


[Nasza misja]

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, 

chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom 

długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie 

naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług. 

Jako firma transparentna, wszelkie działania realizujemy 

z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego 

i społecznej odpowiedzialności biznesu, 

troszcząc się o rozwój naszych pracowników 

i dbając o środowisko naturalne.

[Credo]
Zawsze, gdy nas potrzebujesz.



Podstawowe dane finansowe wg MSSF w latach 2000–2007 
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• PKN ORLEN przystąpił do społecznej kampanii antykorupcyjnej „Nie daję / nie biorę łapówek” 
 organizowanej przez Ruch Normalne Państwo we współpracy ze Stowarzyszeniem Agencji Reklamowych.
• Udział ORLEN Team w 29. edycji Rajdu Dakar. Kapitan zespołu Jacek Czachor  zajął 10. miejsce 
 w klasyfikacji generalnej motocykli.

• AB  Mažeikių Nafta uruchomiła odnowioną instalację destylacji próżniowej.

• PKN ORLEN otrzymał tytuł „Giganta Europy Centralnej” w rankingu dziennika „Puls Biznesu”. Koncern 
zwyciężył również w kategorii „Firmy w Polsce”.

• Fundacja ORLEN DAR SERCA została wpisana do rejestru organizacji pożytku publicznego.

 
• ORLEN uznany „Marką Godną Zaufania” przez czytelników miesięcznika „Reader’s Digest”.

• Siódmy w historii PKN ORLEN Diament do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu od Business Centre Club.
• AB Mažeikių Nafta uznana przez Litewską Konfederację Przemysłowców „Największym Litewskiem 

Eksporterem 2006 roku”.

• PKN ORLEN podpisał Deklarację Poparcia dla Światowej Karty Responsible Care, tym samym dołączył 
 do grona firm chemicznych oraz stowarzyszeń z całego świata, które zobowiązują się do działania 

zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zharmonizowania działań na poziomie globalnym.

• AB Mažeikių Nafta finalizuje budowę instalacji hydroodsiarczania benzyny krakingowej, która pozwoli 
 na pięciokrotne zmniejszenie zawartości siarki zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, które wejdą 

w życie w 2009 roku.
• Fuzja czeskich spółek Chemopetrol, Unipetrol Rafineria i Unipetrol RPA w jedną spółkę 
 o nazwie Unipetrol RPA.

• Fundacja ORLEN DAR SERCA przyznała  dzieciom i młodzieży stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. 

• Sprawozdanie roczne PKN ORLEN zostało uznane za „Najlepszy Raport Roczny” (The Best Annual Report 
2006) według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w konkursie organizowanym przez 
Instytut Rachunkowości i Podatków we współpracy z „Wall Street Journal Polska" .

• Nagroda IR Magazine dla najlepszej polskiej spółki giełdowej w zakresie relacji inwestorskich w 2007 roku.
• Tytuł „Superbrand Polska” w kategorii marek konsumenckich nadany marce ORLEN przez członków Rady 

Marek w międzynarodowym konkursie Superbrands.

• Koncern otrzymał tytuł „Best of European Business" w kategorii „Fuzje i przejęcia” w konkursie 
 organizowanym przez firmę doradczą Roland Berger Strategy Consultants. 
• Za zaangażowanie w projekty społeczne i charytatywne PKN ORLEN został wyróżniony członkostwem  

„Liderów filantropii” w rankingu  Forum Darczyńców.
• Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny zyskał miano „Grunt na medal 2007” w II Ogólnopolskim 

Konkursie, organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
• Koncern uruchomił pierwsze stacje na Litwie pod marką ORLEN Lietuva i ogłosił strategię rozwoju sieci 

detalicznej PKN ORLEN na Litwie i Łotwie do 2012 roku.

• ORLEN został „Najcenniejszą Polską Marką”  w rankingu „MARQA 2007” dziennika „Rzeczpospolita”.
• Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” w kategorii „Perły Wielkie”, przyznany przez Instytut Nauk 

Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
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Maciej Mataczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Marek Karabuła

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ryszard Stefański

Sekretarz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Borowiec

Członek Rady Nadzorczej

Raimondo Eggink

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kołach

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Piotr Wielowieyski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Janusz Zieliński

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej z 16 maja 2008 roku.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA
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List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza, zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami, sprawowała w 2007 roku pieczę nad bieżącą 

działalnością Koncernu, a także współpracowała z Zarządem Spółki, aktywnie uczestnicząc w podejmowaniu 

strategicznych decyzji. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynkach światowych poprzedni 

rok nie był łatwy, ale wspólnym wysiłkiem wszystkich pracowników PKN ORLEN udało się przeciwdziałać 

tym niekorzystnym czynnikom. Dodatkowo w Spółce zapoczątkowano i przeprowadzono szereg projektów 

modernizacyjno-inwestycyjnych, kluczowych z punktu widzenia przyszłości Koncernu.

W 2007 roku konsekwentnie realizowano założenia strategii fi rmy, co miało bezpośredni wpływ na osiągane 

wyniki fi nansowe i poprawę efektywności w PKN ORLEN. Dodatkowo, pod koniec roku, mając na uwadze 

zmieniające się warunki otoczenia zewnętrznego, przeformułowano założenia strategii, tak aby dostosować 

ją do nowych uwarunkowań panujących na rynku, oczekiwań akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów.

Wynik fi nansowy Koncernu w 2007 roku, pomimo obciążenia efektami zdarzeń jednorazowych, był wyższy 

od poprzedniego o 7,5%. Jest to związane z ciągłą poprawą efektywności w ramach Grupy, wykorzystaniem 

efektu synergii spółek oraz wzrostem sprzedaży. To dobra prognoza tym bardziej, że kontynuowany jest proces 

restrukturyzacji Grupy i wprowadzania systemu zarządzania segmentowego.

Miniony rok to także okres wytężonych prac modernizacyjnych i inwestycyjnych w Koncernie. W Zakładzie 

Produkcyjnym w Płocku zainicjowano budowę Instalacji Paraksylenu i Kwasu Tereftalowego. W listopadzie 

ruszyła również budowa Wytwórni Wodoru II. Aby sprostać wymaganiom Unii Europejskiej odnośnie oleju 

napędowego rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy instalacji Hydroodsiarczania Olejów Napędo-

wych VII. Wszystkie te działania są odzwierciedleniem przemyślanej polityki inwestycyjnej, mającej umocnić 

PKN ORLEN na pozycji lidera branży petrochemicznej i rafi neryjnej w regionie.

Z satysfakcją przyglądamy się również działaniom inwestycyjnym na innych rynkach macierzystych Kon-

cernu. Wprowadzenie w życie kompleksowego Programu Tworzenia Wartości Mažeikių Nafta, przywrócenie 

mocy produkcyjnych w litewskiej rafi nerii oraz wejście na litewski rynek nowej marki ORLEN Lietuva to 

jedne z najważniejszych wydarzeń w 2007 roku. Jesteśmy również zadowoleni z efektów realizacji programu 

„Fit for Growth” zapoczątkowanego w ORLEN Deutschland.

Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w konsekwentną budowę 

wartości Spółki i realizację założeń strategicznych w Grupie ORLEN. W pierwszej kolejności podziękowania 
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List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

należą się pracownikom, którzy włożyli ogromny wysiłek w tworzenie sukcesu naszej fi rmy. Podziękowania

składam również na ręce Zarządu PKN ORLEN, a także moich współpracowników z Rady Nadzorczej.

Mam nadzieję, że w 2008 roku będziemy mieli jeszcze więcej powodów do satysfakcji z osiąganych przez 

nas wyników, a nasza wspólna praca zaowocuje umocnieniem pozycji PKN ORLEN jako lidera branży nafto-

wo-petrochemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Maciej Mataczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

PKN ORLEN SA
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Piotr Kownacki
do 28 lutego 2008 roku wykonujący obowiązki Prezesa Zarządu, Generalnego Dyrektora

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PKN ORLEN z dniem 18 stycznia 2007 roku. W lutym 2008 roku zawieszony w pełnieniu 
obowiązków Prezesa Zarządu. Ma 53 lata, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 
1991–1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Od 1999 roku do 2001 roku obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu 
Banku Ochrony Środowiska SA. W 2001 roku ponownie został powołany na stanowisko Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Wojciech Heydel
pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, 
Generalnego Dyrektora, 
Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży

(Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedze-
niu w dniu 29 kwietnia 2008 roku, powołała 
Wojciecha Heydla na stanowisko Prezesa 
Zarządu z dniem 7 czerwca 2008 roku).

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Za-
rządu PKN ORLEN z dniem 1 listopada 
2004 roku. Od 28 lutego 2008 roku pełni 
obowiązki Prezesa Zarządu. Ma 48 lat, jest 
absolwentem Politechniki Śląskiej. W latach 
1985–1990 pracował w Instytucie Techno-
logii Nafty w Krakowie. Od 1990 roku do 
2004 roku związany z BP Polska. W kon-
cernie BP przez 14 lat pracował na różnych 
stanowiskach zarządczych, w tym 4 lata 
w światowej centrali w Londynie. W BP 
Polska był odpowiedzialny za wprowadzenie 
i rozwój wszystkich jednostek biznesowych.

Cezary Filipowicz
Wiceprezes Zarządu 
ds. Wydobycia i Handlu Ropą

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Za-
rządu PKN ORLEN z dniem 2 stycznia 2006 
ro ku. Ma 54 lata, jest doktorem nauk geolo-
gicznych, absolwentem Wydziału Geologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdań-
skiego oraz studiów geologicznych w Ban-
sigstoke Technical College, Wielka Brytania. 
W latach 2003–2005 pełnił funkcję Dyrektora 
Przedstawicielstwa O.S.A. „Ukrtransnafta” 
w Polsce, a w latach 2004–2005 Dyrektora 
Generalnego Międzynarodowego Przed-
siębiorstwa Rurociągowego „SARMATIA” 
Sp. z o.o.

Waldemar Maj
Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Za-
rządu PKN ORLEN z dniem 3 września 2007 
roku. Ma 52 lata, jest absolwentem Wydziału 
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
Politechniki Warszawskiej, posiada stopień 
doktora fi zyki Instytutu Fizyki PAN oraz MBA 
Uniwersytetu Harvard. Pracował w bankach 
w USA, Szwajcarii i w Polsce oraz w fi r-
mie doradztwa strategicznego McKinsey 
w Warszawie. W latach 2003–2005 pełnił 
funkcję Prezesa Zarządu DZ Bank Polska 
SA, a w latach 2005–2007 Wiceprezesa Za-
rządu Banku BGŻ SA.

Krystian Pater
Członek Zarządu
ds. Produkcji

Powołany na stanowisko Członka Zarządu 
PKN ORLEN z dniem 15 marca 2007 roku. 
Ma 43 lata, jest absolwentem Wydziału 
Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Od 1993 roku związany był 
z Petrochemią Płock SA, a następnie z PKN 
ORLEN, gdzie od 2005 roku do 2007 roku 
pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego 
ds. Produkcji Rafi neryjnej.

Dariusz Formela
Członek Zarządu 
ds. Organizacji i Grupy Kapitałowej

Powołany na stanowisko Członka Zarządu 
PKN ORLEN z dniem 30 lipca 2007 roku. 
Ma 34 lata, jest absolwentem Wydziału 
Pra wa i Administracji na Uniwersytecie 
Gdańskim oraz studiów MBA na University 
of Bradford i WSPiZ im. L. Koźmińskiego. 
Z PKN ORLEN związany od 1998 roku. 
W Koncernie przeszedł wszystkie szczeble 
kariery zawodowej od Referenta ds. Or-
ganizacji po Dyrektora Wykonawczego 
ds. Or ganizacji.

Krzysztof Szwedowski
Członek Zarządu 
ds. Zakupów i Informatyki

Powołany na stanowisko Członka Zarządu 
PKN ORLEN z dniem 31 marca 2006 roku. 
Ma 42 lata, jest absolwentem Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, magistrem 
prawa i adwokatem. W 1992 roku ukończył 
aplikację prokuratorską, a w 2004 roku 
aplikację kontrolerską. W latach 2001–2005 
pełnił funkcję Wiceprezesa Najwyższej Izby 
Kontroli.

Zarząd PKN ORLEN SA

Skład Zarządu z 16 maja 2008 roku, mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia się WZA, czyli 6 czerwca 2008 roku.
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Zarząd PKN ORLEN SA

Na zdjęciu od góry od lewej: Dariusz Formela, Krzysztof Szwedowski, Krystian Pater, Waldemar Maj, Wojciech Heydel, Cezary Filipowicz.
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List Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA

Szanowni Państwo,

Zmieniające się warunki ekonomiczne w przemyśle naftowym oraz szereg ambitnych zadań, które wyzna-

czyliśmy sobie w 2007 roku, stanowiły ogromne wyzwanie dla Koncernu. Ubiegły rok był czasem integracji, 

doskonalenia już funkcjonujących rozwiązań i poszukiwania nowych.

W 2007 roku działania Zarządu PKN ORLEN koncentrowały się przede wszystkim na poprawie efektywności 

operacyjnej w ramach Grupy ORLEN, a także na inwestycjach w obszarze działalności podstawowej. Opra-

cowaliśmy kompleksowy Program Tworzenia Wartości Mažeikių Nafta, który pozwoli znacząco poprawić 

funkcjonowanie i wzmocnić pozycję naszych litewskich aktywów. W minionym roku zmierzyliśmy się z naj-

poważniejszym wyzwaniem inwestycyjno-organizacyjnym, jakim było przywrócenie mocy produkcyjnych 

rafi nerii Mažeikių Nafta, utraconych wskutek pożaru w 2006 roku. W rekordowo krótkim czasie, nie tylko 

odbudowaliśmy moce produkcyjne, ale także przeprowadziliśmy największy w historii litewskiej rafi nerii 

remont. Rozpoczęliśmy również działania dla wzmocnienia infrastruktury logistycznej zakładu produkcyj-

nego Mažeikių Nafta, inicjując rozmowy z litewskim rządem na temat budowy rurociągu produktowego do 

jednego z nadbałtyckich portów.

W ramach tworzenia wartości PKN ORLEN w obszarze petrochemii, w 2007 roku rozpoczęliśmy realizację 

budowy Instalacji Paraksylenu (PX) i Kwasu Tereftalowego (PTA). Zapotrzebowanie na kwas tereftalowy 

rośnie nieprzerwanie od wielu lat. Zgodnie z prognozami, jego podaż nie nadąża za wzrastającym popytem, 

co pozwala zakładać atrakcyjny zwrot z tej inwestycji.

W listopadzie minionego roku w płockim zakładzie ruszyła budowa Wytwórni Wodoru II, której zadaniem 

będzie zabezpieczenie obecnych i przyszłych potrzeb instalacji zużywających wodór. Uruchomienie wytwórni 

planowane jest na połowę 2009 roku. W 2007 roku wykonaliśmy także wszystkie prace przygotowawcze i pro-

jektowe do rozpoczęcia budowy instalacji Hydroodsiarczania Olejów Napędowych VII. Dzięki tej inwestycji 

wszystkie oleje napędowe produkowane w Płocku spełniać będą, przewidziane na 2009 rok, wymogi Unii 

Europejskiej w zakresie obniżenia zawartości siarki poniżej 10 ppm.

Rozpoczęliśmy prace nad poprawą efektywności w całej Grupie ORLEN. Zainicjowany Program Optymalizacji 

Marży, oparty na koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw, pozwoli na wykorzystanie synergii naszych siedmiu 

rafi nerii, zapewni lepsze zarządzanie poziomem przerobu i strukturą produkcji, wymianę półproduktów oraz 

optymalną alokację produktów na rynkach. W konsekwencji umożliwi poprawę efektywności działalności 

operacyjnej oraz integrację aktywów Grupy ORLEN.
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W 2007 roku sprawnie realizowaliśmy plany restrukturyzacji sieci detalicznej na wszystkich rynkach. W Polsce 

sieć stacji własnych powiększyła się o 36 nowych stacji, a 139 obiektów zostało zmodernizowanych. W li-

stopadzie 2007 roku Koncern uruchomił pierwszą stację paliw na Litwie pod marką ORLEN Lietuva, która 

zastąpiła dotychczasową markę Ventus. Jest to pierwszy etap strategii rozwoju sieci detalicznej na Litwie 

i Łotwie, zakładającej do końca 2012 roku zdobycie ok. 20% udziału w skonsolidowanym rynku litewsko-ło-

tewskim. Czeska spółka Benzina przekroczyła przyjęte plany wprowadzania marki premium – Benzina Plus. 

Jednocześnie sieć stacji osiągnęła planowany 13% poziom udziału w czeskim rynku detalicznym. Zgodnie 

z programem restrukturyzacji „Fit for Growth” niemiecka sieć sprzedaży Koncernu konsekwentnie zmienia 

swoje oblicze i standardy, co zaowocowało kolejnym, drugim już rokiem wzrostu zysku operacyjnego.

Realizując założenia strategii przygotowaliśmy Koncern do wdrożenia Narodowego Celu Wskaźnikowego 

w zakresie biopaliw. Dzięki temu, z początkiem bieżącego roku, stosownie do oczekiwań stawianych uczest-

nikom polskiego rynku paliwowego, rozpoczęliśmy hurtową i detaliczną sprzedaż nowego produktu – Bio-

ester. Również na pozostałych rynkach macierzystych: litewskim i czeskim strategia biopaliw wdrażana jest 

zgodnie z wytycznymi dyrektyw Unii Europejskiej i ustawodawstwem obowiązującym w tych krajach.

W 2007 roku kontynuowaliśmy proces restrukturyzacji Grupy ORLEN łącząc spółki transportowe Grupy w je-

den podmiot – ORLEN Transport. W ramach dezinwestycji Unipetrol sfi nalizował sprzedaż 100% akcji spółki 

Kaucuk. Przeprowadziliśmy też konsolidację czeskich spółek Chemopetrol, Unipetrol Rafi neria i Unipetrol 

RPA, tworząc jeden podmiot celem uproszczenia struktur organizacyjnych i personalnych, a jednocześnie 

zapewnienia pełniejszej kontroli całego łańcucha produkcji i handlu.

W minionym roku siedem naszych rafi nerii w Polsce, Czechach i na Litwie przerobiło około 23 mln ton 

ropy naftowej, czyli o 28% więcej niż w 2006 roku. Największy udział w tym wolumenie, ponad 13,6 mln ton, 

miał Zakład Produkcyjny w Płocku. Z kolei czeska Grupa Unipetrol przerobiła 4,1 mln ton ropy, a litewska 

rafi neria w Możejkach 5,1 mln ton surowca. Moce przerobowe rafi nerii w Płocku, Czechach i na Litwie 

zostały wykorzystane w ubiegłym roku odpowiednio w ok. 99%, 75% oraz 50%. Wielkość łącznej produkcji 

paliw – benzyn, olejów napędowych, paliwa lotniczego oraz lekkiego oleju opałowego w rafi neriach Grupy 

ORLEN przekroczyła w 2007 roku 15,1 mln ton, przy czym o ponad 1,5% zwiększyła się produkcja benzyn 

i o 0,5% olejów napędowych. Jednocześnie zmniejszeniu uległa produkcja paliwa lotniczego JET A-1 oraz 

lekkiego oleju opałowego.

Wysiłek całej Korporacji zaowocował wypracowaniem w 2007 roku zysku operacyjnego przed amortyzacją 

i opodatkowaniem – EBITDA w wysokości 5 035 mln zł, czyli wyższego niż rok wcześniej o 7,5%. Wynik ten 
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zawdzięczamy stałej poprawie efektywności działania, wzrostowi sprzedaży oraz konsekwencji w realizacji 

naszej strategii.

Segment rafi neryjny Grupy ORLEN wypracował zysk operacyjny (EBIT) wyższy o 2,0% niż w 2006 roku. Dzięki 

poprawie efektywności i oszczędnościom, w porównaniu z rokiem poprzednim, wynik segmentu petroche-

micznego wzrósł o 226,2 mln zł, to jest o ponad 26% r/r. Obszar chemiczny zanotował wzrost EBIT o 9,7% r/r, 

osiągając poziom 245,6 mln zł.

W 2007 roku wolumen sprzedaży paliw w hurcie wzrósł o 41% w porównaniu z 2006 rokiem, co jest odzwier-

ciedleniem przede wszystkim konsolidacji Grupy Mažeikių Nafta. Zanotowaliśmy również wzrost o 10% 

wielkości sprzedaży w segmencie detalicznym, głównie jako rezultat sprawnej modernizacji sieci i znacznej 

poprawy efektywności sprzedaży.

Pod koniec 2007 roku poddaliśmy weryfi kacji nasze długoterminowe cele, ogłaszając zaktualizowaną Stra-

tegię Grupy ORLEN. Nasze założenia i plany na lata 2007–2012 skoncentrowaliśmy głównie na rozwoju or-

ganicznym wspartym potencjalnymi projektami/inwestycjami o charakterze nieorganicznym. Najważniejszy 

fi nansowy cel zakłada wygenerowanie EBITDA (wg LIFO) na poziomie 11 mld zł oraz uzyskanie wskaźnika 

rentowności zaangażowanego kapitału na poziomie 14% w 2012 roku. Strategia przewiduje również stałe 

dążenie do optymalizacji kosztów, a także efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz integrację zarzą-

dzania działalnością Grupy ORLEN. Koncern zmienia swoją wewnętrzną strukturę zarządczą, aby sprostać 

wyzwaniom rynkowym oraz dynamicznemu rozwojowi swojej działalności. Zamierzamy także kontynuować 

restrukturyzację aktywów i zatrudnienia, a jako lider technologiczny chcemy spełniać coraz wyższe standardy 

jakościowe i środowiskowe.

W minionym roku działania podejmowane przez Koncern znalazły uznanie w ocenach kapituł wielu kon-

kursów i rankingów. PKN ORLEN został zwycięzcą, m.in. rankingu „Giganci Europy Centralnej” dziennika 

„Puls Biznesu”, plasując się przed takimi fi rmami, jak: Škoda Auto a.s. czy MOL Magyar Olaj es Gazipari Rt. 

Nagroda została przyznana za działania konsolidacyjne sektora paliwowego w Europie Centralnej.

W konkursie organizowanym przez fi rmę doradczą Roland Berger Strategy Consultants w ośmiu krajach 

Unii Europejskiej PKN ORLEN otrzymał tytuł „Best of European Business” w kategorii „fuzje i przejęcia”. 

Koncern został również doceniony przez uczestników rynków kapitałowych w ramach rankingu IR Magazine, 

którzy wyróżnili PKN ORLEN za najlepsze Relacje Inwestorskie w 2007 roku w Polsce.

List Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA
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ORLEN został także uznany za najcenniejszą polską markę w rankingu MARQA 2007 zorganizowanym przez 

dziennik Rzeczpospolita oraz zdobył – już po raz szósty – tytuł „Marki godnej zaufania” w prestiżowych ba-

daniach konsumenckich prowadzonych przez Reader’s Digest.

Pracując nad najlepszymi praktykami i rozwiązaniami w kwestiach pracowniczych staliśmy na stanowisku, 

iż budowanie przejrzystych relacji jest drogą zapewniającą stabilne funkcjonowanie i rozwój Spółki. Rok 

2007 upłynął pod znakiem negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy – umowy społecznej będącej 

źródłem prawa pracy, zawieranej w drodze rokowań pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi. W toku 

półrocznych negocjacji dzięki dobrej woli stron, elastyczności i gotowości do poszukiwania akceptowalnych 

rozwiązań udało się znaleźć kompromis pozwalający godzić oczekiwania Pracowników z racjonalnymi moż-

liwościami Spółki.

Nie zapominaliśmy również o naszych zobowiązaniach jako lidera gospodarczego w zakresie mecenatu 

kultury i sztuki. W Polsce koncentrowaliśmy się na działaniach związanych z muzyką Fryderyka Chopina 

współorganizując festiwale i cykle koncertów prezentujące dzieła kompozytora. Konsekwentnie wspieramy 

karierę naszego stypendysty, zwycięzcy XV Konkursu Chopinowskiego – Rafała Blechacza. Współpracowali-

śmy również ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena – sponsorowaliśmy 11. Wielkanocny Festiwal 

Ludwiga van Beethovena oraz współorganizowaliśmy V Festiwal Pianistyczny.

Kontynuujemy wsparcie dla Muzeum Narodowego w Warszawie. W ubiegłym roku Koncern objął mecenatem 

znajdującą się w nim Galerię Malarstwa Polskiego – największą i jedną z najbardziej reprezentatywnych 

w Polsce.

Mecenat na rynku czeskim skupiliśmy na jednym z najważniejszych wydarzeń życia kulturalnego sponsorując 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlovych Varach. Na Litwie Koncern wspierał inicjatywy prezentujące 

dorobek kultury i sztuki obydwu krajów oraz łączące nas związki kulturowe. Największym takim wydarze-

niem ubiegłego roku był zorganizowany przez PKN ORLEN koncert pianisty Rafała Blechacza w Filharmonii 

Wileńskiej.

PKN ORLEN od lat zaangażowany jest w sponsoring sportów motorowych. Konsekwencja we wspieraniu 

budowania siły i pozycji jedynego, polskiego profesjonalnego zespołu rajdowego ORLEN Team zaowocowała 

zdobyciem w minionym roku tytułu Mistrza Świata w rajdach terenowych przez motocyklistę Jacka Czacho-

ra. PKN ORLEN był także Sponsorem Generalnym 64. edycji Rajdu Polski 2007, który stanowił eliminację 

Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Europy. Z kolei 

List Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA
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we wrześniu odbył się po raz pierwszy Rajd ORLEN rozgrywany w Płocku i jego okolicach. Koncern był 

inicjatorem oraz Sponsorem Tytularnym Rajdu. W zmaganiach uczestniczyła plejada polskich oraz zagra-

nicznych mistrzów kierownicy.

W ramach społecznej odpowiedzialności, w ubiegłym roku, przekazując Miastu Płock stadion i klub sportowy 

Wisła Płock podtrzymaliśmy formułę współfi nansowania zawodników, ze szczególnym uwzględnieniem sekcji 

piłki ręcznej, która osiąga sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Wspieraliśmy też płockie projekty 

sportowe innych dyscyplin – już po raz trzynasty Koncern pełnił rolę sponsora Międzynarodowego Turnieju 

Tenisa Osób Niepełnosprawnych ORLEN Polish Open. Wspomagamy działalność Płockiego Towarzystwa 

Wioślarskiego, z którego dwaj zawodnicy wywalczyli nominacje olimpijskie na Igrzyska w Pekinie. Na Litwie 

rozpoczęliśmy w ubiegłym roku współfi nansowanie dwóch czołowych drużyn – Žaligiris (Kowno) i Lietuvos 

Rytas (Wilno) w najważniejszej w tym kraju dyscyplinie sportowej – koszykówce.

Zainicjowany dwa lata temu program społeczno-edukacyjny „ORLEN. Bezpieczne Drogi” odnotował w ubiegłym 

roku rekordową liczbę zgłoszonych blisko 300 inicjatyw. Idea i sposób realizacji programu zostały docenione 

przez niezależnych ekspertów – w 2007 roku program został uznany przez Ministra Edukacji Narodowej i re-

dakcję „Głosu Nauczycielskiego” za Najlepszą Inicjatywę Edukacyjną, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

umieściło Program w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2007 – Dobre Praktyki”.

Jako Firma wrażliwa na los najbardziej poszkodowanych, na wieść o pożarze szkoły w Laskach dla pod-

opiecznych Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, PKN ORLEN zareagował natychmiast przekazując mi-

lion złotych na rzecz odbudowy ośrodka. Ponadto, za pośrednictwem naszej fundacji ORLEN DAR SERCA 

realizujemy inicjatywy niosące pomoc w zapewnieniu godnej egzystencji, edukacji czy zachowaniu zdrowia. 

Nasze zaangażowanie społeczne w projekty charytatywne zostało dostrzeżone przez Forum Darczyńców, 

dzięki czemu PKN ORLEN znalazł się w gronie Liderów Filantropii 2007.

Szanowni Państwo,

Osiągnięcia Grupy ORLEN w minionym roku to w największej mierze zasługa naszych Pracowników. Bez 

ich wiedzy, kreatywności i osobistego zaangażowania nasze sukcesy i dynamiczny rozwój Koncernu byłyby 

niemożliwe. Chciałbym im wszystkim podziękować i wyrazić nadzieję na dalszą, tak owocną, współpracę. 

Chciałbym również podkreślić istotną rolę wszystkich organizacji związkowych działających w Grupie ORLEN 

w wypracowywaniu ważnych dla Koncernu rozwiązań pracowniczych i restrukturyzacyjnych.

List Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA
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Dziękuję również Członkom Rady Nadzorczej oraz wszystkim Członkom Zarządu, za ogromną pracę na rzecz 

realizacji misji Firmy. Składam również osobne podziękowania Panu Prezesowi Piotrowi Kownackiemu, który 

stał na czele Zarządu w okresie minionego roku.

Pragnę też wyrazić wdzięczność, za efektywną współpracę i zaufanie, naszym Partnerom biznesowym, 

a Klientom za życzliwość, lojalność i docenienie naszych wysiłków zmierzających do coraz pełniejszego 

spełniania ich oczekiwań.

Jestem przekonany, że dalsza realizacja rozpoczętych w 2007 roku działań oraz konsekwencja we wdrażaniu 

naszej strategii pozwoli w kolejnych latach umacniać pozycję i znaczenie PKN ORLEN dla Akcjonariuszy 

oraz gospodarek krajów, w których jesteśmy obecni.

Wojciech Heydel

Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
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Marzena [27 lat]
Z moich zdjęć można się
wiele dowiedzieć o nas 
i naszych pasjach.
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Kim jesteśmy

Berlin

Hamburg

Praga

Płock

Wilno
Mažeikių

Warszawa

Nasza misja

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, 

chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom 

długofalowy wzrost wartości Firmy poprzez 

oferowanie naszym klientom najwyższej jakości 

produktów i usług.

Jako Firma transparentna, wszelkie działania 

realizujemy z zachowaniem ładu korporacyjnego 

i społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc 

się o rozwój naszych pracowników i dbając 

o środowisko naturalne.

