∏ych 16 315 19 281 

Aktualizacja wartoÊci rzeczowych aktywów trwa∏ych 288 732 40 180 

Zawiàzanie rezerw 129 812 701 740 

Odpisy aktualizujàce wartoÊç sk∏adników aktywów 485 519 180 389 

Darowizny 8 750 6 204 

Niezawinione niedobory sk∏adników majàtku obrotowego 13 756 16 894 

Wycena do wartoÊci godziwej spó∏ki Kaucuk 230 448 - 

Pozosta∏e 48 145 126 175 

Razem 1 221 477 1 090 863 

Odpisy aktualizujàce wartoÊç

Za rok zakoƒczony Za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Nale˝noÊci 152 004 165 060 

Zapasów 28 156 12 511 

WartoÊci firmy i wartoÊci niematerialnych* 305 359 2 818 

Razem 485 519 180 389 

* W tym odpis wartoÊci firmy powsta∏ej na nabyciu Mo˝ejek w wysokoÊci 305 105 tysi´cy z∏otych. 

30. Przychody i koszty finansowe netto

Za rok zakoƒczony Za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Koszty z tytu∏u odsetek (255 270) (203 612)

Nadwy˝ka ujemnych ró˝nic kursowych (187 601) (181 654)

Przychody z tytu∏u odsetek 78 642 123 972 

Nadwy˝ka dodatnich ró˝nic kursowych 381 561 172 434 

Zysk ze zbycia akcji, udzia∏ów i innych papierów wartoÊciowych 6 826 7 069 

Dywidendy otrzymane 10 662 8 899 

Dyskonto nabytych wierzytelnoÊci spó∏ek Grupy Unipetrol 8 755 245 696 

Zmniejszenie odpisu aktualizujàcego wartoÊç nale˝noÊci 14 100 17 998 

Zwi´kszenie odpisu aktualizujàcego wartoÊç nale˝noÊci (13 804) (28 436)

Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych* (79 232) 32 402 

Pozosta∏e (32 600) (5 935)

Razem (67 961) 188 833 

* W tym w 2006 roku kwota (104 154) tysiàce z∏otych stanowiàca zrealizowanà transakcj´ zabezpieczajàcà w zwiàzku z nabyciem akcji Grupy Mo˝ejki. 
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31. Podatek dochodowy

Za rok zakoƒczony Za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Podatek dochodowy bie˝àcy (783 704) (713 999)

Podatek odroczony 114 555 12 554 

Razem (669 149) (701 445)

Ró˝nica pomi´dzy kwotà podatku wykazanego w rachunku zysków i strat a kwotà obliczonà wed∏ug stawki od zysku przed opodat-

kowaniem wynika z nast´pujàcych pozycji:

Za rok zakoƒczony Za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Zysk przed opodatkowaniem 2 729 347 5 339 221 

Podatek dochodowy obliczony odpowiednio w 2006 i 2005 roku 

wed∏ug obowiàzujàcej stawki (19% w Polsce) 518 576 1 014 452 

Ró˝nice stawek pomiedzy Polskà a Niemcami (40%) (5 139) 36 750 

Ró˝nice stawek pomiedzy Polskà a Czechami (24%) (8 779) (8 851)

Zwi´kszenia podatku z tyt. zwrotu ulgi inwestycyjnej - Unipetrol a.s 27 816 - 

Wp∏yw podatku od nadwy˝ki wartoÊci godziwej nabytych aktywów netto nad cenà nabycia - (360 038)

Rezerwa na ryzyko gospodarcze 13 277 83 244 

Utrata wartoÊci „wartoÊci firmy” 57 970 - 

Wycena do wartoÊci godziwej spó∏ki Kaucuk 55 308 - 

Wycena instrumentów finansowych 1 911 (5 037)

Nadwy˝ka amortyzacji podatkowej 3 858 (34 316)

Otrzymana dotacja - 7 600 

Wycena spó∏ek metodà praw w∏asnoÊci (41 933) (39 759)

Zap∏acone kary, grzywny i odszkodowania 16 886 513 

Pozosta∏e 29 398 6 887 

Podatek dochodowy 669 149 701 445 

Efektywna stawka podatku 25% 13%

Poziom efektywnej stawki podatku w 2006 roku wynika g∏ównie z wyceny do wartoÊci godziwej akcji spó∏ki Kaucuk a.s. i spisania

w koszty wartoÊci firmy powsta∏ej po nabyciu Mo˝ejek. Poziom efektywnej stawki podatku w 2005 roku wynika z nadwy˝ki wartoÊci

godziwej nad cenà nabycia akcji Unipetrol a.s.

Grupa PKN ORLEN nie stanowi podatkowej grupy kapita∏owej. W sk∏ad Grupy wchodzi Grupa kapita∏owa Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.,

która stanowi kapita∏owà grup´ podatkowà, sk∏adajàcà si´ z Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i Basell Orlen Polyolefins Sprzeda˝ Sp. z o.o.

Ze wzgl´du na to, ˝e spó∏ki Grupy sà odr´bnymi podatnikami, podatek odroczony – aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony, mu-

szà byç obliczone indywidualnie w poszczególnych spó∏kach. W rezultacie skonsolidowany bilans prezentuje podatek odroczony – ak-

tywa w wysokoÊci 165 928 tysi´cy z∏otych na 31 grudnia 2006 roku, 62 131 tysi´cy z∏otych na 31 grudnia 2005 roku oraz rezerw´ na

podatek odroczony w wysokoÊci 1 765 761 tysi´cy z∏otych na 31 grudnia 2006 roku, 1 020 159 tysi´cy z∏otych na 31 grudnia 2005

roku.
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Rezerwa netto na podatek odroczony, na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku, sk∏ada si´ z nast´pujàcych pozycji:

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Aktywa z tytu∏u podatku odroczonego:

Rezerwa na rekultywacj´ 78 650 88 674 

Odpisy aktualizujàce wartoÊç nale˝noÊci 26 344 10 942 

Koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 46 967 23 704 

Koszty nagród w programie lojalnoÊciowym 12 601 11 753 

Trwa∏a utrata wartoÊci aktywów trwa∏ych - 78 773 

Instrumenty finansowe 11 498 (19 419)

Odpisy aktualizujàce finansowy majàtek trwa∏y 18 633 37 091 

Utrata wartoÊci Êrodków trwa∏ych i wartoÊci niematerialnych 30 796 1 218 

Pozosta∏e rezerwy 47 193 18 859 

Ró˝nica wyceny rzeczowych aktywów trwa∏ych 78 923 - 

Niezrealizowane ujemne ró˝nice kursowe 59 321 - 

Wycena obligacji 25 337 - 

WartoÊç bilansowa ostro˝nej wyceny zapasów 17 920 845 

Niewyp∏acone wynagrodzenia 18 354 15 887 

Zarachowane koszty 24 530 11 154 

Pozosta∏e 87 589 43 930 

Podatek odroczony – aktywa razem 584 656    323 411    

Rezerwa na podatek odroczony:

Ulga inwestycyjna* 104 680 137 155 

Ró˝nica pomi´dzy wartoÊcià ksi´gowà a podatkowà  rzeczowych aktywów trwa∏ych 1 057 234 978 068 

Niezrealizowane dodatnie ró˝nice kursowe - 49 214 

Ró˝nica w aporcie BOP 42 870 42 870 

Wycena majàtku 901 275 - 

Leasing finansowy traktowany jako operacyjny w prawie podatkowym 26 606 26 296 

Pozosta∏e 51 824 47 836 

Rezerwa na podatek odroczony – razem 2 184 489 1 281 439 

Podatek odroczony – rezerwa, netto (Rezerwa na podatek odroczony – podatek

odroczony aktywa) 1 599 833 958 028 

* Wed∏ug polskiego prawa podatkowego, podatnicy mogli zmniejszyç dochód podlegajàcy opodatkowaniu o kwot´ spe∏niajàcych kryteria wydatków inwestycyjnych, poniesionych w danym roku podatko-
wym (ulga inwestycyjna). Dochód podlegajàcy opodatkowaniu móg∏ byç dodatkowo obni˝ony w roku nast´pnym o 50% kwoty ulgi z ubieg∏ego roku (premia inwestycyjna). Szerzej opisano w nocie 35c.

32. Leasing 

a) Grupa jako leasingobiorca

– leasing operacyjny

Umowy leasingowe i umowy o charakterze operacyjnym (dzier˝awa, najem) dotyczà g∏ównie zbiorników, kompaktu gazowego, stacji

paliw, budynków, samochodów, ciàgników, naczep, autocystern, wózków wid∏owych i sprz´tu komputerowego. Z tego tytu∏u mini-

malne op∏aty leasingowe uj´te jako koszt wynosi∏y w 2006 roku 61 216 tysi´cy z∏otych, a w 2005 roku 30 233 tysiàce z∏otych 
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Przysz∏e minimalne op∏aty leasingowe z tytu∏u wy˝ej wymienionych umów nieodwo∏alnego leasingu operacyjnego, na dzieƒ 31 grud-

nia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku, przedstawia∏y si´ nast´pujàco:

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Do jednego roku 58 387 21 215

Od 1 roku do 5 lat 150 573 247 844

Powy˝ej 5 lat - -

Razem minimalne op∏aty leasingowe z tytu∏u umów leasingu 208 960 269 059

– leasing finansowy

Umowy leasingowe o charakterze finansowym dotyczà g∏ównie samochodów, sprz´tu komputerowego, autocystern, wagonów, sta-

cji paliw, budynków, ciàgników, naczep i wózków wid∏owych, linii do nape∏niania butli. 

Przysz∏e minimalne op∏aty leasingowe z tytu∏u wy˝ej wymienionych umów nieodwo∏alnego leasingu finansowego na dzieƒ 31 grud-

nia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku przedstawia∏y si´ nast´pujàco:

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Do jednego roku 26 811 33 454

Od 1 roku do 5 lat 49 458 81 804

Powy˝ej 5 lat 2 175 48 231

Razem minimalne op∏aty leasingowe z tytu∏u umów leasingu 78 444 163 489

WartoÊç netto rzeczowych aktywów trwa∏ych w leasingu finansowym na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku wynosi∏a 155 587 tysi´cy z∏o-

tych, z czego 97 tysi´cy z∏otych dotyczy∏o budynków i budowli, 54 118 tysi´cy z∏otych – urzàdzeƒ technicznych i maszyn, 100 476

tysi´cy z∏otych – Êrodków transportu a 896 tysi´cy z∏otych – pozosta∏ych rzeczowych aktywów trwa∏ych.

WartoÊç netto rzeczowych aktywów trwa∏ych w leasingu finansowym na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku, wynosi∏a 150 369 tysi´cy

z∏otych, z czego 101 tysi´cy z∏otych dotyczy∏o budynków i budowli, 59 569 tysi´cy z∏otych – urzàdzeƒ technicznych i maszyn, 89 798

tysi´cy z∏otych – Êrodków transportu, a 901 tysi´cy z∏otych – pozosta∏ych rzeczowych aktywów trwa∏ych.

b) Grupa jako leasingodawca

– leasing operacyjny

Umowy leasingowe o charakterze operacyjnym dotyczà dzier˝awy, najmu maszyn, urzàdzeƒ, budynków i samochodów. Z tego tytu-

∏u minimalne op∏aty leasingowe w 2006 roku wynosi∏y 37 348 tysi´cy z∏otych a w okresie 2005 roku 16 683 tysiàce z∏otych.

Inwestycje leasingowe brutto nale˝ne na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku dla przysz∏ych okresów przedstawia∏y si´

nast´pujàco:

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Do jednego roku 597 3 566

Od 1 roku do 5 lat 2 975 13 588

Powy˝ej 5 lat 4 288 18 066

Razem inwestycje leasingowe brutto 7 861 35 220
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– leasing finansowy

Umowy leasingowe o charakterze finansowym dotyczà dzier˝awy dystrybutorów, sterowników i systemów kasowo-zarzàdzajàcych,

nale˝àcych do Jednostki Dominujàcej przez stacje obce. Umowy te zawarte sà na czas okreÊlony. Okres leasingu stanowi wi´kszà

cz´Êç ekonomicznego okresu u˝ytkowania sk∏adnika aktywów. Po zakoƒczeniu umowy najmu leasingobiorca mo˝e najmowane urzà-

dzenie odkupiç na warunkach umownych, zaakceptowanych przez strony umowy. 

Inwestycje leasingowe brutto, nale˝ne na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku dla przysz∏ych okresów, przedstawia∏y

si´ nast´pujàco:

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Do jednego roku 310 878

Od 1 roku do 5 lat 52 301

Powy˝ej 5 lat - -

Inwestycje leasingowe brutto z tytu∏u umów leasingu 362 1 179

Niezrealizowane przychody finansowe na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku wynosi∏y 168 tysi´cy z∏otych, natomiast na dzieƒ 31 grudnia

2005 roku 109 tysi´cy z∏otych.

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku oraz na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku spó∏ki Grupy Kapita∏owej nie posiada∏y warunkowych op∏at leasin-

gowych, uj´tych w rachunku zysków i strat oraz rezerw na nieÊciàgalne nale˝noÊci z tytu∏u minimalnych op∏at leasingowych. Z tytu-

∏u leasingu finansowego nie wyst´powa∏y równie˝ niegwarantowane wartoÊci koƒcowe, przypadajàce Grupie.

33. Poniesione i planowane nak∏ady inwestycyjne oraz przysz∏e zobowiàzania z tytu∏u wy-
datków inwestycyjnych

WartoÊç nak∏adów inwestycyjnych, poniesionych w 2006 roku, wynios∏a 2 057 058 tysi´cy z∏otych, w tym nak∏ady na inwestycje zwià-

zane z ochronà Êrodowiska wynios∏y 172 722 tysiàce z∏otych. Planowana wysokoÊç nak∏adów inwestycyjnych w Grupie Kapita∏owej

w okresie najbli˝szych 12 miesi´cy od dnia bilansowego wynosi 3 478 083 tysiàce z∏otych, w tym zwiàzanych z ochronà Êrodowiska

496 781 tysi´cy z∏otych. Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku przysz∏e zobowiàzania z tytu∏u podpisanych do tego dnia kontraktów wyno-

szà 1 157 896 tysi´cy z∏otych.

34. 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 2006 i 2005 roku osobom zarzàdzajàcym i nadzorujàcym oraz ich bliskim 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. 

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku spó∏ki Grupy nie udzieli∏y po˝yczek osobom zarzàdzajàcym i nadzorujàcym oraz

ich bliskim.

W 2006 i 2005 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.
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b. Transakcje z podmiotami powiàzanymi poprzez osoby nadzorujàce Spó∏ki oraz osoby nadzorujàce spó∏ek
Grupy Kapita∏owej

W 2006 roku osoby nadzorujàce Spó∏ki oraz osoby nadzorujàce spó∏ek Grupy Kapita∏owej z∏o˝y∏y oÊwiadczenia o transakcjach zawar-

tych w 2006 roku ze stronami powiàzanymi, w rozszerzonym zakresie, zgodnie ze zaktualizowanym MSR 24 „Informacje ujawniane

na temat podmiotów powiàzanych”.

Sprzeda˝ Zakup Nale˝noÊci Zobowiàzania

Osoby prawne* 79 901 210 999 5 069 40 085

Osoby fizyczne 300 - - -

* Transakcje za okres pe∏nienia funkcji w organach nadzorujàcych Spó∏k´. 

c. Transakcje z podmiotami powiàzanymi poprzez osoby zarzàdzajàce Jednostki Dominujàcej oraz osoby
zarzàdzajàce spó∏ek Grupy Kapita∏owej

W 2006 roku cz∏onkowie Zarzàdu Jednostki Dominujàcej oraz spó∏ek Grupy Kapita∏owej nie zawarli istotnych transakcji ze stronami

powiàzanymi, w myÊl MSR 24 „Informacje ujawniane na temat podmiotów powiàzanych”.

d. Transakcje cz∏onków kluczowego personelu kierowniczego Spó∏ki oraz cz∏onków kluczowego personelu
kierowniczego spó∏ek Grupy Kapita∏owej z podmiotami powiàzanymi

W roku 2006 Spó∏ka uzyska∏a oÊwiadczenia o transakcjach ze stronami powiàzanymi w zakresie okreÊlonym przez zaktualizowany

MSR 24 „Informacje ujawniane na temat podmiotów powiàzanych”.

Sprzeda˝ Zakup Nale˝noÊci Zobowiàzania

Osoby prawne* 603 22 11 -

Osoby fizyczne 56 - - -

* Transakcje za okres pe∏nienia funkcji cz∏onka kluczowego personelu kierowniczego.

e. Transakcje z podmiotami powiàzanymi, nieobj´tymi konsolidacjà metodà pe∏nà, by∏y zawierane na wa-
runkach rynkowych i przedstawia∏y si´ nast´pujàco:

Podmioty konsolidowane metodà praw w∏asnoÊci

Sprzeda˝ 

2006 roku 28 369

2005 roku 26 616

Zakupy 

2006 roku 160 652

2005 roku 192 300

Nale˝noÊci krótkoterminowe 

31 grudnia 2006 3 748

31 grudnia 2005 4 532
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Zobowiàzania krótkoterminowe 

31 grudnia 2006 26 137

31 grudnia 2005 18 256

Powy˝sze transakcje z podmiotami powiàzanymi obejmujà sprzeda˝ i zakupy produktów petrochemicznych oraz zakupy us∏ug remon-

towych, transportowych i innych. 

35. Zobowiàzania warunkowe i ryzyka

a. Gwarancje i por´czenia Grupy PKN ORLEN w 2006 roku

Termin

Stan na Zwi´kszenia/ Stan na wygaÊni´cia

31 grudnia Zmniejszenia 31 grudnia gwarancji/

2005 roku 2006 roku por´czenia

Gwarancja p∏atnoÊci na rzecz litewskiego banku na potrzeby 

wezwania na zakup akcji mniejszoÊciowych Grupy Mo˝ejki - 1 283 452 1 283 452 29.01.2007

(zosta∏a zwolniona 29.01.2007 roku) 

Wystawione przez Grup´ PKN ORLEN na rzecz osób prawnych 

gwarancje stanowiàce zabezpieczenie wykonania 44 530 18 030 62 560 03.10.2009

przez Grup´ PKN ORLEN zobowiàzaƒ 

Wystawione przez Unipetrol a.s. oraz Jednostk´ 

Dominujàcà gwarancje celne stanowiàce zabezpieczenie zap∏aty 14 755 (9 923) 4 832 03.03.2008

powsta∏ych nale˝noÊci celnych wobec Izby Celnej 

od importowanych towarów 

Wystawione przez ORLEN Oil Sp z o.o. i ORLEN PetroTank Sp. z o.o. 

por´czenia z tytu∏u umowy faktoringowej z regresem 14 607 (10 515) 4 092 30.09.2007

oraz z tytu∏u umów o korzystanie z Karty PayLink

Wystawione przez Grup´ PKN ORLEN na rzecz osób prawnych 

gwarancje wadialne (przetargowe) 2 011 (1 092) 919 12.02.2007

Gwarancja udzielona przez ANWIL SA dla UHDE GmbH 

w zwiàzku z prowadzonà inwestycjà zmiany technologii produkcji chloru 3 926 (3 926) - 09.08.2006

Pozosta∏e* 2 211 694 2 905 31.12.2008

Razem gwarancje i por´czenia: 82 040 1 276 720 1 358 760

* W tym na 31 grudnia 2005 roku por´czenie po˝yczki dla Urz´du Miasta Inowroc∏aw na budow´ oczyszczalni Êcieków w wysokoÊci 700 tysi´cy z∏otych.

Zobowiàzania warunkowe Grupy Mo˝ejki, zgodnie z MSSF 3 „Po∏àczenie jednostek gospodarczych”, prezentowane sà jako zobowià-

zania bilansowe powsta∏e na dzieƒ nabycia.
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b. Pozosta∏e zobowiàzania warunkowe Grupy PKN ORLEN w 2006 roku

Stan na Zwi´kszenia/ Stan na

31 grudnia Zmniejszenia 31 grudnia

2005 roku 2006 roku

Zabezpieczenia akcyzowe (dotyczàce poboru podatku akcyzowego 

od wyrobów zharmonizowanych, znajdujàcych si´ w magazynach 966 379 94 305 1 060 684

w procedurze zawieszenia w imieniu Grupy PKN ORLEN i za osoby trzecie)*

Akredytywy 14 491 27 591 42 082

Toczàce si´ post´powania w sprawie nieruchomoÊci 

o nieuregulowanym stanie prawnym 15 518 7 635 23 153

Post´powanie antymonopolowe UOKiK w zakresie kszta∏towania 

cen p∏ynu do ch∏odnic i cen glikolu (szczegó∏owe informacje w nocie 35h) - 14 000 14 000

Sprawy sporne dochodzone na drodze sàdowej 24 174 (14 176) 9 998

Razem pozosta∏e zobowiàzania warunkowe: 1 020 562 129 355 1 149 917

Razem zobowiàzania warunkowe  

(gwarancje i por´czenia oraz pozosta∏e zobowiàzania warunkowe) 1 102 602 1 406 075 2 508 677

* W tym na 31 grudnia 2006 roku 854 235 tysi´cy z∏otych zabezpieczenie akcyzowe PKN ORLEN SA dotyczàce produktów w Zak∏adzie G∏ównym w P∏ocku, sk∏adach podatkowych i bazach magazy-
nowych (w∏asnych i obcych) oraz 103 000 tysi´cy z∏otych gwarancje bankowe PKN ORLEN SA stanowiàce zabezpieczenie akcyzowe z∏o˝one za Operatora Logistycznego Paliw P∏ynnych Sp. z o.o.
(wczeÊniej NAFTOBAZY Sp. z o.o.).

c. Ulga inwestycyjna

Zgodnie z obowiàzujàcymi w ubieg∏ych latach przepisami prawa podatkowego, spó∏ki Grupy dokonywa∏y obni˝enia dochodu podle-

gajàcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, z tytu∏u ni˝ej wymienionych tytu∏ów:

• poniesione w roku podatkowym wydatki inwestycyjne (tzw. Ulga inwestycyjna),

• po∏owa kwot odliczonych w roku ubieg∏ym ulg inwestycyjnych (tzw. Premia inwestycyjna). 

W latach 2002-2003 spó∏ki Grupy zgodnie z regulacjami w Polsce odliczy∏y od dochodu ulgi inwestycyjne i premie inwestycyjne w na-

st´pujàcych wysokoÊciach:

Okres, w którym skorzystano z odliczeƒ Wykorzystana ulga inwestycyjna Wykorzystana premia inwestycyjna

Rok 2002 14 234 49 222

Rok 2003 - 6 923

Razem 14 234 56 145

Mimo i˝ pobrane ulgi i premie inwestycyjne majà charakter warunkowy spó∏ki Grupy nie widzà ryzyka zakwestionowania przez orga-

ny podatkowe zasadnoÊci dokonanych odliczeƒ, jak równie˝ ryzyka utraty prawa do ulg i premii z powodu niedotrzymania warunków

obligujàcych do zwrotu tych odliczeƒ.

Spó∏ki z Grupy Unipetrol na dzieƒ sporzàdzenia niniejszego sprawozdania finansowego skorzysta∏y z ulgi inwestycyjnej w kwocie 40 451 tysi´cy

z∏otych. 

Spó∏ki z Grupy Mo˝ejki na dzieƒ sporzàdzenia niniejszego sprawozdania finansowego skorzysta∏y z ulgi inwestycyjnej w kwocie 54 276 tysi´cy

z∏otych. 
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d. 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 sier-

pieƒ 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-sierpieƒ 2004 roku na ∏àcznà kwot´ oko∏o 60 milionów z∏otych. Zdaniem Zarzàdu Rafinerii Trzebinia SA, Spó∏ka Rafineria

Trzebinia SA posiada wszystkie niezb´dne opinie potwierdzajàce prawid∏owoÊç stosowanej klasyfikacji produktów opodatkowanych

stawkà 0 z∏. W dniu 12 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. 

W dniu 5 maja 2005 roku do Rafinerii Trzebinia SA, w odpowiedzi na z∏o˝ony wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji do czasu roz-

strzygni´cia sprawy, wp∏yn´∏o postanowienie Naczelnika Urz´du Celnego w Krakowie, wstrzymujàce wykonanie ww. decyzji.

W dniu 9 czerwca 2005 roku Dyrektor Izby Celnej w Krakowie po rozpatrzeniu odwo∏ania Spó∏ki Rafinerii Trzebinia SA z dnia 12 kwiet-

nia 2005 roku od decyzji Naczelnika Urz´du Celnego w Krakowie z dnia 31 marca 2005 roku, uchyli∏ decyzj´ organu pierwszej instan-

cji w ca∏oÊci i przekaza∏ spraw´ do ponownego rozpatrzenia.

W dniu 28 lipca 2005 roku Naczelnik Urz´du Celnego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Izby Celnej, bez podniesienia ˝adnych dodat-

kowych dowodów w sprawie, wyda∏ decyzje, w których ustali∏ zobowiàzanie podatkowe z tytu∏u podatku akcyzowego za okres maj-

-wrzesieƒ 2004 roku, na ∏àcznà kwot´ oko∏o 100 milionów z∏otych. Powy˝sze decyzje zosta∏y wydane bez merytorycznego odniesie-

nia do zarzutów podniesionych w odwo∏aniu z dnia 12 kwietnia 2005 roku. Zarzàd Rafinerii Trzebinia SA w dalszym ciàgu podtrzy-

muje zdanie, i˝ posiada wszystkie niezb´dne opinie potwierdzajàce prawid∏owoÊç stosowanej klasyfikacji produktów opodatkowa-

nych stawkà 0 z∏, co zdaniem Zarzàdu daje gwarancje pozytywnego rozstrzygni´cia sprawy. 

W dniu 9 sierpnia 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. W dniu 11 sierpnia 2005 roku Naczelnik Urz´du Cel-

nego w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Rafinerii Trzebinia SA z dnia 8 sierpnia 2005 roku wyda∏ postanowienie o wstrzymaniu wy-

konania decyzji w sprawie okreÊlenia zobowiàzania w podatku akcyzowym, za okres maj-wrzesieƒ 2004 roku, w kwocie oko∏o

100 milionów z∏otych. W dniu 14 listopada 2005 roku Dyrektor Izby Celnej w Krakowie postanowi∏ odmówiç przyj´cia dowodów

z przes∏uchaƒ Êwiadków, argumentujàc, i˝ nie stanowi to istotnych okolicznoÊci dla sprawy. Ponadto Urzàd Celny nie przyjà∏ z∏o˝o-

nych przez Rafineri´ Trzebinia SA korekt deklaracji podatku akcyzowego za m-ce maj-wrzesieƒ 2004 roku, wynikajàcych ze zmiany

stawki podatku akcyzowego na oleje technologiczne z 60 z∏\Mg na 0 z∏. Urzàd odmawiajàc przyj´cia korekt, argumentowa∏, i˝ w spra-

wie toczy si´ post´powanie. 

W dniu 30 grudnia 2005 roku Dyrektor Izby Celnej w Krakowie wyda∏ decyzj´ utrzymujàcà w mocy decyzj´ organu pierwszej instan-

cji. Rafineria Trzebinia SA sporzàdzi∏a na ww. decyzj´ Dyrektora Izby Celnej w Krakowie skarg´ do Wojewódzkiego Sàdu Administra-

cyjnego w Krakowie wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji. Skarga wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decy-

zji zosta∏a wniesiona do Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Krakowie w terminie 3 lutego 2006 roku. W dniu 14 lutego 2006

roku Dyrektor Izby Celnej w Krakowie wyda∏ postanowienie wstrzymania w ca∏oÊci wykonania zaskar˝onej decyzji do czasu rozpozna-

nia skargi przez Wojewódzki Sàd Administracyjny.

Do dnia dzisiejszego sprawa zobowiàzania Rafinerii Trzebinia SA z tytu∏u podatku akcyzowego toczy si´ przed Wojewódzkim Sàdem

Administracyjnym i wynik sporu jest nieznany.

W dniu 19 marca 2007 roku do Rafinerii Trzebinia SA wp∏yn´∏a informacja pisemna z Izby Celnej w Krakowie o dokonanie wpisu hi-

poteki przymusowej przez Sàd Okr´gowy w Chrzanowie na rzecz Skarbu Paƒstwa na nieruchomoÊciach b´dàcych w∏asnoÊcià bàdê
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w u˝ytkowaniu wieczystym przez Rafineri´ Trzebinia SA, celem zabezpieczenia nale˝noÊci z tytu∏u podatku akcyzowego, zgodnie z wy-

danymi decyzjami Naczelnika Urz´du Celnego w Krakowie za okres maj-wrzesieƒ 2004 roku.

Zarzàd na podstawie posiadanych opinii uznanych doradców podatkowych uwa˝a, i˝ w zwiàzku z toczàcym si´ sporem w sprawie

opodatkowania podatkiem akcyzowym olejów technologicznych istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo jego wygrania w oparciu o przed-

stawione przez Rafineri´ Trzebinia SA dowody i podniesione argumenty. W zwiàzku z powy˝szym, w jednostkowym sprawozdaniu fi-

nansowym za okres koƒczàcy si´ 31 grudnia 2006 roku Rafineria Trzebinia SA nie utworzy∏a ˝adnej rezerwy z tego tytu∏u.

Poniewa˝ jednym z warunków otrzymania pozwolenia na prowadzenie sk∏adu podatkowego jest otrzymanie od organów skarbowych

zaÊwiadczenia o niezaleganiu w podatkach i op∏atach, a Rafineria Trzebinia SA w obecnym czasie nie jest w stanie takiego przedsta-

wiç, to Zarzàd Spó∏ki Rafinerii Trzebinia SA z poczàtkiem 2007 roku uzna∏, ˝e jedynà drogà do uzyskania przed∏u˝enia funkcjonowania

sk∏adu podatkowego jest sp∏ata spornych zobowiàzaƒ.

Zarzàd Rafinerii Trzebinia SA w dniu 6 marca 2007 roku z∏o˝y∏ wniosek do Urz´du Celnego w Krakowie o roz∏o˝enie na raty spornego

zobowiàzania podatkowego wynikajàcego z wydanych decyzji Naczelnika Urz´du Celnego w Krakowie. 

W dniu 5 kwietnia 2007 roku Rafineria Trzebinia SA otrzyma∏a decyzj´ Naczelnika Urz´du Celnego w Krakowie, który nie przychyli∏ si´

do wniosku podatnika i odmówi∏ roz∏o˝enia na raty zaleg∏oÊci podatkowej. Zarzàd Spó∏ki w dniu 6 kwietnia 2007 roku z∏o˝y∏ odwo∏a-

nie od decyzji organu do Dyrektora Izby Celnej w Krakowie. Do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie

jest znany rezultat odwo∏ania i jego potencjalny wp∏yw na sprawozdanie finansowe.

Na podstawie upowa˝nienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 18 stycznia 2005 roku, toczy si´ post´powanie kon-

trolne 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. W dniu 30 listopa-

da 2006 roku zosta∏ przekazany Spó∏ce Rafineria Trzebinia SA protokó∏ z kontroli za ww. okres. Do otrzymanego protoko∏u z kontroli,

dnia 14 grudnia 2006 roku Pe∏nomocnik Rafinerii Trzebinia SA wniós∏ zastrze˝enia, w których podniós∏ uchybienie formalne dotyczà-

ce kontroli oraz samego protoko∏u. Dyrektor Urz´du Kontroli Skarbowej w dniu 28 grudnia 2006 roku przekaza∏ Pe∏nomocnikowi pi-

semnà odpowiedê na podniesione w zastrze˝eniach uwagi. 

Termin zakoƒczenia post´powania kontrolnego zosta∏ przed∏u˝ony do 29 czerwca 2007 roku. 

W dniu 12 maja 2006 roku wp∏yn´∏o do Rafinerii Trzebinia SA postanowienie Dyrektora Urz´du Kontroli Skarbowej w Krakowie o wsz-

cz´ciu post´powania kontrolnego w zakresie rzetelnoÊci obliczania i wp∏acania podatku od towaru i us∏ug oraz podatku akcyzowego

za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 kwietnia 2004 roku. W dniu 15 stycznia 2007 roku na r´ce Pe∏nomocnika Rafinerii Trzebinia

SA zosta∏ przekazany protokó∏ z kontroli. W dniu 29 stycznia 2007 roku pe∏nomocnik Spó∏ki Rafinerii Trzebinia SA z∏o˝y∏ zastrze˝enia

i uwagi do otrzymanego protoko∏u, w których podniós∏ mi´dzy innymi brak podstawy prawnej dla prowadzenia kontroli za wskazany

okres, z uwagi na okolicznoÊç wydania w dniu 17 wrzeÊnia 2004 roku decyzji Naczelnika Urz´du Celnego w Krakowie umarzajàcej po-

st´powanie w sprawie okreÊlenia wysokoÊci zobowiàzania podatkowego Rafinerii Trzebinia SA w podatku akcyzowym za miesiàce

styczeƒ, luty, marzec 2004 roku ze wzgl´du na bezprzedmiotowoÊç. Dodatkowo, pe∏nomocnik Spó∏ki Rafinerii Trzebinia SA podniós∏

brak w protokole oceny prawnej sprawy, b´dàcej przedmiotem kontroli. 

Pismem z dnia 6 lutego 2007 roku Inspektor Kontroli Skarbowej w Urz´dzie Kontroli Skarbowej w Krakowie przedstawi∏ stanowisko

organu co do z∏o˝onych przez Pe∏nomocnika zastrze˝eƒ i uwag do protoko∏u z kontroli za okres styczeƒ –kwiecieƒ 2004 roku.

Termin zakoƒczenia post´powania kontrolnego zosta∏ przed∏u˝ony do 29 czerwca 2007 roku. 

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. Zarzàd na podstawie posiadanych opinii uznanych do-
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radców podatkowych uwa˝a, ˝e istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo rozstrzygni´cia toczàcego si´ post´powania na korzyÊç Rafinerii

Trzebinia SA W zwiàzku z powy˝szym, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres koƒczàcy si´ 31 grudnia 2006 roku Ra-

fineria Trzebinia SA nie utworzy∏a ˝adnych rezerw na pokrycie ewentualnych zobowiàzaƒ, które mog∏yby powstaç w razie niekorzyst-

nego dla Rafinerii Trzebinia SA zakoƒczenia powy˝szych kontroli.

W dniu 22 paêdziernika 2006 roku na r´ce Pe∏nomocnika Spó∏ki Rafineria Trzebinia SA zosta∏o dor´czone postanowienie Naczelnika

Ma∏opolskiego Urz´du Skarbowego o wszcz´ciu z urz´du post´powania podatkowego w sprawie okreÊlenia kwoty podatku od towa-

rów i us∏ug za okres: styczeƒ, luty, kwiecieƒ-sierpieƒ 2005 roku. Zakoƒczenie post´powania kontrolnego up∏ywa w dniu 30 kwietnia

2007 roku. 

W dniu 26 lutego 2007 roku Naczelnik Ma∏opolskiego Urz´du Skarbowego w Krakowie postanowi∏ wszczàç post´powanie podatko-

we w sprawie okreÊlenia kwoty podatku od towarów i us∏ug za miesiàc marzec 2005 roku.

Powy˝sze post´powania podatkowe dotyczà sprawdzenia dostaw wewnàtrzwspólnotowych produktów i towarów handlowych.

W dniu 10 stycznia 2007 roku na r´ce Pe∏nomocnika Spó∏ki Rafineria Trzebinia SA zosta∏o dor´czone postanowienie Naczelnika Urz´-

du Celnego w Krakowie o wszcz´ciu z urz´du post´powania podatkowego w sprawie okreÊlenia zobowiàzania podatkowego w po-

datku akcyzowym za miesiàce listopad-grudzieƒ 2004 roku. Post´powanie podatkowe dotyczy rozliczenia podatku naliczonego od na-

le˝nego w podatku akcyzowym od komponentów zakupionych z zap∏aconà akcyzà, od poÊrednika nieb´dàcego podatnikiem podat-

ku akcyzowego.

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. Zarzàd na podstawie posiadanych opinii uznanych do-

radców podatkowych uwa˝a, i˝ toczàce si´ post´powania z du˝ym prawdopodobieƒstwem zakoƒczà si´ wynikiem pozytywnym dla

Rafinerii Trzebinia SA W zwiàzku z powy˝szym, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres koƒczàcy si´ 31 grudnia 2006

roku Rafineria Trzebinia SA nie utworzy∏a ˝adnych rezerw na pokrycie ewentualnych zobowiàzaƒ, które mog∏yby powstaç w razie nie-

korzystnego dla Rafinerii Trzebinia SA zakoƒczenia powy˝szych kontroli.

WartoÊç skonsolidowanych aktywów netto Rafinerii Trzebinia SA na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku wynosi 459 962 tysiàce z∏otych.

Udzia∏ PKN ORLEN w ogólnej liczbie g∏osów na walnym zgromadzeniu Rafinerii Trzebinia SA wynosi 77,15%.

e. Post´powanie Urz´du Regulacji Energetyki w Rafinerii Trzebinia SA

W dniu 24 marca 2006 roku Rafineria Trzebinia SA otrzyma∏a zawiadomienie od Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki o wszcz´ciu

z urz´du post´powania w sprawie wymierzenia kary pieni´˝nej w zwiàzku z naruszeniem warunków koncesji na wytwarzanie paliw

ciek∏ych. Istota post´powania dotyczy mo˝liwoÊci bezpoÊredniego stosowania przepisów Dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady UE z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania u˝ycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych oraz

Dyrektywy 2003/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 2003 roku zmieniajàcej Dyrektyw´ 98/70/WE odnoszàcà si´

do jakoÊci benzyny i olejów nap´dowych, w sytuacji, kiedy z jednej strony po 1 maja 2004 roku Polska sta∏a si´ cz∏onkiem Unii Euro-

pejskiej a z drugiej brak by∏o rozporzàdzeƒ Ministra Gospodarki w sprawie norm jakoÊciowych dla biopaliw.

W dniu 8 wrzeÊnia 2006 roku Prezes Urz´du Regulacji Energetyki wyda∏ decyzj´ ustalajàcà kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci 1 miliona z∏o-

tych w zwiàzku z rzekomym naruszeniem przez Rafineri´ Trzebinia SA koncesji na wytwarzanie paliw ciek∏ych. Zarzàd Rafinerii Trze-

binia SA z∏o˝y∏ w dniu 26 wrzeÊnia 2006 roku do Sàdu Okr´gowego w Warszawie Sàdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwo-

∏anie od decyzji Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki za poÊrednictwem Prezesa URE o uchylenie zaskar˝onej decyzji w ca∏oÊci,

wzgl´dnie o zmian´ zaskar˝onej decyzji i orzeczenie co do istoty sprawy przez umorzenie post´powania przed Prezesem URE jako

bezprzedmiotowego, poniewa˝ Rafineria Trzebinia SA nie naruszy∏a przepisów prawa ani warunków posiadanej koncesji. Rafineria

wnios∏a tak˝e o zwrócenie si´ przez Sàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
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w Luksemburgu z pytaniem prejudycjalnym dotyczàcym stosowania prawa wspólnotowego, na podstawie art. 234 TWE, o nast´pu-

jàcej treÊci: „Czy Rafineria Trzebinia SA – przedsi´biorca zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, by∏ uprawniony na

podstawie prawa Wspólnoty Europejskiej, a w szczególnoÊci Dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

wspierania u˝ycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, do produkowania w 2006 roku biopaliwa z zawartoÊcià 20%

biokomponentów spe∏niajàcego norm´ EN 14214, oraz wprowadzania tego biopaliwa do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej oraz innych Paƒstw Cz∏onkowskich Wspólnoty Europejskiej, skoro Rzeczpospolita Polska nie implementowa∏a postanowieƒ

wskazanej powy˝ej Dyrektywy w terminie w niej przewidzianym?”. Dnia 6 grudnia 2006 roku Prezes URE wniós∏ odpowiedê na od-

wo∏anie, w której domaga si´ oddalenia odwo∏ania, twierdzàc, i˝ nie znajduje podstaw do zmiany swojej decyzji w przedmiocie kary

pieni´˝nej. W piÊmie tym Prezes URE stwierdzi∏ m.in., i˝ podniesione przez Rafineri´ Trzebinia SA naruszenia przepisów wspólnoto-

wych nie mia∏y miejsca, bowiem kara zosta∏a wymierzona Spó∏ce za wprowadzenie do obrotu na terenie RP paliwa niespe∏niajàcego

wymagaƒ jakoÊciowych, okreÊlonych w rozporzàdzeniu z dnia 19 paêdziernika 2005 roku, a w zwiàzku z tym decyzja – jako odnoszà-

ca si´ jedynie do terytorium RP, nie mog∏a naruszyç prawa wspólnotowego. Na podstawie art. 130 § 2 ustawy – Kodeks post´powa-

nia administracyjnego obowiàzek zap∏aty ww kary pieni´˝nej jest wstrzymany do czasu rozpatrzenia odwo∏ania. 