Credo

Zawsze, gdy nas potrzebujesz.
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Kim jesteśmy

Spółka i jej działalność

PKN ORLEN jest jedną z największych korpora-

cji przemysłu naftowego w Europie Środkowo- 

-Wschodniej. Spółka dysponuje siedmioma rafi -

neriami w Polsce, Czechach i na Litwie.

Rynkową wizytówką PKN ORLEN jest sieć stacji 

paliw zlokalizowana w Polsce, Niemczech, Cze-

chach i na Litwie pod markami ORLEN, Bliska, 

Star, Benzina i ORLEN Lietuva oferująca klientom 

produkty i usługi na najwyższym poziomie, w tym 

od IV kwartału 2007 roku sprzedawane biopaliwa 

na stacjach Bliska.

Największy, zintegrowany kompleks rafi neryjno-pe-

trochemiczny Koncernu zlokalizowany w Płocku, 

zaliczany jest do grona pięciu najnowocześniejszych 

i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. 

Wytwarza on całą gamę produktów powstających 

z przerobu ropy naftowej. Są to przede wszystkim 

benzyny bezołowiowe, oleje napędowe, olej opałowy, 

paliwo lotnicze, asfalty, produkty petrochemiczne, 

tworzywa sztuczne oraz bazowe oleje silnikowe.

W 2007 roku łączny przerób ropy naftowej w Grupie 

ORLEN wyniósł 22,8 mln ton. Naziemne i podziemne 

bazy magazynowe oraz sieci rurociągów własnych 

i dzierżawionych tworzą efektywną infrastrukturę 

logistyczną gwarantującą ciągłość dostaw hurto-

wych i sprawne działanie sieci detalicznej.

Działając regionalnie, PKN ORLEN stale ulepsza 

zarządzanie kapitałem ludzkim. Na koniec 2007 

roku liczba pracowników zatrudnionych w Grupie 

ORLEN wynosiła 22 9271, z czego w PKN ORLEN 

pracowało 4 748, w Grupie Unipetrol 5 002, w Gru-

pie Mažeikių Nafta 3 737, w Grupie ANWIL 3 448, 

a w ORLEN Deutschland 104 osoby.

Poprzez efektywne inwestycje krajowe i zagraniczne, 

PKN ORLEN zaliczany jest do grona biznesowych 

liderów Europy, fi rm stanowiących wizytówki swo-

ich krajów.

Marka ORLEN

Po siedmiu latach funkcjonowania na rynku, ORLEN 

jest najcenniejszą polską marką. Przemyślane za-

rządzanie marką korporacyjną tworzy podstawy do 

komunikacyjnej synergii pomiędzy marką ORLEN 

oraz markami produktów i usług. Dzięki takiemu po-

dejściu, od chwili rynkowego debiutu, korporacyjna 

marka ORLEN stała się osią działań komunikacyj-

nych korporacji. Jest fundamentem wizerunku PKN 

ORLEN oraz elementem wizerunku spółek zależ-

nych, które używają w nazwie oznaczenia ORLEN 

lub Grupa ORLEN. Marka ORLEN utożsamiana 

jest obecnie z nowoczesnością, profesjonalizmem 

i zaawansowaniem technologicznym. Kojarzona jest 

z postępem i systemowymi rozwiązaniami.

 1 W tym kontekście „Grupa ORLEN” oznacza Spółkę 
oraz jej skonsolidowane podmioty zależne, nie obejmuje 
podmiotów stowarzyszonych.
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Ambasadorem marki na rynku detalicznym jest sieć 

stacji paliw z logo ORLEN. Stacje zlokalizowane 

są obecnie w Polsce i na Litwie. O renomie sieci 

świadczy już szósta z rzędu nagroda czytelników 

polskiej edycji magazynu Reader’s Digest i tytuł 

„Stacji Godnej Zaufania”.

Klienci jednoznacznie plasują markę ORLEN w czo-

łówce wiodących marek na polskim rynku. O sile 

marki stanowi między innymi powszechna rozpo-

znawalność – wyniki prowadzonych badań2 wska-

zują, że nie tylko kierowcy, ale niemal wszyscy 

dorośli Polacy rozpoznają markę ORLEN (blisko 

100% wspomagana znajomość marki). Znajdujące 

się w ofercie stacji ORLEN paliwo wzbogacone 

Verva jest obecnie najlepiej znanym produktem 

tego typu na rynku polskim (w grupie kierowców 

wskaźnik znajomości wspomaganej kształtuje się 

na poziomie 65%).

Od 2 lat kierowcy mogą tankować paliwo na sta-

cjach Bliska. Rozwojowi sieci działającej pod tą 

marką towarzyszy dynamiczny wzrost jej znajomo-

ści (znajomość spontaniczna w grupie kierowców 

z poziomu 7% w styczniu 2007 do poziomu 46% 

w lutym 2008). Marka rozwija się zgodnie z przyjętymi 

założeniami strategicznymi, a jej pozycjonowanie 

i oferta, w opinii klientów, stanowią atrakcyjną al-

ternatywę dla osób poszukujących dobrej jakości 

w przystępnej cenie.

Potwierdzeniem pozycji rynkowej marki ORLEN jest 

również trzeci z rzędu tytuł Superbrand Polska w ka-

tegorii stacje paliw. To prestiżowe wyróżnienie dla 

najsilniejszych marek konsumenckich przyznawane 

jest przez międzynarodową organizację Superbrands 

w ponad 80 krajach, a od trzech lat także w Polsce. 

Tytuł ten jest tym większym zaszczytem, że mar-

ka ORLEN została wyróżniona przez polską Radę 

Marek powołaną spośród ekspertów w dziedzinie 

marketingu, reklamy i brandingu.

Ukoronowaniem działań biznesowych i wizerun-

kowych PKN ORLEN w 2007 roku było uplasowa-

nie się marki na pierwszej pozycji w Rankingu 

Najcenniejszych Polskich Marek MARQA 2007 

organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita. Wy-

liczona przez niezależnych ekspertów wartość marki 

ORLEN wyniosła w 2007 roku prawie 2,6 mld zł, 

co oznacza 8 % wzrost jej wartości w stosunku 

do 2006 roku.

Kim jesteśmy

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN 
na 31 grudnia 2007 roku

72,48%

10,20% Skarb
Państwa

17,32% Nafta
Polska SA

Pozostali

 2 Źródło: GFK Polonia, Barometr marki ORLEN, luty 
2008 rok, CATI, ogólnopolska próba losowo-kwotowa 
N=1000, w tym 568 kierowców.
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PKN ORLEN
na rynku kapitałowym

Akcje PKN ORLEN notowane są na Giełdzie Pa-

pierów Wartościowych w Warszawie oraz w for-

mie Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) na 

Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Obrót kwitami depozytowymi ma miejsce również 

w USA, na pozagiełdowym rynku OTC. Pierwsze 

notowanie akcji PKN ORLEN odbyło się w listopa-

Kim jesteśmy

Notowania PKN ORLEN w 2007 roku i w I kw. 2008 roku (w zł)
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dzie 1999 roku. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 

427 709 061 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 

nominalnej 1,25 zł, przypadającej na każdą akcję. 

Depozytariuszem kwitów depozytowych Spółki jest 

The Bank of New York Mellon. Jednostką transak-

cyjną na giełdzie londyńskiej jest 1 GDR, na który 

przypadają dwie akcje Koncernu.
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Ład korporacyjny

PKN ORLEN, zgodnie ze swoją misją, wszystkie 

swoje działania realizuje w myśl zasad ładu kor-

poracyjnego. Jako spółka publiczna, której papiery 

wartościowe notowane są na Warszawskiej Giełdzie 

Papierów Wartościowych, Koncern przestrzega zasad 

dobrych praktyk uchwalonych przez Radę Giełdy.

W 2007 roku ORLEN stosował wszystkie zasady ładu 

korporacyjnego zawarte w kodeksie „Dobre Praktyki 

w Spółkach Publicznych 2005”, z wyjątkiem jednej 

reguły – nr 20 – dotyczącej liczby niezależnych 

członków Rady Nadzorczej, której stosowanie nie 

spotkało się z aprobatą akcjonariuszy Spółki3.

Od 7 lutego 2008 roku, zgodnie z decyzją Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka stosuje dobrą 

praktykę dotyczącą liczby niezależnych członków 

Rady Nadzorczej. Na dzień 12 marca 2008 roku 

sześciu z ośmiu członków Rady Nadzorczej Spółki 

spełnia kryteria niezależności przewidziane w Sta-

tucie Spółki.

Ubiegły rok był ostatnim rokiem obowiązywania 

na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 

dokumentu „Dobre Praktyki w spółkach publicznych 

2005”. W 2007 roku Giełda Papierów Wartościo-

wych podjęła działania mające na celu aktualizację 

zbioru zasad ładu korporacyjnego uchwalonego 

w 2005 roku. PKN ORLEN aktywnie uczestniczył 

w konsultacjach publicznych dotyczących nowe-

lizacji dobrych praktyk. Rada Nadzorcza Giełdy 

Papierów Wartościowych 4 lipca 2007 roku przyjęła 

nowe zasady ładu korporacyjnego zatytułowane 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. 

Dokument ten, z dniem 1 stycznia 2008 roku za-

stąpił dotychczas obowiązujący na polskim rynku 

kapitałowym kodeks dobrych praktyk i wyznaczył 

znowelizowany zbiór zasad właściwego postępo-

wania spółek publicznych.

Mimo iż zasady nowego kodeksu znacznie róż-

nią się pod względem merytorycznym od zasad 

zbioru dobrych praktyk obowiązującego do końca 

2007 roku, to działania w 2007 roku były zgodne 

nie tylko z kodeksem ówcześnie obowiązującym, 

lecz także – w dużej mierze – z nowymi „Dobrymi 

Praktykami Spółek Notowanych na GPW”.

Znowelizowany kodeks dobrych praktyk przede 

wszystkim poszerzył katalog zasad ładu korpora-

cyjnego o działania wykorzystujące technologie 

teleinformatyczne w kontaktach z akcjonariuszami, 

inwestorami i innymi przedstawicielami rynku kapi-

tałowego. PKN ORLEN zwraca szczególną uwagę na 

działania usprawniające komunikację Spółki z oto-

czeniem zewnętrznym. Dla Akcjonariuszy, którzy nie 

mogą osobiście uczestniczyć w Walnym Zgroma-

dzeniu organizowana jest transmisja internetowa.

W ramach Rady Nadzorczej Koncernu działają czte-

ry komitety: Audytowy, ds. Ładu Korporacyjnego, 

ds. Strategii i Rozwoju i ds. Nominacji i Wyna-

Kim jesteśmy

 3 Jednak w okresie 11 miesięcy 2007 roku, tj. do 30 li-
stopada 2007 roku, czyli do dnia rezygnacji Pana Jerzego 
Woźnickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 
PKN ORLEN, Koncern stosował zasadę dobrych praktyk do-
tyczącą ilości niezależnych członków Rady Nadzorczej.
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grodzeń. W każdym z komitetów Rady Nadzorczej 

na dzień 12 marca 2008 roku co najmniej połowę 

członków stanowili członkowie niezależni.

O profesjonalizmie Spółki w obszarze relacji inwe-

storskich świadczy fakt, iż uczestnicy rynku kapi-

tałowego uznali PKN ORLEN za najlepszą spółkę 

giełdową w dziedzinie relacji inwestorskich w Pol-

sce w 2007 roku. Nagroda „Best investor relations 

in Poland 2007” jest przyznawana co roku przez 

globalny miesięcznik IR Magazine w wyniku badania 

przeprowadzonego wśród uczestników światowego 

rynku kapitałowego.

O znaczeniu, jakie Spółka przywiązuje do komunika-

cji kierowanej do uczestników rynku kapitałowego 

świadczy fakt, iż ORLEN już po raz drugi zwycię-

żył w 2007 roku w konkursie na Najlepszy Raport 

Roczny (The Best Annual Report 2006) według 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

zorganizowanym przez Instytut Rachunkowości 

i Podatków we współpracy z „Wall Street Journal 

Polska”.

Podejmując wyzwanie wdrożenia najlepszych zasad 

ładu korporacyjnego w 2007 roku w PKN ORLEN 

została dokonana identyfi kacja i ocena ryzyk dla 

Koncernu. Realizowana obecnie w Spółce strategia 

ma na celu wdrożenie w całej organizacji nowocze-

snego procesu funkcjonowania zintegrowanego 

zarządzania ryzykiem korporacyjnym, co pozwoli 

efektywnie reagować na ryzyka związane z prowa-

dzoną działalnością. W wyniku dotychczasowych 

prac opracowano rejestr i mapę ryzyk dla Koncer-

nu, jak również dokonano pogłębionych analiz dla 

kluczowych ryzyk.

W Spółce funkcjonuje Biuro Audytu, którego celem 

jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny 

systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrz-

nej oraz analizy procesów biznesowych.

W ramach realizowanych celów i zadań Biuro Au-

dytu dostarcza rekomendacje wdrożenia rozwiązań 

i standardów, których celem jest redukcja ryzyka 

realizacji celów Koncernu, poprawa skuteczności 

systemu kontroli wewnętrznej oraz zwiększenie 

wydajności procesów biznesowych. Ponadto, Biuro 

Audytu prowadzi monitoring wdrożenia własnych re-

komendacji oraz monitoruje realizację rekomendacji 

audytora sprawozdań fi nansowych Spółki. Dwa razy 

do roku Biuro Audytu przygotowuje sprawozdanie 

dla Zarządu i Komitetu Audytowego zawierające 

podsumowanie wniosków ze zrealizowanych za-

dań audytowych oraz informacje na temat stopnia 

wdrożenia rekomendacji.

Konsekwentne i efektywne wdrażanie zasad ładu 

korporacyjnego sprawiło, że Koncern nie tylko 

umocnił swoją pozycję, ale jest dziś jedną z naj-

silniejszych, najbardziej wartościowych i najlepiej 

ocenionych przez polskich inwestorów fi rmą.

Kim jesteśmy
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Społeczna odpowiedzialność 
biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza dla 

PKN ORLEN długofalowe i konsekwentne działanie 

na rzecz zrównoważonego rozwoju i zachowania 

właściwych proporcji pomiędzy ekonomią, ekologią 

i etyką.

Budując strategiczne podejście do kwestii zaanga-

żowania społecznego, Koncern kieruje się kluczo-

wymi wartościami, do których należą konsekwencja 

w dążeniu do celu, umiejętność współpracy, uczci-

wość, profesjonalizm, odpowiedzialność i przedsię-

biorczość. PKN ORLEN stara się odpowiadać na 

oczekiwania i potrzeby otoczenia, dążąc do powią-

zania realizowanych zadań społecznych ze strategią 

rozwoju Firmy. Jednocześnie, Firma w codziennych 

działaniach, kieruje się zasadami zapisanymi w Ko-

deksie Etycznym oraz przestrzega, zgodnie ze złożoną 

deklaracją, zasad Global Compact.

W Koncernie jest opracowywanych i wdrażanych 

coraz więcej dobrych praktyk. W ubiegłym roku 

po raz kolejny znalazły się one wśród najlepszych, 

prezentowanych przez Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Pol-

sce 2007 – Dobre Praktyki”.

Od wielu lat PKN ORLEN działa na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego, co zostało potwierdzone 

tytułem „Partnera Polskiej Ekologii”. Od dziesięciu 

lat Firma uczestniczy w programie „Responsible 

Care”. W 2007 roku PKN ORLEN podpisał Dekla-

rację Poparcia dla Światowej Karty Responsible 

Care, powstałej z inicjatywy Międzynarodowej Rady 

Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA). Karta jest rodza-

jem dobrowolnej samoregulacji branży chemicznej, 

mającej na celu przygotowanie jej do sprostania 

wyzwaniom, jakie niesie ze sobą zasada zrówno-

ważonego rozwoju w aspekcie zarządzania chemi-

kaliami, z poszanowaniem ochrony środowiska, 

zdrowia i bezpieczeństwa ludzi na całym świecie.

W 2007 roku PKN ORLEN rozpoczął zakrojoną na 

szeroką skalę współpracę z Towarzystwem Opieki 

nad Ociemniałymi w Laskach. Był to jeden z licz-

nych, realizowanych przez Koncern projektów do-

broczynnych, zgodnie ze złożoną przez Firmę dekla-

racją postawy otwartości na otaczający świat oraz 

wrażliwości na potrzebę niesienia pomocy. O skali 

udzielanej przez PKN ORLEN pomocy świadczą m.in. 

wyniki ubiegłorocznego rankingu o tytuł „Lidera 

Filantropii”. Spółka zajęła w nim czwarte miejsce 

w kategorii fi rm, które przekazały w 2006 roku naj-

więcej środków na cele społeczne.

PKN ORLEN zainicjował również program „ORLEN. 

Bezpieczne Drogi”, którego głównym elementem 

był konkurs na najciekawsze i najskuteczniejsze 

inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na 

drogach. Ważnym elementem programu jest jego 

część edukacyjna, na którą składa się seria krót-

kich fi lmów pod wspólnym tytułem „Eksperyment 

Życie” przedstawiających zagrożenia wynikające 

z niezachowania zasad bezpiecznej jazdy.

Kim jesteśmy
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PKN ORLEN od wielu lat jest mecenasem polskiej 

kultury i sztuki. Jako sponsor strategiczny od 4 lat 

jest stałym partnerem Muzeum Narodowego w War-

szawie. W 2007 roku otoczył mecenatem Galerię Ma-

larstwa Polskiego, największą i jedną z najbardziej 

reprezentatywnych Galerii w Polsce. Firma aktywnie 

uczestniczy w stworzonym przez muzeum projekcie 

„Przywróćmy blask arcydziełom malarstwa polskie-

go”, którego celem jest zabezpieczenie cennych 

obrazów i poddanie ich konserwacji oraz stworzenie 

odpowiednich warunków do prezentacji kolekcji 

w modernizowanych salach wystawowych.

W ten nurt aktywności wpisują się również działania 

mające na celu ochronę i propagowanie dorobku 

Fryderyka Chopina. W minionym roku Firma wspar-

ła organizację koncertu w Filharmonii Narodowej 

z okazji urodzin Chopina, cyklu koncertów Chopi-

nowskich w Łazienkach oraz Królewskiego Między-

narodowego Festiwalu „Chopin i jego Europa”. Pod 

auspicjami Koncernu zorganizowany został także 

cykl koncertów w Filharmonii Narodowej – ORLEN 

Concertante. Firma w dalszym ciągu wspierała 

rozwój artystyczny Rafała Blechacza, zwycięzcy 

XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego 

im. F. Chopina.

Jako mecenas sportu PKN ORLEN wspiera najważ-

niejsze wydarzenia i projekty dotyczące motoryzacji 

i sportów motorowych. PKN ORLEN jest sponsorem 

polskiego zespołu rajdowego ORLEN Team repre-

zentującego fi rmę i kraj podczas najważniejszych 

imprez rajdowych organizowanych w Polsce i na 

świecie. Motocyklista ORLEN Team Jacek Czachor, 

ośmiokrotny uczestnik Rajdu Dakar, w 2007 roku 

wywalczył tytuł Mistrza Świata w rajdach tereno-

wych w klasie 450.

PKN ORLEN był także Sponsorem Generalnym 

Rajdu Polski 2007, który odbył się na gościnnych 

terenach Warmii i Mazur. Była to już 64. edycja 

rajdu, która stanowiła eliminację Rajdowych Sa-

mochodowych Mistrzostw Polski i Rajdowych Sa-

mochodowych Mistrzostw Europy.

We wrześniu 2007 roku odbył się po raz pierwszy 

Rajd ORLEN rozgrywany w Płocku i jego okolicach. 

Stąd na starcie nie mogło zabraknąć Krzysztofa 

Hołowczyca, kierowcy rajdowego zespołu ORLEN 

Team.

Sezon rajdów samochodowych 2007 zamknął Rajd 

Barbórka, którego PKN ORLEN był sponsorem 

głównym. Na legendarnej Karowej – najbardziej 

spektakularnym odcinku Rajdu Barbórka, na którym 

zawodnicy walczyli o tytuł „Króla Karowej” – po-

nownie triumfował Krzysztof Hołowczyc.

Po raz kolejny Koncern objął swym patronatem 

Sympozjum Naukowo-Techniczne „Chemia 2007”, 

XII Międzynarodowe Targi Nafta i Gaz oraz V Między-

narodową Konferencję Naukowo-Techniczną organi-

zowaną przez SITPNiG. Doceniając rosnące znacze-

nie alternatywnych źródeł energii Koncern wsparł 

I Międzynarodową Konferencję POLBIOF’ 2007 

„Perspektywy Biopaliw Silnikowych II Generacji 

w Polsce”, konferencję „Paliwa alternatywne. Bio-

paliwa i biokomponenty w Polsce” oraz IV edycji 

Kim jesteśmy
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forum dyskusyjnego „O systemie monitorowania 

i kontroli jakości paliw, biopaliw, LPG i CNG”.

ORLEN dla Płocka

PKN ORLEN od wielu lat uczestniczy w życiu kul-

turalnym, naukowym i sportowym Płocka. Przed-

stawiciele Koncernu oraz lokalnego samorządu 

zawarli w dniu 1 czerwca 2007 roku porozumienie, 

na mocy którego strony zobowiązały się do harmo-

nijnych i efektywnych działań na rzecz mieszkańców 

miasta, a PKN ORLEN zadeklarował wspieranie 

lokalnych projektów.

PKN ORLEN, jako donator Fundacji „Fundusz Gran-

towy dla Płocka” wsparł działalność lokalnych 

instytucji pozarządowych. Działalność Fundacji 

pozwala aktywizować płocki biznes w obszarze 

społecznej odpowiedzialności tworząc w ten sposób 

nowe standardy współpracy biznesu i organizacji 

pozarządowych.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, który 

powstał z inicjatywy PKN ORLEN oraz władz sa-

morządowych, to miejsce rozwoju nowoczesnych 

technologii. To ogromne przedsięwzięcie ma być 

kluczowym czynnikiem rozwoju Płocka w najbliż-

szej przyszłości, przynosząc realne korzyści jego 

mieszkańcom. Koncern, wykorzystując metody 

działania wypracowane w Płocku, jako właściciel 

Bazy Magazynowej w Ostrowie Wielkopolskim, 

wspiera także fi nansowo działające w Ostrowie 

Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Są-

siedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego”.

Wspieranie edukacji w wymiarze lokalnym jest 

jednym z priorytetów PKN ORLEN. Firma od lat 

współpracuje z Politechniką Warszawską, Szkołą 

Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku. Anga-

żuje się również w promocję sportu profesjonalnego 

w Płocku, pozostając sponsorem drużyn piłkarzy 

ręcznych i nożnych klubu oraz Międzynarodowego 

Turnieju Tenisa Osób Niepełnosprawnych ORLEN 

Polish Open.

Kultura korporacyjna

W Koncernie od dwóch lat istnieje funkcja Rzecznika 

ds. Etyki. O jego wyborze zdecydowali pracownicy 

Koncernu. Rzecznik ds. Etyki jest nie tylko straż-

nikiem Kodeksu Etycznego, kultury organizacyjnej 

opartej o wartości korporacyjne, ale również arbi-

trem moralnym.

Rok 2007 minął pod hasłem szeroko rozumianej 

integracji. Tradycyjnie zaproszono wszystkich pra-

cowników Grupy ORLEN do udziału w rozgrywkach 

sportowych. Zgłosiło się ponad 600 pracowników. 

Najlepsi spośród nich wyjechali na Światowe i Eu-

ropejskie Igrzyska Firmowe, gdzie z sukcesem re-

prezentowali PKN ORLEN w walce o najwyższe 

trofea. Reprezentacja PKN ORLEN zdobyła 7 złotych, 

3 srebrne i 2 brązowe medale.

Kim jesteśmy
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Jak co roku, jesienią 2007 roku odbył się samocho-

dowy Rajd z Vervą, podczas którego pracownicy – 

kierowcy amatorzy – mierząc się z czasem i prze-

pisami ruchu drogowego oraz sprawdzając swoje 

umiejętności na torze przeszkód, mieli możliwość 

testowania paliwa Verva.

Kulminacyjnym punktem działań integracyjnych 

były obchody Dnia Chemika, największego święta 

Firmy i od lat nieodłącznego elementu kultury kor-

poracyjnej. Ukoronowaniem obchodów był Festiwal 

z Vervą, w ramach którego odbyły się koncerty 

z udziałem polskich gwiazd muzyki rockowej oraz 

Festiwal Światła i Dźwięku.

Marka ORLEN fi rmuje także działalność charyta-

tywną realizowaną przez Fundację ORLEN DAR 

SERCA. Fundacja opiekuje się 250 Rodzinnymi 

Domami Dziecka oraz udziela pomocy fi nansowej 

i rzeczowej osobom fi zycznym, organizacjom po-

zarządowym, instytucjom działającym w obszarze 

ochrony zdrowia, rekreacji i rehabilitacji osób nie-

pełnosprawnych.

W minionym roku Koncern wspólnie z Fundacją 

ORLEN DAR SERCA zamienił swoich pracowników 

w Św. Mikołajów, którzy spełniali dziecięce marzenia 

o świątecznych prezentach. Natomiast pracownicy 

RHD Zachód oraz stacji paliw z tego regionu okazali 

swoje wielkie serca inicjując akcję „Namalujmy 

uśmiech” i w czynie społecznym odnowili Pań-

stwowy Dom Dziecka w Aleksandrowie Kujawskim. 

W akcji udział wzięło ponad 250 osób.

Kim jesteśmy
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Strategia Grupy ORLEN 

Główne cele w strategii
na lata 2007–2012

W listopadzie 2007 roku PKN ORLEN ogłosił strate-

gię rozwoju Grupy ORLEN na lata 2007–2012 „Dążąc 

do uzyskania pozycji regionalnego lidera”. Funda-

mentem planowania strategicznego było połączenie 

oczekiwań akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów 

z potrzebami oraz możliwościami Koncernu.

Główne korporacyjne cele fi nansowe w perspektywie 

2012 roku przedstawiają się następująco:

1) EBITDA1  ................................................. 11 mld zł

2) ROACE2  ........................................................... 14%

3) Nakłady Inwestycyjne (CAPEX)  ...... 21,3 mld zł

4) Dźwignia fi nansowa3  .............................  30–40%

5) Polityka dywidendy  ................  oparta na FCFE4

Najbliższe lata będą okresem dużych inwestycji 

rozwojowych realizowanych wzdłuż całego łańcucha 

wartości. Stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału 

(ROACE) dla realizowanych projektów, osiągnie 

poziom 14%. Ponadto, w trosce o utrzymanie od-

powiedniej noty ratingu inwestycyjnego, poziom 

fi nansowania kapitałem obcym mierzonym wskaź-

nikiem dźwigni fi nansowej, kształtował się będzie 

w przedziale 30%–40%. Konsekwentnie realizowany 

program rozwoju wygeneruje na koniec 2012 roku 

wartość EBITDA na poziomie 11 mld zł względem 

5 mld zł EBITDA z 2006 roku.

 1 EBITDA = zysk operacyjny przed opodatkowaniem 
i potrąceniem kosztów fi nansowych powiększony o amorty-
zację; dotyczy Grupy ORLEN, wycena zapasów wg metody 
LIFO.
 2 ROACE = zysk operacyjny po opodatkowaniu / średni ka-
pitał zaangażowany w okresie (kapitał własny + dług netto).
 3 Dźwignia fi nansowa = dług netto / kapitał własny.
 4 FCFE = Free Cash Flow to Equity (wolne przepływy 
pieniężne dla akcjonariuszy).
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Strategia Grupy ORLEN 

Strategia nie zakłada zmiany dotychczasowej polityki 

dywidendy. Zgodnie z jej założeniem, co najmniej 

połowa wolnych przepływów pieniężnych (FCFE) 

będzie wypłacana akcjonariuszom.

Podstawą rewizji strategii był splot czynników we-

wnętrznych (tj. dynamiczny rozwój Grupy ORLEN 

w ostatnich latach) oraz zewnętrznych (tj. ewolucja 

otoczenia biznesowego i makroekonomicznego). 

Szczególny wpływ na aktualizację podejścia do 

procesu kreacji nowej wartości miało przejęcie 

litewskiej spółki AB Mažeikių Nafta. W wyniku 

ewolucji podejścia do procesu tworzenia warto-

ści nową strategię oparto o dwa komplementarne 

fi lary kreacji wzrostu: fi lar wzrostu organicznego 

i fi lar wzrostu nieorganicznego. Osiągnięcie celów 

szczegółowych strategii segmentowych umożliwi 

Koncernowi umocnienie pozycji lidera regionalnego 

w Europie Środkowo-Wschodniej.

Po pierwsze wzrost organiczny

Zgodnie z przyjętym podejściem planowania strate-

gicznego w pierwszej kolejności uwalniany będzie 

potencjał wewnętrznego wzrostu, w ramach którego 

zakłada się poprawę efektywności, optymalizację 

i inwestycje w obszarze działalności podstawowej 

w celu umocnienia lub osiągnięcia pozycji lidera 

rynkowego. Strategia koncentruje się na pogłę-

bianiu synergii płynących z integracji z czeskim 

Unipetrolem oraz wyzwalaniu potencjału wartości 

poprzez realizację Programu Tworzenia Wartości li-

tewskiej spółki AB Mažeikių Nafta. Celem Koncernu 

jest także znaczne zwiększenie sprzedaży hurto-

wej. W obszarze sprzedaży detalicznej, na polskim 

i czeskim rynku, kontynuowane będzie wdrażanie 

strategii dwóch marek (premium i ekonomicznej) 

oraz koncentracja działań na rzecz zwiększenia 

efektywności sprzedażowej stacji.

Po drugie wzrost nieorganiczny

Wraz z procesem uwalniania kontrolowanego poten-

cjału wewnętrznego, a co za tym idzie osiąganiem 

odpowiednich wyników operacyjnych i fi nansowych, 

Koncern będzie aktywnie analizować dostępne opcje 

wzrostu zewnętrznego. Dlatego też drugi fi lar to 

proces monitorowania opcji rozwoju – ekspansji, 

m.in. na otwierające się rynki krajów bałtyckich 

oraz Ukrainę. Mając na uwadze silne ekonomiczne 

przesłanki krajowej konsolidacji branży naftowej 

i chemicznej, Koncern dostrzega w tej opcji rozwoju 

możliwe źródło nowej wartości dla akcjonariuszy.

Kontynuowany będzie proces budowy kompetencji 

w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobyw-

czej ropy naftowej (upstream). Decyzja o rozpo-

częciu projektów w tym obszarze zostanie podjęta 

z uwzględnieniem akceptowalnego poziomu ryzyka 

oraz przy zagwarantowaniu odpowiedniej stopy 

zwrotu. Wzmacniane będą działania integrujące 

handel ropą naftową i hurtowy handel produktami 

naftowymi.
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Inwestycje

Założony budżet nakładów inwestycyjnych (CAPEX) 

w przyjętym horyzoncie strategii wyniesie 21 mld zł, 

średniorocznie 3,5 mld zł. Zaplanowane inwestycje 

będą realizowane głównie w obszarach działalności, 

które w opinii Koncernu wydają się być szczególnie 

perspektywiczne i w których posiada on największe 

doświadczenie i silne przewagi konkurencyjne.

Segment rafi neryjny
Największą część nakładów kapitałowych pochłoną 

inwestycje w segmencie rafi neryjnym (8,4 mld zł). 

Zakłada się, iż segment ten wygeneruje dodatko-

we 3,8 mld zł względem wyniku z roku bazowe-

go (2006 rok). Główne cele operacyjne segmentu 

to osiągnięcie ok. 33 mln t/r efektywnych mocy 

przerobowych z 80% udziałem produktów białych 

przy założonym wykorzystaniu ponad 95% mocy 

przetwórczych. Duży nacisk położono na poprawę 

efektywności instalacji przetwórczych – wdraża-

nych na bazie benchmarkingu Solomona w całej 

Grupie ORLEN.

Segment detaliczny
Inwestycje w segmencie detalicznym pochłoną 

kwotę 3,2 mld zł generując w perspektywie 2012 ro-

ku dodatkowe 600 mln zł na poziomie EBITDA 

względem 2006 roku. W tym obszarze działalności 

wyraźnie widoczne będzie połączenie wzrostu orga-

nicznego i nieorganicznego. Pierwszy z nich będzie 

generowany poprzez m.in. poprawę efektywności 

sprzedaży jednostkowej, dopasowanie oferty do 

potrzeb rynków lokalnych oraz zwiększeniu udzia-

łu w sprzedaży ogółem na wszystkich rynkach. 

Wzrost nieorganiczny będzie realizowany poprzez 

ekspansję rynkową i produktową na obecnych 

i nowych rynkach.

Segment petrochemiczny i chemiczny
Dzięki inwestycjom realizowanym w perspektywicz-

nym sektorze petrochemicznym, które pochłoną 

5,8 mld zł, Koncern będzie pierwszym w Europie 

Środkowo-Wschodniej producentem kwasu tereftalo-

wego (PTA). W segmencie chemii strategia zakłada, 

że udział Grupy ORLEN w rynku PCW w 2012 roku 

wyniesie 55% w Polsce i 40% w Czechach. Łącznie 

segmenty wygenerują dodatkowy 1 mld zł na po-

ziomie EBITDA w perspektywie 2012 roku.

Cele strategii w horyzoncie 
krótkookresowym – 2008

Rok 2008 będzie okresem zrównoważonego wzro-

stu Koncernu. Kontynuowane będą kolejne etapy 

inwestycji rafi neryjnych mających na celu spro-

stanie zmieniającym się potrzebom rynkowym, 

m.in. dynamiczny wzrost popytu na olej napędowy. 

Dodatkowo, aby w pełni wykorzystać perspektywy 

rosnącego rynku produktów petrochemicznych, 

zrealizowane zostaną kolejne etapy przygotowania 

budowy instalacji PX/PTA. Zakładany jest wzrost 

przerobu ropy naftowej o 19%, w samej rafi nerii 

Mažeikių Nafta wzrośnie o ok. 80% rok do roku. 

Strategia Grupy ORLEN 
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Dzięki intensywnym i konsekwentnym działaniom 

strategicznym w obszarze handlu produktami naf-

towymi oraz wykorzystaniu trendów rynkowych 

planuje się istotne zwiększenie sprzedaży hurtowej 

i detalicznej.

Kluczowe osiągnięcia w ramach 
strategii 2005–2009

Segment rafi neryjny
Zakończono sukcesem remont rafi nerii Mažeikių 

Nafta. Rozbudowane zostały moce przetwórcze 

instalacji hydrokrakingu w rafi nerii Litvinov (Unipet-

rol a.s.). Dzięki tym działaniom zwiększono moce 

przetwórcze Koncernu i podniesiono efektywność 

instalacji przetwórczych. W 2007 roku wartość EBIT 

dla segmentu rafi neryjnego wyniosła 1,7 mld zł 

(wzrost o 4,6% rok do roku).

Segment detaliczny
Kontynuowana była restrukturyzacja i optymaliza-

cja sieci detalicznej. Na rynku polskim i czeskim 

skutecznie wdrażano zapoczątkowaną w roku 2005 

strategię dwóch marek. Na Litwie wprowadzona 

została nowa marka ORLEN Lietuva. Na rynku tym 

zrezygnowano ze strategii dwóch marek upatrując 

w tym źródła większej wartości ekonomicznej.

Petrochemia i chemia
Podpisana została umowa z japońską fi rmą Mitsu-

bishi Heavy Industries na projekt techniczny oraz 

dostawę materiałów, urządzeń i usług technicz-

nych związanych z budową wytwórni PTA (oczysz-

czony kwas tereftalowy). Zawarty został kontrakt 

z Polimex-Mostostal SA na kompleksową realiza-

cję projektu. W obszarze działalności chemicznej 

w ramach porządkowania struktury Grupy ORLEN, 

ANWIL SA przejął czeską Spolanę a.s.

Strategia Grupy ORLEN 



Zbigniew [43 lata]
W pracy zawsze mogę liczyć 
na wiedzę i doświadczenie
swoich kolegów.
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Segment rafi neryjny

Segment rafi neryjny 
Grupy ORLEN

W 2007 roku segment rafi neryjny Grupy ORLEN 

tworzyły rafi neria w Płocku, rafi nerie Litvinov, Kra-

lupy i Paramo (Republika Czeska), a także rafi neria 

AB Mažeikių Nafta (Litwa) oraz wybrane aktywa 

produkcyjne Rafi nerii Trzebinia SA i Rafi nerii Nafty 

Jedlicze SA oraz ORLEN Asfalt Sp. z o.o., ORLEN 

Eko Sp. z o.o. (Polska).

Przerób ropy naftowej

W 2007 roku Grupa ORLEN przerobiła 22,8 mln ton 

ropy naftowej, z czego największy wolumen przypadł 

na rafi nerie w Polsce (13,9 mln ton). Rafi nerie w Re-

publice Czeskiej oraz na Litwie przerobiły w oma-

wianym okresie odpowiednio ok. 4,1 mln ton oraz 

4,7 mln ton1 ropy naftowej. Produkcja wszystkich 

rafi nerii Grupy bazowała na rosyjskiej ropie URAL 

oraz Brent. Pozostałymi gatunkami ropy przerabia-

nymi przez rafi nerie były: Gulfaks, Oseberg oraz 

polska ropa Dębno i Zielonogórska.

Produkcja paliw

Wielkość produkcji paliw2 we wszystkich 7 rafi -

neriach Grupy ORLEN przekroczyła w 2007 roku 

15,3 mln ton i była o ok. 11,2% mniejsza od wolu-

menu z 2006 roku. W omawianym okresie o ponad 

12,5% spadła produkcja benzyn osiągając poziom 

niespełna 5,1 mln ton. Wolumen olejów napędo-

wych przekroczył 8 mln ton wykazując 0,5% wzrost 

w porównaniu z produkcją w 2006 roku.

Produkcja asfaltów

Całkowity wolumen asfaltów wyprodukowanych 

w 2007 roku przez Grupę ORLEN wyniósł ponad 

921 tys. ton i był o ok. 6,2% mniejszy niż w roku 

poprzednim. Produkcja lepików oraz specyfi ków as-

faltowych w omawianym okresie przekroczyła 24 tys. 

ton i była o 36,1% mniejsza niż w 2006 roku. W oby-

dwu przypadkach ujemny wynik spowodowany był 

problemami produkcyjnymi AB Mažeikių Nafta po 

pożarze w rafi nerii pod koniec 2006 roku.

Polska

Paliwa
W 2007 roku polskie rafi nerie Grupy ORLEN przero-

biły łącznie ponad 13,9 mln ton ropy czyli o ok. 1,2% 

więcej niż rok wcześniej. Największy udział w uzy-

skanym wyniku miała rafi neria PKN ORLEN w Płoc-

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.

 1 W powyższej wielkości przerobu rafi nerii nie uwzględ-
niono innych wsadów surowcowych, w tym destylatów 
próżniowych.  2 Benzyny, oleje napędowe (ON+B100), JET A-1, LPG, LOO.
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Segment rafi neryjny

ku, która przerobiła ponad 13,6 mln ropy produkując 

8,6 mln ton paliw.

Inwestycje
W styczniu 2007 roku Zarząd PKN ORLEN podjął 

decyzję o budowie instalacji Claus II poprzez zakup 

licencji i projektu bazowego. Jej zadaniem będzie 

utylizacja gazów siarkowodorowych powstających 

podczas rafi nacji ropy naftowej.

W październiku 2007 roku Koncern podpisał umo-

wę z fi rmą UOP na projekt bazowy modernizacji 

i intensyfi kacji instalacji Alkilacji HF o zdolno-

ści produkcyjnej 280 tys. ton na rok. Instalacja 

produkuje wysokooktanowy komponent benzyn 

silnikowych, tj. alkilat.

W listopadzie 2007 roku ruszyła budowa Wytwórni 

Wodoru II. Nowa wytwórnia konieczna jest dla zabez-

pieczenia potrzeb wodorowych dla nowych instalacji 

Hydrosiarczania Olejów Napędowych 7, instalacji 

Paraksylenu oraz istniejących instalacji produkcyj-

nych w Płocku po ich intensyfi kacji. Wydajność 

nowej instalacji, której zakończenie przewidziano na 

połowę 2009 roku, wyniesie 5 ton wodoru na godzinę 

w oparciu o przerób gazu ziemnego. Licencjodawcą, 

wykonawcą projektu bazowego oraz realizatorem 

kontraktu jest fi rma Technip Benelux.

W połowie listopada 2007 roku PKN ORLEN wspól-

nie z fi rmą Solomon Associates rozpoczął realizację 

projektu poprawy efektywności kompleksu rafi neryj-

nego i petrochemicznego w Płocku o nazwie NCM3 

(Net Cash Margin Measurement, Management, 

Maximazation). Priorytetowym zadaniem NCM3 jest 

maksymalizacja marży w obszarze produkcji rafi nerii 

w Płocku. Zakończenie projektu przewidziane jest 

na 2010 rok.

W grudniu 2007 roku Spółka przeprowadziła odbiór 

mechaniczny węzła stabilizacji frakcji oleju napędo-

wego z instalacji Hydroodsiarczania Gudronu, któ-

rego uruchomienie nastąpiło dwa miesiące później. 

Celem pracy węzła jest odazotowanie, odsiarczenie, 

usunięcie żywic z frakcji oleju napędowego. Praca 

węzła daje możliwość zagospodarowania frakcji 

do produkcji lekkiego oleju opałowego Ekoterm 

oraz opcjonalnie do gotowego oleju napędowego. 

Wielkość produkcji wybranych produktów rafi neryjnych 
w PKN ORLEN* w latach 2006–2007 (tys. ton)

2006 2007 Dynamika

Przerób ropy naftowej 13 612 13 646 0,2%

Benzyny silnikowe razem 2 723 2 610 –4,1%

Oleje napędowe razem 3 995 4 568 14,4%

Lekki olej opałowy Ekoterm 1 207 840 –30,4%

Paliwo lotnicze 402 355 –11,8%

Gaz płynny 216 190 –12,3%

Paliwa ogółem 8 543 8 563 0,2%

Uzysk paliw % 62,79 62,75 –0,04 pp

Uzysk produktów białych % 78,12 77,94 –0,18 pp

Wskaźnik wykorzystania 
rafi nerii % 100,8 101,1 0,3 pp

* Wielkości przerobu i produkcja Rafi nerii Jedlicze i Rafi nerii Trzebinia 
prezentowane są w publikacji ORLEN w liczbach.

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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Projektowa wydajność węzła wynosi 55 ton oleju 

napędowego na godzinę, czyli 460 tys. ton na rok 

przy założeniu 8 000 godzin pracy.

W związku z trwałym wyłączeniem instalacji Wytwór-

ni Rozpuszczalników w Płocku w czerwcu 2007 roku, 

Rafi neria Jedlicze sfi nalizowała budowę i rozruch 

instalacji do produkcji rozpuszczalników, w wyniku 

czego rafi neria efektywniej zagospodarowuje lekkie 

frakcje z własnego przerobu ropy.

Segment rafi neryjny

Produkcja asfaltów w Polsce w latach 2006–2007 (tys. ton)

2006 2007 Dynamika

Asfalty drogowe zwykłe 1 443 1 380 –4,4%

Asfalty modyfi kowane 174 230 32,1%

Asfalty przemysłowe 90 90 0,0%

Razem 1 707 1 930 13,1%

Import 154 140 –9,1%

Eksport 250 438 75,2%

Wielkość produkcji asfaltów zrealizowana przez ORLEN 
Asfalt Sp. z o.o. w latach 2006–2007 (tony)

2006 2007 Dynamika

Asfalty drogowe zwykłe 613 812 599 343 –2,3%

Asfalty modyfi kowane 
ORBITON 51 599 77 204 49,6%

Asfalty przemysłowe 47 688 23 184 –51,4%

Lepiki oraz specyfi ki
asfaltowe 10 264 7 996 –22,1%

Razem 723 363 707 727 –2,2%

Asfalty

Całkowita produkcja asfaltów zrealizowana przez 

spółkę ORLEN Asfalt Sp. z o.o. wyniosła w 2007 roku 

ponad 700 tys. ton i była o ponad 2,2% większa niż 

w roku 2006. Krajowa produkcja lepików i specyfi -

ków asfaltowych osiągnęła poziom blisko 8 tys. ton 

i była o 22,1% mniejsza od wielkości z 2006 roku. 

Największy, bo aż blisko 50% wzrost, Spółka od-

notowała w produkcji asfaltów modyfi kowanych 

ORBITON, co zawdzięcza głównie zwiększeniem 

zdolności produkcyjnych, w związku z urucho-

mieniem w sierpniu 2006 roku nowej instalacji do 

produkcji asfaltów modyfikowanych w Płocku. 

Mniejsza niż w roku 2006 produkcja asfaltów prze-

mysłowych spowodowana była wysokim kosztem 

surowca oraz importem taniego produktu z Węgier. 

Spadek w produkcji lepików oraz specyfi ków asfal-

towych względem roku 2006 był głównie efektem 

mniejszego zapotrzebowania rynku. Udział Spół-

ki w krajowym rynku sprzedaży asfaltów wyniósł 

w 2007 roku ok. 44% i utrzymał się na poziomie 

zbliżonym do roku poprzedniego.

Inwestycje
W 2007 roku ORLEN Asfalt Sp. z o.o. zakupił i uru-

chomił nowe systemy nalewcze asfaltu i fl uksu do 

cystern samochodowych wyposażone w urządzenia 

pomiarowe ilości nalewanego asfaltu. Inwestycja 

pozwoliła Spółce na zwiększenie kontroli napeł-

niania autocystern oraz poprawiła bezpieczeństwo 

i wydajność pracy na instalacjach w Płocku oraz 

Trzebini.

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.



39

ORLEN Asfalt zakończył także budowę zbiorni-

ka V-3000 m3 przeznaczonego do magazynowania 

produktów gotowych. Dzięki realizacji inwestycji, 

Spółka zwiększyła zdolności magazynowe wyro-

bów gotowych, potrzebnych szczególnie w okresie 

zmniejszonego popytu na produkty.

Czechy

Paliwa
W 2007 roku czeskie rafi nerie Grupy ORLEN prze-

robiły łącznie ponad 4,1 mln ton ropy, tj. o 3,3% 

mniej niż w roku poprzednim. Nieznaczny spadek 

w przerobie surowca spowodowany był zaplano-

wanym postojem remontowym rafi nerii Litvinov 

w drugiej połowie 2007 roku.

Trwający 77 dni postój instalacji w Litvinovie miał 

również bezpośrednie przełożenie na wolumen pro-

dukcji benzyn oraz gazu płynnego w 2007 roku. Wyni-

kające z łagodnej zimy ograniczenie popytu na lekki 

olej opałowy było z kolei dodatkowym czynnikiem 

determinującym ponad 22% spadek produkcji paliwa 

grzewczego. Zwiększenie wielkości produkcji oleju 

napędowego w czeskich rafi neriach było możliwe 

dzięki wykorzystaniu przez rafi nerię Litvinov nowej 

technologii produkcyjnej w Komorze 11, a także prze-

orientowaniem produkcji Kralup z oleju opałowego 

na paliwo do silników wysokoprężnych.

Struktura sprzedaży asfaltów w 2007 roku zrealizowana 
przez ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (tony)

2007

Asfalty drogowe 672 180

Asfalty przemysłowe 26 297

Lepiki oraz specyfi ki asfaltowe 8 031

Razem 706 508

Wielkość produkcji wybranych produktów rafi neryjnych 
Unipetrolu* w latach 2006–2007 (tys. ton)

2006 2007 Dynamika

Przerób ropy naftowej 4 280 4 136 –3,3%

Benzyny silnikowe razem 781 769 –1,5%

Oleje napędowe razem 1 547 1 592 2,9%

Lekki olej opałowy 54,6 42,3 –22,5%

Paliwo lotnicze 66 74 12,1%

Gaz płynny 149 124 –16,7%

Paliwa ogółem 2 697,6 2 601,3 –3,5%

Uzysk paliw % 63,0 62,9 –0,1 pp

Uzysk produktów białych % 73 72 –1,0 pp

Wskaźnik wykorzystania 
rafi nerii % 77,8 75,2 –2,6 pp

* 51% Litvinov (2,8 mt/r), 51% Kralupy (1,7 mt/r) oraz 100% Paramo 
(1,0 mt/y): razem – 5,5 mt/y.

Segment rafi neryjny

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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Segment rafi neryjny

200734%

52%11%

3%

asfalty drogowe zwykłe
asfalty modyfikowane
asfalty przemysłowe
lepiki oraz specyfiki asfaltowe

Struktura sprzedaży asfaltów zrealizowana 
przez Paramo a.s. w 2007 roku

Wielkość produkcji asfaltów zrealizowana przez 
Paramo a.s. w latach 2006–2007 (tony)

2006 2007 Dynamika

Asfalty drogowe zwykłe 65 818 74 601 13,3%

Asfalty modyfi kowane 3 756 3 944 5,0%

Asfalty przemysłowe 58 234 48 670 –16,4%

Lepiki oraz specyfi ki
asfaltowe 15 620 15 766 0,9%

Asfalty
W 2007 roku produkcja asfaltów w spółce Para-

mo a.s. wyniosła ponad 127 tys. ton i była o niecałe 

0,5% mniejsza niż w roku 2006.

Litwa

Paliwa
W 2007 roku w rafi nerii Mažeikių Nafta Grupa ORLEN 

przerobiła ponad 4,7 mln ton ropy odnotowując 41% 

spadek w porównaniu z 2006 rokiem. W powyż-

szej wielkości przerobu rafi nerii nie uwzględniono 

innych wsadów surowcowych, w tym destylatów 

próżniowych.

Głównym czynnikiem wpływającym na wyniki ope-

racyjne AB Mažeikių Nafta w 2007 roku był pożar 

kolumny destylacji próżniowej w 4 kwartale 2006 ro-

ku. W efekcie, rafi neria zmuszona była do ograni-

czonego przerobu ropy naftowej, a w konsekwencji 

do zmniejszenia produkcji.

W obszarze paliwa lotniczego spadek produkcji 

o ponad 70% wynikał z konieczności komponowa-

nia frakcji paliwa lotniczego do oleju napędowego 

w związku z większymi wymaganiami jakościowymi 

na olej napędowy.

Inwestycje
W 2007 roku inwestycje AB Mažeikių Nafta kon-

centrowały się w dużej mierze na odbudowie zdol-

ności produkcyjnych utraconych w wyniku pożaru 

w 2006 roku.

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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W lutym 2007 roku Spółka uruchomiła kolumnę próż-

niową instalacji oksydacji asfaltów, która częściowo 

zastąpiła fragment instalacji zniszczony pożarem. 

Miesiąc później rafi neria odnowiła instalację kra-

kingu termicznego dzięki czemu przywróciła część 

utraconych mocy przerobowych zwiększając tym 

samym uzysk lekkich produktów naftowych.

Jesienią 2007 roku rafi neria przeprowadziła naj-

większy w swojej historii remont kapitalny połą-

czony z pracami modernizacyjnymi (m.in. wymiana 

pieca na destylacji atmosferycznej, modernizacja 

kolumny destylacji atmosferycznej, modernizacja 

krakingu katalitycznego). W grudniu 2007 roku 

Spółka zakończyła odbudowę kolumny destylacji 

próżniowej, której produkcyjne uruchomienie na-

stąpiło 20 stycznia 2008 roku.

Asfalty
Wielkość sprzedaży asfaltów zrealizowana przez 

AB Mažeikių Nafta w 2007 roku była o ponad jedną 

trzecią mniejsza niż rok wcześniej. Podobnie jak 

w przypadku spadku produkcji większości paliw, 

także zmniejszenie wolumenu produkcji asfaltów 

było wynikiem pożaru instalacji produkcyjnych 

w 2006 roku.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafi neryjnych 
AB Mažeikių Nafta w latach 2006–2007 (tys. ton)

2006 2007 Dynamika

Przerób ropy naftowej 8 028 4 741 –41%

Benzyny silnikowe razem 2 285 1 672 –27%

Oleje napędowe 2 446 1 869 –24%

Lekki olej opałowy 32 9 –70%

Paliwo lotnicze 543 151 –72%

LPG 405 285 –30%

Paliwa ogółem 5 709 3 987 –30%

Uzysk paliw % 68,5 68,6 0,1 pp

Uzysk produktów białych % 68,5 68,6 0,1 pp

Wskaźnik wykorzystania 
rafi nerii % 78,6 53,4 –25,2 pp

Wielkość produkcji asfaltów zrealizowana przez 
AB Mažeikių Nafta w latach 2006–2007 (tony)

2006 2007 Dynamika

Asfalty drogowe 141 709 94 357 –33%

Lepiki dachowe 11 797 312 –97%

Struktura sprzedaży asfaltów przez 
AB Mažeikių Nafta w latach 2006–2007 (tony)

2006 2007 Dynamika

Asfalty drogowe 141 762 94 310 –33%

Lepiki dachowe 11 797 312 –97%

Segment rafi neryjny

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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Każdą moją wyprawę starannie
planuję. Dużo wcześniej 
przygotowuję plecak i trasę. 
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Sławno Sławno 

ŚwinoujścieŚwinoujście  

SzczecinSzczecin  

Nowa Sól Nowa Sól 

WrocławWrocław

IVG Radzionków

Boronów

Rafineria TrzebiniaRafineria Trzebinia

OlszanicaOlszanica ŻurawicaŻurawica

LublinLublin

MościskaMościska

SokółkaSokółka

GutkowoGutkowo

GdańskGdańsk

PKN ORLENPKN ORLEN
Emilianów

Koluszki
NiemceNiemce

WidełkaWidełka

Ostrów WlkpOstrów Wlkp..

Nowa Wieś 
Wielka

Rejowiec
IKS IKS 
SolinoSolino

Rurociąg
Pomorski

Rurociąg
„Przyjaźń”

Rurociąg
„Przyjaźń”

Niemcy

Czechy

Słowacja

Ukraina

Białoruś

Litwa

Rosja

BolesławiecBolesławiec

Zakład Produkcyjny w Płocku

Bazy Magazynowe PKN ORLEN – 13

Bazy Naftobaz – 5

Bazy ROR – 4

IKS „Solino” SA

IVG Radzionków

Rurociągi surowcowe PERN „Przyjaźń” SA

Rurociągi produktowe PERN „Przyjaźń” SA

Rurociągi PKN ORLEN

Infrastruktura logistyczna PKN ORLEN
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Logistyka

Segment logistyki Grupy ORLEN

Infrastruktura logistyczna Grupy ORLEN składa 

się z lądowych i morskich baz przeładunkowych, 

naziemnych i podziemnych magazynów surowco-

wo-produktowych, a także sieci rurociągów, trans-

portu kolejowego i samochodowego.

Zapasy obowiązkowe

W 2007 roku zapasy obowiązkowe Grupy ORLEN 

utrzymywane były w prawie 30 bazach magazyno-

wych w Polsce i na Litwie. Na terenie Czech prawny 

obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów pa-

liw i ropy naftowej spoczywa na Czeskiej Agencji 

Utrzymywania Zapasów ASMR, która fi nansowana 

jest z budżetu państwa i zleca wykonanie zadań 

operacyjnych państwowej spółce Cepro w zakresie 

paliw oraz spółce Mero w zakresie ropy naftowej.

Polska
W 2007 roku weszła w życie nowa ustawa o zapasach 

obowiązkowych, która nałożyła na przedsiębiorców 

dodatkowe obowiązki wynikające, m.in. z dostoso-

wania polskich przepisów do standardów Między-

narodowej Agencji Energetycznej. PKN ORLEN 

musiał sprostać nowym wymaganiom, tworząc 

na koniec 2007 roku zapasy na poziomie 73 dni 

liczonych dla ilości importu netto ropy naftowej 

za rok poprzedni, a nie jak to było dotychczas od 

sprzedaży paliw. Do końca 2008 roku PKN ORLEN 

zobligowany jest utworzyć zapasy obowiązkowe 

odpowiadające 76 dniom importu netto ropy naf-

towej, co stanowić będzie wartość docelową dla 

przedsiębiorców. Pozostałe 14 dni tworzy Agencja 

Rezerw Materiałowych.

W 2007 roku Spółka magazynowała zapasy obowiąz-

kowe ropy naftowej i paliw w 25 lokalizacjach na 

terenie całej Polski oraz w Zakładzie Produkcyjnym 

w Płocku.

Litwa
Na koniec 2007 roku zapasy obowiązkowe litewskiej 

AB Mažeikių Nafta odpowiadały 38 dniom sprzedaży 

paliw za rok poprzedni, pozostałe 38 dni utrzymy-

wane były przez Państwową Agencję Utrzymywania 

Zapasów, fi nansowaną z budżetu państwa. Do po-

łowy 2009 roku rafi neria w Możejkach zobligowana 

jest do osiągnięcia poziomu 45 dniowych zapasów, 

natomiast pozostałe 45 dni utworzy Agencja Pań-

stwowa.

W 2007 roku Spółka magazynowała zapasy obo-

wiązkowe ropy i paliw w 2 lokalizacjach na terenie 

Litwy oraz w zbiornikach w rafi nerii.



Hajek

Roudnice

Mstetice

Cerekvice

Slapanov

Smyslov

Belcice

Tresmona

Vcelna

Velka Bites
Plesovec

Klobouky

Bratyslava

Sedlinice (w budowie)

Strelice

Loukov

Potehy PardubicePardubice
KralupyKralupy

LitvinovLitvinov

Rafinerie CRaf

Bazy magazynowe Cepro – poj. 280 000 m3

Rurociągi surowcowe Mero

Rurociągi produktowe Cepro – ok. 1 000 km

Czechy

Austria

Węgry

Niemcy

Polska

Słowacja

Logistyka

Rurociągi

W 2007 roku na terenie Polski, Czech oraz Litwy 

Grupa ORLEN wykorzystywała ponad 2 tys. km 

rurociągów własnych oraz dzierżawionych.

Polska
W procesie dystrybucji produktów w 2007 roku PKN 

ORLEN korzystał z 232 km rurociągów własnych 

oraz 570 km rurociągów produktowych należących 

do państwowego operatora PERN „Przyjaźń” SA. 

W 2009 roku Koncern planuje uruchomienie kolej-

nego własnego odcinka przesyłowego o długości 

105 km na trasie Ostrów Wielkopolski–Wrocław.

Sieć dystrybucji paliw w Czechach
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Udział przesyłów rurociągowych w strukturze eks-

pedycji paliw w Polsce wyniósł w 2007 roku 68,9% 

i był blisko 2% większy niż w roku 2006.

Litwa
W 2007 roku AB Mažeikių Nafta wykorzystywała 

liczący 91 km rurociąg surowcowy pomiędzy ter-

minalem morskim w Butyndze a rafi nerią w Możej-

kach. Surowcowy rurociąg na trasie Połock–Możejki 

o długości 225 km z powodu trwającego na terenie 

Rosji remontu nie jest eksploatowany.



Litwa

Rosja

Polska

Ventspils Terminal

Džūkste

Mažeikių Rafinery

Būtingė Terminal

Biržai
Pump

Station

Ilūkste

Polotsk

z Yaroslavla

z Samary

Białoruś

Łotwa

Rurociągi surowcowe

Rurociągi produktowe

Sieć rurociągów na Litwie

Czechy
Podobnie jak w latach poprzednich, także w 2007 roku 

Unipetrol a.s. korzystał z 1100 km rurociągów na-

leżących do państwowego operatora Cepro. Udział 

transportu rurociągowego w strukturze ekspedycji 

paliw w Czechach wyniósł w 2007 roku 40% i był 

o 7% większy niż w roku poprzednim.

Bazy magazynowe

Operacyjnie na terenie Polski, Czech i Litwy Grupa 

ORLEN w 2007 roku korzystała z 45 baz magazyno-

wych, z czego jedną część stanowiły obiekty własne, 

Logistyka
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a drugą pojemności dzierżawione od operatorów ze-

wnętrznych. W omawianym okresie Grupa Unipetrol 

wykorzystywała 15 baz magazynowych operatora 

Cepro oraz 2 bazy operatorów niezależnych.