W dniu 2 kwietnia 2007 roku zapad∏ wyrok Sàdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, w którym Sàd uwzgl´dni∏ odwo-

∏anie Rafinerii Trzebinia SA w efekcie czego zmieni∏ decyzj´ Prezesa URE w przedmiocie kary pieni´˝nej w wysokoÊci 1 000 tysi´cy

z∏otych na∏o˝onej na Rafineri´ Trzebinia SA w ten sposób, i˝ umorzy∏ post´powanie. Od wyroku tego s∏u˝y apelacja do Sàdu Apelacyj-

nego w Warszawie. 

f. Sytuacja Rafinerii Trzebinia SA w zwiàzku z decyzjà zarzàdu o czasowym wstrzymaniu produkcji i sprze-
da˝y biopaliwa ON BIO z zawartoÊcià 20% estrów FAME

Rozporzàdzenie Ministra Finansów zmniejszajàce wysokoÊç ulgi w podatku akcyzowym by∏o bezpoÊrednià przyczynà decyzji o wstrzy-

maniu produkcji i sprzeda˝y biodiesla z 20% zawartoÊcià estrów. W tej sytuacji pogorszy∏a si´ sytuacja finansowa Spó∏ki Rafinerii Trze-

binia SA, a banki kredytujàce Spó∏k´ Rafineri´ Trzebinia SA, b´dàcej w∏aÊcicielem nowoczesnej instalacji do produkcji biopaliwa, za-

˝àda∏y dodatkowych zabezpieczeƒ na majàtku Rafinerii.

Warunkiem ustanowienia zabezpieczeƒ by∏o zawarcie przez Rafineri´ Trzebinia SA porozumienia z PKN ORLEN oraz bankami

Pekao SA i BPH SA.

PKN ORLEN jako inwestor strategiczny aktywnie w∏àczy∏ si´ w proces poprawy sytuacji finansowej Rafinerii Trzebini SA. 

W dniu 5 marca 2007 roku w Warszawie zosta∏o podpisane porozumienie pomi´dzy Rafinerià Trzebinia SA, PKN ORLEN, Bankiem Pe-

kao SA oraz Bankiem BPH SA w zakresie restrukturyzacji zad∏u˝enia Rafinerii Trzebinia SA wobec Banków oraz PKN ORLEN. 

Podpisane porozumienie okreÊla sposób sp∏aty przez Rafineri´ Trzebinia SA zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów kredytowych zawar-

tych z Bankami Pekao SA i BPH SA i wierzytelnoÊci PKN ORLEN oraz przedstawienie bankom oraz PKN ORLEN satysfakcjonujàcych

zabezpieczeƒ prawnych i majàtkowych gwarantujàcych sp∏at´ zobowiàzaƒ finansowych. Zgodnie z harmonogramem porozumienia

w dniu 29 marca 2007 roku Rafineria Trzebinia SA dokona∏a cz´Êciowej sp∏aty zobowiàzaƒ z tytu∏u kredytów na rzecz Banku PEKAO

SA oraz Banku BPH SA odpowiednio w kwocie 20 000 tysi´cy z∏otych oraz 5 000 tysi´cy z∏otych.

Ustalone warunki wspó∏pracy z bankami oraz udzielone wsparcie g∏ównego akcjonariusza PKN ORLEN SA pozwoli Rafinerii Trzebinia

SA na prowadzenie bie˝àcej dzia∏alnoÊci, realizacj´ programu stabilizacyjnego oraz umo˝liwi odbudowanie pozytywnych relacji z klien-

tami. Dzia∏ania te b´dà prowadzone do czasu wdro˝enia w ˝ycie stabilnych przepisów podatkowych wspierajàcych rozwój alterna-

tywnych êróde∏ energii oraz wieloletniego programu promocji biopaliw przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki. 

WartoÊç skonsolidowanych aktywów netto Grupy Rafineria Trzebinia SA na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku wynosi 459 962 tysi´cy

z∏otych. Udzia∏ PKN ORLEN w ogólnej liczbie g∏osów na walnym zgromadzeniu Rafinerii Trzebinia SA wynosi 77,15%.
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g. 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 7) zgodnie z § 36, zmieni∏o sposób rozliczania op∏aty syste-

mowej, stanowiàcej sk∏adnik op∏aty przesy∏owej, wprowadzajàc zgodnie z § 37, mo˝liwoÊç innego sposobu ustalenia tej op∏aty. De-

cyzjà 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 SA 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∏a-

Êciwy sàd powszechny. ZEP SA zawezwa∏ PKN ORLEN SA do próby ugodowej w trybie pojednawczym, a nast´pnie pozwa∏

PKN ORLEN. Ponadto w innym procesie 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 zobowià-

zanie PKN ORLEN wobec ZEP SA, które nie zosta∏o uregulowane w Êwietle istniejàcego sporu w wysokoÊci 8 272 tysi´cy z∏otych

oraz utworzy∏ rezerw´ na ten cel w wysokoÊci 9 781 tysi´cy z∏otych. 

W post´powaniu, w którym PKN ORLEN jest stronà pozwanà, Sàd wyda∏ nakaz zap∏aty nale˝noÊci z tytu∏u tak zwanej op∏aty syste-

mowej przez PKN ORLEN na rzecz ZEP SA w wysokoÊci 46 232 tysi´cy z∏otych. W zwiàzku z tym w 2004 roku zosta∏a powi´kszona

rezerwa na ryzyko gospodarcze o 28 179 tysi´cy z∏otych do wysokoÊci kwoty nakazu. 

Sprawa zosta∏a zawieszona postanowieniem Sàdu Okr´gowego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2005 roku do czasu rozstrzygni´cia

sprawy z powództwa PSE SA przeciwko ZEP SA, gdzie PKN ORLEN SA jest interwenientem ubocznym. WysokoÊç roszczeƒ jest ak-

tualizowana o wysokoÊç odsetek liczonà od nale˝noÊci g∏ównej.

Dnia 3 sierpnia 2005 roku zosta∏o wniesione przez Spó∏k´ za˝alenie na ww. postanowienie o zawieszeniu post´powania. W dniu

12 grudnia 2005 roku Sàd Apelacyjny w Warszawie I Wydzia∏ Cywilny oddali∏ za˝alenie na postanowienie o zawieszeniu post´powa-

nia. Wy˝ej wspomniane post´powanie nie zosta∏o dotàd zakoƒczone. Wobec wydanego w dniu 25 paêdziernika 2006 roku orzecze-

nia Trybuna∏u Konstytucyjnego, post´powanie zawieszone postanowieniem Sadu Okr´gowego mo˝e zostaç podj´te. 

W dniu 8 marca 2007 roku odby∏a si´ pierwsza rozprawa w sprawie, w której PKN ORLEN SA wyst´puje jako interwenient uboczny.

Sàd umo˝liwi∏ stronom zaj´cie stanowiska w sprawie. Kolejna rozprawa zosta∏a odroczona bezterminowo. Pismo procesowe w imie-

niu PKN ORLEN SA zosta∏o wys∏ane do sàdu w dniu 22 marca 2007 roku.

h. Post´powania antymonopolowe

Na dzieƒ sporzàdzenia sprawozdania finansowego Spó∏ka jest uczestnikiem dwóch post´powaƒ antymonopolowych. 

Postanowieniem Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 marca 2005 roku zosta∏o wszcz´te z urz´du post´-

powanie antymonopolowe w zwiàzku z podejrzeniem zawarcia przez PKN ORLEN SA w P∏ocku oraz Grup´ Lotos SA w Gdaƒsku po-

rozumienia ograniczajàcego konkurencj´ na krajowym rynku sprzeda˝y benzyny uniwersalnej U95, polegajàcego na ustaleniu jedno-

czesnego 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 ustosun-

kowa∏ si´ do postawionych zarzutów oraz przekaza∏ odpowiedzi na pytania postawione przez Prezesa UOKiK.

Obecnie kontynuowane jest post´powanie dowodowe, które uleg∏o spowolnieniu w zwiàzku z toczàcymi si´ post´powaniami zwià-

zanymi ze sk∏adaniem wniosków przez PKN ORLEN SA o ograniczenie prawa wglàdu w zgromadzony w sprawie materia∏ dowodowy

oraz wydawaniem przez Prezesa UOKiK stosownych postanowieƒ o ograniczeniu prawa wglàdu, które zosta∏y zaskar˝one do Sàdu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez Grup´ Lotos SA. W dniu 22 lutego 2006 roku tak˝e pe∏nomocnik PKN ORLEN SA z∏o˝y∏

za˝alenie na postanowienie Prezesa UOKiK odmawiajàce uwzgl´dnienia jednego z wniosków PKN ORLEN SA o ograniczenie Grupie

Lotos prawa wglàdu w materia∏y dowodowe z∏o˝one do akt sprawy. W dniu 14 kwietnia 2006 roku UOKiK powiadomi∏ Spó∏k´ o prze-
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d∏u˝eniu terminu zakoƒczenia post´powania antymonopolowego do dnia 31 maja 2006 roku, a nast´pnie do dnia 31 sierpnia 2006

roku. Do dnia sporzàdzenia niniejszego sprawozdania post´powanie nie zosta∏o zakoƒczone. Nie dor´czono tak˝e informacji o prze-

d∏u˝eniu terminu zakoƒczenia post´powania.

Z uwagi na aktualnà faz´ post´powania dowodowego, która jest ograniczona do przeprowadzenia kontroli sàdowej postanowieƒ wyda-

nych przez Prezesa UOKiK, trudno jest oceniç zagro˝enie na∏o˝enia na PKN ORLEN SA kary pieni´˝nej. Jednak z uwagi na brak dowo-

dów, które wskazywa∏yby na zawarcie zakazanego porozumienia, Spó∏ka ocenia zagro˝enie na∏o˝enia kary pieni´˝nej jako niewielkie.

W dniu 21 marca 2005 roku do Spó∏ki wp∏yn´∏o pismo, w którym Prezes UOKiK zwróci∏ si´ o dostarczenie informacji dotyczàcych ryn-

ku glikolu monoetylenowego oraz rynku 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 Prezes UOKiK 19 lipca 2000

roku wyda∏ decyzj´, nak∏adajàcà kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci 40 milionów z∏otych. W zwiàzku z tà decyzjà Spó∏ka z∏o˝y∏a odwo∏anie

do Sàdu Antymonopolowego. Sàd Antymonopolowy w dniu 13 sierpnia 2001 roku uchyli∏ w ca∏oÊci decyzj´ Prezesa UOKiK zarzucajà-

cà PKN ORLEN SA stosowanie praktyk monopolistycznych, tym samym uchyli∏ na∏o˝onà kar´ pieni´˝nà, w zwiàzku z tym w 2001 ro-

ku w PKN ORLEN ca∏kowicie rozwiàzano rezerw´. Od powy˝szego wyroku w dniu 4 paêdziernika 2001 roku z∏o˝ona zosta∏a przez Pre-

zesa UOKiK kasacja. W dniu 10 lipca 2003 roku Sàd Najwy˝szy uchyli∏ wyrok Sàdu Antymonopolowego z dnia 13 sierpnia 2001 roku.

Sprawa by∏a ponownie rozpatrywana przez Sàd Okr´gowy w Warszawie, Sàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dawniej Sàd An-

tymonopolowy), który na rozprawie w dniu 21 lipca 2004 roku wyda∏ wyrok ponownie uchylajàcy zaskar˝onà decyzj´ Prezesa UOKiK. 

W zwiàzku z otrzymanym w dniu 21 marca 2005 roku pismem z UOKiK, PKN ORLEN SA przekaza∏ w odpowiedzi na ˝àdane przez

UOKiK pytania w dniu 11 kwietnia 2005 roku. Odpowiedê wskazujàca, jaki rynek jest rynkiem w∏aÊciwym geograficznie dla glikolu mo-

noetylenowego, zosta∏a przekazana do UOKiK w dniu 6 maja 2005 roku. Na wezwanie Urz´du w dniu 18 maja 2005 roku, w dniu

7 grudnia 2005 roku i w dniu 14 lipca 2006 roku udzielono dodatkowych informacji w tej sprawie. W dniu 5 paêdziernika 2006 roku

Spó∏ka z∏o˝y∏a dodatkowe wyjaÊnienia, dotyczàce sposobu kszta∏towania ceny bazowej glikolu monoetylenowego oraz wyjaÊni∏a, na

jakich warunkach obowiàzujà ceny cennikowe p∏ynów niezamarzajàcych do ch∏odnic dla konfekcjonerów. W dniu 19 paêdziernika

2006 roku dor´czone zosta∏o zawiadomienie UOKiK o zakoƒczeniu zbierania materia∏u dowodowego i wyznaczono PKN ORLEN SA

czternastodniowy termin do zapoznania si´ ze zgromadzonym w sprawie materia∏em dowodowym. W dniu 3 listopada 2006 roku, po

zapoznaniu si´ z ca∏oÊcià materia∏u dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, Spó∏ka wnios∏a o umorzenie post´powania lub

wydanie decyzji o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczajàcych konkurencj´ okreÊlonych w art. 8 ust. 1 i ust. 2, pkt 5 i pkt

6 ustawy antymonopolowej. Decyzjà z dnia 29 grudnia 2006 roku Nr RWA – 48/2006 otrzymanà 16 stycznia 2007 roku Prezes Urz´du

Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna∏ za praktyk´ ograniczajàcà konkurencj´ i naruszajàcà nadu˝ywanie pozycji dominujàcej

przez PKN ORLEN SA na krajowym rynku glikolu, poprzez przeciwdzia∏anie ukszta∏towaniu si´ warunków niezb´dnych do powstania

bàdê rozwoju konkurencji na skutek ustalenia ceny wytwarzanego przez PKN ORLEN SA p∏ynu niezamarzajàcego do ch∏odnic

„Petrygo” w sposób nieadekwatny do wzrostu ceny glikolu – podstawowego surowca do tego p∏ynu, nakaza∏ zaniechania tych prak-

tyk i na∏o˝y∏ kar´ pieni´˝nà w kwocie 14 000 tysi´cy z∏otych.

W dniu 29 stycznia 2007 roku PKN ORLEN SA wniós∏ od niniejszej decyzji odwo∏anie do Sàdu Okr´gowego w Warszawie – Sàdu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sàd nie wyznaczy∏ dotychczas rozprawy w sprawie odwo∏ania.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera rezerw na przewidywane koszty zwiàzane z powy˝szymi post´powaniami, bowiem, zdaniem

Zarzàdu PKN ORLEN SA po uzyskaniu niezale˝nych opinii prawnych obcià˝enie Spó∏ki obowiàzkiem zap∏aty kary pieni´˝nej jest ma∏o

prawdopodobne. Jednak˝e w zwiàzku z aktualnym statusem sprawy „Pertygo” w niniejszym sprawozdaniu finansowym rozpoznano

zobowiàzanie warunkowe w kwocie 14 000 tysi´cy z∏otych.
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i. Program kompensacyjny dla pracowników

Dnia 27 marca 2006 roku zawarte zosta∏o Porozumienie w sprawie zasad wspó∏pracy partnerów spo∏ecznych w procesach restruktu-

ryzacji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA oraz uprawnieƒ pracowników zwiàzanych z tymi procesami. Porozumienie dotyczy

pracowników zatrudnionych w PKN ORLEN, obj´tych procesami restrukturyzacji i reorganizacji.

Zgodnie z Porozumieniem, pracownik obj´ty procesem restrukturyzacji ma mo˝liwoÊç rozwiàzania umowy o prac´ za porozumieniem

stron z przyczyn le˝àcych po stronie pracodawcy i otrzymaç Êwiadczenie wynoszàce 50 tysi´cy z∏otych zwi´kszone o 4 tysiàce

z∏otych za ka˝dy rozpocz´ty rok pracy w PKN ORLEN i u poprzedników prawnych tej spó∏ki. W przypadku koniecznoÊci rozwiàzania

z pracownikami umów o prac´ za wypowiedzeniem definitywnym, w trybie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczegól-

nych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczàcych pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844

z póên. zm.), pracownikowi przys∏uguje Êwiadczenie w wysokoÊci 40% Êwiadczenia wynikajàcego z Programu Dobrowolnych OdejÊç.

W przypadku nieprzyj´cia przez pracownika nowych warunków pracy lub p∏acy, pracownikowi przys∏uguje Êwiadczenie w wysokoÊci

3-krotnoÊci wynagrodzenia.

Dodatkowo dla pracowników korzystajàcych z Programu Dobrowolnych OdejÊç przygotowano mo˝liwoÊç skorzystania z pakietu szko-

leniowego w ramach przys∏ugujàcego limitu 2 tysiàce z∏otych

Dla pracowników obj´tych programem restrukturyzacji, którzy w ramach PKN ORLEN zmienià miejsce Êwiadczenia pracy na takie, do

którego odleg∏oÊç wynosi ponad 40 km, przygotowano pakiet relokacyjny obejmujàcy: bonus na zagospodarowanie (8 tysi´cy

z∏otych), zwrot kosztów przeprowadzki, zwrot kosztów poÊrednictwa agencji nieruchomoÊci oraz zwrot kosztów najmu mieszkania

przez okres 12 miesi´cy do kwoty maksymalnie 2 tysiàce z∏otych miesi´cznie. 

j. Programy os∏onowe

W zwiàzku z przeprowadzanymi w PKN ORLEN SA procesami restrukturyzacji, uruchomiono w Jednostce Dominujàcej Program Do-

browolnych OdejÊç (PDO), wspierajàcy ww. procesy. PDO przewiduje wyp∏aty dodatkowych Êwiadczeƒ dla pracowników, z którymi

w wyniku prowadzonych dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych rozwiàzano bàdê rozwià˝e si´ stosunek pracy za porozumieniem stron z przy-

czyn niedotyczàcych pracownika.

W zwiàzku z powy˝szym zgodnie z Uchwa∏à Zarzàdu nr 2537/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku Spó∏ka utworzy∏a rezerw´ w wysokoÊci

236 000 tysi´cy z∏otych.

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku wartoÊç rezerwy na programy os∏onowe wynosi∏a 123 921 tysi´cy z∏otych.

k. Roszczenia i spory sàdowe – Tankpol Sp. z o.o.

Zgodnie z umowà zawartà w dniu 20 grudnia 2002 roku, Tankpol Sp. z o.o., obecnie Tankpol – R. Mosio i Wspólnicy sp. j. w Szczuci-

nie („Tankpol”) przeniós∏ na rzecz PKN ORLEN tytu∏em przew∏aszczenia 40% udzia∏ów w spó∏ce ORLEN PetroTank Sp. z o.o. („Petro-

tank”) w zwiàzku z nale˝noÊciami od Tankpol. Pozwem z 11 sierpnia 2003 roku Tankpol ˝àda∏ zobowiàzania PKN ORLEN do z∏o˝enia

oÊwiadczenia woli o przeniesieniu w∏asnoÊci 324 udzia∏ów w Petrotank oraz o zap∏at´ kwoty 198 tys. z∏. ˚àdanie powoda by∏o kilka-

krotnie modyfikowane, przy czym ostatecznie pismem z 22 stycznia 2004 roku Tankpol zmodyfikowa∏ swoje powództwo, ˝àdajàc za-

p∏aty kwoty 36 384 tys. z∏ wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zap∏aty, zaÊ w przypadku nieuwzgl´dnie-

nia powy˝szego ˝àdania, zobowiàzania PKN ORLEN do z∏o˝enia oÊwiadczenia woli o przeniesieniu na rzecz Tankpol w∏asnoÊci 253

udzia∏ów w Petrotank. 

W dniu 22 marca 2005 roku Sàd Okr´gowy w Warszawie og∏osi∏ wyrok oddalajàcy powództwo Tankpol i zasàdzi∏ na rzecz PKN

ORLEN stosowne koszty. W dniu 4 maja 2005 roku Tankpol z∏o˝y∏ apelacj´ od wyroku, a w dniu 27 czerwca 2005 roku PKN ORLEN
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z∏o˝y∏ odpowiedê na apelacj´. W dniu 31 marca 2006 roku Sàd Apelacyjny w Warszawie zmieni∏ wyrok Sàdu Okr´gowego w Warsza-

wie (Sàd Okr´gowy oddali∏ powództwo Tankpol w ca∏oÊci). Sàd Apelacyjny orzek∏, ˝e PKN ORLEN ma obowiàzek przeniesienia na

Tankpol 26 udzia∏ów PetroTank. Sàd Apelacyjny doszed∏ do przekonania, ˝e PKN ORLEN nale˝ycie wykona∏ umow´ przew∏aszczenia

z dnia 20 grudnia 2002 roku. Wyrok Sàdu Apelacyjnego by∏ prawomocny i wykonalny, ale stronom przys∏ugiwa∏a od niego kasacja do

Sàdu Najwy˝szego. W dniu 22 czerwca 2006 roku Tankpol z∏o˝y∏ skarg´ kasacyjnà od wyroku Sàdu Apelacyjnego. W dniu 28 sierpnia

2006 roku PKN ORLEN odpowiedzia∏ na z∏o˝onà przez Tankpol skarg´ kasacyjnà, nie zgadzajàc si´ ze stanowiskiem Tankpolu i pod-

trzyma∏ swoje stanowisko, ˝e nale˝ycie wykona∏ umow´ przew∏aszczenia.