Polska
W Polsce PKN ORLEN korzystał łącznie z 23 baz 

magazynowych, z których 13 stanowiło obiekty wła-

sne (11 baz funkcjonujących w obrocie handlowym 

+ 2 bazy przeładunkowe), natomiast pozostałe wy-

najmowane były od Operatora Logistycznego Paliw 

Płynnych (5 baz), Regionalnych Operatorów Rynku 

(4 bazy) oraz spółki IVG (obecnie: TanQuid) (1 baza).
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Litwa
W 2007 roku na terenie Litwy AB Mažeikių Nafta ko-

rzystała z 5 baz magazynowych w miejscowościach:

• Subacius – zapasy obowiązkowe i handlowe

• Wilno – zapasy handlowe

• Kowno – zapasy obowiązkowe

• Jonava – zapasy handlowe

• własny terminal autocysternowy Mažeikių Nafta – 

załadunki paliw.

Przewozy kolejowe

W 2007 roku Grupa ORLEN przewiozła koleją ok. 

12,3 mln ton produktów.

Polska
Wolumen krajowych przewozów zrealizowanych 

przez PKN ORLEN w 2007 roku wyniósł ok. 5,3 mln 

ton i był o ok. 11% większy niż w 2006 roku. Udział 

przewozów własnych Koncernu w ekspedycji koleją 

wyniósł w 2007 roku 40%, osiągając wielkość 2,13 mln 

ton, tj. o ok. 0,55 mln ton więcej niż w 2006 roku.

Czechy
Łączny wolumen przewozów kolejowych w Czechach 

przekroczył w 2007 roku 3 mln ton i utrzymał się na 

poziomie zbliżonym do 2006 roku. Ilość produktów 

przewiezionych przez Unipetrol a.s. własnym tabo-

rem kolejowym wyniósł w 2007 roku 1,45 mln ton, 

natomiast transportem zleconym podmiotom ze-

wnętrznym ok. 1,6 mln ton.

Litwa
W związku z brakiem własnego taboru kolejowego 

w 2007 roku AB Mažeikių Nafta zleciła spedycję 

ok. 4 mln ton produktów własnych zewnętrznym 

podmiotom działającym na terenie Litwy.

Transport samochodowy

Na koniec 2007 roku przewozy paliw do sieci deta-

licznej Grupy ORLEN w Polsce i Czechach realizo-

wały spółki z grupy kapitałowej PKN ORLEN oraz 

Unipetrol a.s. Sieci detaliczne w Niemczech oraz na 

Litwie w 2007 roku korzystały z usług podmiotów 

zewnętrznych.

Przeładunek morski

W 2007 roku Grupa ORLEN przeładowała w morskich 

portach w Polsce i na Litwie ponad 3,1 mln ton pro-

duktów, czyli o ok. 1,6 mln ton mniej niż w 2006 roku. 

Spadek wolumenu był efektem zmniejszonej produk-

cji AB Mažeikių Nafta po awarii kolumny próżniowej 

w litewskiej rafi nerii.

Polska
W 2007 roku PKN ORLEN dokonywał przeładunków 

morskich w portach w Gdyni, Świnoujściu oraz 

Dębogórzu, za pośrednictwem których wyekspe-

diował blisko 537 tys. ton paliw silnikowych oraz 

620 tys. ton produktów pozapaliwowych, głównie 

ciężkiego oleju opałowego. Łączny wolumen produk-
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tów przeładowanych w 2007 roku przez PKN ORLEN 

w polskich portach morskich był dwukrotnie większy 

od wolumenu z 2006 roku.

Litwa
Przeładunek morski produktów AB Mažeikių Naf-

ta w 2007 roku był realizowany z wykorzystaniem 

infrastruktury portu w Kłajpedzie, a wolumen pro-

duktów wyniósł 2 mln ton i był o 2,2 mln ton niższy 

w porównaniu do 2006 roku. Spadek wolumenu 

spowodowany był ograniczeniami produkcji rafi nerii 

Mažeikių Nafta, związanymi z awarią i naprawą 

kolumny próżniowej.

Inwestycje

W 2007 roku PKN ORLEN zbudował 8 nowych insta-

lacji do komponowania oleju napędowego z estrami 

w bazach magazynowych w Sokółce, Gdańsku, 

Ostrowie Wielkopolskim, Szczecinie, Nowej Soli, 

Warszawie-Mościskach, Wrocławiu oraz w terminalu 

samochodowym w Płocku.

W czerwcu 2007 roku Spółka przyjęła także do 

realizacji inwestycję związaną z poprawą efektyw-

ności wytłaczania ropy naftowej z kawern solnych 

w IKS „Solino” SA.

Pod koniec 2007 roku Koncern przeprowadził kon-

solidację spółek transportowych, łącząc ORLEN 

Transport Płock, ORLEN Transport Kędzierzyn Koź-

le, ORLEN Transport Nowa Sól, ORLEN Transport 

Szczecin, ORLEN Transport Słupsk oraz ORLEN 

Transport Olsztyn w jedną spółkę o nazwie ORLEN 

Transport.

W 2007 roku Grupa ORLEN uruchomiła Program 

Tworzenia Wartości oraz Projekt Integracji Operacyj-

nej litewskich struktur logistycznych ze strukturami 

w Polsce. Opracowana została również strategia 

logistyki dla Krajów Bałtyckich.

W Republice Czeskiej uruchomione zostało zarzą-

dzanie łańcuchem dostaw dla całej Grupy Unipe-

trol. Opracowano również strategię logistyki dla 

Grupy.

Logistyka



Grażyna [42 lata]
Jest tak wielu ludzi, 
których chciałabym poznać. 
Podróże temu sprzyjają.
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Segment hurtowy

Segment hurtowy Grupy ORLEN

W 2007 roku podmiotami wchodzącymi w skład 

segmentu hurtowego Grupy ORLEN było 5 Regio-

nalnych Operatorów Rynku (ROR), Petrolot, ORLEN 

Gaz (Polska), Uniraf, Chemopetrol Polyolefi ns, Che-

mopetrol Agro Cracker (Czechy) oraz Mažeikių Nafta 

Trading House (Litwa).

Grupa ORLEN – paliwa

Całkowity wolumen paliw sprzedanych przez Grupę 

ORLEN w 2007 roku wyniósł 11 663 tys. ton1, czy-

li nieznacznie więcej w porównaniu do poziomu 

z 2006 roku. Ponad połowa ze wszystkich ofero-

wanych paliw przypadła na oleje napędowe, któ-

rych sprzedaż w porównaniu z 2006 rokiem wzrosła 

o ok. 5%. Największą dynamikę sprzedaży Grupa 

ORLEN odnotowała w segmencie benzyn silniko-

wych, których sprzedaż w 2007 roku przekroczyła 

o blisko 7% wolumen z roku poprzedniego. Sprzedaż 

lekkiego oleju opałowego oraz paliwa lotniczego JET 

A-1 spadła w porównaniu z 2006 rokiem odpowied-

nio o ok. 28% i 5%. Paliwa Grupy ORLEN, oprócz 

nabywców na rynkach macierzystych, znajdowały 

także odbiorców w Słowacji, Wielkiej Brytanii, Ho-

landii, Estonii oraz na Ukrainie.

Grupa ORLEN – produkty 
pozapaliwowe

Całkowita sprzedaż hurtowa produktów pozapaliwo-

wych zrealizowana przez Grupę ORLEN w 2007 ro-

ku wyniosła 4 618,1 tys. ton i była o 8% wyższa 

niż w 2006 roku. Największe wzrosty odnotowano 

w sprzedaży gazu płynnego, oleju opałowego III oraz 

ortoksylenu, których sprzedaż w 2007 roku zwięk-

szyła się średnio ok. 30% w stosunku do 2006 roku. 

Największymi zagranicznymi odbiorcami produktów 

pozapaliwowych Grupy ORLEN byli kontrahenci 

z Danii, Niemiec i Holandii.

Polska

Paliwa
Rok 2007 był pierwszym rokiem funkcjonowania 

struktur handlu hurtowego po zakończonym w 2006 

ro ku procesie restrukturyzacji. Jednym z efektów 

zmian było całkowite przesunięcie kanałów CODO 

(company owned, dealer-operated), DOFO (dealer-

-owned, franchise-operated) i DODO (dealer-owned, 

dealer-operated) do segmentu sprzedaży detalicznej.

W 2007 roku sprzedaż paliw zrealizowana przez 

polskie spółki segmentu hurtowego wyniosła wraz 

z eksportem 6 342 tys. ton i była o ok. 7,8% wyższa 

niż w roku poprzednim. W omawianym okresie 

PKN ORLEN sprzedał w Polsce 6 111 tys. ton paliw, 

co stanowi blisko 10% wzrost w stosunku do roku 

ubiegłego. Na koniec 2007 roku udział Koncer-

nu w krajowym rynku hurtowej sprzedaży paliw 
 1 Podany wolumen zawiera również sprzedaż hurtową 
realizowaną przez ORLEN Deutschland.

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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Segment hurtowy

wzrósł o 3,9% w porównaniu z 2006 rokiem i wyniósł 

58,3%. Zgodnie z uaktualnioną strategią na lata 

2007–2012 Grupa ORLEN do 2012 roku zamierza 

osiągnąć 65% udział w hurtowej sprzedaży paliw 

w Polsce oraz 75% udział hurtowej sprzedaży paliw 

w krajach bałtyckich.

Paliwa silnikowe
Rok 2007 w Polsce był okresem dynamicznego 

wzrostu hurtowej sprzedaży benzyn i olejów napę-

dowych. Wpływ na uzyskany wynik miała przede 

wszystkim wyższa od planowanej konsumpcja ww 

paliw w Polsce, dzięki czemu Spółka pozyskała 

nowych odbiorców oraz zakontraktowała większe 

wolumeny dla międzynarodowych koncernów pa-

liwowych.

Oleje opałowe
Malejąca sprzedaż lekkiego oleju opałowego uwa-

runkowana była w głównej mierze ograniczeniami 

produkcyjnymi wynikającymi z remontu instalacji 

HON VI oraz przechodzeniem dużych odbiorców na 

alternatywne źródła energii. Nie bez znaczenia na 

strukturę rynku miał także spadek wykorzystania 

oleju opałowego do silników spalinowych spowodo-

wany uzależnieniem dopłat rolniczych od posiadania 

rachunków na olej napędowy.

Paliwa lotnicze
Intensyfi kacja ruchu lotniczego w krajowych por-

tach lotniczych i wynikająca z tego rosnąca kon-

Kierunki importu paliw do Polski w 2007 roku

Kraj Benzyna
Olej

napędowy
Lekki olej

opałowy

Niemcy 58% 37% 69%

Słowacja 33% 10% nie dotyczy

Czechy 6% nie dotyczy nie dotyczy

Białoruś nie dotyczy 13% nie dotyczy

Litwa nie dotyczy 7% 31%

Wielka Brytania nie dotyczy 15% nie dotyczy

Finlandia nie dotyczy 8% nie dotyczy

inne 3% 10% nie dotyczy

Konsumpcja paliw w Polsce w latach 2006–2007 (tys. ton)

2006 2007 Dynamika

Benzyny 4 069 4 138 1,7%

Oleje napędowe 8 380 9 521 13,6%

Lekki olej opałowy 1 945 1 346 –30,8%

LPG (autogaz) 1 810 1 830 1,1%

Razem 16 204 16 835 3,4%

Źródło: 2006: Nafta Polska SA, Agencja Rynku Energii SA, POGP; 2007: 
Agencja Rynku Energii SA, POGP.

Import paliw do Polski w latach 2006–2007 (tys. ton)

Paliwa 2006 2007 Dynamika

Benzyny 603 749 24%

Oleje napędowe 2 286 2 897 27%

Lekki olej opałowy 42 14 –33%

Razem 2 931 3 660 25%

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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Segment hurtowy

Sprzedaż hurtowa wybranych produktów 
pozapaliwowych polskich spółek segmentu hurtowego 
w latach 2006–2007 (tys. ton)

Produkty 2006 2007 Dynamika

Olej opałowy III 735,5 968,7 31,7%

Frakcje P 333,5 300,2 –10,0%

Siarka 115,6 119,6 3,5%

Pozostałe produkty 
rafi neryjne 100,8 239,8 137,8%

Gaz płynny 151,9 232,0 52,7%

Etylen 123,8 134,9 9,0%

Propylen 61,1 14,3 –76,6%

Benzen 115,4 112,8 –2,3%

Glikole 111,2 101,8 –8,4%

Toluen 117,7 120,4 2,3%

Paraksylen 29,6 31,8 7,2%

Ortoksylen 20,2 26,2 29,9%

Butadien 62,2 59,7 –3,9%

Pozostałe produkty 
petrochemiczne 213,1 222,1 4,3%

Razem produkty 
pozapaliwowe 2 291,6 2 684,5 17,1%

sumpcja paliwa JET A-1 była powodem wstrzy-

mania w 2007 roku eksportu paliwa lotniczego 

przez PKN ORLEN. Łączna sprzedaż tego paliwa 

zrealizowana w 2007 roku przez PKN ORLEN oraz 

Petrolot wyniosła 408 tys. ton i była o 15,6% większa 

niż w 2006 roku.

W 2007 roku całkowity import paliw do Polski wzrósł 

średnio o 25%. Kolejny rok z rzędu największymi eks-

porterami okazały się Niemcy, Słowacja oraz Litwa.

Produkty pozapaliwowe

W 2007 roku całkowita sprzedaż hurtowa produktów 

pozapaliwowych zrealizowana przez polskie spółki 

segmentu hurtowego wyniosła 2 684,5 tys. ton i była 

o 17,1% wyższa niż w 2006 roku. Na rynku krajowym 

spółki segmentu ulokowały 1 698,5 tys. ton produk-

tów, natomiast poza granicami Polski 986 tys. ton.

W 2007 roku sprzedaż gazu płynnego do klien-

tów zewnętrznych prowadzona przez PKN ORLEN, 

ORLEN Gaz i ROR osiągnęła wielkość 232 tys. ton 

i była o 52,7% większa w porównaniu ze sprzedażą 

ww podmiotów w 2006 roku. W omawianym okresie 

sprzedaż oleju opałowego III zrealizowana przez 

polskie spółki wyniosła 968,7 tys. ton i była o 31,7% 

wyższa od wielkości z 2006 roku.

Na wzrost dynamiki sprzedaży produktów poza-

paliwowych w 2007 roku największy wpływ miała 

utrzymująca się dobra koniunktura rynkowa dla 

ciężkiego oleju opałowego oraz siarki. Uzyskany 

Sprzedaż paliw zrealizowana przez polskie spółki 
segmentu hurtowego w latach 2006–2007 (tys. ton)

Paliwa 2006 2007 Dynamika

Benzyny 1 406 1 550 10,2%

Oleje napędowe 2 857 3 441 20,5%

Lekki olej opałowy 1 266 943 –25,5%

JET A-1* 353 408 15,6%

Razem 5 882 6 342 7,8%

* Wyłącznie sprzedaż krajowa.

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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Kierunki eksportu produktów pozapaliwowych 
w 2007 roku

25%

Holandia

Niemcy

12%
Dania 41%

Litwa7%

9%

Czechy6%

Inne

wynik był także efektem zwiększonej wydajności 

instalacji Olefi n i w konsekwencji większej podaży 

kluczowych produktów petrochemicznych.

Czechy

W 2007 roku sprzedaż hurtowa paliw czeskich spółek 

segmentu wraz z eksportem wyniosła 1 929 tys. 

ton i była o 10% niższa od wyniku osiągniętego 

w 2006 roku.

Paliwa silnikowe
Głównym czynnikiem mającym wpływ na niższą 

sprzedaż paliw silnikowych były ograniczone moż-

liwości przerobu ropy w Rafi nerii Litvinov spowo-

dowane planowanym przestojem technologicznym 

we wrześniu 2007 roku. 

Paliwa lotnicze
Bardzo dobre wyniki sprzedaży paliwa lotniczego 

(wzrost o 15,1%) to efekt wzrostu konsumpcji tego 

paliwa związany z rozwojem rynku przewozów pa-

sażerskich obsługiwanych przez ekonomiczne linie 

lotnicze.

Produkty pozapaliwowe
W 2007 roku całkowita sprzedaż hurtowa produktów 

pozapaliwowych zrealizowana przez spółki Grupy 

Unipetrol wyniosła 1 933,7 tys. ton i była o 2,5% 

niższa niż w 2006 roku. Główny wpływ na poziom 

sprzedaży miały znaczące ograniczenia podażowe ze 

strony produkcji spowodowane awariami instalacji 

Partial Oxidation oraz Olefi n w spółce Chemopetrol 

Agro Cracker. Mniejszy od zakładanego poziom 

produkcji i stanów magazynowych nie pozwoliły 

na osiągnięcie planowanych wielkości sprzedaży 

benzenu oraz frakcji C.

Segment hurtowy

Konsumpcja paliw w Czechach w latach 2006–2007 
(tys. ton)

Paliwa 2006 2007 Dynamika

Benzyny 2 008 2 092 4%

Oleje napędowe 3 852 4 021 4,2%

Lekki olej opałowy 359 374 –3,9%

Razem 6 219 6 487 4,3%

Źródło: Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej.

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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Segment hurtowy

Sprzedaż hurtowa wybranych produktów 
pozapaliwowych segmentu czeskiego w latach 2006–2007 
(tys. ton)

Produkty 2006 2007 Dynamika

Olej opałowy III 135,8 164,4 21,1%

Olej przemysłowy 28,1 28,6 2,0%

Frakcje C 193,1 170,3 –11,8%

Siarka 31,9 31,0 –2,8%

Pozostałe produkty 
rafi neryjne 143,3 208,6 45,6%

Gaz płynny 73,8 65,7 –10,9%

Etylen 156,7 154,4 –1,5%

Propylen 30,3 33,2 9,7%

Polietylen 286,0 265,4 –7,2%

Polipropylen 205,1 187,5 –8,6%

Benzen 196,0 162,7 –17,0%

Alkohole OXO 59,2 54,8 –7,5%

Amoniak 201,9 182,7 –9,5%

Pozostałe produkty 
petrochemiczne 241,8 224,3 –7,3%

Razem produkty 
pozapaliwowe 1 982,9 1 933,7 –2,5%

Sprzedaż paliw przez czeskie spółki segmentu 
hurtowego w latach 2006–2007 (tys. ton)

Paliwa 2006 2007 Dynamika

Benzyny silnikowe 706 664 –5,9%

Oleje napędowe 1 358 1 172 –13,7%

Lekki olej opałowy 19 18 –4,1%

JET A-1 66 76 15,1%

Razem 2 148 1 929 –10,2%

Istotny wpływ na wielkość wolumenu sprzedaży 

miał także zmieniony profi l produkcji w Chemo-

petrol Polyolefi ns. W 2007 roku szczególny nacisk 

Spółka kładła na optymalizację marży poprzez 

produkcję wysokomarżowych gatunków polimerów 

i sprzedaż w kanałach o najwyższych marżach 

jednostkowych.

Litwa

W 2007 roku wolumen sprzedaży paliw zrealizo-

wany przez Mažeikių Nafta Trading House wy-

niósł 2 895 tys. ton i utrzymał się na poziomie 

2006 roku.

Paliwa silnikowe
Korzystny wpływ na osiągnięcie 15,2% wzrostu 

sprzedaży benzyn miało aktywne pozyskiwanie 

nowych partnerów handlowych, w tym zakontrak-

towanie dostaw do sieci stacji Statoil. Pozytywny 

wpływ na uzyskany wynik miał także wzrost krajowej 

konsumpcji benzyny E95. Niższa od zeszłorocznej 

sprzedaż oleju napędowego wynikała w głównej 

mierze z obniżenia poziomu produkcji po pożarze 

w 2006 roku i konsekwencji zmniejszonego eksportu 

paliw głównie na rynek Polski i Estonii.

Oleje opałowe
Spadek sprzedaży lekkiego oleju opałowego uwa-

runkowany był w głównej mierze ograniczeniami 

produkcyjnymi związanymi z niepełnym wykorzy-

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.



57

staniem mocy produkcyjnych po pożarze instalacji 

w 2006 roku.

Paliwa lotnicze
Główny wpływ na spadek sprzedaży paliwa lotni-

czego miały przede wszystkim ograniczenia podażo-

we – większość frakcji kierowana była do produkcji 

oleju napędowego w celu podniesienia jakości 

tego produktu.

Produkty pozapaliwowe

Jedynym produktem pozapaliwowym, oferowa-

nym przez AB Mažeikių Nafta jest siarka, której 

w 2007 roku rafi neria sprzedała 65 tys. ton, o jedną 

czwartą mniej niż w 2006 roku.

AB Mažeikių Nafta sprzedaż hurtowa paliw w latach 
2006–2007 (tys. ton)

Paliwa 2006 2007 Dynamika

Benzyny silnikowe 1 055 1 216 15,2%

Oleje napędowe 1 527 1 445 –5,3%

Lekki olej opałowy 62 7 –88,6%

JET A-1 253 226 –10,5%

Razem 2 897 2 895 –0,1%

Segment hurtowy

Konsumpcja paliw na Litwie w latach 2006–2007 
(tys. ton)

Paliwa 2006 2007 Dynamika

Benzyny 362 442 22,09%

Oleje napędowe 906 1 121 23,73%

Lekki olej opałowy 21 25 19,04%

Razem 1 289 1 588 23,19%

Źródło: Państwowy Litewski Departament Statystyki.

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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Segment olejowy

Wielkość produkcji segmentu olejowego Grupy ORLEN 
w latach 2006–2007 (tony)

2006 2007 Dynamika

Środki smarne
i oleje bazowe 206 446 210 522 1,97%

Pozostałe produkty 227 208 194 743 –14,29%

Razem 433 654 405 265 –6,55%

Wielkość sprzedaży segmentu olejowego Grupy ORLEN 
w latach 2006–2007 (tony)

2006 2007 Dynamika

Środki smarne
i oleje bazowe 208 160 209 913 0,84%

Pozostałe produkty 227 537 196 683 –13,56%

Razem 435 697 406 596 –6,68%

Segment olejowy Grupy ORLEN

W 2007 roku segment olejowy Grupy ORLEN tworzy-

ły spółki: ORLEN Oil Sp. zo.o. w Polsce oraz Para-

mo a.s. w Czechach. W skład segmentu wchodziły 

instalacje produkcyjne w Płocku, Trzebini, Jedliczu 

oraz w Pardubicach i Kolinie.

Wielkość produkcji całego segmentu olejowego Gru-

py ORLEN wyniosła w 2007 roku blisko 405,3 tys. ton 

i była o ok. 6,5% mniejsza niż w roku 2006. Wolumen 

środków smarnych i olejów bazowych uzyskanych 

w 2007 roku wyniósł ponad 210,5 tys. ton i stano-

wił przeszło 51,9% całkowitej produkcji zakładów 

w Polsce i Czechach.

Uzysk produktów ubocznych takich jak ekstrak-

ty i gacze parafinowe oraz innych – płyny eks-

ploatacyjne i kosmetyki samochodowe wyniosła 

w omawianym okresie ponad 194,7 tys. ton i była 

o ok. 32 tys. ton mniejsza niż rok wcześniej.

Główną przyczyną spadku wolumenu produkcji 

w 2007 roku był planowany remont instalacji bloku 

olejowego w Płocku. Pozytywnym elementem niwe-

lującym negatywne wpływy postojów remontowych 

była struktura produkcji oraz sprzedaży pozwalająca 

osiągnąć wyższy uzysk produktów wysokomarżo-

wych w stosunku do pozostałych produktów.
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Segment olejowy

Polska

Produkcja
Całkowita produkcja ORLEN Oil Sp. z o.o. w 2007 

roku wyniosła blisko 325 tys. ton i była o ponad 

26,9 tys. ton mniejsza od produkcji w 2006 roku. Naj-

większy spadek, spowodowany ogólnym osłabieniem 

popytu, Spółka odnotowała w segmencie płynów 

eksploatacyjnych oraz kosmetyków samochodowych. 

Mniejsza od zakładanej produkcja olejów bazowych 

była z kolei efektem remontu bloku olejowego oraz 

nieplanowaną przerwą w pracy DRW II we wrześniu 

2007 roku.

Sprzedaż
W 2007 roku Spółka sprzedała o blisko 3% więcej 

środków smarnych niż rok wcześniej uzyskując 

poziom ponad 75,8 tys ton sprzedanych produktów. 

Bardzo dobry wynik ORLEN Oil osiągnął w grupie 

olejów Platinum, których łączna sprzedaż wzrosła 

w 2007 roku o 21%. Dobre wyniki ORLEN Oil uzyskał 

głównie dzięki efektywnej sprzedaży na rosnącym 

krajowym rynku nowych samochodów osobowych 

i dostawczych. Dodatkowym elementem było rozpo-

częcie sprzedaży olejów przemysłowych na rynku 

niemieckim. Natomiast Spółka sprzedała mniej baz 

olejowych z powodu ograniczonej produkcji.

Na koniec 2007 roku udział ORLEN Oil w krajowym 

rynku olejów smarowych wyniósł 25%, przy czym 

w grupie olejów dla motoryzacji udział ten wynosił 

26%, a olejów dla przemysłu 24%.

Sprzedaż eksportowa Spółki w 2007 roku utrzymała 

się na poziomie zbliżonym do 2006 roku i wyniosła 

ponad 81 tys. ton. Produkty ORLEN Oil Sp. z o.o. 

znajdowały nabywców w Grecji, Holandii, Wielkiej 

Brytanii, Francji oraz krajach sąsiadujących.

Inwestycje
Plan inwestycyjny na 2007 rok zakładał dalszy roz-

wój ORLEN Oil Sp. z o.o. Zadania przewidziane do 

realizacji miały charakter zarówno odtworzeniowy, 

jak i rozwojowy. Główny ciężar nakładów skierowany 

został na działalność produkcyjną oraz logistykę 

w celu wzmocnienia oferty handlowej produktów 

o najwyższej jakości przy jednoczesnym podnie-

sieniu standardu obsługi klienta.

Wielkość produkcji ORLEN Oil Sp. z o.o. 
w latach 2006–2007 (tony)

2006 2007 Dynamika

Środki smarne
i oleje bazowe 150 531 150 632 0,07%

Pozostałe produkty 201 203 174 149 –13,45%

Razem 351 734 324 781 –7,66%

Wielkość sprzedaży ORLEN Oil Sp. z o.o. 
w latach 2006–2007 (tony)

2006 2007 Dynamika

Środki smarne
i oleje bazowe 151 658 150 826 –0,55%

Pozostałe produkty 200 527 176 243 –12,11%

Razem 352 185 327 069 –7,13%
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Segment olejowy

Struktura krajowego rynku środków smarnych 
w Polsce w 2007 roku (tonażowo)

smary 

19%

2%

48%
21%

3%

7%

oleje dla przemysłu
oleje silnikowe do samochodów ciężarowych,
ciężkiego sprzętu, rolnictwa
pozostałe oleje silnikowe (dwusuwy, oleje silnikowe
dla przemysłu)
oleje silnikowe do samochodów osobowych
pozostałe oleje dla motoryzacji 

W 2007 roku ORLEN Oil Sp. z o.o. jako jedna z czo-

łowych fi rm olejowych w Polsce wprowadziła do 

oferty oleje przeznaczone do silników spełniających 

wymagania Euro4. Oleje te spełniają najbardziej 

rygorystyczne specyfi kacje jakościowe producen-

tów samochodów oraz wymagania klasyfikacji 

ACEA 2004.

Do najważniejszych inwestycji Spółki w 2007 roku 

należał zakup od Rafi nerii Nafty Jedlicze SA jed-

nostki organizacyjnej Oleje i Smary, rozpoczęcie 

budowy terminala nalewczego do autocystern sa-

mochodowych w Płocku oraz uruchomienie parku 

zbiorników w zakładzie produkcyjnym w Trzebini 

o całkowitej poj. 300 m3. Łączna wartość inwesty-

cji poniesionych w 2007 roku zamknęła się kwotą 

ponad 56 mln zł.

Czechy

Produkcja
Największy wpływ na spadek produkcji miało ogra-

niczenie popytu na produkty z wysoką zawartością 

poliaromatów wymuszony względami ekologicznymi. 

W efekcie oferta Paramo a.s. cieszyła się mniejszym 

zainteresowaniem wśród klientów branży gumowej. 

W celu utrzymania pozycji rynkowej Paramo a.s. 

w 2009 roku planuje wdrożenie specjalnego pro-

gramu inwestycyjnego mającego na celu znaczące 

ograniczenie wspomnianych związków w oferowa-

nych przez Spółkę produktach.

Pomimo słabej koniunktury rynkowej w obszarze 

środków smarnych w 2007 roku Spółka osiągnę-

ła dobry wynik w łącznym segmencie środków 

smarnych i olejów bazowych, których produkcja 

w porównaniu z 2006 rokiem wzrosła o ponad 7%. 

Uzyskany wynik Paramo a.s. zawdzięcza głównie 

skokowemu zwiększeniu sprzedaży baz olejowych 

odsiarczonych z zakładu w Kolinie.
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Pomimo ogólnego spadku sprzedaży w 2007 roku 

Spółka utrzymała udziały rynkowe na poziomie 

30% w segmencie olejów przemysłowych oraz 25% 

w grupie olejów silnikowych.

Wielkość eksportu w omawianym okresie wyniosła 

38 tys. ton i była o 5,7% większa niż w 2006 roku. Naj-

większy udział w wolumenie produktów sprzedanych 

poza granice Republiki Czeskiej miały oleje bazowe, 

których Paramo a.s. sprzedało blisko 14 tys. ton. 

Głównymi odbiorcami byli klienci z Niemiec i Szwaj-

carii, a także Polski, Austrii, Ukrainy i Węgier.

Segment olejowy

Wielkość produkcji Paramo a.s. w latach 2006–2007 (tony)

2006 2007 Dynamika

Środki smarne
i oleje bazowe 55 915 59 890 7,10%

Pozostałe produkty 26 005 20 594 –20,80%

Razem 81 920 80 484 –1,75%

Wielkość sprzedaży Paramo a.s. w latach 2006–2007 (tony)

2006 2007 Dynamika

Środki smarne
i oleje bazowe 56 502 59 087 4,57%

Pozostałe produkty 27 010 20 440 –24,32%

Razem 83 512 79 527 –4,77%



Ania [10 lat]
Kiedy pada deszcz mama
odwozi mnie do szkoły :) 
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Segment detaliczny

Segment detaliczny Grupy ORLEN

W 2007 roku Grupa ORLEN prowadziła sprzedaż 

detaliczną w Polsce, Niemczech, Czechach i na 

Litwie. Podmiotami zarządzającymi działalnością 

handlową na poszczególnych rynkach były PKN 

ORLEN, ORLEN Deutschland, Benzina oraz Ventus 

Nafta.

Miniony rok Grupa ORLEN może zaliczyć do wy-

jątkowo udanych – wszystkie sieci sprzedaży deta-

licznej osiągnęły wysokie wzrosty sprzedaży paliw 

i produktów pozapaliwowych.

Na koniec 2007 roku Grupa ORLEN dysponowała 

2 775 stacjami paliw w regionie, za pośrednictwem 

których sprzedała blisko 7 mld litrów paliw – o ok. 10% 

więcej niż w 2006 roku. Około jedną trzecią wszyst-

kich obiektów stanowiły stacje premium charak-

teryzujące się najwyższym standardem obsługi 

oraz oferujące najbogatszą gamę paliw, produktów 

pozapaliwowych i usług gastronomicznych. Stacje 

segmentu premium w Polsce i na Litwie oznaczone 

były logo ORLEN, natomiast w Republice Czeskiej 

logo Benzina Plus.

Tańsza i asortymentowo skromniejsza oferta Grupy 

dostępna była na stacjach oznaczonych markami 

Bliska (Polska), Star (Niemcy), Ventus (Litwa) oraz 

Ben zina (Czechy). Kierowcy korzystający z ekono-

micznych stacji mieli zawsze gwarancję zakupu 

paliw o sprawdzonej jakości oraz podstawowych 

produktów i usług niezbędnych w podróży.

Całkowita marża uzyskana przez Grupę ORLEN 

w segmencie detalicznym w regionie była o ok. 9% 

wyższa niż w 2006 roku. Wartość sprzedaży wszyst-

kich produktów pozapaliwowych i usług wzrosła 

w omawianym okresie o ponad 15%.

Dzięki atrakcyjności oferty handlowej w Polsce, 

Czechach, Niemczech i na Litwie Grupa ORLEN 

kolejny rok z rzędu zwiększyła udziały w każdym 

z rynków detalicznych na których funkcjonowała.

Liczba stacji Grupy ORLEN w poszczególnych krajach 
w latach 2006–2007

Kraje 2006 2007

Polska 1 932 1 897
Niemcy 469 518

Czechy 325 326

Litwa 34 34

Łącznie 2 760 2 775

Liczba stacji paliw w Polsce w latach 2006–2007

Stacje paliw 2006 2007

PKN ORLEN 1 932 1 897
LOTOS 403 379

Koncerny zagraniczne 985 1 106

Operatorzy niezależni 3 450 3 392

Hipermarkety 98 105

Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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Polska

Na koniec 2007 roku Koncern w polskiej sieci po-

siadał 1 897 stacji paliw funkcjonujących w seg-

mentach premium oraz ekonomicznym. W ofercie 

ekonomicznych stacji z logo Bliska Koncern upatruje 

efektywnego narzędzia wzmacniania pozycji rynko-

wej i osiągnięcia przyjętego celu strategicznego. 

Do końca 2010 roku ilość ekonomicznych stacji 

(w brandzie Bliska) w polskiej sieci detalicznej 

wzrośnie do ok. 900 obiektów.

Realizując przyjęte założenia w 2007 roku PKN 

ORLEN wybudował 36 oraz zmodernizował 139 stacji 

własnych. W efekcie liczba obiektów należących do 

Koncernu wzrosła w 2007 roku do 671 w barwach 

ORLEN i 243 w barwach Bliska. Sieć franszyzowa 

obejmowała w omawianym okresie 180 stacji ORLEN 

i 65 stacji Bliska. Do końca 2009 roku Koncern 

planuje zwiększenie liczby obiektów działających 

w systemie franczyzowym do ok. 500 stacji.

W ciągu 12 miesięcy 2007 roku Koncern sprzedał 

w polskiej sieci detalicznej ponad 4,5 mld litrów 

paliw silnikowych. Skuteczna strategia pozwoliła 

Spółce zwiększyć udziały w polskim rynku deta-

licznym do poziomu 35,2%1.

Segment detaliczny

 1 Udział w panelu 100 największych uczestników rynku 
na podstawie danych ARE. Sprzedaż PKN ORLEN dotyczy 
kanałów CODO i DOFO.

Rok 2007 był drugim pełnym rokiem sprzedaży w Pol-

sce wzbogaconych paliw Verva. W ciągu 12 miesięcy 

Koncern przeprowadził szereg działań marketin-

gowych mających na celu wzmocnienie percepcji 

atrybutów marki oraz wsparcie sprzedaży paliw. 

W efekcie łączny wolumen paliw Verva sprzedanych 

w 2007 roku wzrósł w porównaniu do 2006 roku aż 

o 41,5%. Całkowita sprzedaż paliw Verva 98 oraz 

Verva ON stanowiła ponad 18% całkowitej sprzedaży 

paliw na stacjach ORLEN w Polsce. Paliwa Verva 

największą popularnością cieszyły się w dużych 

miastach wśród kierowców ceniących dynamiczną 

jazdę i najwyższą jakość produktów.

Liczba stacji w Polsce w podziale na marki w latach 
2006–2007

Marka stacji 2006 2007

ORLEN 726 851

Bliska 176 308

Petrochemia Płock / CPN 1 030 738

Łącznie 1 932 1 897

Liczba stacji w Polsce w podziale na strukturę 
własnościową w latach 2006–2007

Status stacji 2006 2007

Stacje własne 1 429 1 410

Stacje franczyzowe 158 245

Stacje patronackie 345 242

Łącznie 1 932 1 897

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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PKN ORLEN – struktura sprzedaży paliw 
w latach 2006–2007

Sprzedaż paliw w latach 2006–2007 (mln litrów)

PKN ORLEN 2006 2007

Benzyny silnikowe 1 745,2 1 750,5

Oleje napędowe 1 971,2 2 269,7

LPG 403,0 519,2

Razem 4 119,4 4 539,3

2006

42,4%

47,9%

9,8% LPG

Benzyny

ON

2007
LPG

Benzyny 38,6%

50,0%

11,4%

ON

Segment detaliczny

Od 1 września 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, 

w celu przygotowania się do realizacji Narodowe-

go Celu Wskaźnikowego, Koncern prowadził na 

15 stacjach Bliska w południowej Polsce pilotażową 

sprzedaż ekologicznego oleju napędowego B100. 

Szerokie wprowadzenie bioestru do oferty ekono-

micznych stacji Bliska planowane jest na 2008 rok 

(www.e-biopaliwa.pl).

W 2007 roku PKN ORLEN z powodzeniem wdrażał 

nowe oferty kart fl otowych skierowane do segmen-

tu ciężkiego transportu drogowego oraz średnich 

i małych przedsiębiorstw. Dzięki zwiększonej liczbie 

klientów sprzedaż paliw na karty fl otowe w 2007 roku 

wzrosła o 49% w stosunku do 2006 roku. Na koniec 

grudnia 2007 roku karty fl otowe honorowało prawie 

1 700 stacji Koncernu w Polsce, w tym wszystkie 

obiekty ORLEN i Bliska.

W ramach bezgotówkowego programu FLOTA na 

przełomie 2006 i 2007 roku Koncern uruchomił 

innowacyjne usługi pod nazwą Złoty Szlak oraz 

Twoja Lokalna Stacja. Obie oferty adresowane są 

do fi rm z dużymi fl otami pojazdów o szczególnych 

wymaganiach dotyczących zakupu paliw.

W odróżnieniu od dużych przedsiębiorstw klienci 

dysponujący małymi i średnimi fl otami mogli ko-

rzystać z produktu o nazwie: Twój Lokalny Rabat. 

W ramach umów gotówkowych zawieranych na 

stacjach własnych Koncernu klienci otrzymywali 

zniżki na zakup paliw oraz miesięczną fakturę na 

wszystkie zrealizowane transakcje.

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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Już trzeci rok z rzędu przewoźnicy o zasięgu mię-

dzynarodowym mogli korzystać z wydawanych przez 

Koncern kart co-branded DKV/ORLEN. W porówna-

niu z 2006 rokiem liczba kart wydanych w 2007 roku 

zwiększyła się o ok. 80%. Karta DKV/ORLEN umoż-

liwia dokonywanie bezgotówkowych zakupów pa-

liw, towarów, akcesoriów samochodowych i usług 

drogowych na 20 tys. stacjach i w 6 tys. punktów 

serwisowych w Europie. W Polsce karta DKV/ORLEN 

dostępna jest na wszystkich stacjach, które akcep-

tują kartę fl otową. Wśród punktów akceptujących 

karty co-branded poza granicami Polski znajdowało 

się także 514 stacji w Niemczech oraz 159 stacji 

w Czechach.

W 2007 roku w detalicznej sieci Koncernu wdrożony 

został jednolity system zarządzania kategoriami 

pozapaliwowymi. Optymalizacji uległy listy asorty-

mentowe produktów sklepowych, polityka cenowa 

oraz forma ekspozycji towarów. Pod koniec roku 

oferta stacji premium została poszerzona o kąciki 

gastronomiczne Stop Cafe Bistro oraz kąciki kawowe 

Stop Cafe, których szerokie wdrażanie na stacjach 

ORLEN planowane jest w 2008 roku.

Pozytywne zmiany w obszarze detalicznym przy-

ciągnęły w 2007 roku do sieci detalicznej Koncernu 

ok. 0,5 mln nowych, stałych klientów. W efekcie, 

liczba kart programu lojalnościowego VITAY wyda-

nych na koniec 2007 roku przekroczyła 6,8 mln sztuk 

i była o ok. 7,5% większa niż w roku poprzednim. 

Program VITAY jest programem przeznaczonym dla 

stałych klientów stacji ORLEN w Polsce. W ramach 

programu VITAY za zakup paliwa, usług i wybranych 

produktów klienci otrzymują punkty wymienialne 

na atrakcyjne nagrody, w tym także paliwo.

Niemcy

ORLEN Deutschland AG to spółka z siedzibą w Elm-

shorn, która zarządza siecią 518 stacji paliw, z tego 

58 pod marką ORLEN, 431 pod marką Star oraz 29 

stacjami „przymarketo wymi”. Stacje paliwowe oferu-

ją produkty i usługi, których jakość odpowiada wyso-

kim standardom rynku europejskiego. Zdecydowana 

większość obiektów Koncernu zlokalizowana była 

w północno-zachodnich landach Niemiec.

W 2007 roku ORLEN Deutschland AG opracował 

nową strategię „Rising Star“ mającą na celu optyma-

lizację oferty oraz repozycjonowanie marki Star jako 

drugiej najsilniejszej marki ekonomicznej w Niem-

czech. W ramach przyjętej strategii zakładany jest 

dalszy rozwój marki ekonomicznej oraz zakończenie 

rebrandingu sieci detalicznej do końca 2008 roku.

Segment detaliczny

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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W  2007 roku Grupa pozyskała 59 nowych lokalizacji 

dla sieci detalicznej zamykając w tym samym okre-

sie 10 najmniej rentownych obiektów. Znakomita 

większość, bo aż 401 stacji w Niemczech, stano-

wiła własność Koncernu, natomiast pozostałych 

117 funkcjonowało w formule DODO (dealer-owned, 

dealer-operated). W ciągu najbliższych 2 lat Koncern 

planuje osiągnięcie 10% udziału w detalicznym 

rynku północno-zachodnich Niemiec.

Całkowity wolumen paliw sprzedanych przez sieć 

detaliczną w Niemczech wzrósł z 1,5 mld litrów 

w 2006 roku do ponad 1,6 mld litrów na koniec 

2007 roku.

Dzięki poprawie oferty handlowej w 2007 roku sieć 

detaliczna w Niemczech pozyskała ponad 850 no-

wych uczestników programu flotowego ORLEN 

Flottenkarte działającego na podobnych zasadach co 

program FLOTA w Polsce. W porównaniu z 2006 ro-

kiem sprzedaż paliw na kartę ORLEN Flottenkarte 

wzrosła w 2007 roku o ponad 27%. Rok 2007 spółka 

ORLEN Deutschland AG zakończyła zyskiem opera-

cyjnym w wysokości 30 mln zł, tj. o 10% wyższym 

niż w roku poprzednim. Udział sieci w detalicznym 

rynku Niemiec wzrósł z 3,5% w 2006 roku do 3,8% 

na koniec 2007 roku.

ORLEN Deutschland AG – struktura sprzedaży 
paliw w latach 2006–2007

Sprzedaż paliw w latach 2006–2007 (mln litrów)

ORLEN Deutschland AG 2006 2007

Benzyny silnikowe 1 033,5 1 064,5

Oleje napędowe 485,2 543,0

LPG 1,5 6,0

Razem 1 520,2 1 613,5

2006

Benzyny 68,0%

31,9%ON

LPG0,1%

66,0%

33,7%

0,4%

2007

Benzyny

ON

LPG

Segment detaliczny

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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Czechy

Na terenie Republiki Czeskiej PKN ORLEN dys-

ponował siecią 326 stacji paliw funkcjonujących, 

podobnie jak pozostałe obiekty Grupy w regionie, 

w segmentach premium i ekonomicznym. Najwyższe 

wymagania marki Benzina Plus oferującej najlep-

szej jakości usługi i szeroki asortyment produktów 

pozapaliwowych spełniały w 2007 roku 82 stacje. 

Najbardziej wymagający klienci mogli na nich także 

nabyć wzbogacany olej napędowy Verva ON oraz 

benzynę Verva 100. Na ponad połowie stacji seg-

mentu premium podróżni mogli korzystać z punktów 

gastronomicznych Bistro-Minute.

Segment 244 ekonomicznych stacji Benzina swoje 

działania koncentrował na zapewnieniu konkuren-

cyjności cenowej oferty przy jednoczesnej trosce 

o sprawdzoną jakość sprzedawanych paliw.

W 2007 roku wszystkie stacje działające w Cze chach 

funkcjonowały w formule CODO (company-owned, 

dealer-operated). W ciągu 12 miesięcy cała sieć 

detaliczna sprzedała łącznie 620 mln litrów paliw. 

W ramach całej sieci Benzina klienci mogli korzystać 

z kart Tank Karta oraz Grand Karta upoważniających 

do bezgotówkowych zakupów paliw i wybranych 

produktów na stacjach segmentu premium oraz 

ekonomicznego. W ubiegłym roku klienci realizujący 

transakcje z wykorzystaniem kart bezgotówkowych 

nabyli 21% paliwa więcej niż w roku poprzednim. 

Liczba nowych klientów wzrosła w omawianym 

okresie o blisko 250.

Sprzedaż paliw w latach 2006–2007 (mln litrów)

Benzina a.s. 2006 2007

Benzyny silnikowe 268,1 290,7

Oleje napędowe 266,7 328,6

LPG 0,9 1,1

Razem 535,7 620,4

Benzina a.s. – struktura sprzedaży paliw 
w latach 2006–2007

46,9%

53,0%

0,2% 2007LPG

Benzyny

ON

50,0%

49,8%

0,2% 2006LPG

Benzyny

ON

Segment detaliczny

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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AB Ventus Nafta – struktura sprzedaży paliw 
w latach 2006–2007

2007 rok spółka Benzina, zarządzająca stacjami 

paliw w Czechach zakończyła zyskiem operacyj-

nym w wysokości 58 mln zł, tj. o 19% wyższym niż 

w roku poprzednim. Udział sieci w krajowym rynku 

detalicznym wzrósł z 11,8% w 2006 roku do 13,1% 

na koniec 2007 roku. Do końca 2009 roku Spółka 

planuje zwiększenie udziałów w czeskim rynku 

detalicznym do 20%.

Litwa

W 2007 roku PKN ORLEN opracował i rozpoczął 

wdrażanie średnioterminowej strategii sprzedaży 

detalicznej w krajach bałtyckich. Planując rozwój 

sieci detalicznej na Litwie i Łotwie, Koncern przyjął 

za cel osiągnięcie 20% skonsolidowanego rynku 

litewsko-łotewskiego.

Od momentu zakupu pakietu kontrolnego AB Mažei-

kių Nafta w 2006 roku Grupa ORLEN dysponuje na 

Litwie siecią 34 stacji zarządzanych przez spółkę 

AB Ventus Nafta. Rok 2007 był pierwszym rokiem 

wprowadzania na rynek litewski oferty premium 

w marce ORLEN Lietuva. Na koniec roku w barwach 

ORLEN funkcjonowało 12 stacji. Stacje ORLEN Lie-

tuva oferowały swoim klientom najwyższy standard 

usług i towarów, w tym także najbogatszą gamę 

paliw silnikowych. Pod koniec 2007 roku Grupa OR-

LEN zaoferowała litewskim kierowcom wzbogacone 

paliwa Verva Diesel oraz Verva 95.

Sprzedaż paliw w latach 2006–2007 (mln litrów)

AB Ventus Nafta 2006 2007

Benzyny silnikowe 20,1 25,2

Oleje napędowe 34,2 47,4

LPG 18,7 17,6

Razem 72,9 90,2

27,5%

46,9%

25,6% 2006

ON

LPG

Benzyny

2007

28,0%

52,5%

19,5% LPG

BenzynyBenzyny

ON

Segment detaliczny

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.
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Wraz z 22 ekonomicznymi stacjami w barwach 

VENTUS sieć detaliczna na Litwie sprzedała ponad 

90 mln litrów paliw odnotowując blisko 24% wzrost 

w porównaniu z 2006 rokiem.

Udziały w detalicznym rynku Litwy w omawianym 

okresie wzrosły z 4,6% do 5%.

Zarówno stacje ORLEN Lietuva, jak i VENTUS akcep-

tują dwa własne programy kartowe o handlowych 

nazwach VENTUS oraz VENTUS ECO. Pierwsza z kart 

VENTUS umożliwia bezgotówkowe zakupy i jest adre-

sowana do klientów korporacyjnych. Natomiast karta 

ECO przeznaczona jest dla klientów indywidualnych 

i upoważnia do zniżek przy zakupach gotówkowych 

w litewskiej sieci Grupy ORLEN.

Segment detaliczny

Dla zachowania porównywalności danych operacyjnych za lata 2006–2007 w Grupie ORLEN, w liczbach prezentujących 
2006 rok uwzględniono pro forma dane AB Mažeikių Nafta.



Kaśka [26 lat]
Lubię moc mojego czterokołowca. 
Kontrolowanie go to największa 
przyjemność.
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Segment petrochemiczny

Segment petrochemiczny 
Grupy ORLEN

W 2007 roku segment petrochemiczny Grupy ORLEN 

tworzyły wybrane instalacje produkcyjne PKN ORLEN 

oraz spółka Basell Orlen Polyolefi ns (BOP)i cze-

ski Chemopetrol. W związku ze sprzedażą w lipcu 

2007 roku spółki Kaucuk jej wyniki nie są prezen-

towane.

Petrochemikalia

W 2007 roku w Polsce i Czechach Grupa ORLEN 

wyprodukowała ponad 1 mln ton etylenu, czyli o 2,1% 

mniej w porównaniu z 2006 rokiem. Produkcja propy-

lenu w omawianym okresie osiągnęła poziom blisko 

620 tys. ton i była o 2,8% mniejsza od wielkości uzy-

skanej rok wcześniej. Ograniczenie produkcji dwóch 

podstawowych produktów petrochemicznych było 

efektem dwumiesięcznych postojów remontowych 

wszystkich instalacji produkcyjnych w Czechach.

Tworzywa sztuczne

Całkowity wolumen poliolefi n wyprodukowany 

w 2007 roku przez Grupę ORLEN przekroczył 1,2 mln 

ton i był o ok. 3,4% większy niż rok wcześniej. W oma-

wianym okresie produkcja polietylenu w Polsce 

i Czechach utrzymała się na poziomie z 2006 roku 

i wyniosła ok. 660 tys. ton. Wielkość produkcji poli-

propylenu w 2007 roku wyniosła blisko 566 tys. ton 

i była o ok. 7,5% większa od wielkości uzyskanych 

przez Grupę w 2006 roku.

Polska

Petrochemikalia
W 2007 roku PKN ORLEN zwiększył produkcję petro-

chemikaliów do poziomu 1,7 mln ton uzyskując 3,4% 

wzrost w porównaniu z 2006 rokiem. W Zakładzie 

Produkcyjnym w Płocku Spółka wyprodukowała 

624 tys. ton etylenu oraz 409 tys. ton propylenu, 
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Segment petrochemiczny

Wielkość produkcji wybranych petrochemikaliów 
w PKN ORLEN w latach 2006–2007 (tony)

2006 2007 Dynamika

Etylen 592 780 623 698 5,2%

Propylen 402 741 408 522 1,4%

Butadien 61 296 59 265 –3,3%

Benzen 113 645 113 411 –0,2%

Toluen 116 675 122 458 5,0%

Paraksylen 30 623 31 061 1,4%

Fenol 44 538 49 725 11,6%

Aceton 28 252 31 706 12,2%

Glikole 111 015 103 830 –6,5%

Płyny chłodnicze 15 619 14 780 –5,4%

Rozpuszczalniki 19 203 11 215 –41,6%

Aromaty 315 117 333 029 5,7%

Siarka 123 624 127 274 3,0%

Tlenek etylenu 15 882 16 988 7,0%

z czego w każdym z przypadków ok. 10% przezna-

czonych było do produkcji własnej tlenku etylenu, 

glikoli oraz fenolu i acetonu. Największymi odbior-

cami pozostałych wielkości monomerów były Basell 

Orlen Polyolefi ns Sp. z o.o. oraz ANWIL SA.

Tworzywa sztuczne
W 2007 roku Basell Orlen Polyolefi ns wyproduko-

wał w Płocku ponad 770 tys. ton poliolefi n, czyli 

o ok. 12,4% więcej niż w roku poprzednim. Całkowita 

produkcja wszystkich gatunków polietylenu wynio-

sła 392 tys. ton i była o 27 tys. ton większa niż rok 

wcześniej. Produkcja polipropylenu w 2007 roku 

osiągnęła 379 tys. ton, tj. o 58 tys. ton więcej niż 

w 2006 roku.

Produkty Basell Orlen Polyolefi ns dystrybuowane 

były w ramach Platformy Logistycznej BOP – jednego 

z największych tego typu systemów w Europie. Zna-

lazły one szerokie zastosowanie zarówno na rynku 

konsumenckim, jak i przemysłowym przy produkcji 

opakowań, folii, wyrobów włókienniczych i tekstyl-

nych, a także części samochodowych i rur.

Inwestycje
W styczniu 2007 roku Koncern podpisał z fi rmą Tech-

nip kontrakt na budowę w Płocku nowej instalacji 

Paraksylenu o rocznych zdolnościach produkcyjnych 

400 tys. ton. Uruchomienie instalacji produkującej 

surowiec do produkcji kwasu tereftalowego zapla-

nowane jest w 2010 roku.
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W sierpniu 2007 roku PKN ORLEN podpisał kontrakt 

z Mitsubishi Heavy Industries na projekt techniczny 

oraz dostawę materiałów, urządzeń i usług tech-

nicznych związanych z budową instalacji kwasu 

tereftalowego (PTA). Instalacja o zdolnościach pro-

dukcyjnych 600 tys. ton kwasu rocznie uruchomiona 

zostanie w 2010 roku na terenie ANWIL SA. Inwe-

stycja wzmocni pozycję PKN ORLEN w segmencie 

petrochemicznym charakteryzującym się wysokim 

potencjałem wzrostu, zwiększy wykorzystanie mocy 

przerobowych Zakładu Produkcyjnego w Płocku 

oraz rozszerzy portfolio w zakresie produktów wy-

sokoprzetworzonych.

Czechy

Petrochemikalia
Całkowita produkcja petrochemikaliów zrealizo-

wana w 2007 roku przez Chemopetrol wyniosła 

2 377 tys. ton i była o 268 tys. ton mniejsza niż 

w 2006 roku. Powodem spadków wolumenów była 

głównie planowana przerwa remontowa instala-

cji w Unipetrol RPA we wrześniu i październiku 

ubiegłego roku oraz awaria jednostki olefi nowej 

w listopadzie i grudniu.

Wielkość produkcji poliolefi n w BOP w latach 2006–2007 
(tys. ton)

2006 2007 Dynamika

LDPE (polietylen niskiej 
gęstości) 120 117 –2,5%

HDPE (polietylen wysokiej 
gęstości) 245 275 12,2%

PP (polipropylen) 321,1 379 18,0%
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Tworzywa sztuczne
Produkcja poliolefi n w zakładach Chemopetrolu 

w 2007 roku wyniosła 454 tys. ton i była o ponad 

8,8% mniejsza od wielkości z 2006 roku. Spadek 

wolumenów produkcji spowodowany był postojem 

remontowym instalacji produkcyjnych, a także awa-

rią wymiennika ciepła na jednostce etylenowej.

Inwestycje
W trakcie zaplanowanego na wrzesień i paździer-

nik 2007 roku postoju remontowego Chemopetrol 

przeprowadził szereg prac modernizacyjnych insta-

lacji produkcyjnych. Wśród najważniejszych zadań 

znalazły się intensyfi kacja i modernizacja Wytwórni 

Olefi n, realizacja projektu inwestycyjnego na insta-

lacji Destylacji Ekstrakcyjnej Benzenu, zwiększenie 

produkcji polipropylenu do 275 tys. ton na rok oraz 

naprawa sekcji rozdziału niskotemperaturowego, 

tzw. Coldbox w jednostce etylenowej.

Wielkość produkcji wybranych petrochemikaliów 
w Chemopetrolu w latach 2006–2007 (tony)

2006 2007 Dynamika

Etylen 462 143 408 552 –11,6%

Propylen 233 068 208 667 –10,5%

Benzen 196 100 163 341 –16,7%

Glikole 164 421 150 871 –8,2%

Mocznik 171 725 167 831 –2,3%

Amoniak 234 531 219 464 –6,4%

Alkohole oxo 51 713 48 368 –6,5%

Wielkość produkcji poliolefi n w Chemopetrolu w latach 
2006–2007 (tony)

2006 2007 Dynamika

LDPE (polietylen niskiej 
gęstości) 293 491 267 665 –8,8%

PP (polipropylen) 205 100 186 710 –8,9%

Segment petrochemiczny



Ewa [10 lat]
Uwielbiamy przyjeżdżać 
do pracowni taty.
Tyle tam ciekawych rzeczy.



Segment chemiczny
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Segment chemiczny 
Grupy ORLEN

Segment chemiczny Grupy ORLEN w 2007 roku 

tworzyły ANWIL SA wraz z czeską Spolaną a.s. 

z siedzibą w Neratowicach (Grupa ANWIL).

Rok 2007 był pierwszym pełnym rokiem integracji 

operacyjnej polskiej i czeskiej fi rmy. W ciągu mi-

nionych 12 miesięcy ANWIL SA stał się głównym 

dostawcą amoniaku dla Spolany a.s. podnosząc tym 

samym efektywność instalacji własnych we Włoc-

ławku. W konsekwencji, polska Spółka zwiększyła 

rentowność produkcji nawozów azotowych odnoto-

wując ponad 3% wzrost w porównaniu z 2006 ro kiem.

Nawozy azotowe

Produkcja
Wzrost produkcji nawozów azotowych w Polsce 

i Czechach był efektem utrzymującej się dobrej 

koniunktury w rolnictwie i wysokich cen zbóż. 

Systematyczny rozwój rynku biopaliw w obydwu 

krajach przyczynił się do zwiększenia upraw rzepaku 

w 2007 roku i wzrostu zapotrzebowania zarówno na 

saletrę amonową w Polsce, jak i siarczan amonu 

w Czechach. Należy się spodziewać, że wraz z rozwo-

jem rynku biopaliw i zwiększaniem zasiewu rzepaku, 

saletrzak i siarczan amonu będą należały do grupy 

nawozów o największym potencjale wzrostu.

Udziały w rynku
W sezonie 2006/2007 ANWIL SA osiągnął 20,4% 

udziału w polskim rynku nawozów azotowych w prze-

liczeniu na azot, co oznacza spadek w porównaniu 

z 2006 rokiem o 0,6%. Spolana a.s., przy nominal-

nych zdolnościach produkcyjnych ok. 210 tys. ton 

rocznie, nie jest znaczącym producentem nawozów 

w Czechach – Spółka przeznacza na lokalny rynek 

ok. 38% produkcji.

Inwestycje
Najważniejszą inwestycją w 2007 roku w obsza-

rze produkcji nawozów było zakończenie budowy 

i oddanie do eksploatacji instalacji katalitycznej 

redukcji tlenków azotu w wytwórni kwasu azotowego 

we Włocławku. Dzięki tej instalacji cały kompleks 
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produkujący nawozy azotowe spełnia wymagania 

BAT (Best Available Techniques).

Polichlorek winylu (PCW)

Produkcja
Dzięki rozbudowie do 300 tys. ton/rok zdolności 

produkcyjnych instalacji PCW we Włocławku, seg-

ment chemiczny Grupy ORLEN mógł bez ograniczeń 

oferować produkt na dynamicznie rozwijających się 

rynkach w Polsce i Czechach. Głównymi odbiorca-

mi polichlorku winylu z zakładów we Włocławku 

i Neratowicach (Republika Czeska) była branża bu-

dowlana, w tym głównie producenci okien i rur.