W dniu 14 grudnia 2006 roku Sàd Najwy˝szy przekaza∏ spraw´ do ponownego rozpoznania Sàdowi Apelacyjnemu w Warszawie.

Z uzasadnienia orzeczenia Sàdu Najwy˝szego wynika, ˝e wycena udzia∏ów ORLEN PetroTank, przedstawiona przez Tankpol, powinna

byç dopuszczona jako dowód w sprawie (Sàd Apelacyjny w swoim wyroku pominà∏ t´ wycen´). W dniu 6 marca 2007 roku odby∏a

si´ rozprawa apelacyjna przed Sàdem Apelacyjnym w Warszawie. Wyrok Sàdu Apelacyjnego zosta∏ og∏oszony w dniu 15 marca

2007 roku Sàd Apelacyjny oddali∏ roszczenie Tankpol co do zap∏aty odszkodowania. Przedmiotowa sprawa zosta∏a uchylona do po-

nownego rozpoznania przez Sàd Okr´gowy w Warszawie.

l. Regulacje podatkowe w Polsce

Podatki w Polsce uiszczane sà na rzecz Skarbu Paƒstwa, jak równie˝, w niewielkim stopniu, na rzecz gmin, samo zaÊ poj´cie podat-

ku zdefiniowane zosta∏o w ustawie – Ordynacja podatkowa, jako publicznoprawne, nieodp∏atne, przymusowe i bezzwrotne Êwiadcze-

nie pieni´˝ne na rzecz Skarbu Paƒstwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikajàce z ustawy podatkowej.

Obecny system podatkowy w Polsce oparty jest na nast´pujàcych podatkach: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek do-

chodowy od osób prawnych, podatek od towarów i us∏ug (VAT), podatek akcyzowy i podatek od czynnoÊci cywilnoprawnych (na przy-

k∏ad: zawarcie oraz zmiany umowy spó∏ki, sprzeda˝ udzia∏ów/akcji czy – w okreÊlonych przypadkach – sprzeda˝ nieruchomoÊci).

W dzia∏alnoÊci podmiotów gospodarczych mniejsze znaczenie majà: podatek od spadków i darowizn, podatek od gier, a tak˝e podat-

ki – rolny i leÊny. SpoÊród podatków lokalnych najwa˝niejsze podatki to: podatek od nieruchomoÊci i podatek od Êrodków transpor-

towych.

Obok podatku dochodowego od osób prawnych, którego stawka w roku 2006 wynosi 19%, wi´kszoÊç firm prowadzàcych dzia∏al-

noÊç gospodarczà jest podatnikiem podatku od towarów i us∏ug, czyli VAT. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 22%, obni˝one

to – 7%, 3%, 0%, ponadto niektóre towary i us∏ugi korzystajà ze zwolnienia podatkowego. 

W obrocie gospodarczym mamy do czynienia ponadto z podatkiem akcyzowym, któremu podlegajà wyroby akcyzowe ÊciÊle okreÊlo-

ne w ustawie – np. paliwa silnikowe, oleje opa∏owe, gaz, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, energia elektryczna. Ze wzgl´du na

przedmiot dzia∏alnoÊci, podatek akcyzowy jest znaczàcym kosztem ekonomicznym dla PKN ORLEN i spó∏ek Grupy. Do czynnoÊci pod-

legajàcych opodatkowaniu tym podatkiem zalicza si´: produkcj´ wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wyprowadzenie wyro-

bów akcyzowych zharmonizowanych ze sk∏adu podatkowego, sprzeda˝ wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, eksport i import

wyrobów akcyzowych, nabycie wewnàtrzwspólnotowe i dostaw´ wewnàtrzwspólnotowà wyrobów akcyzowych oraz nabycie lub po-

siadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, je˝eli od tych wyrobów nie zosta∏a zap∏acona akcyza w nale˝nej wysokoÊci (co nie

oznacza, ˝e jest to podatek wielofazowy). Stawki akcyzy sà wyra˝one alternatywnie: w procencie podstawy opodatkowania, w kwo-

cie na jednostk´ wyrobu, w procencie maksymalnej ceny detalicznej lub w kwocie na jednostk´ wyrobu i procencie maksymalnej ce-

ny detalicznej. W praktyce stosuje si´ stawki podatkowe okreÊlone przez Ministra Finansów w rozporzàdzeniach, natomiast maksy-

malne stawki podatku akcyzowego okreÊlone zosta∏y w ustawie o podatku akcyzowym.

W powszechnej opinii przedsi´biorców, Polska jest krajem o szczególnie wysokim poziomie ryzyka podatkowego. Przepisy podatko-

we sà cz´sto nowelizowane, co wp∏ywa na ich niejasnoÊç i niespójnoÊç oraz brak pewnoÊci. Ponadto cz´sto wyst´pujà ró˝nice inter-

pretacyjne w zakresie prawa podatkowego, zarówno w organach podatkowych, jak te˝ w sàdownictwie administracyjnym. 
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System podatkowy w Polsce ocenia si´ jako niestabilny, o wysokim stopniu sformalizowania regulacji podatkowych, po∏àczonych z ry-

gorystycznymi przepisami sankcyjnymi. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary dzia∏alnoÊci, podlegajàce regulacjom (np. kontroli

celnej, czy dewizowej) mogà byç przedmiotem kontroli odpowiednich w∏adz, które uprawnione sà do nak∏adania wysokich kar i sank-

cji wraz z odsetkami karnymi. Kontrolà mogà byç obj´te rozliczenia podatkowe przez okres 5 lat od koƒca roku kalendarzowego,

w którym up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci podatku. Bioràc pod uwag´ wy˝ej wymienione przes∏anki, dzia∏alnoÊç PKN ORLEN jak te˝ spó∏ek

Grupy, które prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà w Polsce, mo˝e byç obarczona ryzykiem podatkowym.

m. Regulacje podatkowe w Niemczech

Niemiecki system podatkowy jest zbli˝ony do systemu wyst´pujàcego w Polsce, gdzie oprócz klasycznego podatku bezpoÊredniego

jakim jest podatek dochodowy od osób prawnych, wyst´pujà podatki poÊrednie, tj. podatek VAT oraz akcyzowy. 

System podatkowy w Niemczech jest systemem stabilniejszym, gdzie ryzyka podatkowe zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci re-

dukowane sà poprzez uprawnienia podatnika. 

Podatki w Niemczech mogà byç nak∏adane przez w∏adze paƒstwowe, federalne i lokalne. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej

wià˝e si´ z obowiàzkiem op∏acania podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i sk∏a-

dek na ubezpieczenie spo∏eczne, podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a tak˝e podatku od zysków kapita∏owych i podatku od

nieruchomoÊci.

Rokiem podatkowym dla podatku dochodowego od osób fizycznych jest rok kalendarzowy. Stawki podatku wynoszà od 15% do 42%.

Z zatrudnieniem pracowników wià˝e si´ równie˝ obowiàzek op∏acania ubezpieczenia emerytalnego, zdrowotnego i z tytu∏u bezrobo-

cia. Sk∏adki sà wspó∏finansowane przez pracodawc´ i pracownika. WysokoÊç sk∏adek powoduje, i˝ koszty zatrudnienia w Niemczech

sà bardzo wysokie. 

Dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, podatnikami od ca∏oÊci osiàganych dochodów sà spó∏ki, majàce siedzib´ lub

faktyczne miejsce zarzàdzania na terytorium Niemiec. Dochód do opodatkowania ustalany jest na podstawie zysku z dzia∏alnoÊci ope-

racyjnej, który jest podwy˝szany i obni˝any o pewne elementy. Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wy-

nosi 25%. Nale˝y jednak doliczyç do niej tzw. op∏at´ solidarnoÊciowà (z tytu∏u po∏àczenia paƒstw niemieckich) w wysokoÊci 5,5% oraz

podatek od przychodów, który jest obliczany z uwzgl´dnieniem tzw. wspó∏czynnika regionalnego. 

Podatek VAT ma zastosowanie do sprzeda˝y towarów i us∏ug, przy czym stawka podstawowa wynosi 19%, zaÊ obni˝ona – 7%. Po-

datek ten oparty jest na rozwiàzaniach obowiàzujàcych w UE. Podobnie jak w przypadku podatku VAT, równie˝ przepisy w zakresie

podatku akcyzowego odzwierciedlajà regulacje obowiàzujàce w UE. Na tej podstawie, akcyzà jest opodatkowana m.in. produkcja

i przywóz benzyn czy olejów nap´dowych na terytorium Niemiec. 

Podatek od nieruchomoÊci obcià˝a wszystkie nieruchomoÊci (grunty i budynki) po∏o˝one na terytorium Niemiec. Istnieje równie˝ po-

datek od sprzeda˝y nieruchomoÊci, którego stawka wynosi 3,5%.

Przepisy podatkowe, obowiàzujàce w Niemczech, podobnie jak i w innych paƒstwach, mogà byç przedmiotem rozbie˝nych interpre-

tacji podatników i organów podatkowych, przy czym okres przedawnienia zobowiàzaƒ wynosi maksymalnie 7 lat. Zasadniczà kwestià

zwiàzanà z prowadzeniem dzia∏alnoÊci przez spó∏k´ ORLEN Deutschland A.G. na terytorium Niemiec sà przepisy, dotyczàce mo˝liwo-

Êci wykorzystania poniesionych strat podatkowych, które mogà byç rozliczone na poczet przysz∏ych zysków jedynie w ograniczonej

wysokoÊci.

n. Regulacje podatkowe w Republice Czeskiej

Spó∏ki z Grupy prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w Republice Czeskiej podlegajà regulacjom w zakresie podatku VAT, podatku ak-

cyzowego, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przepisom dotyczàcym ubez-

pieczenia spo∏ecznego. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych, w tym równie˝ od zysków kapita∏owych, wynosi w 2006
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roku 24%, przy czym podatnicy majà mo˝liwoÊç wyboru roku podatkowego innego ni˝ kalendarzowy. Straty podatkowe mogà byç

rozliczane przez kolejne 5 lat podatkowych. Transakcje dokonywane pomi´dzy spó∏kami powiàzanymi muszà odbywaç si´ z zastoso-

waniem cen rynkowych – organy podatkowe mogà oszacowaç poziom cen stosowanych przez spó∏ki powiàzane i na∏o˝yç surowe ka-

ry pieni´˝ne, je˝eli ceny te odbiegajà od poziomu rynkowego. Podatnicy majà jednak mo˝liwoÊç wystàpienia o wià˝àcà interpretacj´

w zakresie cen transferowych. Interpretacje te wydawane sà odp∏atnie. 

Czeski podatek VAT oparty jest na rozwiàzaniach stosowanych w UE, podlega mu dostawa towarów, Êwiadczenie us∏ug (w tym sprze-

da˝ praw), zaÊ podatnik mo˝e w wi´kszoÊci przypadków odliczyç podatek naliczony przy dokonanych zakupach. Podstawowa staw-

ka podatku to 19%, niektóre towary i us∏ugi podlegajà stawce obni˝onej – 5%, a niektóre sà zwolnione z opodatkowania (np.: us∏u-

gi ubezpieczeniowe i finansowe, us∏ugi w zakresie edukacji i ochrony zdrowia).

Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà mo˝e równie˝ byç zobowiàzany do op∏acania podatku od nieruchomoÊci, podatku od

sprzeda˝y nieruchomoÊci (wed∏ug stawki 3%), podatku od Êrodków transportu wykorzystywanych w prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz

podatku akcyzowego. Podobnie jak i w innych paƒstwach UE, wyroby takie jak benzyna czy oleje nap´dowe przeznaczone do celów

nap´dowych podlegajà opodatkowaniu akcyzà.

Przepisy podatkowe podlegajà cz´sto rozbie˝nym interpretacjom. Organy podatkowe mogà wi´c mieç odmienne stanowisko w za-

kresie rozliczeƒ podatkowych od podejÊcia zastosowanego przez spó∏ki z Grupy. Zobowiàzania podatkowe mogà byç kontrolowane

przez organy podatkowe przez okres trzech lat od koƒca roku, w którym podatnik by∏ zobowiàzany z∏o˝yç deklaracj´. JeÊli organy roz-

pocznà kontrol´ przed up∏ywem tych trzech lat, okres przedawnienia ulega przed∏u˝eniu o kolejne trzy lata. Maksymalnie jednak okres

przedawnienia nie mo˝e przekroczyç 10 lat od koƒca danego okresu rozliczeniowego. Za nieprzestrzeganie przepisów prowadzàcych

do powstania zaleg∏oÊci podatkowych, gro˝à w Czechach wysokie kary pieni´˝ne, a nawet mo˝liwoÊç zawieszenia dzia∏alnoÊci go-

spodarczej. Kary sà nak∏adane równie˝ w przypadku jakichkolwiek opóênieƒ w sk∏adaniu deklaracji podatkowych. Z tych wzgl´dów

dzia∏anie spó∏ek Grupy w Czechach mo˝e byç obarczone ryzykiem podatkowym.

o. Regulacje podatkowe w Republice Litewskiej

Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà na Litwie podlegajà regulacjom w zakresie podatku dochodowego od osób praw-

nych, podatku dochodowego od osób fizycznych, sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, podatku VAT, podatku od nieruchomoÊci, po-

datku akcyzowego itd. 

Przedsi´biorstwa zarejestrowane na Litwie muszà p∏aciç podatki od dochodów i zysków kapita∏owych uzyskanych zarówno na tere-

nie Litwy, jak i za granicà. Podstawowa stawka podatku dla osoby prawnej wynosi 15% (mniejsze podmioty mogà p∏aciç podatek we-

d∏ug ni˝szej stawki). Poczàwszy od roku 2007 zyski kapita∏owe ze sprzeda˝y akcji lub udzia∏ów, które odpowiadajà prawom w∏asno-

Êci w stopniu wi´kszym ni˝ 25% i utrzymywane sà przez 2 i wi´cej lat przed zbyciem sà wolne od opodatkowania. Przez lata 2006

i 2007 zosta∏ wprowadzony tymczasowy podatek socjalny i stopa tego podatku wynosi∏a odpowiednio dla roku 2006 i 2007 4% i 3%.

Podstawa tymczasowego podatku socjalnego jest taka sama, jak dla podatku dochodowego. 

Prawo podatkowe na Litwie jest surowe w stosunku do transakcji z jednostkami powiàzanymi zlokalizowanymi zarówno na terenie

Litwy, jak i za granicà. Dlatego te˝ niezb´dne jest utrzymanie relacji biznesowych z jednostkami powiàzanymi bazujàc na praktykach

rynkowych. W∏adze podatkowe mogà samodzielnie oszacowaç podstaw´ opodatkowania i okreÊliç wartoÊç transakcji dla celów po-

datkowych, jeÊli istniejà dowody, ˝e te transakcje sà przeprowadzane niezgodnie z warunkami rynkowymi.

Istniejà dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych: 15% i 27%. W zale˝noÊci od rodzaju dochodu, podatek nale˝ny z ty-

tu∏u dochodów osiàgni´tych przez osoby fizyczne mo˝e byç wp∏acany do bud˝etu przez jednostki gospodarcze (jeÊli zosta∏ uzyskany

za poÊrednictwem tych jednostek) lub samodzielnie przez osob´ uzyskujàcà taki dochód. 
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Podatek VAT stosuje si´ na zasadach opartych na przepisach Wspólnoty i stosowany jest w szczególnoÊci w przypadku sprzeda˝y to-

warów i us∏ug. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 18%, obni˝one to – 9% i 5%, ponadto niektóre towary i us∏ugi korzystajà ze

zwolnienia podatkowego. 

Poczàwszy od roku 2007 stawka podatku od nieruchomoÊci wynosi od 0,3% do 1% (w roku 2006 wynosi∏a 1%), która p∏acona jest

na podstawie wartoÊci katastralnej i jest stosowana do nieruchomoÊci zlokalizowanych na terenie Litwy, b´dàcych w∏asnoÊcià przed-

si´biorstw litewskich lub przedsi´biorstw zagranicznych.

Produkcja, import, jak równie˝ wewnàtrzwspólnotowe nabycia produktów ropopochodnych sà przedmiotem podatku akcyzowego.

Litewskie prawo dotyczàce podatku akcyzowego odzwierciedla regulacje Unii Europejskiej w tym zakresie. Litwa jest jednym z pierw-

szych krajów w Unii Europejskiej, który wprowadzi∏ zaawansowany system elektroniczny monitorowania przep∏ywu towarów b´dà-

cych przedmiotem podatku akcyzowego pomi´dzy sk∏adami podatkowymi na Litwie wed∏ug czasu rzeczywistego. Regulacje podat-

kowe na Litwie sà przedmiotem ró˝nych interpretacji ze strony p∏acàcych podatki i w∏adz skarbowych. Kontrole podatkowe mogà byç

przeprowadzane za rok bie˝àcy i 5 lat poprzednich. 

p. Regulacje podatkowe na Malcie

System podatkowy Malty oparty jest na zasadzie tzw. imputation po∏àczonego ze zwrotem podatku, co efektywnie oznacza realnà ni-

skà stop´ podatkowà przy doÊç wysokiej nominalnej stawce podatkowej. Nale˝y jednak mieç na uwadze, ˝e Malta znajduje si´ pod

presjà Unii Europejskiej, traktujàcej podatkowe rozwiàzania oferowane przez Malt´ jako dzia∏ania szkodliwe dla konkurencji i dà˝y do

ich eliminacji. 

Spó∏ka typu captive insurance opodatkowana jest, co do zasady, podatkiem dochodowym wed∏ug stawki 35%, jednak˝e w przypad-

ku kiedy dzia∏alnoÊç dotyczy ubezpieczenia ryzyk poza Maltà, poprzez zastosowanie wspomnianego systemu imputation po∏àczone-

go z kredytem podatkowym, przy wyp∏acie dywidendy dla wspólników podatek mo˝e zostaç efektywnie obni˝ony, nawet do 4,7%.

Przy ustalaniu podstawy opodatkowania dopuszcza si´ zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów rezerw technicznych.

Do innych typowych podatków zwiàzanych z za∏o˝eniem i prowadzeniem spó∏ki ubezpieczeniowej na Malcie nale˝y podatek

VAT – zgodnie z systemem opodatkowania tym podatkiem w Unii Europejskiej, us∏ugi ubezpieczeniowe sà zwolnione z opodatkowa-

nia podatkiem VAT, co jednoczeÊnie oznacza brak mo˝liwoÊci odliczania podatku od nabywanych towarów i us∏ug.

Maltaƒski system VAT oparty jest na regulacjach wspólnotowych. Co do zasady podatek VAT stosuje si´ w przypadku sprzeda˝y to-

warów i us∏ug. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 18%, obni˝ona – 5%, ponadto niektóre towary i us∏ugi korzystajà ze zwol-

nienia podatkowego. 

Malta oferuje równie˝ dodatkowe ulgi podatkowe, majàce zastosowanie w dzia∏alnoÊci spó∏ki, polegajàce na mo˝liwoÊci odliczania

200% kosztów zwiàzanych z zajmowanà powierzchnià biurowà i 200% kosztów wynagrodzeƒ wyp∏aconych pracownikom w ciàgu

pierwszych 10 lat prowadzenia dzia∏alnoÊci. 

Malta wdro˝y∏a europejskà dyrektyw´ „Parent-Subsidiary”, zgodnie z którà dywidendy wyp∏acone do spó∏ek, majàcych siedzib´

w paƒstwach Unii Europejskiej, po spe∏nieniu pewnych warunków, nie podlegajà opodatkowaniu podatkiem u êród∏a. Nie jest jednak

jasna kwestia, jak funkcjonujà te przepisy w odniesieniu do systemu maltaƒskiego, opartego na zasadzie imputation i zwrotu podat-

ku. Kwestia równoczesnego stosowania wy˝ej wymienionych systemów i umowy zawartej pomi´dzy Polskà a Maltà o unikaniu po-

dwójnego opodatkowania wymaga dalszych analiz. 

q. 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 po-

siadanych w spó∏ce Niezale˝ny Operator Mi´dzystrefowy Sp. z o.o. („NOM”) na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
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(„PSE”), za cen´ w wysokoÊci 111 500 tysi´cy z∏otych, b´dàcà sumà wartoÊci nominalnej sprzedawanych udzia∏ów oraz skumulowa-

nej 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 SA. 