Udziały w rynku
Łączny udział segmentu chemicznego w polskim 

rynku PCW wyniósł w 2007 roku ok. 48%, i był 

o ok. 3% większy niż 2006 roku. Udział segmentu 

chemicznego w czeskim rynku PCW wyniósł w oma-

wianym okresie ok. 12%, odnotowując 27% spadek 

w porównaniu z wynikiem roku poprzedniego.

Inwestycje
Najważniejszą inwestycją w obszarze PCW było 

rozpoczęcie przez ANWIL SA prac związanych ze 

zwiększeniem rocznych zdolności produkcyjnych 

wytwórni chlorku winylu z 300 tys. do 340 tys. ton. 

Dzięki rozbudowie kompleksu produkcyjnego we 

Włocławku w 2008 roku Grupa ANWIL zakłada 

utrzymanie udziału w polskim rynku PCW na po-

ziomie ok. 50% oraz znaczące umocnienie swojej 

pozycji w Czechach. W Spolanie a.s. najważniejszą 

inwestycją z obszaru PCW była modernizacja pieca 

krakingowego w wytwórni chlorku winylu, dzięki 

której nastąpiło zwiększenie zdolności produkcyjnej 

tej wytwórni ze 135 tys. do 150 tys. ton rocznie.

Wodorotlenek sodu

Produkcja
Poziom produkcji wodorotlenku sodu w 2007 roku 

był nieznacznie wyższy od osiągniętego w 2006 roku. 

Czynnikiem kształtującym wysoką sprzedaż pro-

duktu była bardzo dobra koniunktura na rynku 

europejskim, szczególnie w branży papierniczej, 

chemicznej oraz energetycznej.
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Wielkość produkcji najważniejszych produktów 
segmentu chemicznego w latach 2006–2007 (tony)

ANWIL SA 2006 2007 Dynamika

Polichlorek winylu 275 160 300 590 9,2%

Przetwórstwo PCW 72 884 81 109 11,3%

Wodorotlenek sodu 173 150 193 200 11,6%

Amoniak 421 720 455 720 8,1%

Nawozy azotowe
w przeliczeniu na azot 286 178 295 569 3,3%

Wielkość produkcji najważniejszych produktów 
segmentu chemicznego w latach 2006–2007 (tony)

Spolana a.s. 2006 2007 Dynamika

Polichlorek winylu 121 537 120 434 –0,9%

Wodorotlenek sodu 114 462 105 625 –7,7%

Przetwórstwo PCW 4 206 4 827 14,8%

Kaprolaktam 47 437 47 580 0,3%

Siarczan amonu 44 063 44 765 1,6%

Specyfi kacja techniczna instalacji chemicznych 
ANWIL SA i Spolana a.s. (tys. ton)

ANWIL SA 2006 2007

Amoniak 520 520

Kwas azotowy 650 650

Saletra amonowa 837 837

CANWIL 495 495

Chlor 195 195

Chlorek winylu 300 300

Polichlorek winylu 300 300

PCV przetworzone 76 76

Spolana a.s. 2006 2007

Chlor 132 135

Chlorek winylu 134 148

Polichlorek winylu 131 132

PCV przetworzone 9,7 12

Kaprolaktam 47 48,5
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Udziały w rynku
Spółki segmentu chemicznego są znaczącymi pro-

ducentami wodorotlenku sodu na swoich rynkach. 

Ich łączny udział na polskim rynku wodorotlenku 

sodu w 2007 roku wyniósł ok. 35%, i był praktycznie 

na tym samym poziomie co rok wcześniej. Udział 

segmentu chemicznego w czeskim rynku NaOH 

wynosił ok. 59% i był nieznacznie niższy od wyniku 

z roku poprzedniego.

Inwestycje
ANWIL SA i Spolana a.s. ze względu na niewielki 

nadmiar mocy produkcyjnych chloru, nie prowadziły 

w 2007 roku inwestycji w infrastrukturę produk-

cyjną. Obecnie ANWIL SA jest jedną z niewielu 

fi rm w Europie Środkowej i jedyną w Polsce, która 

produkuje chlor i NaOH nowoczesną, przyjazną dla 

środowiska metodą membranową, z kolei rtęciowa 

instalacja w Spolanie a.s. w październiku 2007 roku 

otrzymała pozwolenie zintegrowane IPPC (Inte-

grated Pollution Prevention and Control) na jej 

używanie do 2014 roku.



Marek [57 lat]
Jesteśmy szczęśliwą rodziną,
bo każdy z nas jest wyjątkowy.
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Struktura Grupy ORLEN

W 2007 roku Grupa ORLEN funkcjonowała w ramach 

struktury zarządzania segmentowego. Grupa działała 

w sześciu segmentach: rafi neryjnym, olejowym, 

hurtowym, detalicznym, petrochemicznym i che-

micznym. Do poszczególnych segmentów i funkcji 

wsparcia przypisane były wszystkie spółki należące 

do Grupy ORLEN. W model zarządzania segmen-

towego włączono spółki zagraniczne AB Mažeikių 

Nafta oraz Unipetrol Holding, w których następuje 

sukcesywna implementacja przyjętych przez Grupę 

ORLEN rozwiązań.

Na koniec 2007 roku PKN ORLEN posiadał bezpo-

średnio akcje, bądź udziały w 69 spółkach prawa 

handlowego, w tym:

• w 45 spółkach zależnych (z udziałem w kapitale 

powyżej 50%),

• w 2 spółkach współzależnych (z udziałem w ka-

pitale 50%),

• w 2 spółkach stowarzyszonych (z udziałem w ka-

pitale od 20% do 50%),

• w 20 spółkach mniejszościowych (z udziałem 

w kapitale zakładowym poniżej 20%).

W 2007 roku PKN ORLEN sfinalizował procesy 

sprzedaży pakietów udziałów 4 spółek:

• sprzedaż 35% udziałów w spółce Motell Sp. z o.o.

• sprzedaż 35% udziałów w spółce NOM Sp. z o.o.

• sprzedaż 24,9% udziałów w spółce Poilen Sp. z o.o.

• sprzedaż 51,31% udziałów w spółce Petromor 

Sp. z o.o.

Łączna wartość transakcji sprzedaży zrealizowanych 

w 2007 roku wyniosła 24 794,75 tys. zł, co przy war-

tości bilansowej zbywanych pakietów w wysokości 

19 151,75 tys. zł pozwoliło na zrealizowanie zysku 

brutto na poziomie 5 643 tys. zł. Wygenerowane 

w ten sposób przychody posłużą do fi nansowania 

rozwoju działalności podstawowej Koncernu.

PKN ORLEN dokonał również w 2007 roku darowizny 

100% akcji spółki Wisła Płock SA na rzecz Gminy 

Płock, a także powiększył o 1 489,34 tys. zł swoje 

zaangażowanie kapitałowe w spółce Płocki Park 

Przemysłowo-Technologiczny SA, w której posiada 

50% udział w kapitale zakładowym.

W 2007 roku Grupa ORLEN powiększyła się o jedną 

spółkę ORLEN Finance AB, w której PKN ORLEN po-

siada 100% kapitału zakładowego. Celem Spółki jest 

sprawne przeprowadzenie emisji euroobligacji.
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Dane fi nansowe na 31.12.2007 roku (tys. zł)

Przychody ze sprzedaży 12 054 739

Kapitał zakładowy 2 453 459

Zysk netto 11 679

Kapitał własny 5 758 976

Struktura akcjonariatu na 31.12.2007 roku

PKN ORLEN 62,99%

Akcjonariusze mniejszościowi 37,01%

Unipetrol a.s.

Grupa Unipetrol jest jedną z największych grup 

sektora chemicznego w Czechach zajmującą się 

przerobem ropy naftowej, dystrybucją paliw, pro-

dukcją petrochemiczną. PKN ORLEN dokonując 

przejęcia Grupy Unipetrol wzmocnił swoją pozycję 

w Europie Środkowo-Wschodniej oraz pokazał, że 

jest liderem w dziedzinie konsolidacji.

Unipetrol a.s jest spółką holdingową zarządzają-

cą strategicznie rozwojem 34 spółek zależnych 

wchodzących w skład Holdingu Unipetrol. Spółka 

koordynuje działania związane z funkcjonowaniem 

całej grupy, zapewnia rozwój systemów fi nanso-

wych i zarządza kadrami w spółkach wchodzących 

w skład Holdingu.

Rok 2007 był kolejnym etapem integracji biznesowej 

i organizacyjnej PKN ORLEN i Grupy Unipetrol. 

Z rocznym wyprzedzeniem zakończony został „Pro-

gram Partnerstwo”, który stanowił znakomitą plat-

formę standaryzacji procedur i wymiany doświad-

czeń. Jednocześnie w ramach realizacji koncepcji 

„One Company” przeprowadzono przekształcenia 

organizacyjne w ramach Grupy Unipetrol mające 

na celu standaryzację procesów biznesowych. Zre-

alizowano z sukcesem dalsze działania w zakresie 

rebrandingu stacji paliw Benzina.

W ramach projektu „Wzmocnienie nadzoru korpora-

cyjnego w Grupie Unipetrol” przeprowadzono dalsze 

działania w zakresie restrukturyzacji organizacyjnej 

Grupy i optymalizacji struktur prawnych. Przeprowa-

dzono również standaryzację procesów biznesowych 

poprzez stworzenie dla Grupy Unipetrol Centrum 

Wsparcia „Shared Services Center” oraz powołanie 

nowych lub wzmocnienie istniejących, centralnie 

zarządzanych funkcji dla Grupy Unipetrol.

W 2007 roku zrealizowano działania mające na celu 

unifikację struktur PKN ORLEN i Unipetrol a.s. 

poprzez rozpoczęcie wydzielenia działalności pro-

dukcyjnej od komercyjnej oraz połączenie z seg-

mentami biznesowymi w PKN ORLEN poprzez unie 

personalne.
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Podejmowane działania umożliwią kontynuację 

wdrażania zarządzania segmentowego oraz umoż-

liwią głębszą integrację procesów biznesowych, 

co w końcowym efekcie pozwoli na zwiększenie 

wartości generowanej dla akcjonariuszy obydwu 

grup kapitałowych.

W 2007 roku Unipetrol a.s. sprzedał 100% akcji 

spółki Kaucuk a.s., a w styczniu 2008 roku zbył 

50% akcji spółki Agrobohemie oraz 38,79% akcji 

spółki Synthesia.

Unipetrol a.s. umocnił swoją pozycję w segmen-

cie rafi neryjnym poprzez następujące akwizycje 

w 2007 roku:

• zakup 14,51% akcji spółki Paramo a.s.,

• zakup 0,225% akcji spółki Česká Rafi nérská a.s. 

od ConocoPhillips.

AB Mažeikių Nafta

AB Mažeikių Nafta prowadzi działalność od 1980 ro-

ku i jest jedną z największych spółek na Litwie. 

Zdolność przerobu ropy naftowej rafi nerii wynosi 

ok.10 mln ton ropy rocznie.

Nabycie przez PKN ORLEN AB Mažeikių Nafta jest 

elementem realizacji strategii Koncernu w zakresie 

monitorowania możliwości rozwoju na nowych 

rynkach. Przyczyniło się to do zwiększenia moż-

liwości przerobu ropy naftowej w Grupie ORLEN 

o ok. 50% oraz umożliwiło rozwój sieci detalicznej 

za granicą.

Grupa ORLEN

Zaplecze logistyczne AB Mažeikių Nafta stanowią:

• terminal morski w Butyndze,

• cztery bazy magazynowe,

• dwie przepompownie w pobliżu Birzai i Joniskis,

• rurociągi o łącznej długości 500 km.

AB Mažeikių Nafta wykorzystuje trzy główne kanały 

sprzedaży produktów paliwowych: rynek lokalny 

litewski (1,6 mln ton produktów), eksport lądowy na 

rynek Łotwy, Polski, Ukrainy i Estonii (1,7 mln ton 

produktów) oraz eksport drogą morską do Europy 

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

Zachodniej i USA odbywa się poprzez terminal na-

leżący do Klajpedos Nafta. Produkty eksportowane 

z AB Mažeikių Nafta transportowane są również 

koleją do terminali w Estonii, na Łotwie i Ukrainie 

oraz do 4 terminali w Polsce. AB Mažeikių Nafta 

eksportuje ok. 80% wolumenu swoich produktów 

naftowych.

W skład Grupy Kapitałowej Mažeikių Nafta wchodzi 

obecnie 8 spółek:

• AB Ventus Nafta;

• UAB Uotas (w likwidacji);

• UAB Mažeikių Nafta Trading House wraz z na-

leżącymi do niej spółkami: UAB Mažeikių Nafta 

Trading House Latvia, UAB Mažeikių Nafta Tra-

ding House Estonia, UAB Mažeikių Nafta Trading 

House Poland;

• UAB Mažeikių Nafta Health Care Center;

• UAB Naftelf.
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AB Mažeikių Nafta są też mniejszościowym udzia-

łowcem spółki UAB Naftelf (joint venture z fran-

cuskim Corelf) zaangażowanej w sprzedaż paliwa 

lotniczego oraz maszyn i urządzeń związanych 

z tą branżą.

W trosce o jakość paliw i ochronę środowiska 

w 2007 roku Spółka uruchomiła instalację odsiar-

czania benzyny, dzięki której benzyna produkowana 

w rafi nerii i przeznaczona na rynek litewski jest 

benzyną bezsiarkową.

Pod koniec września 2007 roku wstrzymano produk-

cję i rozpoczęto planowany kapitalny remont rafi ne-

rii. Remont trwał 60 dni i obejmował ogromny zakres 

prac, do których zaangażowano ponad 4000 osób. 

W ramach remontu dokonano przeglądu urządzeń 

technologicznych, wymieniono piece i ich palniki, 

wyremontowano i położono nowe rurociągi, zain-

stalowano nowe aparaty technologiczne. Remont 

ten był szczególny także dlatego, że równocześnie 

kontynuowano realizację planu modernizacji.

W 2007 roku zrealizowano 12 dużych projektów inwe-

stycyjnych. Pod koniec 2007 roku Spółka zakończyła 

odbudowę i modernizację dużej kolumny destylacji 

próżniowej, która pozwoliła na przywrócenie pełnych 

mocy przerobowych rafi nerii.

W 2007 roku PKN ORLEN uruchomił w AB Mažeikių 

Nafta program modernizacji, w ramach którego do 

2012 roku wydatki inwestycyjne wyniosą 1,6 mld 

USD. Celem inwestycji jest przede wszystkim do-

stosowanie jakości paliw do wymagań norm eu-

ropejskich, zwiększenie uzysku produktów białych 

w całej puli wytwórczej, zwiększenie zdolności 

alkilacji, budowa instalacji polipropylenu, jak też 

przejęcie i modernizacja elektrociepłowni.

Dane fi nansowe na 31.12.2007 roku (tys. zł)

Przychody ze sprzedaży 9 623 770

Kapitał zakładowy 529 379

Zysk netto 551 606

Kapitał własny 6 008 776

Struktura akcjonariatu na 31.12.2007 roku

PKN ORLEN 90,02%

Rząd Litwy 9,98%

Pozostali 0%

Grupa ORLEN
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Dane fi nansowe na 31.12.2007 roku (tys. zł)

Przychody ze sprzedaży 8 676 213

Kapitał zakładowy 283 020

Zysk netto 32 159

Kapitał własny 355 462

ORLEN Deutschland AG

ORLEN Deutschland AG to spółka z siedzibą w Elm-

shorn w Niemczech, która zarządza siecią 518 stacji 

paliw, z tego 58 pod marką ORLEN, 431 pod marką 

Star, 29 stacji przymarketowych. Stacje paliwowe 

oferują produkty i usługi, których jakość odpowiada 

wysokim standardom rynku europejskiego.

W 2007 roku na działalność oraz wyniki fi nanso-

we ORLEN Deutschland AG istotny wpływ miały 

4 aspekty:

• wzrost wolumenów i poprawa wyniku operacyj-

nego w segmencie detalu;

• dalszy rozwój sieci stacji, zamkniecie 10 nieren-

townych stacji paliw oraz rebranding 33 stacji 

z marki ORLEN na markę Star;

• realizacja programu restrukturyzacji w celu zwięk-

szenia wolumenów, obniżenia kosztów i poprawy 

rentowności Spółki;

• włączenie do sieci Spółki 58 stacji zakupionych 

w 2006 roku od Deutsche BP AG i ich rebranding 

na markę Star.

W 2007 roku zakończono z sukcesem program re-

strukturyzacji „Fit for Growth”, którego głównymi 

inicjatywami były redukcja kosztów bezpośrednich 

na stacjach paliw i wzrost czynszów zwrotnych, 

poprawa wszystkich przychodów pozapaliwowych 

dzięki wprowadzeniu zarządzania kategoriami pro-

duktów i programu lojalności dealerów, wynajmu 

wolnych powierzchni magazynowych, obniżenie 

kosztów obszaru detalu oraz poprawa struktury sieci.

Podejmowane przez Spółkę działania w 2007 roku 

umożliwiły osiągnięcie wyższego niż zaplanowano 

wyniku EBIT w wysokości 7 892 tys. euro, obniżenie 

kosztów w relacji do lat ubiegłych oraz podniesie-

nie konkurencyjności ORLEN Deutschland AG na 

rynku niemieckim.

PKN ORLEN jest jedynym udziałowcem ORLEN 

Deutschland AG.

Powstanie Spółki jest efektem dokonanej przez 

PKN ORLEN w grudniu 2002 roku inwestycji w sieć 

stacji w północnych Niemczech. Koncern nabył 

wówczas 494 obiekty działające pod markami: BP, 

ARAL i Eggert. W ten sposób przejął wolumenowo 

około 3% niemieckiego rynku, co stanowi ok. 7% 

udziału w rynku paliw w północnych Niemczech. 

Wraz z zakończeniem się w 2004 roku procesu fuzji 

niemieckich spółek zależnych w ich miejsce powsta-

ła spółka akcyjna ORLEN Deutschland AG. Obecnie 

wchodzi ona w skład segmentu sprzedaży detalicz-

nej, stanowiąc kanał dystrybucji paliw, produktów 

pozapaliwowych i usług na rynku niemieckim.
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Struktura Grupy ORLEN z 31.12.2007 roku

Spółki segmentu
produkcji rafineryjnej

Spółki segmentu
produkcji petrochemicznej

Spółki segmentu
produkcji chemicznej

Spółki segmentu
produkcji olejowej

Spółki segmentu
produkcji detalicznej

Spółki segmentu
produkcji hurtowej

Spółki funkcji wsparcia 
zakupów i informatyki

Spółki funkcji wsparcia 
kadry

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
82,5%

ANWIL SA
84,8%

ORLEN Eko Sp. z o.o.
100,0%

Rafineria Nafty Jedlicze SA
75,0%

Rafineria Trzebinia SA
77,2%

AB Mažeikių Nafta
90,0%

Basell Orlen Polyolefins
Sp. z o.o.

50,0%

Etylobenzen Płock Sp. z o.o.
w likwidacji

100,0%

Chemiepetrol Sp. z o.o.
20,0%

ORLEN Gaz Sp. z o.o.
100,0%

ORLEN Morena Sp. z o.o.
100,0%

ORLEN PetroCentrum
Sp. z o.o.
100,0%

ORLEN PetroProfit Sp. z o.o.
100,0%

ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
100,0%

ORLEN PetroZachód Sp. z o.o.
100,0%

Petrolot Sp. z o.o.
51,0%

SHIP-SERVICE SA
60,9%

ORLEN Transport Słupsk
Sp. z o.o.

97,1%

Spółki funkcji wsparcia
logistyki

ORLEN Transport Szczecin
Sp. z o.o.

99,6%

IKS „Solino” SA
70,5%

Naftoport Sp. z o.o.
14,1%

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

ORLEN Transport
Kęd.Koźle Sp. z o.o.

94,3%

ORLEN Transport Kraków
Sp. z o.o., w upadłości

98,39%

ORLEN Transport
Nowa Sól Sp. z o.o.

96,8%

ORLEN Transport Olsztyn
Sp. z o.o.

94,9%

ORLEN Transport Płock
Sp. z o.o.

97,6%

Paramo a.s.
3,7%

ORLEN Oil Sp. z o.o.
51,7%

ORLEN Centrum Serwisowe�
Sp. z o.o.

98,6%

ORLEN Deutschland AG
100,0%

ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
100,0%

ORLEN Upstream Sp. z o.o.
100,0%

Spółki funkcji wsparcia
 produkcji/wydobycia

i handlu ropą

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

ORLEN Wir Sp. z o.o.
51,0%

ORLEN Projekt SA
51,0%

Pozostałe 19 spółek

Spółki funkcji wsparcia 
organizacji i grupy

kapitałowej

Unipetrol a.s.
63,0%

Spolana a.s.
13,4%

ORLEN Laboratorium
Sp. z o.o.

94,9%

Płocki Park Przemysłowo-
-Technologiczny SA

50,0%

ORLEN Administracja
Sp. z o.o.
100,0%

ORLEN Prewencja Sp. z o.o.
100,0%

ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
100,0%

Petrotel Sp. z o.o.
75,0%

Polkomtel SA
19,6%

ORLEN Finance AB
100,0%

Spółki funkcji wsparcia 
rachunkowości i kontrolingu

/ zarządzania finansami

ORLEN Księgowość Sp. z o.o.
100,0%

ORLEN Powiernik Sp. z o.o.
100,0%

Orlen Holding Malta Limited 
99,5%

ORLEN Medica Sp. z o.o.
100,0%



Rafał [28 lat]
Każdy z nas to indywidualność,
ale w grupie działamy najlepiej.



p aco cypracownicyPracownicy



PKN ORLEN RAPORT ROCZNY 2007

96

Pracownicy

Zatrudnienie

Na koniec 2007 roku liczba osób zatrudnionych 

w Grupie ORLEN wynosiła 22 9271 osoby, z czego 

w PKN ORLEN pracowało 4 748 osób, w Grupie 

Unipetrol 5 002 osoby, w ORLEN Deutschland AG – 

104 osoby, a w Grupie Mažeikių Nafta 3 737 osób.

Liczba zatrudnionych osób w 2007 roku w wybranych 
spółkach Grupy ORLEN

Spółki
Grupy ORLEN

Liczba
zatrudnionych osób

PKN ORLEN 403

Grupa Unipetrol 553

AB Mažeikių Nafta 330

ORLEN Deutschland AG 13

 1 W tym kontekście „Grupa ORLEN” oznacza Spółkę 
oraz jej skonsolidowane podmioty zależne, nie obejmuje 
podmiotów stowarzyszonych.

Struktura pracowników 
PKN ORLEN

W 2007 roku wśród zatrudnionych w PKN ORLEN 

najliczniejszą grupę stanowili pracownicy z wy-

kształceniem średnim i wyższym, łącznie 4 257 osób. 

Pozostałą grupę stanowili pracownicy z wykształ-

ceniem zawodowym – 404 osoby i podstawowym – 

87 osób.

W 2007 roku najliczniejszą grupę pracowników 

PKN ORLEN stanowiły osoby w przedziale wieko-

wym od 31 do 40 lat.

Wśród wszystkich zatrudnionych w 2007 roku 22,74% 

stanowiły kobiety, a 77,26% mężczyźni.

Polityka rekrutacji w PKN ORLEN

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2007 roku po-

lityka rekrutacji stanowiła integralny i nieodzowny 

element procesu zarządzania zasobami ludzkimi 

w PKN ORLEN. Była również istotnym elementem 

strategii fi rmy, wspomagającym działania realizowa-

ne przez obszary biznesowe, dążące do osiągnięcia 

założonych celów strategicznych.
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W ramach prowadzonych procesów rekrutacji i se-

lekcji w 2007 roku wykorzystywane były nowoczesne 

metody i narzędzia diagnozy potencjału zawodowe-

go, spójne metodologicznie, charakteryzujące się 

wysoką rzetelnością oraz trafnością oceny. Stosowa-

nie w PKN ORLEN polityki rekrutacji zaowocowało 

pozyskaniem wykwalifi kowanej kadry, wspierającej 

realizację założeń biznesowych w poszczególnych 

obszarach fi rmy oraz utrzymaniem najwyższych 

standardów.

PKN ORLEN za 2007 rok otrzymał dwa wyróżnienia 

jako pracodawca: tytuł „Atrakcyjnego Pracodawcy” 

w Ogólnopolskim Rankingu Pracodawców KOMPAS 

oraz wyróżnienie w badaniu Universum Graduate 

Survey 2007, które upoważnia ORLEN do używania 

logo „Idealny Pracodawca”.

Program stażowy
i praktyki studenckie

Dla Koncernu programy stażowe są jednym ze spo-

sobów rekrutacji nowych pracowników. Pozwala na 

dokonanie trafnej oceny kompetencji i potencjału 

zawodowego kandydatów, a w efekcie dają możli-

wość pozyskania najlepszych pracowników, którzy 

posiadają umiejętności istotne z punktu widzenia 

potrzeb biznesu.

W 2007 roku PKN ORLEN kontynuował współpracę 

z Urzędami Pracy na terenie całego kraju w zakresie 

realizacji programu stażowego. Spośród 83 osób, któ-

re ukończyły staż absolwencki w 2007 roku, 36 osób 

uzyskało zatrudnienie na umowę o pracę (głównie 

w obszarze produkcji). Natomiast w 2007 roku roz-

poczęło staże absolwenckie kolejne 67 osób.

Realizowany w PKN ORLEN Program Praktyk Stu-

denckich cieszył się w 2007 roku dużym zainte-

resowaniem wśród studentów uczelni wyższych 

z całej Polski. W 2007 roku, w ramach współpracy 

z uczelniami, 312 osób realizowało Program Prak-

tyk Studenckich w obszarach biznesowych Firmy, 

zarówno w centrali, jak i w regionalnych biurach 

na terenie całego kraju.

Assessment Center / Development 
Center (AC/DC)

W 2007 roku przy zastosowaniu metodologii AC/DC 

mającej na celu ocenę potencjału zawodowego 

pracowników, ocenie poddanych zostało 136 osób – 

rekrutowanych i awansowanych. Dodatkowo, w ra-

mach realizowanych projektów budowania ścieżek 

karier i programu sukcesji został przeprowadzony 

proces oceny 225 pracowników wskazanych przez 

obszary biznesowe. Uzyskana diagnoza kompe-

tencji stanowiła punkt wyjścia dla planowania 

działań szkoleniowych, jak również innych działań 

rozwojowych.
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Od połowy 2007 roku Assessment Center stanowi 

również integralną część procedury rekrutacji na 

prowadzących stacje paliw PKN ORLEN.

Management by Objectives
(MBO)

Z końcem 2007 roku upłynęło dwa i pół roku funk-

cjonowania systemu motywowania poprzez cele 

(MBO), stworzonego dla kluczowych pracowników 

PKN ORLEN i Grupy Kapitałowej. Jego głównym 

zadaniem było wsparcie realizacji strategii wzrostu 

wartości Firmy. W 2007 roku w PKN ORLEN sys-

temem rocznym objętych było 550 pracowników, 

a systemem kwartalnym ok. 350 osób.

Program Rozwoju Kompetencji

W 2007 roku Program Rozwoju Kompetencji umożli-

wił kontynuację działań podjętych w ramach rozwoju 

kompetencji zawodowych, opartych na wartościach 

Koncernu oraz umożliwił zdefi niowanie luk kompe-

tencyjnych i zaprojektowanie działań rozwojowych 

dla pracowników.

Talent Management

W 2007 roku PKN ORLEN kontynuował realizację 

projektu „Talent Management”, którego celem jest 

budowa mobilnej, elastycznej kadry rezerwowej 

o wysokim potencjale, motywacji i umiejętnościach 

przywódczych.

Program „Talent Management” pozwala na opty-

malne wykorzystanie potencjału utalentowanych 

pracowników oraz wsparcie pożądanych kierunków 

zmian kultury organizacyjnej PKN ORLEN w kierun-

ku większej mobilności i otwartości pracowników 

na zmiany.

Akademia Biznesu

II edycja programu szkoleniowego Akademia Biz-

nesu, skierowanego do kadry menedżerskiej PKN 

ORLEN oraz Spółek Grupy ORLEN, miała na celu 

przygotowanie pracowników do wyzwań stojących 

przed nowoczesnym menedżerem, ujednolicenie 

standardów pracy wyższej kadry oraz budowa sil-

nej kultury korporacyjnej, opartej na jednolitych 

zasadach i wartościach. W 2007 roku w programie 

uczestniczyło łącznie 210 osób z PKN ORLEN oraz 

spółek Grupy ORLEN, w tym z Unipetrolu a.s., ORLEN 

Deutschland AG oraz AB Mažeikių Nafta.

Pracownicy
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Szkolenia

Celem polityki szkoleniowej w 2007 roku było wspie-

ranie obszarów biznesowych w realizacji zadań 

i celów strategicznych poprzez rozwój kompetencji 

pracowniczych. W ubiegłym roku, w szkoleniach 

zamkniętych i otwartych, kursach językowych, szko-

leniach podnoszących wykształcenie, jak również 

w konferencjach i seminariach wzięło udział łącznie 

6 397 pracowników.

Świadczenia socjalne

W 2007 roku świadczeniami socjalnymi realizo-

wanymi w oparciu o Zakładowy Fundusz Świad-

czeń Socjalnych objętych zostało ok. 30 600 osób. 

W ramach działalności socjalnej, w PKN ORLEN 

zrealizowano następujące świadczenia: dofi nanso-

wanie do wypoczynku oraz do imprez zbiorowych, 

dofi nansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz 

zabiegów profi laktyczno-rehabilitacyjnych, bezzwrot-

ne zapomogi losowe i rzeczowe, zwrotne pożyczki na 

cele mieszkaniowe oraz paczki świąteczne dla dzieci.



Tadeusz [64 lata]
Antek to mój pierwszy wnuk,
uczę go miłości do przyrody.
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Ochrona środowiska

„Polityka Środowiskowa Koncernu” opiera się na 

realizacji zrównoważonego rozwoju, przy pełnym 

poszanowaniu środowiska naturalnego. Działania 

podjęte w 2007 roku w celu jej realizacji oparte 

były na zasadach:

• wytwarzania produktów przyjaznych dla środowi-

ska (to znaczy z zachowaniem obowiązujących 

standardów środowiska i bezpieczeństwa ekolo-

gicznego),

• odpowiedzialności za parametry ekologiczne pro-

duktów wprowadzanych na rynek,

• restytucji zagrożonych elementów środowiska.