W dniu 26 kwietnia 2005 roku wp∏ynà∏ do Spó∏ki wyrok Sàdu Arbitra˝owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej („KIG”) w Warszawie.

Wyrok sàdu polubownego by∏ niekorzystny dla PKN ORLEN SA. W konsekwencji zmieni∏y si´ szacunki Zarzàdu w odniesieniu do oce-

ny ryzyka nieÊciàgalnoÊci powy˝szej nale˝noÊci. Spó∏ka dokona∏a w sprawozdaniach finansowych za 2004 rok odpisu aktualizujàce-

go wartoÊç nale˝noÊci w kwocie 111 500 tysi´cy z∏otych. 

W dniu 20 maja 2005 roku Spó∏ka z∏o˝y∏a do Sàdu Okr´gowego w Warszawie skarg´ o uchylenie wskazanego wy˝ej wyroku sàdu po-

lubownego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania wyroku. W dniu 26 czerwca 2005 roku Sàd Okr´gowy wyda∏ postanowienie

oddalajàce wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku arbitra˝owego.

W dniu 6 kwietnia 2006 roku Sàd Okr´gowy w Warszawie, XX Wydzia∏ Gospodarczy wyda∏ wyrok w sprawie ze skargi PKN ORLEN

SA przeciwko orzeczeniu Sàdu Arbitra˝owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 roku w spra-

wie przeciwko PSE SA dotyczàcej zawarcia umowy sprzeda˝y udzia∏ów NOM. Sàd Okr´gowy oddali∏ skarg´ PKN ORLEN i zasàdzi∏ na

rzecz PSE zwrot kosztów post´powania w wysokoÊci 7 tysi´cy z∏otych.

W dniu 27 kwietnia 2006 roku pe∏nomocnik PKN ORLEN otrzyma∏ z Sàdu Okr´gowego uzasadnienie wyroku. PKN ORLEN po prze-

analizowaniu uzasadnienia postanowi∏ nie wnosiç apelacji. Wyrok jest prawomocny.

W dniu 29 lipca 2005 roku PKN ORLEN wezwa∏ PSE do zap∏aty w terminie tygodnia kary umownej w wysokoÊci 111 500 tysi´cy z∏otych.

W dniu 8 sierpnia 2005 roku PKN ORLEN otrzyma∏ pismo od PSE, w którym oÊwiadczy∏, ˝e nie czuje si´ zobowiàzany do zap∏aty ka-

ry umownej.

W dniu 15 wrzeÊnia 2005 roku PKN ORLEN z∏o˝y∏ do Sàdu Arbitra˝owego przy KIG powództwo, w którym domaga si´ zasàdzenia ka-

ry umownej w wysokoÊci 33 453 tysi´cy z∏otych. W dniu 7 sierpnia 2006 roku PKN ORLEN SA pismem procesowym z∏o˝onym w Sà-

dzie Arbitra˝owym przy KIG zmieni∏ powództwo w ten sposób, ˝e wniós∏ o zasàdzenie 111 511 tysi´cy z∏otych wraz z odsetkami.

PKN ORLEN SA zgodnie z postanowieniem Sàdu Arbitra˝owego z dnia 7 grudnia 2005 roku z∏o˝y∏ pismo zawierajàce wnioski dowo-

dowe w sprawie oraz stanowisko dotyczàce ewentualnego zawieszenia post´powania. Analogiczne pismo PSE wp∏yn´∏o do pe∏no-

mocnika PKN ORLEN SA w sprawie. Na rozprawie wyznaczonej na 31 sierpnia oraz 1 wrzeÊnia 2006 roku Sàd przes∏uchiwa∏ zg∏oszo-

nych przez obie strony Êwiadków. 

Na kolejnych wyznaczonych przez Sàd rozprawach, tj. w dniu 29 listopada 2006 roku oraz w dniu 14 grudnia 2006 roku, Sàd przes∏u-

chiwa∏ wnioskowanych przez strony Êwiadków.

Na rozprawie w dniu 14 grudnia 2006 roku Sàd zobowiàza∏ strony do przygotowania i z∏o˝enia w Sàdzie, do koƒca stycznia 2007 roku,

pism zawierajàcych rekapitulacj´ stanowisk. Pismo takie zosta∏o przez PKN ORLEN SA z∏o˝one.

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku udzia∏y w NOM zaprezentowane zosta∏y

jako udzia∏y w jednostkach wycenianych metodà praw w∏asnoÊci, w wartoÊci netto 18 milionów z∏otych, po uwzgl´dnieniu utraty war-

toÊci tych udzia∏ów oszacowanych na bazie posiadanych wycen, sporzàdzonych przez niezale˝nego eksperta.
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r. 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 Banku SA

z siedzibà w Warszawie, pe∏niàcego funkcje Agenta Zabezpieczenia („Agent Zabezpieczenia”), zastaw rejestrowy na wszystkich po-

siadanych 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 BOP. Warunkiem skutecznego ustanowienia zastawu rejestrowego by∏o jego wpisanie w dniu 23 stycznia 2004 roku

w rejestrze zastawów prowadzonym przez w∏aÊciwy sàd rejestrowy.

Zastaw ustanowiony na mocy umowy zastawu z dnia 19 grudnia 2003 roku zabezpiecza∏ sp∏at´ przez Spó∏k´ BOP obecnych i przy-

sz∏ych roszczeƒ pieni´˝nych przys∏ugujàcych Agentowi Zabezpieczenia z tytu∏u umowy Zabezpieczenia Finansowego zawartej pomi´-

dzy podmiotami udzielajàcymi finansowania na rzecz Spó∏ki BOP do najwy˝szej kwoty zabezpieczenia wynoszàcej 750 milionów Euro.

W dniu 18 grudnia 2006 roku spó∏ka Basell Orlen Polyolefins zawar∏ nowà umow´ kredytowà, która nie wymaga zabezpieczenia w po-

staci zastawu na udzia∏ach w BOP, b´dàcych w posiadaniu PKN ORLEN SA. W zwiàzku z tym w styczniu 2007 roku zosta∏a podj´ta

procedura majàca na celu wykreÊlenie tego zastawu z rejestru. W dniu 7 marca 2007 roku zosta∏o wydane postanowienie o wykre-

Êleniu zastawu rejestrowego na udzia∏ach PKN ORLEN w BOP.

Zawarta umowa kredytowa zabezpieczona jest na aktywach BOP. Dlatego te˝ wartoÊç majàtku, stanowiàcego zabezpieczenie zobo-

wiàzaƒ zosta∏a uj´ta w ogólnej wartoÊci zabezpieczonego majàtku i zaprezentowana w notach 5, 12, 13 do niniejszego skonsolido-

wanego sprawozdania finansowego.

s. Ryzyko zwiàzane ze zbyciem cz´Êci aktywów i wierzytelnoÊci w zwiàzku z nabyciem akcji Unipetrol a.s.

W latach 2003-2004 ówczesny Zarzàd PKN ORLEN zawar∏ umowy z Agrofert Holding a.s. i ConocoPhillips Central and Eastern Euro-

pe Holdings B.V. dotyczàce zbycia cz´Êci aktywów i wierzytelnoÊci spó∏ek Grupy Unipetrol.

W 2005 roku ówczesny Zarzàd, po przeanalizowaniu wszystkich mo˝liwych konsekwencji powy˝szych umów oraz opinii renomowa-

nych niezale˝nych ekspertów, przyjà∏ i przedstawi∏ Radzie Nadzorczej strategi´ post´powania w zakresie tych umów majàc na celu

najlepszy interes Spó∏ki i jej akcjonariuszy. 

Agrofert Holding a. s. wyrazi∏ zgod´ na ujawnienie przez PKN ORLEN SA jedynie cz´Êci umów. CzeÊç umów obj´ta zgodà zosta∏a

ujawniona przez sam Agrofert Holding a.s. na konferencji prasowej w dniu 13 wrzeÊnia 2005 roku. 

Dnia 25 stycznia 2006 roku PKN ORLEN SA otrzyma∏ odpis z∏o˝onego przez Agrofert Holding a. s. pozwu o zap∏at´ kary umownej

w wysokoÊci 77 266 500 Euro wraz z odsetkami. Post´powanie arbitra˝owe przed Sàdem Arbitra˝owym przy Czeskiej Izbie Gospo-

darczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze jest obecnie w toku. 

Dnia 20 lutego 2006 roku Zarzàd PKN ORLEN podjà∏ decyzj´ o odstàpieniu (w rozumieniu czeskiego kodeksu handlowego) od umów

zawartych z Agrofert Holding a.s. Powodem odstàpienia by∏o naruszenie umów przez Agrofert Holding a. s. poprzez dopuszczenie do

wykonania opcji nabycia akcji spó∏ek AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia a.s. (dawniej ALIACHEM a.s.) przez spó∏k´ DEZA a.s.

Dnia 9 maja 2006 roku pe∏nomocnik Spó∏ki otrzyma∏ z Sàdu Arbitra˝owego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej

w Pradze odpis drugiego pozwu o zap∏at´ kary umownej, z∏o˝onego przez Agrofert Holding a.s. z siedzibà w Pradze. WartoÊç przed-

miotu sporu, podobnie jak w przypadku pierwszego post´powania wszcz´tego przez Agrofert Holding a.s. wynosi 77 266 500 Euro

wraz z odsetkami. Post´powanie arbitra˝owe zainicjowane tym pozwem jest obecnie w toku.
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Dnia 5 lipca 2006 roku Spó∏ka otrzyma∏a z Sàdu Arbitra˝owego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze od-

pis trzeciego pozwu o zap∏at´ kary umownej, z∏o˝onego przez Agrofert Holding a.s. z siedzibà w Pradze. WartoÊç przedmiotu sporu

wynosi 409 102 494 CZK (czyli oko∏o 14 mln euro) wraz z odsetkami. 

Post´powanie arbitra˝owe zainicjowane tym pozwem jest obecnie w toku. 

Dnia 13 grudnia 2006 roku Spó∏ka otrzyma∏a z Sàdu Arbitra˝owego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze

odpis z∏o˝onego przez Spó∏k´ Agrofert Holding a.s. z siedzibà w Pradze czwartego pozwu o zap∏at´ odszkodowania z tytu∏u szkód b´-

dàcych wynikiem czynów nieuczciwej konkurencji, bezprawnego naruszenia dobrego imienia firmy Agrofert Holding a.s. 

WartoÊç przedmiotu sporu wynosi 17 352 550 000 CZK (czyli oko∏o 700 mln euro) wraz z odsetkami. Roszczenie zg∏oszone przez Agro-

fert Holding a.s. jest obecnie przedmiotem analizy doradców prawnych Spó∏ki, a post´powanie arbitra˝owe w powy˝szej sprawie jest

obecnie na wst´pnym, organizacyjnym etapie.

W odniesieniu do Umowy z ConocoPhillips Central and Eastern Europe Holdings B.V., na dzieƒ sporzàdzenia niniejszego sprawozdania

finansowego Strony sà w trakcie mediacji zmierzajàcych do polubownego zakoƒczenia sprawy. Zarzàd Spó∏ki wyra˝a nadziej´, ˝e w kon-

sekwencji szeregu spotkaƒ mediacyjnych, Spó∏ka i ConocoPhillips wkrótce zakoƒczà mediacje z wynikiem korzystnym dla obu Stron.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera utworzonà rezerw´ na pokrycie ewentualnych negatywnych skutków finansowych zwià-

zanych z realizacjà postanowieƒ tych umów. 

t. Ryzyko zwiàzane z umowà z Deza a.s.

W sierpniu i wrzeÊniu 2005 roku Unipetrol a.s. otrzyma∏ pisma od Deza a.s. wzywajàce do zawarcia umowy sprzeda˝y akcji Agrobo-

hemie a.s. i Aliachem a.s (obecnie Synthesia a.s.). Spó∏ki Unipetrol a. s. i Deza a.s. sà w∏aÊcicielami po 50% akcji w kapitale Agrobo-

hemie a.s. W Synthesia a.s. struktura w∏aÊcicielska wyglàda nast´pujàco: Agrobohemie a.s. posiada 55,01%, Unipetrol a.s. – 38,79%

i Deza a.s. – 4,67% akcji. Pozosta∏e 1,53% akcji jest w posiadaniu akcjonariuszy mniejszoÊciowych Synthesia a.s. 

Otrzymane od Deza pisma nawiàzywa∏y do umów o przysz∏ym odp∏atnym przeniesieniu akcji zawartych przez Unipetrol a.s. i Deza a.s.

w odniesieniu do akcji Agrobohemie a.s. i Synthesia a.s., odpowiednio w dniach 12 paêdziernika 2000 roku i 15 sierpnia 2001 roku.

Zarzàd Unipetrol a.s., dokonawszy gruntownej analizy podpisanych umów i otrzymanych pism, stwierdzi∏ powa˝ne uchybienia praw-

ne w tych dokumentach oraz ich rozbie˝noÊci z dobrymi praktykami rynkowymi. W zwiàzku z powy˝szym, Zarzàd Unipetrol a.s. za-

proponowa∏ Deza a.s. modyfikacj´ dokumentów transakcyjnych w takim kierunku, aby zapewniç ich spójnoÊç z czeskim prawem

oraz rynkowymi standardami i praktykami. Mimo podejmowanych przez Unipetrol, a.s. wysi∏ków Deza a.s. odrzuci∏a propozycje Za-

rzàdu Unipetrol a.s. i 26 stycznia 2006 roku z∏o˝y∏a przeciwko Unipetrol a.s. pozew do sàdu o wyp∏at´ zakontraktowanych kar argu-

mentujàc to niedotrzymaniem przez Unipetrol a.s. zobowiàzania do podpisania umów przeniesienia udzia∏ów. Deza a.s. na podstawie

wy˝ej wspomnianych umów skalkulowa∏a wysokoÊç kar na 1,5 miliona CZK dziennie. Dnia 22 sierpnia 2006 roku Deza a.s. z∏o˝y∏a po-

zew do sàdu o wykonanie umów przeniesienia udzia∏ów i szkody, argumentujàc to w obu przypadkach niedotrzymaniem przez Uni-

petrol a.s. zobowiàzania do podpisania umów przeniesienia udzia∏ów. W drugiej po∏owie 2006 roku Unipetrol a.s. i Deza a.s. rozpo-

cz´∏y wzajemne negocjacje w celu osiàgni´cia potencjalnej ugody poza sàdem w przypadku obu post´powaƒ. Do dnia sporzàdzenia

niniejszego sprawozdania finansowego negocjacje te nie zosta∏y ukoƒczone i nie zosta∏a podpisana ˝adna ugoda dotyczàca tych

spraw. Mimo podejmowanych przez Unipetrol a.s. wysi∏ków zwiàzanych z zawarciem akceptowalnej przez obydwie strony ugody

prawdopodobieƒstwo podpisania takiej ugody jest trudne do okreÊlenia.

W obliczu braku ugody mi´dzy Unipetrol a.s. i Deza a.s. mo˝na podejrzewaç, ˝e trwajàce post´powania sàdowe b´dà kontynuowa-

ne. Czas zakoƒczenia tych post´powaƒ oraz ostateczna decyzja w odniesieniu zarówno do niewa˝noÊci umów jak zap∏aty kar umow-

nych czy te˝ szkód na rzecz Deza a.s. – sà trudne do okreÊlenia. Post´powania sàdowe w Republice Czeskiej zwykle trwajà kilka lat

w zale˝noÊci od okolicznoÊci.
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Dodatkowo Unipetrol a.s. nie ma obecnie dost´pu do ˝adnych handlowych informacji zwiàzanych z przysz∏ym rozwojem Agrobohe-

mie a.s. i Synthesia a.s. oraz nie ma mo˝liwoÊci zarzàdzania, kontrolowania czy te˝ wp∏ywania na sytuacj´ finansowa i operacyjnà oby-

dwu spó∏ek, poniewa˝ sà one kontrolowane przez Deza a.s. W zaistnia∏ej sytuacji mo˝liwoÊç sprzedania udzia∏ów, przez Unipetrol a.s.

osobom trzecim jest ograniczona.

Opisane okolicznoÊci mogà mieç istotny negatywny wp∏yw na wartoÊç udzia∏ów Unipetrol a.s. w Agrobohemie a.s. i Synthesia a.s..

Bioràc jednak pod uwag´ niepewnoÊç co do przysz∏ej decyzji sàdu i trudnoÊci z okreÊleniem wartoÊci godziwej udzia∏ów nie dokona-

no odpisu z tytu∏u utraty wartoÊci w odniesieniu do tych udzia∏ów oraz nie zosta∏a zawiàzana rezerwa na przysz∏e kary. 

W zwiàzku z utratà znaczàcego wp∏ywu przez Grup´ Unipetrol w spó∏kach stowarzyszonych: Synthesia a.s., Agrobohemie a.s. na

dzieƒ 30 wrzeÊnia 2005 roku aktywa te zosta∏y wycenione metodà praw w∏asnoÊci i wed∏ug tej wartoÊci uj´te w skonsolidowanym

bilansie Unipetrol na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku jako aktywa finansowe w wysokoÊci 508 995 tysi´cy z∏otych (przeliczajàc z CZK we-

d∏ug kursu z dnia 31 grudnia 2006 roku). 

36. Struktura zatrudnienia

Przeci´tne zatrudnienie w podziale na grupy wynosi∏o:

Za rok zakoƒczony Za rok zakoƒczony

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005

Pracownicy fizyczni 14 488 11 643

Pracownicy umys∏owi 11 050 9 532

Razem 25 538 21 175

Stan zatrudnienia wynosi∏ na 31 grudnia 2006 roku 24 113 osób a na 31 grudnia 2005 roku 20 805 osób.

37. Opis czynników i zdarzeƒ, w szczególnoÊci o nietypowym charakterze, majàcych
znaczàcy wp∏yw na osiàgni´te wyniki finansowe

W 2006 roku wystàpi∏y nast´pujàce istotne zdarzenia wp∏ywajàce na pozycje prezentowane w niniejszym skonsolidowanym spra-

wozdaniu finansowym:

a. Nabycie akcji Mo˝ejek

1. Podpisanie umów zakupu akcji Mo˝ejek

W dniu 26 maja 2006 roku PKN ORLEN SA, jako kupujàcy, i Yukos International UK B.V., prywatna spó∏ka z ograniczonà odpowiedzial-

noÊcià z siedzibà w Holandii („Yukos International”), jako sprzedawca, zawarli umow´ sprzeda˝y akcji („Umowa z Yukos”), dotyczàcà

nabycia przez PKN ORLEN SA 53,7022% udzia∏u w kapitale zak∏adowym spó∏ki AB Mažeikių  Nafta, spó∏ki publicznej z siedzibà na Li-

twie („Grupa Mo˝ejki”). W dniu 18 maja 2006 roku PKN ORLEN SA podpisa∏ jednostronnie Umow´ z Yukos i dor´czy∏ jà drugiej stro-

nie. Umowa z Yukos zosta∏a podpisana przez Yukos International w dniu 26 maja 2006 roku po uchyleniu przez sàd upad∏oÊciowy

w Nowym Jorku tymczasowego zakazu zbywania akcji w Mo˝ejkach, na∏o˝onego wczeÊniej na Yukos International.

Ponadto w dniu 19 maja 2006 roku PKN ORLEN SA podpisa∏ jednostronnie i dor´czy∏ Rzàdowi Republiki Litewskiej nast´pujàce doku-

menty: (a) umow´ sprzeda˝y akcji („Umowa z Rzàdem Litewskim”) dotyczàcà nabycia przez PKN ORLEN SA od Rzàdu Republiki Litew-

skiej dodatkowych akcji stanowiàcych 30,6615% kapita∏u zak∏adowego Mo˝ejek, oraz (b) umow´ opcji sprzeda˝y, dotyczàcà 10,0006%

akcji w Mo˝ejkach („Umowa Opcji Sprzeda˝y”), które pozostanà w∏asnoÊcià Rzàdu Republiki Litewskiej po sprzeda˝y 30,6615% udzia-
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∏u na rzecz PKN ORLEN SA Umowa z Rzàdem Litewskim i Umowa Opcji Sprzeda˝y zosta∏y podpisane przez Rzàd Republiki Litewskiej

w dniu 9 czerwca 2006 roku po uzyskaniu zgody Parlamentu Litewskiego na zawarcie transakcji z PKN ORLEN SA 

1.1 Najwa˝niejsze postanowienia umów zakupu akcji Mo˝ejek

Umowa zakupu z Yukos International UK BV

Zgodnie z postanowieniami Umowy z Yukos, PKN ORLEN SA naby∏ 379 918 411 akcji zwyk∏ych Mo˝ejek, o wartoÊci nominalnej 1 li-

ta ka˝da, stanowiàcych oko∏o 53,7022% kapita∏u zak∏adowego Mo˝ejek, za ∏àcznà cen´ 1 492 000 tysi´cy USD. Wykonanie Umowy

z Yukos uzale˝nione by∏o od spe∏nienia szeregu warunków zawieszajàcych, m.in.: (a) uzyskania wszelkich zezwoleƒ, a w szczególno-

Êci zgody Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji, oraz (b) niewykonania przez Rzàd Republiki Litewskiej prawa pierwokupu

w stosunku do akcji nabywanych przez PKN ORLEN SA od Yukos International. Umowa przewidywa∏a, i˝ je˝eli którykolwiek z warun-

ków zawieszajàcych nie zosta∏by spe∏niony do dnia 30 wrzeÊnia 2006 roku, Umowa z Yukos mog∏aby zostaç rozwiàzana przez ka˝dà

ze stron. Jednak˝e w przypadku, gdy jedynym warunkiem, jaki nie zosta∏by spe∏niony przed dniem 30 wrzeÊnia 2006 roku, by∏oby uzy-

skanie zgody Komisji Europejskiej, data rozwiàzania Umowy z Yukos mog∏a ulec przesuni´ciu do dnia 31 marca 2007 roku na wnio-

sek ka˝dej ze stron. 