Realizacja wyznaczonych celów, nawet przy wzroście 

produkcji, pozwoliła na zachowanie normatywów 

ekologicznych wskazanych w posiadanych pozwo-

leniach oraz na dotrzymanie standardów jakości 

środowiska wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku. 

Natomiast inwestycje poczynione w ubiegłych latach 

pozwoliły na osiągnięcie znacznego ograniczenia 

emisji dwutlenku siarki z zakładowej Elektrocie-

płowni. Prowadzone na szeroką skalę działania 

modernizacyjne, w tym hermetyzacja kolejnych 

stacji paliw i baz magazynowych, zmniejszyły emisję 

węglowodorów z części magazynowo-dystrybucyjnej 

Koncernu.

Nakłady poniesione przez PKN ORLEN na inwe-

stycje związane z ochroną środowiska wyniosły 

w 2007 roku 260 mln zł.

Aktywność PKN ORLEN w dziedzinie ochrony środo-

wiska została doceniona w Narodowym Konkursie 

Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” organizo-

wanym w 2007 roku pod Honorowym Patronatem 

Prezydenta RP. PKN ORLEN uzyskał certyfi kat na-

dający fi rmie tytuł „Partner Polskiej Ekologii”.
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Odpowiedzialność i Troska 
(Responsible Care)

W 2007 roku PKN ORLEN w ramach realizacji 

Pro gramu „Odpowiedzialność i Troska” podjął się 

wykonania 29 zadań, z których w pełni zrealizowa-

no 15, pozostałe projekty są w trakcie realizacji. 

Większość z nich koncentrowała się na obszarze 

ochrony środowiska oraz poprawy bezpieczeństwa 

procesowego i bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z ideą 

Programu Firma dąży do ciągłej poprawy swojej 

działalności w ramach, tzw. triady HSE (Health, 

Safety, Environment), czyli w obszarach ochrony 

zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Poza PKN ORLEN w programie biorą udział spółki 

z Grupy ORLEN:

• ANWIL SA,

• Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” SA,

• Basell Orlen Polyolefi ns Sp. z o.o.,

• ORLEN Asfalt Sp. z o.o.,

• ORLEN Eko Sp. z o.o.

System Zakładowej Inspekcji 
Ekologicznej – „Zielona Policja”

„Zielona Policja” Koncernu w 2007 roku odnotowała 

22 interwencje związane z okresowymi uciążliwo-

ściami zapachowymi. Większość zgłoszeń wewnątrz 

Zakładu Produkcyjnego w Płocku związanych było 

z planowanymi inwestycjami. Miało miejsce również 

kilka interwencji wynikających ze zdarzeń nieprze-

widzianych, takich jak awaryjne wyłączenia insta-

lacji, zwiększone zrzuty gazów na pochodnie, czy 

wygaszanie pieców.

W ramach interwencji, w rejonie występowania 

uciążliwości, inspekcja wykonywała pomiary stę-

żeń zanieczyszczeń oraz podejmowała działania 

identyfi kujące źródła uciążliwości.

Ochrona powietrza

Pomiary kontrolne przeprowadzone w 2007 roku nie 

wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych, 

określonych w Pozwoleniu Zintegrowanym. Mimo 

zwiększonego przerobu ropy naftowej w stosunku 

do 2006 roku, poza emisją tlenku węgla odnotowano 

znaczące spadki wszystkich emitowanych zanie-

czyszczeń. Warto podkreślić, że o 31% spadła emisja 

dwutlenku siarki i o 23% pyłu ze spalania paliw.
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Ddzięki zabiegom dostosowawczym Zakładowa 

Elektrociepłownia spełniła w 2007 roku zaostrzone 

wymagania i ograniczyła emisję SO2 aż o 30%. Her-

metyzacja procesów magazynowania i dystrybucji 

paliw spowodowała znaczne ograniczenie emisji 

węglowodorów z tych obiektów. Efekty te pozwoliły 

znacznie zmniejszyć wysokość opłat ekologicznych 

za przeładunek paliw w bazach magazynowych 

o 60%, zaś na stacjach paliw o ponad 15%.

Rok 2007 był z kolei trzecim rokiem uczestnictwa 

PKN ORLEN w krajowym systemie handlu uprawnie-

niami do emisji dwutlenku węgla. W systemie tym 

udział biorą dwie instalacje z zakładu w Płocku – 

Rafi neria i Elektrociepłownia. W 2007 roku zakoń-

czył się pierwszy okres rozliczeniowy (KPRU I) na 

lata 2005–2007. Sumaryczna ilość przydzielonych 

uprawnień dla obu instalacji wystarczyła na pokry-

cie zweryfi kowanej wielkości emisji, a nadwyżkę 

uprawnień sprzedano.

Ochrona środowiska 
w działalności inwestycyjnej

W 2007 roku nakłady inwestycyjne na zadania związa-

ne z ochroną środowiska w Zakładzie Produkcyjnym 

w Płocku w 2007 roku wyniosły ponad 122 mln zł. 

Na stacjach paliw w sieci PKN ORLEN oraz w ba-

zach magazynowych wykonane zostały 723 zadania 

środowiskowe. Objęły one dalsze dostosowywanie 

stacji paliw do obowiązujących przepisów oraz 

budowę nowych obiektów w pełni wyposażonych 

w urządzenia zabezpieczające środowisko przed 

przenikaniem zanieczyszczeń. Nakłady fi nansowe 

poniesione na realizację tych inwestycji wyniosły 

ponad 138 mln zł i były o prawie 70% wyższe w po-

równaniu z 2006 rokiem.

Zestawienie emisji wybranych zanieczyszczeń Zakładu Produkcyjnego w Płocku

Rodzaj zanieczyszczenia Wielkość emisji [Mg] Wzrost/spadek

2006 2007 [Mg] [%]

Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń, w tym: 6 594 433,82 6 269 287,66 –325 146,16 –4,93

Dwutlenek siarki 30 578,34 20 973,30 –9 605,04 –31,41

Dwutlenek azotu 7 983,84 7 474,71 –509,13 –6,38

Pył ze spalania paliw 748,10 574,53 –173,57 –23,20

Dwutlenek węgla 6 553 571,87 6 238 941,29 –314 630,58 –4,80

Ochrona środowiska
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Zielona Grupa ORLEN

Wszystkie spółki z Grupy ORLEN posiadają uregu-

lowany stan formalno-prawny w zakresie ochrony 

środowiska (tzn. wprowadzanie substancji do powie-

trza, wytwarzanie odpadów, odprowadzanie ścieków, 

pobór wody powierzchniowej). Większość z nich 

realizowała zadania z zakresu ochrony środowiska 

nagradzane na konkursach w Polsce i za granicą.

Na podkreślenie zasługują inicjatywy: ANWIL SA, 

ORLEN Oil Sp. z o.o., Rafi nerii Trzebinia SA, Rafi nerii 

Nafty Jedlicze SA, Inowroc ławskich Kopalni Soli 

„Solino” SA, ORLEN Eko Sp. z o.o., Spolana a.s., 

Grupy Unipetrol oraz AB Mažeikių Nafta.

Nakłady na zadania środowiskowe wykonane 
w stacjach paliw i bazach magazynowych 
PKN ORLEN w latach 2006 i 2007 (w tys. zł)
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Renata [26 lat]
W prasie najchętniej przeglądam
rubryki gospodarcze 
- lubię być na bieżąco.
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Dla Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego Grupy Kapitałowej Polskiego 
Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 („Grupa Kapitałowa PKN ORLEN SA”, 
„Grupa Kapitałowa”), na które składa się skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 11 grudnia 2007 roku, który po 
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 149 432 tys. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 
obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie 2 480 426 tys. złotych, skonsolidowane zestawienie 
zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału 
własnego o kwotę 1 036 804 tys. złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący 
się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 853 003 tys. złotych oraz noty obja-
śniające do skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz 
inne informacje objaśniające.

Odpowiedzialność Zarządu
Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację tego skonsolidowanego sprawoz-
dania fi nansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone 
przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność ta obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie 
i utrzymanie kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdań fi nansowych wol-
nych od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów, dobór oraz zastosowanie odpowiednich 
zasad rachunkowości, a także dokonywanie szacunków księgowych stosowanych do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu 
fi nansowym. Badanie sprawozdania fi nansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy 
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) (,,ustawa o ra-
chunkowości”), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępo-
wania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną 
pewność, że sprawozdanie fi nansowe jest wolne od istotnych nieprawidłowości.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i in-
formacji ujawnionych w sprawozdaniu fi nansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny 
ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości sprawozdania fi nansowego na skutek celowych działań lub błędów. Prze-
prowadzając ocenę tego ryzyka, bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną 
prezentacją sprawozdania fi nansowego, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś 
w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również 
ocenę odpowiedzialności stosowanych zasad rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd oraz 
ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania fi nansowego. Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania 
stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN SA przedstawia 
rzetelnie i jasno sytuację majątkową i fi nansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2007 roku, wynik fi nansowy 
oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspek-
tach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię 
Europejską oraz jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego przepisami prawa 
obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku
Przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej wraz z opinią Audytora
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości, rzetelności i jasności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania fi nan-
sowego, pragniemy zwrócić uwagę na następującą kwestię:

Jak opisano szerzej w nocie objaśniającej nr 37d do załączonego skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego, w wyniku 
prowadzonego postępowania podatkowego Rafi neria Trzebinia SA otrzymała decyzje władz podatkowych stwierdzające 
zaległości w podatku akcyzowym za miesiące maj–sierpień oraz wrzesień 2004 roku na łączną kwotę około 100 milionów 
złotych powiększonego o odsetki od zaległości podatkowych. Decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 
3 października 2007 roku sprawa została przekazana do ponownego postępowania podatkowego, a ostateczny rezultat 
tego postępowania nie jest znany. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia powyższego sporu, istnieje ryzyko 
zakwestionowania przez władze podatkowe prawidłowości rozliczeń również z tytułu podatku VAT. Oszacowana kwota 
potencjalnej zaległości z tytułu podatku VAT wynosi około 22 miliony złotych powiększona o odsetki od zaległości po-
datkowych. Istnieje również ryzyko wydania negatywnych decyzji władz podatkowych w odniesieniu do innych okresów. 
W skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym sporządzonym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku 
Grupa Kapitałowa PKN ORLEN SA nie utworzyła żadnych rezerw na pokrycie ewentualnych zobowiązań, które mogą 
powstać w razie niekorzystnego dla Rafi nerii Trzebinia SA rozstrzygnięcia powyższej kwestii.

Inne kwestie
Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 
PKN ORLEN SA uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o ra-
chunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez eminentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744) i są zgodne 
z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym.

Biegły rewident nr 10268/7598
Monika Bartoszewicz

Za KPMG Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Biegły rewident nr 9451/7175
Leszek Dubicki, Członek Zarządu

Warszawa, 22 kwietnia 2008 roku
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Komisja Nadzoru Finansowego

Skonsolidowany raport roczny RS 2007 (rok)

(zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – Dz.U. Nr 209, poz. 1744) 
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za rok obrotowy 2007 obejmujące okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, zawierający skonsolidowane sprawozdanie 
fi nansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie polskiej (PLN).

dnia 23 kwietnia 2008 roku
(data przekazania)

 pełna nazwa emitenta: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
 skrócona nazwa emitenta: PKN ORLEN
 sektor wg klasyfi kacji GPW w Warszawie: CHEMICZNY (che)
 kod pocztowy: 09-411
 miejscowość: PŁOCK
 ulica: CHEMIKÓW
 numer: 7
 telefon: 48 24 365 28 95
 fax: 48 24 365 40 40
 e-mail: media@orlen.pl
 NIP: 774-00-01-454
 REGON: 610188201
 www: www.orlen.pl

KPMG AUDYT Sp. z o.o.
(Podmiot uprawniony do badania)
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Skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe

Wybrane dane fi nansowe

tys. PLN tys. EUR

20072007 2006 20072007 2006

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego

I. Przychody ze sprzedaży ogółem 63 792 983 52 867 189 16 890 750 13 997 879

II. Zysk z działalności operacyjnej 2 603 882 2 576 607 689 441 682 220

III. Zysk przed opodatkowaniem 3 011 065 2 729 347 797 253 722 661

IV. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 2 412 409 1 985 966 638 744 525 833

V. Zysk netto 2 480 426 2 060 198 656 753 545 488

VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 965 066 3 693 189 520 300 977 862

VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 845 108) (6 746 198) (753 312) (1 786 221)

VIII. Środki pieniężne netto otrzymane/(wykorzystane)
w działalności fi nansowej 27 039 4 277 568 7 159 1 132 591

IX. (Zmniejszenie)/Zwiększenie netto stanu środków
pieniężnych (853 003) 1 224 559 (225 853) 324 232

Stan na
31.12.200731.12.2007

Stan na
31.12.2006

Stan na
31.12.200731.12.2007

Stan na
31.12.2006

X. Aktywa trwałe 26 782 944 27 660 798 7 477 092 7 722 166

XI. Aktywa obrotowe 19 366 488 17 758 286 5 406 613 4 957 645

XII. Aktywa razem 46 149 432 45 419 084 12 883 705 12 679 811

XIII. Zobowiązania długoterminowe 11 091 402 8 958 143 3 096 427 2 500 877

XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 12 438 663 14 878 378 3 472 547 4 153 651

XV. Kapitał własny 22 619 367 21 582 563 6 314 731 6 025 283

XVI. Kapitał zakładowy* 1 057 635 1 057 635 295 264 295 264

XVII. Kapitał własny
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 19 981 942 18 850 940 5 578 432 5 262 686

XVIII. Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

XIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na 
jedną akcją (w zł/EUR) 52,88 50,46 14,76 14,09

* Kapitał zakładowy przeszacowano zgodnie z MSR 29.

Powyższe dane fi nansowe za 2007 i 2006 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
• poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2007 roku – 

3,5820 PLN / EUR;
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego 
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca 
okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku) – 3,7768 PLN / EUR.

Skonsolidowany bilans (w tys. złotych)

Nota 31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

AKTYWA
Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 5 24 833 925 25 199 681

Wartości niematerialne 7 530 970 619 783

Wartość fi rmy 8 132 465 143 704

Długoterminowe aktywa fi nansowe 9 62 322 570 932

Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności 10 700 331 716 303

Pożyczki udzielone 18 194 5 272

Podatek odroczony – aktywa 233 219 165 928

Inwestycje w nieruchomości 6 69 076 34 925

Prawo wieczystego użytkowania gruntów 91 430 87 722

Pozostałe aktywa trwałe 12 111 012 116 548

Aktywa trwałe razem 26 782 944 27 660 798
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Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego

Nota 31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Aktywa obrotowe

Zapasy 13 10 365 409 7 398 856

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 14 6 884 455 6 293 672

Należności z tytułu podatku dochodowego 115 381 253 041

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe 15 167 957 309 431

Rozliczenia międzyokresowe 16 146 892 121 358

Środki pieniężne 17 1 498 232 2 351 320

Aktywa sklasyfi kowane jako przeznaczone do sprzedaży 18 188 162 1 030 608

Aktywa obrotowe razem 19 366 488 17 758 286

Aktywa razem 46 149 432 45 419 084

PASYWA
Kapitał własny

Kapitał zakładowy 25 534 636 534 636

Korekta z tytułu przeszacowania kapitału zakładowego 25 522 999 522 999

Kapitał zakładowy* 1 057 635 1 057 635

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 25 1 058 450 1 058 450

Korekta z tytułu przeszacowania kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 25 168 803 168 803

Kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 1 227 253 1 227 253

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń 25 83 302 8 506

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 25 (1 327 936) 22 003

Zyski zatrzymane: 25 18 941 688 16 535 543

w tym zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 2 412 409 1 985 966

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 19 981 942 18 850 940

Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych 26 2 637 425 2 731 623

w tym zysk netto akcjonariuszy mniejszościowych 68 017 74 232

Kapitał własny razem 22 619 367 21 582 563

w tym zysk netto 2 480 426 1 835 831

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty i pożyczki 19 8 602 721 6 211 193

Rezerwy 20 799 266 814 192

Rezerwa na podatek odroczony 1 548 835 1 765 761

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 21 140 580 166 997

Zobowiązania długoterminowe razem 11 091 402 8 958 143

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe bierne 22 9 181 243 8 221 395

Rezerwy 20 723 152 734 027

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 39 389 106 261

Kredyty i pożyczki 19 1 719 223 4 277 912

Przychody przyszłych okresów 23 60 683 27 060

Pozostałe zobowiązania fi nansowe 24 714 973 1 315 767

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami sklasyfi kowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 18 – 195 956

Zobowiązania krótkoterminowe razem 12 438 663 14 878 378

Pasywa razem 46 149 432 45 419 084

* Kapitał zakładowy został przeszacowany zgodnie z MSR 29.
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Skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. złotych)

Nota

za rok 
zakończony

31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

Działalność operacyjna
Przychody ze sprzedaży

Sprzedaż produktów 60 524 829 50 238 678

Podatek akcyzowy i inne opłaty (15 044 496) (12 554 513)

Przychody ze sprzedaży produktów netto 45 480 333 37 684 165

Sprzedaż towarów i materiałów 21 041 337 16 684 680

Podatek akcyzowy i inne opłaty (2 728 687) (1 501 656)

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów netto 18 312 650 15 183 024

Przychody ze sprzedaży ogółem 63 792 983 52 867 189

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (39 266 638) (32 160 515)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (16 867 030) (13 711 215)

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 30 (56 133 668) (45 871 730)

Zysk brutto ze sprzedaży 7 659 315 6 995 459

Koszty sprzedaży (3 175 974) (2 641 239)

Koszty ogólnego zarządu (1 637 370) (1 170 927)

Pozostałe przychody operacyjne 31 515 976 612 956

Pozostałe koszty operacyjne 31 (758 065) (1 221 477)

Zysk na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych – 1 835

Zysk z działalności operacyjnej 2 603 882 2 576 607

Przychody fi nansowe 1 190 048 602 877

Koszty fi nansowe (1 050 246) (670 838)

Przychody i koszty fi nansowe netto 32 139 802 (67 961)

Udział w wyniku fi nansowym jednostek wycenianych metodą praw własności* 267 381 220 701

Zysk przed opodatkowaniem 3 011 065 2 729 347

Podatek dochodowy 33 (530 639) (669 149)

Zysk netto 2 480 426 2 060 198

Z tego:

Zysk netto akcjonariuszy mniejszościowych 68 017 74 232

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 2 412 409 1 985 966

* W tym udział w wyniku Polkomtel S.A. w wysokości 266 076 tysięcy złotych w 2007 roku i 219 929 tysięcy złotych w 2006 roku.
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Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (w tys. złotych)

Nota

za rok
zakończony

31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Zysk netto 2 480 426 2 060 198

Korekty o pozycje:

Udział w wyniku fi nansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (267 381) (220 701)

Amortyzacja 2 431 423 2 108 127

(Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych, netto (691 363) 17 285

Odsetki i dywidendy, netto 456 321 190 981

Strata/(Zysk) na działalności inwestycyjnej 502 899 (125 696)

(Zwiększenie) stanu należności 27 (535 585) (837 741)

(Zwiększenie) stanu zapasów 27 (3 235 358) (312 738)

Zwiększenie stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 27 940 501 657 719

(Zmniejszenie) stanu rezerw 27 (39 427) (38 003)

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem 530 639 669 149

Podatek dochodowy zapłacony (601 040) (781 969)

Pozostałe korekty (6 989) 306 578

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 965 066 3 693 189

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości 
niematerialnych (3 693 736) (1 924 642)

Wpływy z tytułu sprzedaży składników rzeczowego majątku trwałego oraz 
wartości niematerialnych 108 332 269 546

Wpływy z tytułu sprzedaży akcji i udziałów* 783 750 145 147

Nabycie akcji i udziałów** (539 529) (5 836 507)

Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych – (338 922)

Wpływy z tytułu sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych 245 317 436 882

Odsetki i dywidendy otrzymane 302 808 538 215

Pożyczki spłacone 5 608 4 172

Pozostałe (57 658) (40 089)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 845 108) (6 746 198)

Przepływy pieniężne z działalności fi nansowej

Wpływy z długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek i kredytów 9 512 798 9 604 293

Emisja dłużnych papierów wartościowych 1 096 325 -

Spłata długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek i kredytów (9 852 372) (5 098 967)

Wykup dłużnych papierów wartościowych (88 843) -

Zapłacone odsetki (609 184) (204 369)

Pozostałe (31 685) (23 389)

Środki pieniężne netto otrzymane w działalności fi nansowej 27 039 4 277 568

(Zmniejszenie)/Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych (853 003) 1 224 559

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (85) (42)

Środki pieniężne na początek okresu 2 351 320 1 126 803

Środki pieniężne na koniec okresu 17 1 498 232 2 351 320

w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 105 000 69 440

*  W tym w 2007 roku sprzedaż udziałów spółki KAUCUK w wysokości 753 713 tysięcy złotych.
** W tym w 2007 roku zrealizowany został wykup akcji od udziałowców mniejszościowych Grupy Mažeikių Nafta w wysokości 482 003 tysiące złotych.
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (w tys. złotych)

Kapitał
zakładowy

Korekta 
z tytułu 
przesza-
cowania 
kapitału 
zakłado-

wego

Kapitał 
z emisji 

akcji
powyżej

ich 
wartości 
nominal-

nej

Korekta 
z tytułu 
przesza-
cowania 
kapitału 

z emisji ak-
cji powyżej 

ich wartości 
nominalnej

Kapitał 
z tytułu 

stoso-
wania 

rachun-
kowości 

zabezpie-
czeń

Różnice 
kursowe 

z prze-
liczenia 

jednostek 
podpo-

rządkowa-
nych

Zyski za-
trzymane

Kapitał 
własny 
akcjo-

nariuszy 
mniej-

szościo-
wych

Kapitał 
własny 

razem

1 stycznia 2007 534 636 522 999 1 058 450 168 803 8 506 22 003 16 535 543 2 731 623 21 582 563

Zysk netto – – – – – – 2 412 409 68 017 2 480 426

Zwiększenia z tytułu wyceny 
instrumentów zabezpieczających – – – – 113 152 – – – 113 152

Podatek odroczony od zwiększeń 
z tytułu wyceny instrumentów 
zabezpieczających – – – – (21 499) – – – (21 499)

Zwiększenia z tytułu rozliczenia 
instrumentów zabezpieczających – – – – 7 442 – – – 7 442

Podatek odroczony od zwiększeń 
z tytułu rozliczenia instrumentów 
zabezpieczających – – – – (1 413) – – – (1 413)

Zmniejszenia z tytułu rozliczenia 
instrumentów zabezpieczających – – – – (28 208) – – – (28 208)

Podatek odroczony od 
zmniejszeń z tytułu rozliczenia 
instrumentów zabezpieczających – – – – 5 322 – – – 5 322

Zmiana struktury udziału 
mniejszości w kapitale – – – – – – 5 798 (48 414) (42 616)

Udział mniejszości w wypłaconej 
dywidendzie – – – – – – – (51 703) (51 703)

Różnice kursowe z konsolidacji – – – – – (1 349 939) – (74 352) (1 424 291)

Wycena niezrealizowanej 
opcji wykupu akcji spółki 
Spolana a.s. od udziałowców 
mniejszościowych – – – – – – (12 062) 12 254 192

31 grudnia 2007 534 636 522 999 1 058 450 168 803 83 302 (1 327 936) 18 941 688 2 637 425 22 619 367

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

Zysk netto – – – – – – 1 985 966 74 232 2 060 198

Zwiększania z tytułu wyceny 
instrumentów zabezpieczających – – – – 28 945 – – – 28 945

Podatek odroczony od zwiększeń 
z tytułu wyceny instrumentów 
zabezpieczających – – – – (5 498) – – – (5 498)

Zmniejszenia z tytułu rozliczenia 
instrumentów zabezpieczających – – – – (89 151) – – – (89 151)

Podatek odroczony od 
zmniejszeń z tytułu rozliczenia 
instrumentów zabezpieczających – – – – 16 876 – – – 16 876

Zmiana struktury udziału 
mniejszości w kapitale – – – – – – 63 267 (85 736) (22 469)

Różnice kursowe z konsolidacji – – – – – 178 017 – 103 860 281 877

Pozostałe – – – – – – 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
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Zestawienie zysków i strat łącznie z rozpoznawanymi bezpośrednio w kapitale własnym dotyczących 2007 
i 2006 roku

za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Zwiększenia netto z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających 91 653 23 447

Różnice z przeliczenia jednostek podporządkowanych* (1 424 291) 281 877

Pozostałe 192 (1 204)

Zyski/(Straty) rozpoznawane bezpośrednio w kapitale własnym (1 332 446) 304 120

Zysk netto danego okresu 2 480 426 2 060 198

Zyski rozpoznawane w okresie bieżącym i kapitale własnym razem 1 147 980 2 364 318

 * W tym w 2007 roku różnice kursowe z przeliczenia kapitałów własnych Możejek w wysokości 1 192 870 tysięcy złotych, wynikające ze spadku kursu dolara 
z 2,9105 na 31 grudnia 2006 roku do 2,4350 na 31 grudnia 2007 roku.

Noty do skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego za 2007 rok (w tys. złotych)

1. Podstawowa działalność Grupy, skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej Polski Koncern Naftowy ORLEN („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest Polski 
Koncern Naftowy ORLEN S.A. („Spółka”, „PKN ORLEN”, „Jednostka Dominująca”, „Emitent”) z siedzibą w Płocku przy 
ul. Chemików 7.

Spółka została utworzona aktem notarialnym z dnia 29 czerwca 1993 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa 
państwowego w spółkę akcyjną. Jednostka Dominująca została zarejestrowana pod nazwą Mazowieckie Zakłady Rafi -
neryjne i Petrochemiczne „Petrochemia Płock” S.A. w Sądzie Rejonowym w Płocku. Z efektem od 20 maja 1999 roku 
Spółka zmieniła nazwę na Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna.

7 września 1999 roku nastąpiła inkorporacja Centrali Produktów Naftowych „CPN” Spółka Akcyjna i tym samym na-
stąpiło wykreślenie CPN z rejestru handlowego. Z efektem od 12 kwietnia 2000 roku Spółka zmieniła nazwę na Polski 
Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.

Zgodnie z brzmieniem tekstu jednolitego Statutu z dnia 22 listopada 2006 roku przedmiotem działalności Jednostki 
Dominującej jest między innymi:
• Przerób ropy naftowej oraz wytwarzanie produktów i półproduktów ropopochodnych (rafi neryjnych i petrochemicznych);
• Prowadzenie działalności handlowej w obrocie krajowym i zagranicznym na rachunek własny, na zlecenie i w komisie, 

a w szczególności: obrót ropą naftową, paliwami ropopochodnymi i innymi, sprzedaż pojazdów mechanicznych oraz 
części i akcesoriów do nich, sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych;

• Prowadzenie działalności badawczej, projektowej, rozwojowej, budowlanej, produkcyjnej na własny rachunek i w ko-
misie, w dziedzinach związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem, konfekcjonowaniem i obrotem paliwami sta-
łymi, ciekłymi i gazowymi oraz pochodnymi produktami chemicznymi i transportem drogowym, kolejowym, wodnym 
i rurociągowym;

• Magazynowanie, składowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenie i utrzymywanie zapa-
sów paliw, na zasadach określonych właściwymi przepisami;

• Świadczenie usług związanych z przedmiotem działalności, a w szczególności: dokonywanie przeładunków morskich 
i lądowych oraz uszlachetnianie paliw i gazów, w tym etylizacja, barwienie, dodawanie komponentów;

• Skup, obrót i przerób olejów przepracowanych oraz innych odpadów chemicznych;
• Wytwarzanie, przesyłanie i obrót energią cieplną i elektryczną;
• Dokonywanie remontów urządzeń związanych z przedmiotem działalności, a w szczególności instalacji rafi neryjnych 

i petrochemicznych, zbiorników paliwowych, stacji paliw oraz środków transportu;
• Prowadzenie stacji paliw, barów, restauracji i hoteli;
• Prowadzenie kapitałowej działalności inwestycyjnej, a w szczególności nabywanie i obrót akcjami i udziałami tak 

w obrocie krajowym jak i zagranicznym;
• Świadczenie usług polegających na rozliczaniu elektronicznych kart paliwowych;
• Wydobywanie i poszukiwanie ropy naftowej;
• Wydobywanie i poszukiwanie gazu ziemnego.
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W skład Grupy Kapitałowej wchodzą między innymi:
• Grupa kapitałowa UNIPETROL a.s., działająca w sektorze przemysłu chemicznego w Republice Czeskiej, głównie 

w procesach związanych z przetwórstwem ropy naftowej, dystrybucji paliw, produkcji nawozów i produktów petro-
chemicznych;

• Grupa kapitałowa AB Mažeikių Nafta („Grupa Możejki”), działająca w sektorze przemysłu rafi neryjnego w Republice 
Litewskiej, głównie w procesach związanych z przetwórstwem ropy naftowej, dystrybucją paliw i produktów ropopo-
chodnych;

• Grupa kapitałowa Rafi neria Trzebinia S.A., której działalność koncentruje się na produkcji paliw, olejów smarowych 
i przemysłowych oraz parafi n;

• Grupa kapitałowa Rafi neria Nafty Jedlicze S.A. produkująca paliwa samochodowe, olej opałowy oraz prowadząca 
regenerację olejów przepracowanych;

• Grupa kapitałowa ANWIL S.A., największy odbiorca etylenu od Jednostki Dominującej, produkujący głównie nawozy 
azotowe i PCW;

• ORLEN Asfalt Sp. z o.o. zajmująca się wytwarzaniem i przetwarzaniem produktów rafi nacji ropy naftowej;
• ORLEN Deutschland AG, której działalność koncentruje się na handlu paliwami płynnymi na terenie Niemiec;
• Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. zajmujące się wydobyciem i przetwórstwem soli oraz magazynowaniem 

ropy naftowej i paliw;
• Grupa kapitałowa SHIP – SERVICE S.A. zajmująca się obsługą statków w portach oraz przeładunkiem i składowaniem 

towarów;
• ORLEN Upstream Sp. z o.o., zajmująca się pozyskiwaniem dostępu do złóż ropy naftowej;
• Grupa kapitałowa ORLEN Holding Malta zajmująca się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej w zakresie 

ubezpieczeń majątkowych Grupy PKN ORLEN;
• Spółki zajmujące się sprzedażą i dystrybucją produktów naftowych.