Z chwilà nabycia akcji Mo˝ejek od Yukos International, PKN ORLEN SA sta∏ si´ stronà szeregu umów, dotyczàcych dwóch poprzed-

nich prywatyzacji Mo˝ejek przeprowadzonych w latach 1999 i 2002, a w szczególnoÊci umów prywatyzacyjnych z 1999 i 2002 roku,

a tak˝e umowy akcjonariuszy pomi´dzy Rzàdem Republiki Litewskiej a Yukos International. Wszystkie umowy dotyczàce poprzednich

prywatyzacji Mo˝ejek, w tym umowy prywatyzacyjne oraz obowiàzujàca obecnie umowa akcjonariuszy, które by∏y przeniesione na

PKN ORLEN SA, zosta∏y natychmiast rozwiàzane z dniem zamkni´cia transakcji z Yukos International, a strony tych umów zosta∏y

zwolnione z wszelkich zobowiàzaƒ z nich wynikajàcych.

W okresie pomi´dzy podpisaniem Umowy z Yukos a datà zamkni´cia transakcji, Yukos International zapewni∏, ˝e Mo˝ejki i podmioty

zale˝ne wobec Mo˝ejek b´dà prowadzi∏y dzia∏alnoÊç w ramach zwyk∏ego zarzàdu i nie b´dà podejmowa∏y ˝adnych dzia∏aƒ, które mia-

∏yby istotny negatywny wp∏yw na zdolnoÊç stron do realizacji transakcji.

Umowa zakupu z Rzàdem Litwy

Na podstawie Umowy z Rzàdem Litewskim PKN ORLEN SA naby∏ dodatkowo 216 915 941 akcji zwyk∏ych Mo˝ejek, o wartoÊci nomi-

nalnej 1 lita ka˝da, stanowiàcych oko∏o 30,6615% kapita∏u zak∏adowego Mo˝ejek, za ∏àcznà cen´ 851 829 tys. USD. Wykonanie Umo-

wy z Rzàdem Litewskim by∏o uzale˝nione od spe∏nienia szeregu warunków zawieszajàcych, m.in.: (a) nabycia przez PKN ORLEN SA

53,7022% udzia∏u w kapitale zak∏adowym Mo˝ejek od Yukos International oraz (b) uzyskania zgody Komisji Europejskiej na koncen-

tracj´. Umowa przewidywa∏a, i˝ je˝eli którykolwiek z warunków zawieszajàcych nie zosta∏by spe∏niony do dnia 30 wrzeÊnia 2006 ro-

ku, ˝adna ze stron nie by∏aby zobowiàzana do wykonania transakcji, której dotyczy Umowa z Rzàdem Litewskim. Jednak˝e w przy-

padku gdy jedynym warunkiem, jaki nie zosta∏by spe∏niony przed dniem 30 wrzeÊnia 2006 roku by∏oby uzyskanie zgody Komisji Eu-

ropejskiej, strony by∏yby zwiàzane obowiàzkiem wykonania transakcji, której dotyczy Umowa z Rzàdem Litewskim do dnia 31 marca

2007 roku. W dniu 29 wrzeÊnia PKN ORLEN wystosowa∏ do Rzàdu Litwy pismo powiadamiajàce o automatycznym przed∏u˝eniu umo-

wy do dnia 31 marca 2007 roku.

Ponadto obowiàzujàca wówczas umowa akcjonariuszy zosta∏a zastàpiona nowà umowà akcjonariuszy pomi´dzy PKN ORLEN SA

a Rzàdem Republiki Litewskiej z dniem zamkni´cia transakcji z Yukos International. Na mocy nowej umowy akcjonariuszy PKN

ORLEN SA zachowuje pe∏nà kontrol´ operacyjnà nad Mo˝ejkami. Rzàd Republiki Litewskiej jest uprawniony do powo∏ywania jed-

nego z dziewi´ciu cz∏onków Rady Nadzorczej Mo˝ejek oraz jednego z siedmiu cz∏onków Zarzàdu Mo˝ejek. Rzàd Republiki Litew-

skiej jest uprawniony tak˝e do ˝àdania uchylenia uchwa∏ podj´tych przez organy Mo˝ejek, je˝eli uchwa∏y takie stanowiç b´dà za-

gro˝enie dla bezpieczeƒstwa narodowego lub polityki bezpieczeƒstwa energetycznego Republiki Litewskiej. Rzàd Republiki Litew-

skiej uprawniony jest do za˝àdania od PKN ORLEN SA sprzeda˝y wszystkich posiadanych przez PKN ORLEN SA akcji w Mo˝ejkach
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w nast´pujàcych okolicznoÊciach: (a) Mo˝ejki wyka˝à strat´ w ka˝dym z kolejnych pi´ciu lat obrotowych, (b) aktywa Mo˝ejek

o wartoÊci wy˝szej ni˝ 200 000 tys. USD zostanà zaj´te w zwiàzku z jakimkolwiek post´powaniem egzekucyjnym prowadzonym

na mocy ostatecznego postanowienia sàdu, (c) prawo do wykonywania ponad 50% g∏osów w PKN ORLEN SA zostanie nabyte

przez podmiot, który, w uzasadnionej opinii Rzàdu Republiki Litewskiej, stanowi zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa narodowego Re-

publiki Litewskiej. Ka˝dorazowe zbycie akcji w Mo˝ejkach przez PKN ORLEN SA lub przez Rzàd Republiki Litewskiej podlega pra-

wu pierwokupu drugiej strony. Nowa umowa akcjonariuszy wygaÊnie z chwilà zbycia przez Rzàd Republiki Litewskiej choçby jed-

nej z 70 750 000 akcji w Mo˝ejkach.

Na podstawie Umowy Opcji Sprzeda˝y, Rzàd Republiki Litewskiej jest uprawniony do sprzeda˝y na rzecz PKN ORLEN SA 70 750 000

akcji zwyk∏ych Mo˝ejek, o wartoÊci nominalnej 1 lita ka˝da, stanowiàcych oko∏o 10,0006% kapita∏u zak∏adowego Mo˝ejek. Opcja obo-

wiàzywaç b´dzie przez okres pi´ciu lat od daty sprzeda˝y 30,6615% akcji na mocy Umowy z Rzàdem Litewskim. ¸àczna cena za

wszystkie akcje obj´te opcjà wynosi 277 835 tys. USD. Jednak˝e, je˝eli Rzàd Republiki Litewskiej wykona opcj´ w okresie trzech lat

od dnia sprzeda˝y 30,6615% akcji Mo˝ejek na rzecz PKN ORLEN SA, ∏àczna cena za wszystkie akcje obj´te opcjà wyniesie 284 450

tys. USD.

Prawem obowiàzujàcym w stosunku do wszystkich dokumentów transakcji jest prawo angielskie.

1.2 Obowiàzkowe wezwanie na akcje

Po nabyciu akcji Mo˝ejek od Yukos International, PKN ORLEN SA zobowiàzany zosta∏, na mocy prawa litewskiego, do og∏oszenia we-

zwania na pozosta∏e akcje Mo˝ejek w ciàgu 30 dni od nabycia akcji Mo˝ejek od Yukos International. Cena za jednà akcj´ w obowiàz-

kowym publicznym wezwaniu musi byç przynajmniej równa najwy˝szej cenie zap∏aconej za akcje Mo˝ejek przez PKN ORLEN SA

w okresie 12 miesi´cy poprzedzajàcych og∏oszenie wezwania.

1.3 Uzyskanie wymaganych zgód Komisji Europejskiej i innych urz´dów antymonopolowych na realizacj´
transakcji

W dniu 29 wrzeÊnia 2006 roku PKN ORLEN z∏o˝y∏ formalny wniosek notyfikacyjny do Komisji Europejskiej w celu uzyskania jej zgo-

dy na koncentracj´ aktywów Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN oraz Mažeikių  Nafta w wyniku transakcji nabycia akcji Mažeikių  Nafta.

Decyzja Komisji Europejskiej spodziewana by∏a w I po∏owie listopada br. W konsekwencji w dniu 30 wrzeÊnia podpisane zosta∏o

porozumienie mi´dzy PKN ORLEN i Yukos o przesuni´ciu terminu odstàpienia od umowy z Yukos do dnia 31 grudnia 2006 roku.

W dniu 7 listopada 2006 roku PKN ORLEN SA uzyska∏ zgod´ Komisji Europejskiej na nabycie kontrolnego pakietu akcji w spó∏ce

AB Mažeikių  Nafta.

Na podstawie analizy danych dotyczàcych eksportu spó∏ki AB Mažeikių  Nafta ustalono, ˝e oprócz zgody Komisji Europejskiej przed

wykonaniem Umowy z Yukos konieczne by∏o równie˝ uzyskanie zgody Komisji Antymonopolowej na Ukrainie oraz organów antymo-

nopolowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Do tych zgód stosujà si´ te same postanowienia Umowy z Yukos, które regulujà

kwestie zwiàzane z warunkiem uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Wniosek do Urz´du Antymonopolowego na Ukrainie zosta∏ z∏o-

˝ony w dniu 16 sierpnia 2006 roku. W dniu 21 wrzeÊnia 2006 roku ukraiƒski Urzàd Antymonopolowy wyda∏ pozytywnà decyzj´ w od-

niesieniu do transakcji nabycia akcji Mažeikių  Nafta przez PKN ORLEN. W przypadku USA wnioski notyfikacyjne ze strony PKN ORLEN

oraz Yukos z∏o˝one zosta∏y w dniu 15 wrzeÊnia 2006 roku. Jeszcze przed up∏ywem ustawowego terminu Federal Trade Commission

zakoƒczy∏a w dniu 25 wrzeÊnia 2006 roku rozpatrywanie sprawy dotyczàcej planowanego przej´cia przez PKN ORLEN kontroli nad

Mo˝ejkami. Skrócenie wymaganego terminu oczekiwania na ewentualny sprzeciw amerykaƒskich organów antymonopolowych ozna-

cza w Êwietle amerykaƒskiego ustawodawstwa antymonopolowego (HartScott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976) zgod´

na zakup przez PKN ORLEN SA kontrolnego pakietu akcji w Mo˝ejkach.
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1.4 Najwa˝niejsze wydarzenia po podpisaniu umów zakupu akcji Mo˝ejek

W dniu 12 lipca 2006 roku Rzàd Republiki Litewskiej nieodwo∏alnie zrzek∏ si´ prawa pierwokupu w stosunku do 53,7022% akcji

w spó∏ce AB Mažeikių  Nafta, których dotyczy Umowa z Yukos. Rzàd Republiki Litewskiej wyrazi∏ równie˝ nieodwo∏alnà zgod´ na do-

konanie transakcji pomi´dzy Yukos a PKN ORLEN.

Pod koniec lipca 2006 roku nastàpi∏o przerwanie dostaw ropy naftowej do Mo˝ejek przez rosyjskiego operatora systemu rurociàgów

„Przyjaêƒ”. Przerwa w dostawach spowodowana zosta∏a awarià technicznà rurociàgu na odcinku Unecha – Po∏otsk. Do tej pory do-

stawy ropy naftowej do Mo˝ejek nie zosta∏y wznowione rurociàgiem „Przyjaêƒ”, jednoczeÊnie ciàg∏oÊç zaopatrzenia prowadzona jest

drogà morskà.

W dniu 12 paêdziernika 2006 roku dosz∏o do wypadku po˝arowego w rafinerii nale˝àcej do AB Mažeikių  Nafta. Uszkodzeniu uleg∏a

instalacja destylacji pró˝niowej.

2. Nabycie akcji od Yukos International i Rzàdu Republiki Litwy

W dniu 15 grudnia 2006 roku nastàpi∏o rozliczenie za poÊrednictwem Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Wilnie transakcji zakupu przez

PKN ORLEN SA 379 918 411 akcji Mo˝ejek od Yukos International. Oznacza to, ˝e w tym dniu PKN ORLEN SA sta∏ si´ formalnie w∏a-

Êcicielem 379 918 411 akcji w Mo˝ejkach. Tym samym spe∏ni∏ si´ ostatni warunek zawieszajàcy okreÊlony w umowie z dnia 9 czerw-

ca 2006 roku pomi´dzy PKN ORLEN SA a Rzàdem Republiki Litewskiej dotyczàcej sprzeda˝y akcji w Mo˝ejkach. W zwiàzku z tym

w dniu 15 grudnia 2006 roku nastàpi∏o rozliczenie poza Gie∏dà Papierów WartoÊciowych w Wilnie transakcji pomi´dzy PKN ORLEN SA

a Rzàdem Republiki Litewskiej, w której PKN ORLEN SA naby∏ od Rzàdu Republiki Litewskiej 216 915 941 akcji w Mo˝ejkach. 

W wyniku rozliczenia transakcji z Yukos International oraz z Rzàdem Republiki Litewskiej w dniu 15 grudnia 2006 roku PKN ORLEN

SA sta∏ si´ w∏aÊcicielem ∏àcznie 596 834 352 akcji Mo˝ejek. WartoÊç nominalna jednej akcji Mo˝ejek wynosi 1 LTL (czyli 1,10 PLN we-

d∏ug kursów Êrednich Narodowego Banku Polskiego dla LTL/PLN z dnia 15 grudnia 2006 roku). Akcje Mo˝ejek nale˝àce do PKN

ORLEN SA stanowià 84,36% kapita∏u zak∏adowego Mo˝ejek i uprawniajà do wykonywania 596 834 352 g∏osów na Walnym Zgroma-

dzeniu Mo˝ejek, co stanowi 84,36% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Mo˝ejek. Cena za akcje Mo˝ejek nabyte od

Yukos International wynios∏a 1 492 000 tys. USD (czyli 4 315 610 tysi´cy z∏otych wed∏ug kursów Êrednich Narodowego Banku Polskiego

dla USD/PLN z dnia 15 grudnia 2006 roku), natomiast za akcje nabyte od Rzàdu Republiki Litewskiej 851 829 tys. USD (czyli 2 463 915 ty-

si´cy z∏otych wed∏ug kursów Êrednich Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 15 grudnia 2006 roku). WartoÊç ewidencyj-

na nabytych przez PKN ORLEN akcji Mo˝ejek zosta∏a uj´ta w ksi´gach rachunkowych PKN ORLEN SA po cenie ich nabycia obejmu-

jàcej koszty transakcji.

Zakup akcji Mo˝ejek zosta∏ sfinansowany ze Êrodków pochodzàcych z kredytu odnawialnego, kredytu pomostowego oraz ze Êrodków

w∏asnych PKN ORLEN. Nabycie przez PKN ORLEN akcji Mo˝ejek ma charakter d∏ugoterminowej lokaty kapita∏owej. 

Yukos International jest spó∏kà holdingowà kontrolowanà przez fundacj´ Stichting Administratiekantoor Yukos International.

W zwiàzku z rozliczeniem transakcji zakupu przez PKN ORLEN akcji Mo˝ejek od Yukos International, w dniu 15 grudnia 2006 roku we-

sz∏a w ˝ycie Umowa Akcjonariuszy z dnia 9 czerwca 2006 roku pomi´dzy PKN ORLEN SA a Rzàdem Republiki Litewskiej. 

W dniu 14 grudnia 2006 roku odby∏o si´ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo˝ejek, na którym dokonano zmian w sk∏adzie Rady

Nadzorczej Mo˝ejek. Do Rady Nadzorczej Mo˝ejek powo∏ano 6 osób wskazanych przez PKN ORLEN SA: Pana Marka Moroza, Pana

Czes∏awa Bugaja, Pana Marcina Wasilewskiego, Pana Piotra Kearney, Pana Wojciecha Wróblewskiego, Pana Rafa∏a Zwierza na Cz∏on-

ków Rady Nadzorczej Mo˝ejek. Rada Nadzorcza Mo˝ejek wybra∏a spoÊród swoich Cz∏onków na Przewodniczàcego Rady Nadzorczej

Pana Marka Moroza. Obecnie Rada Nadzorcza Mo˝ejek liczy 9 Cz∏onków. Pozosta∏e 3 osoby sà wskazane przez Rzàd Republiki Litwy.
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Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza Mo˝ejek w dniu 14 grudnia 2006 roku dokona∏a zmian w sk∏adzie Zarzàdu Mo˝ejek: czterech

dotychczasowych przedstawicieli Yukos International UK B.V. zosta∏o zastàpionych przez cztery osoby wskazane przez PKN ORLEN

SA Rada Nadzorcza Mo˝ejek powo∏a∏a do Zarzàdu Mo˝ejek Pana Jana Maciejewicza, Pana Paw∏a Szymaƒskiego, ponadto ponownie

powo∏a∏a do Zarzàdu Mo˝ejek Pana Krystiana Patera, oraz Pana Paula Nelsona Englisha, dotychczasowego Dyrektora Generalnego

Mo˝ejek. Ponadto, w dniu 15 grudnia 2006 roku, Rada Nadzorcza Mo˝ejek powo∏a∏a do Zarzàdu Mo˝ejek dodatkowo dwóch przed-

stawicieli PKN ORLEN: Pana Igora Chalupca oraz Pana Piotra Kownackiego. W sk∏ad 7 osobowego Zarzàdu Mo˝ejek wszed∏ te˝ przed-

stawiciel Rzàdu Republiki Litwy. Na posiedzeniu Zarzàdu w dniu 15 grudnia 2006 roku Pana Igor Chalupec zosta∏ wybrany Prezesem

Zarzàdu.

3. Nabycie dodatkowych akcji Mo˝ejek przez PKN ORLEN SA 

3.1 Obowiàzkowe wezwanie do zapisywania si´ na akcje Mo˝ejek

Zgodnie z przepisami prawa litewskiego przekroczenie przez PKN ORLEN SA poziomu 40% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Mo˝e-

jek spowodowa∏o powstanie obowiàzku og∏oszenia przez PKN ORLEN SA publicznego wezwania na wszystkie akcje Mo˝ejek („Obo-

wiàzkowe Wezwanie”), które nale˝à do inwestorów innych ni˝ PKN ORLEN SA. Do czasu zatwierdzenia przez Komisj´ Papierów War-

toÊciowych na Litwie dokumentów zwiàzanych z Obowiàzkowym Wezwaniem, PKN ORLEN nie móg∏ wykonywaç prawa g∏osu ze

wszystkich posiadanych akcji Mo˝ejek na Walnym Zgromadzeniu Mo˝ejek. Do tego czasu, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez 100 dni, Rzàd

Republiki Litewskiej zobowiàza∏ si´ wykonywaç prawo g∏osu z posiadanych przez siebie akcji zgodnie z instrukcjami PKN ORLEN.

W dniu 22 grudnia 2006 roku Komisja Papierów WartoÊciowych na Litwie zatwierdzi∏a dokumenty zwiàzane z Obowiàzkowym We-

zwaniem.

Jeszcze przed rozpocz´ciem zapisów w Obowiàzkowym Wezwaniu, w dniu 28 grudnia 2006 roku, zarejestrowane zosta∏o po∏àczenie

Mo˝ejek z AB Mažeikių  Elektrine. W wyniku po∏àczenia wyemitowano 1 366 992 nowych akcji Mo˝ejek dla dotychczasowych akcjo-

nariuszy mniejszoÊciowych AB Mažeikių  Elektrine. W wyniku przeprowadzenia nowej emisji, ∏àczna liczba akcji Mo˝ejek wynosi

708 821 122.

Obowiàzkowe Wezwanie zosta∏o przeprowadzono w okresie 2-15 stycznia 2007 roku. Po rozliczeniu Obowiàzkowego Wezwania, PKN

ORLEN SA naby∏ 35 879 247 akcji Mo˝ejek i sta∏ si´ w∏aÊcicielem 632 713 599 akcji Mo˝ejek (tj. 89,2628% udzia∏u w kapitale zak∏a-

dowym).

3.2 Sta∏e zlecenie nabycia akcji z∏o˝one na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Wilnie

Ze wzgl´du na fakt, i˝ wspomniana powy˝ej nowa emisja akcji nie by∏a obj´ta Obowiàzkowym Wezwaniem, a tak˝e w celu przygoto-

wania si´ PKN ORLEN SA do procedury przymusowego wykupu akcji Mo˝ejek od mniejszoÊciowych akcjonariuszy innych ni˝ Rzàd

Republiki Litwy, w okresie 26 stycznia 2007 roku – 19 lutego 2007 roku PKN ORLEN SA dokonywa∏ codziennego zakupu akcji Mo˝e-

jek poprzez z∏o˝enie sta∏ego zlecenia nabycia akcji Mo˝ejek na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Wilnie. Cena nabycia by∏a taka

sama jak w Obowiàzkowym Wezwaniu, tj. 10,25 LTL za akcj´. W tym okresie PKN ORLEN SA naby∏ 1 895 952 akcji Mo˝ejek i na dzieƒ

19 lutego 2007 roku by∏ w∏aÊcicielem 634 609 551 akcji (tj. 89,5303% udzia∏u w kapitale zak∏adowym). Poza Rzàdem Republiki Litwy,

który posiada 70 750 000 akcji, w obrocie gie∏dowym pozostawa∏o 3 461 571 akcji (tj. 0,4884% udzia∏u w kapitale zak∏adowym).

3.3 Przymusowy wykup akcji od mniejszoÊciowych akcjonariuszy Mo˝ejek

PKN ORLEN SA, dzia∏ajàc w porozumieniu z Rzàdem Republiki Litwy, rozpoczà∏ w dniu 20 lutego 2007 roku przymusowy wykup ak-

cji Mo˝ejek pozostajàcych w r´kach mniejszoÊciowych akcjonariuszy. Przymusowy wykup b´dzie przeprowadzony wed∏ug prawa li-

tewskiego. Zasady wspó∏dzia∏ania PKN ORLEN SA oraz Rzàdu Litwy reguluje umowa zawarta w dniu 25 stycznia 2007 roku. W pierw-

szym etapie procesu, który potrwa do dnia 21 maja 2007 roku, akcjonariusze Mo˝ejek majà prawo, w wybranym przez siebie termi-
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nie, zawieraç umowy sprzeda˝y posiadanych przez siebie akcji Mo˝ejek za poÊrednictwem litewskiego biura maklerskiego SEB Vil-

niaus Bankas. Cena oferowana za jednà akcj´ wyniesie 10,25 LTL. 

Je˝eli pierwszy etap procesu nie doprowadzi do wykupienia wszystkich akcji od mniejszoÊciowych akcjonariuszy, wówczas PKN

ORLEN SA, zgodnie z zasadami przymusowego wykupu akcji wed∏ug prawa litewskiego, wystàpi do sàdu na Litwie o wydanie orze-

czenia, na podstawie którego wszystkie akcje b´dàce w posiadaniu mniejszoÊciowych akcjonariuszy, innych ni˝ Rzàd Republiki Litwy

stanà si´ w∏asnoÊcià PKN ORLEN SA, za cen´ 10,25 litów za jednà akcj´. Procedura doprowadzi do nabycia przez PKN ORLEN SA

wszystkich, poza posiadanymi przez Rzàd Litwy, akcji Mo˝ejek.

4. Zmiany w sk∏adzie Zarzàdu Mo˝ejek 

W zwiàzku ze z∏o˝onà rezygnacjà z funkcji Prezesa Zarzàdu przez Pana Igora Chalupca, w dniu 31 stycznia 2007 roku, Rada Nadzor-

cza Mo˝ejek odwo∏a∏a Pana Igora Chalupca ze sk∏adu Zarzàdu, jednoczeÊnie powo∏ujàc Pana Dariusza Formel´ do sk∏adu Zarzàdu.

W dniu 7 lutego 2007 roku Zarzàd Mo˝ejek wybra∏ Pana Piotra Kownackiego na Prezesa Zarzàdu. W dniu 16 marca 2007 roku Pan Jan

Maciejewicz z∏o˝y∏ rezygnacj´ z funkcji cz∏onka Zarzàdu. Zgodnie z litewskim prawem, po 14 dniach rezygnacja wesz∏a w ˝ycie. Do

dnia 17 kwietnia 2007 roku jest jeden vacat w sk∏adzie Zarzàdu.

5. Rozliczenie transakcji nabycia Mo˝ejek

W dniu 15 grudnia 2006 roku Spó∏ka dokona∏a nabycia 596 834 352 akcji na okaziciela AB Mažeikių  Nafta („Mo˝ejki”), co stanowi

84,36% wszystkich wyemitowanych akcji Mo˝ejek. Nabycie nastàpi∏o na podstawie dwóch umów zawartych przez PKN ORLEN, jed-

nej (zawartej 26 maja 2006 roku), na nabycie 379 918 411 sztuk akcji, stanowiàcych 53,7022% wszystkich wyemitowanych akcji,

z Yukos International UK BV drugiej (zawartej 19 maja 2006 roku), na nabycie 216 915 941 sztuk akcji, stanowiàcych 30,6615%

wszystkich wyemitowanych akcji, z Rzàdem Republiki Litewskiej. Dnia 28 grudnia 2006 roku nastàpi∏o po∏àczenie Mo˝ejek z Maže-

ikių  Elektrine, w wyniku którego zmniejszy∏ si´ udzia∏ procentowy PKN ORLEN SA o 0,16 punktu procentowego. 

Z tytu∏u zawarcia umowy opcji sprzeda˝y 70 750 000 sztuk akcji przez Rzàd Republiki Litewskiej na rzecz PKN ORLEN SA jak i og∏o-

szenia obowiàzkowego wykupu akcji udzia∏owców mniejszoÊciowych, do rozliczenia transakcji nabycia, na potrzeby niniejszego skon-

solidowanego sprawozdania finansowego rozpoznano zobowiàzania finansowe i nie rozpoznano kapita∏ów mniejszoÊciowych,

w myÊl MSR 32 „Instrumenty finansowe: ujawnienie i prezentacje”, punkt 22-23. Na potrzeby niniejszego sprawozdania finansowe-

go przyj´to udzia∏ PKN ORLEN SA w Grupie Mo˝ejki w wysokoÊci 100%.

Grupa Mo˝ejki jest grupà spó∏ek dzia∏ajàcà w sektorze przemys∏u rafineryjnego w Republice Litewskiej, g∏ównie w procesach zwià-

zanych z przetwórstwem ropy naftowej, dystrybucjà paliw i produktów ropopochodnych. We wszystkich tych dziedzinach Mo˝ejki sà

reprezentantem wymienionego sektora przemys∏owego w Republice Litewskiej i w Centralnej Europie. Grupa Mo˝ejki sk∏ada si´

g∏ównie z nast´pujàcych spó∏ek:

• AB Mažeikių  Nafta – rafinacja ropy naftowej, us∏ugi transportowe ropy i produktów ropopochodnych, obs∏uga i za∏adunek zbiorni-

kowców, sprzeda˝ produktów pochodzàcych z rafinacji;

• AB Ventus-Nafta – sprzeda˝ detaliczna produktów naftowych;

• UAB Mažeikių  naftos prekybos namai – sprzeda˝ i marketing produktów AB Mažeikių  Nafta na Litwie;

• SIA Mažeikių  Nafta Tirdzniecibas nams – sprzeda˝ hurtowa produktów naftowych na ¸otwie;

• OU Mažeikių  Nafta Trading House – sprzeda˝ hurtowa produktów naftowych w Estonii;

• Mažeikių  Nafta Trading House Sp. z.o.o. – sprzeda˝ hurtowa produktów naftowych w Polsce;

• UAB Juodeikių  nafta – za∏adunek samochodów ci´˝arowych ropà naftowà; jednostka w trakcie likwidacji;

• UAB Uotas – leasing stacji benzynowych; jednostka w trakcie likwidacji;

• UAB Naftelf – sprzeda˝ paliwa lotniczego (joint venture z „Corelf”).
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Transakcja nabycia Mo˝ejek zosta∏a rozliczona metodà nabycia zgodnie z MSSF 3 „Po∏àczenie jednostek gospodarczych”. Ze wzgl´-

du na fakt, ˝e koszt po∏àczenia (cena nabycia powi´kszona o wszelkie koszty, które mo˝na bezpoÊrednio przypisaç temu po∏àczeniu)

przewy˝szy∏ udzia∏ PKN ORLEN w wartoÊci godziwej netto zidentyfikowanych aktywów, zobowiàzaƒ oraz zobowiàzaƒ warunkowych

powsta∏a wartoÊç firmy uj´ta w aktywach bilansu na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku. 

W wyniku transakcji nabycia akcji Mo˝ejek, nabyto nast´pujàce kategorie aktywów, zobowiàzaƒ i zobowiàzaƒ warunkowych jednost-

ki przejmowanej i w nast´pujàcy sposób rozliczono transakcj´ metodà nabycia:

WartoÊç godziwa aktywów i pasywów wed∏ug najwa˝niejszych kategorii:

Ârodki pieni´˝ne 1 030 556

Rzeczowe aktywa trwa∏e 7 474 909

WartoÊci niematerialne* 112 741

Zapasy 1 082 965

Nale˝noÊci 980 329

Pozosta∏e aktywa 462 982

Rezerwy (25 761)

Zobowiàzania d∏ugoterminowe (1 359 934)

Zobowiàzania krótkoterminowe (1 097 009)

Pozosta∏e pasywa (910 155)

Aktywa netto Mo˝ejek wed∏ug wartoÊci godziwej 7 751 623

PKN ORLEN w aktywach netto Mo˝ejek 7 751 623

Koszt po∏àczenia** 8 056 728

WartoÊç firmy 305 105

Ca∏kowity wp∏yw na przep∏ywy pieni´˝ne (nieuwzgl´dniajàce zobowiàzaƒ finansowych) (6 759 742)

Nabyte Êrodki pieni´˝ne 1 030 556

Wyp∏yw Êrodków pieni´˝nych netto z tytu∏u nabycia Grupy Mo˝ejki do

31 grudnia 2006 roku, pomniejszonych o nabyte Êrodki pieni´˝ne (5 729 186)

* W tym nabyte prawa do emisji CO2 w wysokoÊci 88 771 tysiàce z∏otych.
** W tym 1 296 986 tysi´cy z∏otych zobowiàzania finansowe rozpoznane w zwiàzku z zawarciem umowy opcji sprzeda˝y akcji przez Rzàd Litewski na rzecz PKN ORLEN SA i obowiàzkowym og∏oszeniem

wykupu udzia∏owców mniejszoÊciowych i 24 047 tysi´cy z∏otych koszty us∏ug doradczych, podró˝y s∏u˝bowych itp., które mo˝na przypisaç bezpoÊrednio temu po∏àczeniu

W zwiàzku z nabyciem aktywów i zobowiàzaƒ Grupy Mo˝ejki, trwa proces ustalania wartoÊci godziwej nabytych aktywów i zobowià-

zaƒ. Grupa wprowadzi∏a efekt wyceny wartoÊci netto nabytych aktywów. Na potrzeby niniejszego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Spó∏ka przeprowadzi∏a test na utrat´ wartoÊci „wartoÊci firmy” powsta∏ej w wyniku po∏àczenia z Grupà Mo˝ejki. Spó∏ka

przeanalizowa∏a i oszacowa∏a ryzyko zwiàzane z terminem wznowienia dostaw ropy i rozpozna∏a utrat´ wartoÊci „wartoÊci firmy”

w wysokoÊci 305 105 tysià´cy z∏otych. Odpis obcià˝y∏ wynik finansowy roku 2006 jako pozosta∏e koszty operacyjne. 

Z uwagi na fakt, ˝e transakcja mia∏a miejsce 15 grudnia 2006 roku, w skonsolidowanym bilansie Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN SA

uj´to skonsolidowany bilans Grupy Mo˝ejki na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku jako dzieƒ nabycia. Ze wzgl´du na ma∏o istotny wp∏yw

w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN za rok 2006, nie uwzgl´dniono skonsolidowanego ra-

chunku zysków i strat Grupy Mo˝ejki za okres od 15 grudnia 2006 roku do 31 grudnia 2006. 



Skrócony, uproszczony skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Mo˝ejki za okres od 15 do 31 grudnia 2006 roku nie uwzgl´d-

nia efektu wyceny do wartoÊci godziwej oraz utraty wartoÊci „wartoÊci firmy” w kwocie 305 105 tysi´cy z∏otych:

Przychody ze sprzeda˝y 273 847

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia∏ów (275 391)

Strata brutto na sprzeda˝y (1 544)

Koszty sprzeda˝y (11 898)

Koszty ogólnego zarzàdu (6 552)

Pozosta∏e przychody i koszty operacyjne, netto 19 303

Strata na dzia∏alnoÊci operacyjnej (691)

Przychody finansowe 2 957

Koszty finansowe (5 317)

Strata brutto (3 051)

Podatek dochodowy (3 446)

Strata netto (6 497)

Zgodnie z wymogiem MSSF 3 „Po∏àczenia jednostek gospodarczych”, poni˝ej zaprezentowano skonsolidowane przychody i wynik fi-

nansowy Grupy Kapita∏owej PKN ORLEN (zawierajàcej skonsolidowane dane finansowe Grupy Mo˝ejki za okres od 1 stycznia 2006

roku do 31 grudnia 2006 roku), wyliczone w taki sposób jak gdyby datà przej´cia by∏ poczàtek okresu.

Skonsolidowane dane pro forma za rok 2006 nieuwzgl´dniajàce efektu wyceny do wartoÊci godziwej oraz utraty wartoÊci „wartoÊci

firmy” w kwocie 305 105 tysi´cy z∏otych:

Przychody ze sprzeda˝y 66 153 159

Pozosta∏e przychody operacyjne 658 234

Przychody finansowe 724 428

Zysk netto 1 905 044

Do dnia 31 grudnia 2006 roku faktyczne koszty po∏àczenia, bezpoÊrednio zwiàzane z nabyciem, wynios∏y 24 047 tysi´cy z∏otych.

38. Dodatkowe informacje 

a. Restrukturyzacja aktywów po∏udniowych

Projektem restrukturyzacji i konsolidacji sà obj´te nast´pujàce spó∏ki:

• Rafineria Nafty Jedlicze SA

• Rafineria Trzebinia SA

• ORLEN Oil Sp. z o.o.

• Paramo a.s., w którym wi´kszoÊç akcji posiada Unipetrol a.s. 

Celem projektu jest obrona wartoÊci zaanga˝owanego majàtku PKN ORLEN SA poprzez zoptymalizowanie struktur produkcyjnych

w tych spó∏kach na drodze reorganizacji i restrukturyzacji posiadanego majàtku, jak równie˝ po∏àczeƒ wybranych aktywów i konsoli-

dacji kapita∏owej spó∏ek. Projekt ma równie˝ na celu ochron´ majàtku tych spó∏ek w obliczu zmian w systemie podatkowym, które

skutkowaç mogà zaprzestaniem przerobu ropy w rafineriach na po∏udniu kraju. 
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Obecnie trwa realizacja zatwierdzonej przez Zarzàd PKN ORLEN SA w lipcu 2005 roku koncepcji restrukturyzacji aktywów, po∏udnio-

wych przygotowanej przez firm´ Investekspert, która polega na:

• skonsolidowaniu dzia∏alnoÊci zwiàzanej z produkcjà olejowo-smarowà w spó∏ce ORLEN Oil Sp. z o.o.,

• docelowym zaprzestaniu dzia∏alnoÊci zwiàzanej z przetwórstwem ropy naftowej na po∏udniu kraju i wydzieleniu aktywów zajmu-

jàcych si´ tà dzia∏alnoÊcià w odr´bny podmiot.

Doradca biznesowy w projekcie restrukturyzacji konsolidacji aktywów po∏udniowych przedstawi∏ rekomendacje w zakresie propono-

wanych dzia∏aƒ. W czerwcu 2006 roku Zarzàd PKN ORLEN SA przyjà∏ kierunki dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych. G∏ówne kierunki restruk-

turyzacji aktywów po∏udniowych to:

• modernizacja istniejàcej w Rafinerii Nafty Jedlicze SA instalacji DRW w kierunku przerobu ropy pochodzàcej z lokalnego wydobycia;

• budowa instalacji do produkcji rozpuszczalników organicznych w Rafinerii Nafty Jedlicze SA w przypadku wynegocjowania rabatu

na dostawy lokalnej ropy naftowej ze z∏ó˝ regionu sanockiego;

• restrukturyzacja systemu dystrybucji produktów w spó∏ce ORLEN Oil Sp. z o.o.

W dniu 3 stycznia 2007 roku Zarzàd Rafinerii Trzebinia SA podjà∏ decyzj´ o czasowym wstrzymaniu produkcji i sprzeda˝y biopaliwa

ON BIO z zawartoÊcià 20% estrów FAME. 

Decyzja zosta∏a podj´ta w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 22 grud-

nia 2006 roku zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie zwolnieƒ od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2006r. Nr 243, poz. 1766), które

nieoczekiwanie pogorszy∏o warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie produkcji i sprzeda˝y biopaliw.

Po przeprowadzeniu szczegó∏owej analizy ekonomicznej, Spó∏ka Rafineria Trzebinia SA oszacowa∏a, i˝ w zwiàzku ze zmianami praw-

nymi wprowadzonymi rozporzàdzeniem strata netto Rafinerii Trzebinia SA, w styczniu 2007 roku, wyniesie oko∏o 2,5-3 milionów z∏o-

tych. Produkcja ON BIO zosta∏a wstrzymana przez Rafineri´ Trzebina SA do czasu ewentualnego wprowadzenia w ˝ycie nowych prze-

pisów prawnych uzasadniajàcych jej wznowienie.

W zaistnia∏ej sytuacji Rafineria Trzebinia SA skoncentruje si´ obecnie na prowadzeniu dzia∏aƒ handlowo-marketingowych i na sprze-

da˝y wytwarzanych estrów FAME na rynkach zagranicznych.

Og∏oszona zmiana przepisów podatkowych powoduje koniecznoÊç renegocjacji zawartych przez Rafineri´ Trzebinia SA kontraktów na

dostawy surowców do produkcji ON BIO.

Rafineria Trzebinia SA podj´∏a równie˝ decyzj´ o wstrzymaniu prowadzenia prac nad programem inwestycyjnym, zmierzajàcym do

znaczàcego zwi´kszenia obecnie posiadanych mocy produkcyjnych biopaliw.

b. Polkomtel SA 

W dniu 10 marca 2006 roku pomi´dzy KGHM Polska Miedê SA, PKN ORLEN SA, PSE SA i W´glokoks SA jako kupujàcymi oraz TDC

Mobile International A/S jako sprzedawcà, zawarta zosta∏a „Umowa w przedmiocie akceptacji oferty i warunkowego zbycia akcji

Polkomtel SA („Umowa”). Zawarcie Umowy zosta∏o poprzedzone zawarciem przez KGHM Polska Miedê SA, PKN ORLEN, PSE SA oraz

W´glokoks SA jako akcjonariuszami Polkomtel SA „Umowy Akcjonariuszy w sprawie nabycia akcji spó∏ki Polkomtel SA od TDC Mobi-

le International A/S oraz podj´cia wspólnych dzia∏aƒ w celu zbycia wszystkich akcji posiadanych w Polkomtel SA”. Zawarcie Umowy

nastàpi∏o w wykonaniu, przys∏ugujàcego KGHM Polska Miedê SA, PKN ORLEN, PSE SA oraz W´glokoks SA prawa nabycia akcji ob-

j´tych ofertà TDC Mobile International A/S. 

Na podstawie Umowy mo˝e dojÊç do nabycia przez PKN ORLEN 980 486 akcji Polkomtel SA stanowiàcych oko∏o 4,78% kapita∏u za-

k∏adowego Polkomtel SA za cen´ nie wy˝szà ni˝ 214,04 euro. W przypadku nabycia  akcji przez KGHM Polska Miedê SA, PKN ORLEN,
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PSE SA i W´glokoks SA na podstawie Umowy, podmioty te razem z posiadanymi obecnie akcjami b´dà mia∏y ∏àcznie ponad 75%

ogólnej liczby akcji Polkomtel SA. Po rozliczeniu transakcji PKN ORLEN b´dzie posiada∏ 24,4% udzia∏u w kapitale zak∏adowym spó∏ki

Polkomtel SA.

Umowa zosta∏a zawarta pod warunkiem zawieszajàcym wygaÊni´cia lub uchylenia w stosunku do akcji obj´tych Umowà ustanowio-

nego postanowieniem Sàdu Okr´gowego w Warszawie z dnia 24 lutego 2006 roku zabezpieczenia lub zabezpieczenia udzielonego

przez inny organ orzekajàcy (lub innego podobnego Êrodka) zakazujàcego TDC Mobile International A/S zbycia akcji Polkomtel SA ob-

j´tych Umowà.

Sàd Apelacyjny w Warszawie na skutek za˝alenia TDC Mobile International A/S zmieni∏ zaskar˝one postanowienie Sàdu Okr´gowego

i uzale˝ni∏ wykonanie zabezpieczenia od z∏o˝enia przez Vodafone Americas Inc. kaucji w wysokoÊci 43 milionów euro. Vodafone Ame-

ricas Inc. wp∏aci∏ ww. kaucj´ na rachunek bankowy sàdu, co oznacza, ˝e postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest skuteczne.

W dniu 10 marca 2006 roku Vodafone Americas Inc. wniós∏ pozew do Mi´dzynarodowego Sàdu Arbitra˝owego przy Federalnej Izbie

Handlowej w Wiedniu, w którym pozwa∏ szeÊç podmiotów okreÊlajàc TDC Mobile International A/S jako g∏ównego pozwanego (Prin-

ciple Respondent), Polkomtel SA jako pierwszego pomocniczego pozwanego (First Auxiliary Respondent) oraz KGHM Polska Miedê

SA, PKN ORLEN, PSE SA oraz W´glokoks SA jako dalszych pomocniczych pozwanych (Second to Fifth Auxiliary Respondends).

W ww. pozwie Vodafone Americas Inc. zakwestionowa∏ m.in. sposób ustalenia ceny przez TDC International A/S w ofercie kierowa-

nej do pozosta∏ych akcjonariuszy. W dniu 29 maja 2006 roku TDC Mobile International A/S, KGHM Polska Miedê SA, PKN ORLEN, PSE

SA oraz W´glokoks SA wnios∏y wspólnà odpowiedê na pozew. Polkomtel SA z∏o˝y∏ odpowiedê na pozew w dniu 26 kwietnia 2006 ro-

ku. Powo∏any zosta∏ zespó∏ arbitrów, który wyda∏ szereg zarzàdzeƒ proceduralnych przedstawiajàcych dalszy tok post´powania. Po-

st´powanie przesz∏o do fazy merytorycznej, w której nastàpi∏a wymiana pism procesowych dotyczàcych istoty sprawy. W dniu 7 mar-

ca 2007 roku odby∏a si´ rozprawa przed Trybuna∏em Arbitra˝owym w Wiedniu, w trakcie której pe∏nomocnicy wszystkich stron przed-

stawili swoje stanowisko w sprawie. Skutkowa∏o to m.in. modyfikacjà roszczeƒ pozwu Vodafone Americas Inc. Wyrok powinien zo-

staç wydany w ciàgu kilku najbli˝szych tygodni.

W dniu 10 maja 2006 roku odby∏o si´ Walne Zgromadzenie spó∏ki, które podj´∏o uchwa∏´ o wyp∏acie w formie dywidend na rzecz ak-

cjonariuszy kwot pochodzàcych z niepodzielonego zysku netto za lata poprzedzajàce 2005 rok oraz zysku netto za rok 2005. ¸àczna

kwota dywidend wynios∏a 2 352 375 tysi´cy z∏otych (co stanowi 114,75 z∏otych na akcj´) i zosta∏a wyp∏acona akcjonariuszom w sto-

sunku do posiadanych przez nich udzia∏ów w kapitale zak∏adowym Polkomtel SA. Kwota dywidend, przypadajàcà na rzecz PKN OR-

LEN, wynios∏a 461 269 tysi´cy z∏otych brutto. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polkomtel SA ustali∏o dat´ nabycia praw do dywiden-

dy (dzieƒ dywidendy) na dzieƒ 10 maja 2006 roku, dat´ wyp∏aty dywidendy na dzieƒ 17 lipca 2006 roku. Zgodnie z postanowieniem

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN otrzyma∏ dywidend´ w kwocie netto 373 629 tysi´cy z∏otych.

Udzia∏ spó∏ki Polkomtel w wyniku skonsolidowanym Grupy wynosi 219 929 tysi´cy z∏otych w okresie 12 miesi´cy 2006 roku i odpo-

wiednio 209 259 tysi´cy z∏otych w okresie 12 miesi´cy 2005 roku.

c. Prawa do emisji CO2

Grupa rozpozna∏a w sprawozdaniu finansowym otrzymane nieodp∏atnie prawa do emisji CO2 na podstawie obowiàzujàcych paƒstwo-

wych uregulowaƒ prawnych, wynikajàcych z przyj´tego przez Uni´ Europejskà Protoko∏u z Kioto z 11 grudnia 1997 roku do Ramowej

Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych. Przyznane nieodp∏atnie prawa do emisji Grupa ujmuje w bilan-

sie w wartoÊciach niematerialnych. W ewidencji zosta∏y uj´te prawa przyznane na okres 3 lat, jako ró˝nica pomi´dzy przychodami

przysz∏ych okresów, z tytu∏u otrzymania nieodp∏atnego prawa a ich wartoÊcià godziwà na dzieƒ przyznania tych praw. 

Sprzeda˝ praw do emisji ujmuje si´ jako zysk lub strat´ w pozycji pozosta∏ych przychodów/kosztów operacyjnych okresu

sprawozdawczego, w którym te prawa zosta∏y sprzedane. Zysk/strat´ na sprzeda˝y praw do emisji ustala si´ jako ró˝nic´ pomi´dzy

przychodami ze sprzeda˝y netto a ich wartoÊcià ewidencyjnà netto. 
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Informacja na temat przyznanych praw i uj´cia ich w bilansie 

IloÊç (Mg) WartoÊç (w tys. z∏)

Uprawnienia do emisji nabyte przez Grup´ w 2005 roku na 3-letni okres rozliczeniowy 35 333 094 2 933 634

Rzeczywiste wykorzystanie praw w 2005 roku 10 309 223 855 288

Rzeczywiste wykorzystanie praw w 2006 roku 10 459 646 867 848

Planowane emisje w 2007 roku 11 880 281 984 251

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku w skonsolidowanym bilansie Grupy wartoÊç netto przyznanych praw, stanowiàca ró˝nic´ pomi´dzy

przyznanymi prawami a przychodami przysz∏ych okresów z tytu∏u nieodp∏atnego otrzymania praw do emisji wynosi zero.

Na dzieƒ sporzàdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zosta∏y wydane decyzje zwiàzane z roz-

liczeniem emisji CO2 w 2006 roku.

W okresie obj´tym niniejszym sprawozdaniem finansowym nastàpi∏o zbycie posiadanych niewykorzystanych praw do emisji:

Okres, w którym nastàpi∏o zbycie praw do emisji CO2

IloÊç (Mg) WartoÊç (w tys. z∏) Przychód ze sprzeda˝y praw

I kwarta∏ 2006 roku 275 000 23 245 26 401

II kwarta∏ 2006 roku 165 000 13 947 17 897

III kwarta∏ 2006 roku 10 000 818 634

IV kwarta∏ 2006 roku 284 951 25 165 7 782

W okresie 12 miesi´cy zakoƒczonym 31 grudnia 2006 roku rozpoznany zosta∏ przychód ze zbycia praw do emisji CO2 w wysokoÊci

52 714 tysi´cy z∏otych.

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku Grupa wykaza∏a prawa do emisji CO2 w wysokoÊci 88 770 tysi´cy z∏otych w wyniku nabycia Grupy

Mo˝ejki. IloÊç planowanych emisji CO2 w 2007 roku wynosi 2 048 333 tony, a ich wartoÊç 50 265 tysi´cy z∏otych.

d. Podzia∏ kompetencji w zwiàzku ze zmianami w sk∏adzie Zarzàdu PKN ORLEN SA

W zwiàzku ze zmianami w sk∏adzie Zarzàdu PKN ORLEN uchwa∏à z dnia 20 marca 2007 roku Zarzàd PKN ORLEN dokona∏ nowego po-

dzia∏u kompetencji pomi´dzy Cz∏onków Zarzàdu.

Decyzjà Zarzàdu podzia∏ kompetencji na dzieƒ publikacji niniejszego sprawozdania finansowego jest nast´pujàcy:

Pan Piotr Kownacki – Prezes Zarzàdu, pe∏ni jednoczeÊnie funkcj´ Generalnego Dyrektora oraz nadzoruje obszar kadr, strategii, public

relations, obs∏ugi Zarzàdu, audytu oraz nadzoruje Grup´ Unipetrol.

Pan Cezary Filipowicz – Wiceprezes Zarzàdu ds. Wydobycia i Handlu Ropà, sprawuje nadzór nad obszarem handlu ropà, obszarem

poszukiwaƒ i wydobycia oraz inwestycji kapita∏owych.

Pan Wojciech Heydel – Wiceprezes Zarzàdu ds. Sprzeda˝y, sprawuje nadzór nad obszarem sprzeda˝y hurtowej, detalicznej, marketin-

gu, planowania i analiz sprzeda˝y, logistyki oraz alternatywnych êróde∏ energii.

Pan Pawe∏ Szymaƒski – Cz∏onek Zarzàdu ds. Finansowych, sprawuje nadzór nad obszarem planowania i kontrolingu, zarzàdzania fi-

nansami, zarzàdzania kosztami, podatków i koordynacji programu Ca∏oÊciowej Optymalizacji Mar˝y (COM) oraz relacji inwestorskich.

Pan Krzysztof Szwedowski – Cz∏onek Zarzàdu ds. Organizacji i Funkcji Wsparcia, sprawuje nadzór nad obszarem organizacji, informa-

tyki, zakupów, obs∏ugà prawnà, ryzykiem regulacyjnym, ochronà informacji niejawnych, kontrolà i bezpieczeƒstwem oraz sprawuje

nadzór w∏aÊcicielski nad spó∏kami Grupy Kapita∏owej ORLEN (z wy∏àczeniem GK Unipetrol).
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Pan Krystian Pater – Cz∏onek Zarzàdu ds. Produkcji, sprawuje nadzór nad obszarem produkcji rafineryjnej, produkcji chemicznej, pro-

dukcji petrochemicznej, produkcji olejowej, produkcji energetycznej, techniki, rozwoju produkcji i technologii oraz inwestycji majàtko-

wych.

e. Procesy restrukturyzacyjne w IKS „Solino” SA

W listopadzie 2006 roku zawarte zosta∏o porozumienie pomi´dzy IKS „Solino” SA a zwiàzkami zawodowymi dzia∏ajàcymi w spó∏ce

przy udziale PKN ORLEN SA i Skarbu Paƒstwa, które zak∏ada∏o, ˝e utrzymanie Wydzia∏u Konfekcjonowania Soli zostanie zrealizowane

tylko i wy∏àcznie pod warunkiem jej ekonomicznej op∏acalnoÊci. 

Zdaniem PKN ORLEN sprzeda˝ Wydzia∏u Konfekcjonowania Soli („WKS”) inwestorowi bran˝owemu mo˝e gwarantowaç d∏ugofalowy

rozwój zbywanego Wydzia∏u, a w konsekwencji utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy.

PKN ORLEN SA podkreÊla, ˝e intencjà ewentualnej transakcji sprzeda˝y WKS jest troska o przysz∏oÊç jej pracowników i utrzymanie

miejsc pracy. W przypadku sprzeda˝y Wydzia∏u zdecydowana wi´kszoÊç pracowników wydzia∏u utrzyma swoje miejsca pracy. Nie-

liczne osoby, które obj´te zostanà reorganizacjà firmy, b´dà mog∏y skorzystaç z pakietu os∏onowego, który jest przedmiotem nego-

cjacji z organizacjami zwiàzkowymi w IKS „Solino” SA. 

f. Transakcja sprzeda˝y spó∏ki Spolana a.s. w ramach Grupy Kapita∏owej

W 2006 roku mia∏o miejsce nabycie akcji Spolana a.s. przez Zak∏ady Azotowe ANWIL SA od spó∏ki Unipetrol a. s. Po zrealizowaniu trans-

akcji Grupa PKN ORLEN posiada∏a ∏àcznie 95,18% praw g∏osu na Walnym Zgromadzeniu Spó∏ki. Zgodnie z obowiàzujàcym w Republi-

ce Czeskiej prawem, ANWIL SA, dzia∏ajàc w porozumieniu z PKN ORLEN SA, uruchomi∏ proces obowiàzkowego wezwania na sprze-

da˝ akcji Spolany a.s. przez akcjonariuszy mniejszoÊciowych (MTO). Na potrzeby MTO akcje Spolana a.s. zosta∏y wycenione przez nie-

zale˝nego eksperta przy zastosowaniu podejÊcia i metodologii zgodnej z wytycznymi Czeskiego Banku Narodowego („CNB”). Zarzàd

spó∏ki ANWIL SA zaproponowa∏ akcjonariuszom mniejszoÊciowym Spolana a.s. cen´ za jednà akcj´ w wysokoÊci 162 CZK. Po zakoƒ-

czeniu procesu MTO udzia∏ PKN ORLEN SA i ANWIL SA w g∏osach na Walnym Zgromadzeniu Spó∏ki wyniós∏ ∏àcznie 95,7%. 

g. Spó∏ki wspó∏kontrolowane

PKN ORLEN SA posiada 50% udzia∏ w spó∏ce joint venture – Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., zajmujàcej si´ produkcjà, dystrybu-

cjà i sprzeda˝à poliolefin oraz w spó∏ce P∏ocki Park Przemys∏owo-Technologiczny SA, która zajmuje si´ doradztwem, zarzàdzaniem

i kierowaniem w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, zarzàdzaniem holdingami i zagospodarowaniem, kupnem i sprze-

da˝à nieruchomoÊci na w∏asny rachunek.

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i za rok zakoƒczony 31 grudnia 2006 roku, udzia∏ Grupy w aktywach, zobowiàzaniach, przychodach

i kosztach BOP przedstawia∏ si´ nast´pujàco:

31 grudnia 2006

Aktywa obrotowe 521 338

Aktywa trwa∏e 905 777

Zobowiàzania krótkoterminowe 382 964

Zobowiàzania d∏ugoterminowe 440 849
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Rok zakoƒczony 31 grudnia 2006

Przychody 1 368 557

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materia∏ów (1 197 793)

Koszty ogólnego zarzàdu (9 120)

Koszty finansowe (43 392)

Zysk przed opodatkowaniem 58 504

Obcià˝enia z tytu∏u podatku dochodowego (11 021)

Zysk netto 47 483

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku i za rok zakoƒczony 31 grudnia 2006 roku, udzia∏ Grupy w aktywach, zobowiàzaniach, przychodach

i kosztach P∏ockiego Parku Przemys∏owo-Technologicznego SA przedstawia∏ si´ nast´pujàco:

31 grudnia 2006

Aktywa obrotowe 16 318

Aktywa trwa∏e 27 323

Zobowiàzania krótkoterminowe 17 516

Zobowiàzania d∏ugoterminowe -

Rok zakoƒczony 31 grudnia 2006

Przychody 591

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materia∏ów (159)

Koszty ogólnego zarzàdu (1 107)

Koszty finansowe (116)

Zysk przed opodatkowaniem (215)

Obcià˝enia z tytu∏u podatku dochodowego -

Zysk netto (215)

39. Wydarzenia po dacie bilansowej

a. Zmiany w sk∏adzie Zarzàdu PKN ORLEN 

Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2007 roku wi´kszoÊcià g∏osów odwo∏a∏a Pana Igora Chalupca

z dniem 18 stycznia ze stanowiska Prezesa Zarzàdu Spó∏ki, które piastowa∏ od dnia 1 paêdziernika 2004 roku.

JednoczeÊnie Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA powo∏a∏a na to stanowisko Pana Piotra Kownackiego, dotychczasowego Wicepreze-

sa Zarzàdu ds. Audytu i Regulacji PKN ORLEN SA 

Pan Piotr Kownacki pe∏ni∏ funkcj´ Wiceprezesa Zarzàdu PKN ORLEN SA od dnia 23 paêdziernika 2006 roku.

b. Przymusowy wykup akcji Mo˝ejek od akcjonariuszy mniejszoÊciowych

PKN ORLEN, dzia∏ajàc w porozumieniu z Rzàdem Republiki Litwy, rozpoczà∏ w dniu 20 lutego 2007 roku przymusowy wykup akcji Mo˝e-

jek pozostajàcych w r´kach mniejszoÊciowych akcjonariuszy. Proces przymusowego wykupu akcji Mo˝ejek zosta∏ opisany w nocie 37a.
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40. Ró˝nice pomi´dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio
sporzàdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

Zmiany wprowadzone w stosunku do danych finansowych publikowanych w skróconym sprawozdaniu finansowym w dniu 1 marca

2007 roku, wp∏ywajàce na wynik finansowy, kapita∏ w∏asny:

Zysk netto  za rok 2006 Kapita∏ w∏asny na 31 grudnia 2006

Dane ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za IV kwarta∏y 2006 roku 2 405 783 21 935 725

Odpis wartoÊci firmy powsta∏ej w wyniku nabycia Mo˝ejek (305 105) (305 105)

Zwi´kszenie odpisu na nale˝noÊci (27 759) (27 759)

Pozosta∏e (12 721) (20 298)

Dane ujawnione w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za rok 2006 2 060 198 21 582 563 

41. Pozosta∏e

Niniejsze skonsolidowane sprawozdania finansowe zosta∏y autoryzowane przez Zarzàd Jednostki Dominujàcej w jej siedzibie w dniu

18 kwietnia 2007 roku. 
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DDane adresowe
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Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

ul. Chemików 7,09-411 P∏ock
Centrala 

tel. (024) 365 00 00
fax (024) 365 40 40

www.orlen.pl

Biuro w Warszawie
ul. Pankiewicza 4, 00-950 Warszawa

tel. (022) 695 35 50
fax (022) 622 33 57

Biuro Prasowe

tel. (024) 365 41 50, 365 59 29
fax (024) 365 50 15
tel. (022) 695 34 59
fax (022) 695 35 27
e-mail: media@orlen.pl

Biuro Relacji Inwestorskich

tel. (024) 365 33 90
fax (024) 365 56 88
e-mail: ir@orlen.pl

ORLEN Deutschland AG

Ramskamp 71-75, 25337 Elmshorn
tel. (+49) 4121 471 714
fax (+49) 4121 471 710
www.orlen-deutschland.de

Unipetrol a.s.

Klimentská 10, 110 05 Praha 1
tel. (+42) 225 001 444
fax (+42) 225 001 447, 
e-mail: info@unipetrol.cz
www.unipetrol.cz

AB Mažeikių Nafta

Juodeikiai, 89467 Mažeikių , Lietuva
tel. +8 (443) 9 21 21
fax +8 (443) 9 25 25
e-mail: post@nafta.lt
www.nafta.lt

Centra Biznesowe (Polska)

Region Handlu Detalicznego Zachód
(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie,
kujawsko-pomorskie)
ul. Âw. Micha∏a 43, 61-119 Poznaƒ
tel. (061) 650 38 00
fax (061) 650 38 02

Region Handlu Detalicznego Wschód
(woj. mazowieckie, ∏ódzkie, lubelskie, podlaskie
i warmiƒsko - mazurskie)
ul. Plac WolnoÊci 10, 25-367 Kielce
tel. (041) 349 02 00, 349 02 24
fax (041) 349 03 26

Region Handlu Detalicznego Po∏udnie
(woj. dolnoÊlàskie, opolskie, Êlàskie, ma∏opolskie i podkarpackie)
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
tel. (032) 731 57 00
fax (032) 731 57 01

Regionalne Biura Handlu Hurtowego (Polska)

Region Handlu Hurtowego Centrum
ul. Chemików 7, 09-411 P∏ock 
tel. (024) 365 53 81
fax (024) 365 54 48

Region Handlu Hurtowego Po∏udnie
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
tel. (032) 618 07 00
fax (032) 618 07 13
Region Handlu Hurtowego Pó∏noc
ul. D∏ugi Targ 30, 80-830 Gdaƒsk
tel. (058) 323 23 42
fax (058) 323 23 93

Region Handlu Hurtowego Wschód
ul. Zemborzycka 116 b, 20-445 Lublin
tel. (081) 536 52 00
fax (081) 536 52 24

Region Handlu Hurtowego Zachód
ul. Âredzka 10/12, 61-023 Poznaƒ
tel. (061) 873 69 01
fax (061) 829 91 72
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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 ∏adu korporacyjnego
i spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu,
troszczàc si´ o rozwój naszych pracowników
i dbajàc o Êrodowisko naturalne.

Credo

Zawsze, gdy nas potrzebujesz.
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