Jednostka Dominująca sprawuje współkontrolę nad:
• Grupą kapitałową Basell Orlen Polyolefi ns Sp. z o.o. („BOP”), która zajmuje się produkcją i sprzedażą poliolefi n;
• Spółką Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, która zajmuje się doradztwem, zarządzaniem i kierowaniem w za-

kresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzaniem holdingami i zagospodarowaniem, kupnem i sprzedażą 
nieruchomości na własny rachunek.

Do czasu drugiej oferty publicznej akcji, która miała miejsce w lipcu 2000 roku, Grupa, pośrednio i bezpośrednio, pozostawała 
pod kontrolą Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej z mniejszościowym udziałem pracowników i innych podmiotów. 
Skarb Państwa sprawował nadzór nad Grupą poprzez kontrolę nad podmiotem dominującym Grupy, Naftą Polską S.A.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Nafta Polska S.A. posiadała bezpośrednio lub pośrednio 17,32% akcji Spółki, Skarb 
Państwa Rzeczpospolitej Polskiej 10,20%, pozostali akcjonariusze 72,48% akcji Spółki.

Skład Zarządu PKN ORLEN

W 2007 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN:

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2007 roku, większością głosów odwołała Pana Igora 
Chalupca z dniem 18 stycznia 2007 roku ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki, które piastował od dnia 1 października 
2004 roku i jednocześnie powołała na to stanowisko większością głosów Pana Piotra Kownackiego, dotychczasowego 
Wiceprezesa Zarządu ds. Audytu i Regulacji.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 15 marca 2007 roku, na prośbę zainteresowanego, odwołała z dniem 
15 marca 2007 roku większością głosów Pana Jana Maciejewicza ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania 
Kosztami oraz, na wniosek Prezesa Zarządu, jednomyślnie odwołała Pana Cezarego Smorszczewskiego ze stanowiska 
Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych. Jednocześnie Rada Nadzorcza PKN ORLEN, na wniosek Prezesa 
Zarządu, powołała jednomyślnie Pana Krystiana Patera na stanowisko członka Zarządu PKN ORLEN.

W dniu 19 kwietnia 2007 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN, na wniosek Prezesa Zarządu, powołała jednomyślnie Pana 
Pawła Szymańskiego, dotychczasowego Członka Zarządu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2007 roku na wniosek Prezesa Zarządu odwołała z dniem 
30 lipca 2007 roku większością głosów Pana Pawła Szymańskiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. 
Jednocześnie, Rada Nadzorcza PKN ORLEN, na wniosek Prezesa Zarządu, powołała większością głosów Pana Dariusza 
Formelę na stanowisko Członka Zarządu Spółki z dniem 30 lipca 2007 roku.
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Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2007 roku, na wniosek Prezesa Zarządu Spółki, powołała 
jednomyślnie Pana Waldemara Maja na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN z dniem 3 września 2007 roku.

Skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku był następujący:
• Piotr Kownacki – Prezes Zarządu Generalny Dyrektor
• Cezary Filipowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia i Handlu Ropą
• Wojciech Heydel – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
• Waldemar Maj – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
• Dariusz Formela – Członek Zarządu ds. Organizacji i Grupy Kapitałowej
• Krystian Pater – Członek Zarządu ds. Produkcji
• Krzysztof Szwedowski – Członek Zarządu ds. Zakupów i Informatyki

Po 31 grudnia 2007 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN:

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2008 roku podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia na 
czas nieokreślony Pana Piotra Kownackiego w czynnościach Prezesa i Członka Zarządu Spółki.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, że na czas zawieszenia Prezesa Zarządu Pana Piotra 
Kownackiego, uprawnienia Prezesa Zarządu PKN ORLEN przejmuje Wiceprezes Zarządu Pan Wojciech Heydel.

Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Zarządu PKN ORLEN jest następujący:
• Piotr Kownacki – Prezes Zarządu Generalny Dyrektor (zawieszony w czynnościach Prezesa i Członka Zarządu)
• Wojciech Heydel – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży (pełniący obowiązki Prezesa Zarządu)
• Cezary Filipowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia i Handlu Ropą
• Waldemar Maj – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
• Dariusz Formela – Członek Zarządu ds. Organizacji i Grupy Kapitałowej
• Krystian Pater – Członek Zarządu ds. Produkcji
• Krzysztof Szwedowski – Członek Zarządu ds. Zakupów i Informatyki

Skład Rady Nadzorczej

W 2007 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN:

W dniu 30 maja 2007 roku Zarząd PKN ORLEN otrzymał oświadczenie Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN Pana 
Wiesława Rozłuckiego, iż nie zamierza on ubiegać się o wybór na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN w następnej 
kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN w dniu 31 maja 2007 roku powołało Radę Nadzorczą Spółki 
na nową trzyletnią kadencję. Na Przewodniczącą Rady Nadzorczej PKN ORLEN została powołana Pani Małgorzata Iza-
bela Ślepowrońska. Do składu Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani także: Pani Agata Janina Mikołajczyk, Panowie 
Robert Czapla, Marek Drac-Tatoń, Raimondo Eggink, Zbigniew Macioszek, Krzysztof Rajczewski i Jerzy Woźnicki. Panowie 
Raimondo Eggink i Jerzy Woźnicki zostali powołani na niezależnych członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2007 roku dokonała wyboru Pana Jerzego Woźnickiego na Wice-
przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Pana Krzysztofa Rajczewskiego na Sekretarza Rady Nadzorczej.

W dniu 6 lipca 2007 roku Zarząd PKN ORLEN został zawiadomiony przez Ministra Skarbu Państwa o powołaniu, w imieniu 
akcjonariusza Skarbu Państwa, Pana prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w dniu 27 listopada 2007 roku został zawiadomiony o złożeniu 
przez Pana Jerzego Woźnickiego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 listopada 2007 roku. 
Przyczyną złożenia rezygnacji jest przeciążenie obowiązkami.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2007 roku dokonała wyboru Pana Raimondo Eggink na Wiceprze-
wodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2007 roku był następujący:
• Małgorzata Izabela Ślepowrońska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
• Raimondo Eggink – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
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• Krzysztof Rajczewski – Sekretarz Rady Nadzorczej
• Robert Czapla – Członek Rady Nadzorczej
• Marek Drac-Tatoń – Członek Rady Nadzorczej
• Zbigniew Macioszek – Członek Rady Nadzorczej
• Agata Janina Mikołajczyk – Członek Rady Nadzorczej
• Janusz Zieliński – Członek Rady Nadzorczej

Po 31 grudnia 2007 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 roku odwołało 
Panią Małgorzatę Izabelę Ślepowrońską z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN oraz ze składu Rady 
Nadzorczej PKN ORLEN.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN odwołało ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN 
następujących członków: Pana Roberta Czaplę, Pana Marka Drac–Tatonia, Pana Raimondo Eggink, Pana Zbigniewa 
Macioszka, Panią Agatę Janinę Mikołajczyk oraz Pana Krzysztofa Rajczewskiego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN powołało w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN:
• Pana Macieja Mataczyńskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN, niezależnego Członka Rady 

Nadzorczej;
• Pana Grzegorza Borowca na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Raimondo Eggink na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Marka Karabułę na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Krzysztofa Kołacha na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Ryszarda Stefańskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Piotra Jana Wielowieyskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2008 roku dokonała wyboru Pana Marka Karabuły na Wiceprzewod-
niczącego Rady Nadzorczej, a Pana Ryszarda Stefańskiego na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej jest następujący:
• Maciej Mataczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Marek Karabuła – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• Ryszard Stefański – Sekretarz Rady Nadzorczej
• Grzegorz Borowiec – Członek Rady Nadzorczej
• Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej
• Krzysztof Kołach – Członek Rady Nadzorczej
• Piotr Wielowieyski – Członek Rady Nadzorczej
• Janusz Zieliński – Członek Rady Nadzorczej

2. Zasady prezentacji

a) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania 
fi nansowego za 2007 rok

Z dniem 1 stycznia 2005 roku nowelizacja ustawy o rachunkowości nałożyła na Grupę obowiązek przygotowania skon-
solidowanego sprawozdania fi nansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(”MSSF”) przyjętymi przez Unię Europejską („UE”).

Grupa z dniem 1 stycznia 2005 roku sporządziła po raz pierwszy skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe zgodnie 
z MSSF 1, spełniając warunki określone w tym standardzie.

Począwszy od 1 stycznia 2005 roku PKN ORLEN, zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 30 grudnia 2004 roku (podjętej na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy 
o rachunkowości – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2005 roku), sporządza roczne jednostkowe sprawozdanie 
fi nansowe do celów statutowych zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

Grupa zastosowała w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym Międzynarodowe Standardy Sprawoz-
dawczości Finansowej („MSSF”), zatwierdzone przez Unię Europejską, obowiązujące na dzień 31 grudnia 2007 roku.
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Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSSF przyjętym przez UE 
i przedstawia rzetelnie sytuację fi nansową i majątkową Grupy na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku, 
wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszych sprawozdań fi nansowych nie stwierdza 
się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową.

b) Oświadczenie Zarządu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku, w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd PKN ORLEN oświadcza, że wedle 
swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe i dane porównywalne sporządzone zostały 
zgodnie z obowiązującymi Grupę Kapitałową zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 
rzetelny i jasny sytuację majątkową i fi nansową Grupy oraz jego wynik fi nansowy oraz że sprawozdanie Zarządu zawiera 
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości 
zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię 
Europejską oraz w zakresie wymaganym przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, 
poz. 1744) i obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 
2006 roku.

Zarząd PKN ORLEN oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań fi nansowych, dokonujący badania 
skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz 
biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd PKN ORLEN zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident został wybrany przez 
Radę Nadzorczą Uchwałą nr 485/2005 z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nad-
zorcza dokonała powyższego wyboru mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego 
wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta. W dniu 23 sierpnia 2007 roku Rada Nadzorcza przedłużyła umowę 
z KPMG Audyt Sp. z o.o. jako podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań fi nansowych jednostkowych 
i skonsolidowanych PKN ORLEN oraz kluczowych spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za lata 2008-2009.

c) Reorganizacja Grupy

W wyniku realizacji Programu Restrukturyzacji i Prywatyzacji Sektora Naftowego, Skarb Państwa, poprzez spółkę 
zależną Nafta Polska S.A., dokonał w latach 1997–1999 reorganizacji podmiotów polskiego sektora naftowego. Grupa 
w obecnym kształcie powstała w rezultacie reorganizacji kilku znaczących spółek, które działały pod wspólną kontrolą 
Nafty Polskiej S.A. i Skarbu Państwa.

Istotne transakcje zawarte w celu przeprowadzenia wspomnianej reorganizacji polskiego sektora naftowego zostały 
przedstawione poniżej:
• Przed połączeniem Centrali Produktów Naftowych „CPN” S.A. („CPN”) z Petrochemią Płock:

– wydzielenie Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o. przez CPN – przedsiębiorstwo zajmujące się eksploatacją 
cystern kolejowych służących do przewozu produktów naftowych;

– zbycie udziałów w Naftobazach Sp. z o.o. przez CPN – operator dużych obiektów magazynowych służących do 
składowania produktów naftowych;

• Nabycie rafi nerii: Rafi nerii Trzebinia S.A. oraz Rafi nerii Nafty Jedlicze S.A.;
• Połączenie Petrochemii Płock S.A. z Centralą Produktów Naftowych „CPN” S.A. – główny dystrybutor w zakresie 

sprzedaży detalicznej paliw w Polsce.

W zakresie odpowiadającym udziałowi Skarbu Państwa w reorganizowanych podmiotach polskiego sektora naftowe-
go, transakcje te wykazano jako transakcje pod wspólną kontrolą, poprzez zastosowanie metody łączenia udziałów 
analogicznie do zasad obowiązującego w tym okresie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 22 „Połączenie 
jednostek gospodarczych” („MSR 22”).
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d) Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem fi nansowym

Niniejsze skonsolidowane sprawozdania fi nansowe za okresy kończące się 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku 
obejmują następujące jednostki zlokalizowane głównie w Polsce, Niemczech, Litwie i Czechach, wchodzące w skład Grupy:

Udział w ogólnej liczbie głosów1) 
31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

(w pełnych %)

PKN ORLEN Jednostka dominująca

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%)2) 100%/(95,99%)2)

Grupa Kapitałowa ORLEN Petroprofi t Sp. z o.o., w tym: 100% 100%

Petro-Oil Lubelskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o.3) – 76%

ORLEN Morena Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o.4) 98% 98%

ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. 98% 98%

ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o. 99% 97%

ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. 97% 97%

ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. 95% 95%

ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. 95% 95%

Grupa Kapitałowa ORLEN Oil Sp. z o.o., w tym: 100%/(88,87%)2) 100%/(88,87%)2)

ORLEN Oil Cesko s.r.o. 100% 100%

Platinum Oil Mazowsze Sp. z o.o.5) – 100%

Petro-Oil Pomorskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o.6) 100% –

Platinum Oil Sp. z o.o. (dawniej Petro-Oil Lubelskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o.)3) 100% –

ORLEN PetroTank Sp. z o.o. 90% 90%

ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. 94% 94%

Petrotel Sp. z o.o. 75% 75%

Grupa Kapitałowa ANWIL S.A., w tym: 85% 84%

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Remwil Sp. z o.o. 100% 100%

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pro-Lab Sp. z o.o. 99% 99%

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych Chemeko Sp. z o.o. 56% 56%

Spolana a.s. 83% 82% 

Grupa Kapitałowa Rafi neria Trzebinia S.A., w tym: 77% 77%

Energomedia Sp. z o.o. 100% 100%

Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. 100% 100%

Fabryka Parafi n NaftoWax Sp. z o.o. 100% 100%

EkoNaft Sp. z o.o. 99% 99%

Grupa Kapitałowa Rafi neria Nafty Jedlicze S.A., 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.7) – 96%

RAF – EKOLOGIA Sp. z o.o. 93% 93%

Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku S.A. 81% 81%

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. 71% 71%

Grupa Kapitałowa UNIPETROL a.s., w tym: 63% 63% 

CHEMOPETROL a.s.8), w tym: – 100%

UNIPETROL DOBRAVA s.r.o. – 100%

KAUCUK a.s.9) – 100%
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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 S.A. 100% 100%

UNIPETROL RAFINERIE a.s.8), w tym: – 100%

UNIRAF SLOVENSKO s.r.o. – 100%

UNIPETROL RPA s.r.o. (dawniej Steen Estates s.r.o.)8), w tym: 100% –

UNIRAF SLOVENSKO s.r.o. 100% –

UNIPETROL DOPRAVA s.r.o. 100% –

BENZINA s.r.o. w tym: 100% 100%

BENZINA Trade a.s. w likwidacji 100% 100%

PETROTRANS s.r.o. 100% 100%

PARAMO a.s. 59% 50%

ČESKA RAFINERSKA a.s.10) 51% 51%

Grupa Kapitałowa Ship-Service S.A.1), w tym: 56% 56%

Ship Service Agro Sp. z o.o.11) – 100%

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

ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. w likwidacji 100% 100%

Petrolot Sp. z o.o. 51% 51%

ORLEN Projekt S.A. 51% 51%

ORLEN Wir Sp. z o.o. 51% 51%

Grupa Kapitałowa Basell Orlen Polyolefi ns Sp. z o.o.10), w tym: 50% 50%

Basell Orlen Polyolefi ns Sprzedaż Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN Administracja Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN Eko Sp. z o.o. 100% 100%

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.10) 50% 50%

ORLEN Księgowość Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN Prewencja Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN Upstream Sp. z o.o. 100% 100%

Etylobenzen Płock Sp. z o.o. w likwidacji 100% 51%

Grupa Kapitałowa ORLEN Holding Malta Ltd., w tym: 100% 100%

ORLEN Insurance Ltd. 100% 100%

Grupa Kapitałowa Możejki, w tym: 90%/(100%)2) 84%/(100%)2)

UAB Mažeikių naftos sveikatos prieziuros centras 100% –

UAB Uotas w likwidacji 100% 100%

AB Ventus-Nafta 99% 99%

UAB Juodeikiu nafta – 100%

Grupa Kapitałowa UAB Mažeikių naftos prekybos namai, w tym: 100% 100%

SIA Mažeikių Nafta Tirdzniecibas nams 100% 100%

OU Mažeikių Nafta Trading House 100% 100%

Mažeikių Nafta Trading House Sp. z o.o. 100% 100%

ORLEN Finance AB (dawniej Aktiebolaget Grundstenen 108770)12) 100% –

 1) Udział w ogólnej liczbie głosów jest zgodny z udziałem w kapitale zakładowym za wyjątkiem Grupy Kapitałowej Ship Service S.A., gdzie udział w kapitale 
wynosi 61%
 2) (%) udział w skonsolidowanych danych fi nansowych
 3) W dniu 23 kwietnia 2007 roku nastąpiła sprzedaż udziałów spółki Petro-Oil Lubelskie Centrum Sprzedaży do spółki ORLEN Oil Sp. z o.o. W IV kwartale 
2007 roku spółka zmieniła nazwę na Platinum Oil Sp. z o.o.
 4) W związku z ogłoszoną upadłością spółki ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. konsolidacją objęto dane spółki za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 
2007 roku
 5) W IV kwartale 2007 roku spółka połączyła się z Platinum Oil Sp. z o.o.
 6) Spółka konsolidowana począwszy od I kwartału 2007 roku
 7) Spółka została sprzedana w dniu 12 grudnia 2007 roku
 8) W dniu 1 sierpnia 2007 roku nastąpiła fuzja spółek CHEMOPETROL a.s. i UNIPETROL RAFINERIE a.s. w UNIPETROL RPA s.r.o.
 9) Spółka została sprzedana w dniu 19 lipca 2007 roku
 10) Spółki konsolidowane metodą proporcjonalną
 11) Spółka niekonsolidowana od II kwartału 2007 roku
 12) Spółka konsolidowana począwszy od II kwartału 2007 roku
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3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań fi nansowych oraz zasady przyjęte 
do przeliczenia danych fi nansowych

a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania fi nanso-
wego jest złoty polski.

Sprawozdania fi nansowe jednostek zagranicznych dla celów konsolidacji przeliczane są na walutę polską w następu-
jący sposób:
• Aktywa i pasywa każdego prezentowanego bilansu po kursie zamknięcia na dany dzień bilansowy;
• Odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursach wymiany na dzień zawarcia transakcji. Różnice kursowe 

powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako odrębny składnik.

b) Zasady przyjęte do przeliczenia danych fi nansowych

Dane fi nansowe w EUR zostały przeliczone według następujących zasad:
• poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według kursu na dzień 31 grudnia 2007 roku – 3,5820 PLN/EUR i na dzień 

31 grudnia 2006 roku – 3,8312 PLN/EUR;
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według średniego kursu 

wymiany w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku – 3,7768 PLN/EUR. Za okres od 1 stycznia 2006 do 
31 grudnia 2006 roku kurs ten wynosił 3,8991 PLN/EUR.

Dane fi nansowe w CZK zostały przeliczone według następujących zasad:
• poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według kursu na dzień 31 grudnia 2007 roku – 0,1348 PLN/CZK i na dzień 

31 grudnia 2006 roku – 0,1393 PLN/CZK;
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według średniego kursu 

wymiany w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku – 0,1361 PLN/CZK. Za okres od 1 stycznia 2006 do 
31 grudnia 2006 roku kurs ten wynosił 0,1380 PLN/CZK.

Dane fi nansowe w USD zostały przeliczone według następujących zasad*:
• poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według kursu na dzień 31 grudnia 2007 roku – 2,4350 PLN/USD i na dzień 

31 grudnia 2006 roku – 2,9105 PLN/USD;
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według średniego kursu 

wymiany w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku – 2,7484 PLN/USD.

* Wykorzystywane głównie na potrzeby przeliczenia danych Grupy Możejki, dla której walutą funkcjonalną jest USD.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

a) Zasady rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe obejmują zarówno środki trwałe (aktywa, które są w stanie umożliwiającym ich funkcjonowanie 
zgodnie z zamierzeniem kierownictwa), jak też środki trwałe w budowie (aktywa, które są w trakcie budowy lub innego 
dostosowywania do funkcjonowania zgodnie z zamierzeniem kierownictwa).

Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się i wykazuje w sprawozdaniu fi nansowym sporządzanym na dzień bilansowy 
w wartości księgowej netto. Przez wartość księgową netto rozumie się wartość początkową, pomniejszoną o odpisy 
umorzeniowe i odpisy z tytułu utraty wartości.

Wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych ustalana jest w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena 
nabycia lub koszt wytworzenia obejmują cenę zakupu oraz inne koszty bezpośrednio związane z przystosowaniem 
składnika rzeczowych aktywów trwałych do użytkowania. Na koszt wytworzenia lub cenę nabycia składnika rzeczo-
wych aktywów trwałych składają się także szacunkowe koszty jego demontażu i usunięcia oraz koszty przywrócenia 
lokalizacji/gruntu do stanu, w którym się znajdował, do których jednostka jest zobowiązana w związku z jego nabyciem 
lub wytworzeniem.
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Środki trwałe amortyzuje się, gdy są one dostępne do użytkowania, od miesiąca dostosowania składnika aktywów do 
miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami kierownictwa przez 
okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności z uwzględnieniem wartości rezydualnej. 
Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, a w uzasadnionych przypadkach metodą naturalną.

Stosowane są następujące typowe ekonomiczne okresy użytkowania środków trwałych:

Budynki i budowle 10–70 lat

Urządzenia techniczne i maszyny 3–25 lat

Środki transportu i pozostałe 4–17 lat

Poszczególne części składowe środków trwałych, których wartość jest istotna w stosunku do wartości całego środka 
trwałego, amortyzowane są oddzielnie zgodnie z ekonomicznym okresem użytkowania.

Poprawność stosowanych stawek amortyzacji jest okresowo weryfi kowana (raz do roku) powodując korektę odpisów 
amortyzacyjnych w następnych latach.

Koszty istotnych remontów, napraw i okresowych przeglądów zaliczane są do rzeczowych aktywów trwałych i amor-
tyzowane są zgodnie z okresem ekonomicznego użytkowania. Z kolei koszty bieżącego utrzymania środków trwałych 
i ich konserwacji wpływają na wynik fi nansowy okresu, w którym zostały poniesione.

Wartości niematerialne
Do wartości niematerialnych zalicza się aktywa możliwe do zidentyfi kowania, niepieniężne i nie posiadające postaci 
fi zycznej.

Za wyjątkiem spełniających kryterium aktywowania kosztów prac rozwojowych pozostałe wartości niematerialne wytwo-
rzone przez Grupę we własnym zakresie nie podlegają aktywowaniu i ujmowane są w rachunku zysków i strat okresu, 
w którym dotyczące ich koszty zostały poniesione.

Wartości niematerialne są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ korzyści eko-
nomicznych, które mogą być powiązane z tymi aktywami oraz ich wartość można w sposób wiarygodny wycenić.
Początkowe ujęcie wartości niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartości niemate-
rialne, które zostały rozpoznane w wyniku połączenia się jednostek gospodarczych początkowo są ujmowane według 
wartości godziwej na moment transakcji połączenia. Przyznane prawa majątkowe dotyczące odnawialnych źródeł energii 
wyceniane są początkowo według wartości godziwej.

Po początkowym ujęciu wartości niematerialne są wyceniane według wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie 
i odpisy z tytułu utraty wartości.

Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania amortyzuje się metodą liniową, gdy są one dostępne do 
użytkowania, tzn. kiedy składnik wartości niematerialnych znajduje się w miejscu i w stanie umożliwiającym jego użyt-
kowanie w sposób zamierzony przez kierownictwo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ekonomicznej 
użyteczności. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfi kowana, nie rzadziej niż na 
koniec roku obrotowego, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest w okresach następnych.

Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa pomniejszona o wartość rezydualną.

Stosowane są następujące typowe ekonomiczne okresy użytkowania wartości niematerialnych:

Nabyte koncesje, licencje, prawa do patentów i podobne wartości 2–15 lat

Nabyte oprogramowanie komputerowe 2–10 lat

Prawa do emisji dwutlenku węgla oraz prawa majątkowe dotyczące odnawialnych źródeł energii podlegają rozchodowi 
według metody FIFO (ang. First In, First Out), tzn. pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji. Ich wartość pomniejszana jest 
o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu
Nakłady na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu prezentowane są w odrębnej pozycji bilansu.
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Prawa wieczystego użytkowania gruntu, otrzymane na mocy decyzji administracyjnej, ujmowane są wyłącznie w ewi-
dencji pozabilansowej.

Utrata wartości
Jeżeli zaistniały zewnętrzne lub wewnętrzne przesłanki, które wskazują na to, że istnieje ryzyko braku możliwości 
odzyskania wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych, przeprowadzane są testy 
tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. Testy takie przeprowadzane są raz w roku także w odniesieniu 
do wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie używania.

Jeżeli wartość bilansowa aktywów przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas wartość tych aktywów jest 
obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej poprzez odpowiedni odpis z tytułu utraty wartości oraz ujęcie kosztów 
w rachunku zysków i strat. Wartością odzyskiwalną jest wyższa z dwóch wartości: wartość użytkowa lub wartość go-
dziwa pomniejszona o koszty sprzedaży.

Wartość użytkowa jest to bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów środków pieniężnych, których oczekuje 
się z tytułu dalszego użytkowania składnika aktywów oraz jego likwidacji.

Wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży jest to kwota możliwa do uzyskania ze sprzedaży składnika aktywów 
na drodze przeprowadzonej na warunkach rynkowych transakcji, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi 
stronami, po potrąceniu kosztów likwidacji.

Aktywa, które samodzielnie nie generują przepływów pieniężnych grupuje się na najniższym poziomie, na jakim po-
wstają przepływy pieniężne niezależne od przepływów z innych aktywów (tzw. ośrodki wypracowujące środki pieniężne). 
Do  ośrodka wypracowującego środki pieniężne przypisuje się:
• wartość fi rmy, jeżeli można założyć, że ośrodek uzyskał korzyści z tytułu synergii powstałej w wyniku połączenia 

z inną jednostką;
• aktywa wspólne, jeżeli można znaleźć rozsądne i spójne zasady takiego przypisania.

W przypadku wystąpienia odpisu z tytułu utraty wartości, odpis ten rozlicza się w sposób następujący:
• w pierwszej kolejności przypisuje się go do wartości fi rmy;
• następnie rozlicza się go na inne aktywa przypisane do ośrodka.

Na każdy dzień bilansowy sprawdzane jest czy odpis z tytułu utraty wartości nie powinien zostać częściowo lub w cało-
ści odwrócony. Przesłanki wskazujące na potrzebę odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości są lustrzanym odbiciem 
przesłanek utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości.

Nie dokonuje się odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości dla wartości fi rmy.

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości ujmuje się w rachunku zysków i strat jako przychód.

Leasing
Przez umowę leasingu rozumie się umowę, na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat, leasingodawca przekazuje 
leasingobiorcy prawo do używania składnika aktywów przez uzgodniony okres. W szczególności umowami leasingu są 
umowy nazwane w kodeksie cywilnym oraz umowy najmu i dzierżawy zawarte na czas określony.

Aktywa używane na podstawie umowy leasingu fi nansowego, a więc umowy, która przenosi zasadniczo ryzyko i korzyści 
z tytułu posiadania przedmiotu leasingu na leasingobiorcę, zalicza się do aktywów leasingobiorcy. Aktywa używane 
na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a więc umowy, która nie przenosi zasadniczo ryzyka i korzyści z tytułu 
posiadania przedmiotu leasingu na leasingobiorcę, zalicza się do aktywów leasingodawcy.

Jeżeli Grupa używa przedmiot leasingu na podstawie umowy leasingu fi nansowego, przedmiot ten ujmowany jest 
w aktywach bilansu odpowiednio jako środek trwały lub wartość niematerialna. Wycena przedmiotu leasingu odbywa 
się według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub bieżącej (zdyskontowanej) sumy minimalnych opłat leasin-
gowych, stanowiących bieżącą sumę opłat wnoszonych w trakcie okresu leasingu, do uiszczenia których leasingobiorca 
jest lub może być obowiązany.

Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych ujmowana jest w pasywach bilansu jako zobowiązania fi nansowe, 
z podziałem na część krótkoterminową (płatną do jednego roku) i długoterminową (płatną w okresie dłuższym niż je-
den rok). Dyskontowanie minimalnych opłat leasingowych oraz ich podział na część odsetkową oraz część dotyczącą 
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spłaty zobowiązania odbywa się przy wykorzystaniu stopy procentowej leasingu a w przypadku, gdy jej ustalenie nie 
jest możliwe, przy wykorzystaniu krańcowej stopy procentowej.

Zasady amortyzacji aktywów będących przedmiotem leasingu fi nansowego oraz zasady ustalania odpisów z tytułu utraty 
wartości przez aktywa w leasingu fi nansowym są spójne z zasadami stosowanymi dla aktywów będących własnością 
Grupy.

Jeżeli Grupa oddała do używania innej jednostce składnik aktywów na podstawie umowy leasingu fi nansowego, war-
tość bieżąca minimalnych opłat leasingowych oraz niegwarantowanej wartości rezydualnej jest prezentowana jako 
należności, z podziałem na część krótkoterminową i długoterminową. Dyskontowanie minimalnych opłat leasingowych 
oraz niegwarantowanej wartości rezydualnej odbywa się poprzez zastosowanie stopy procentowej leasingu, tj. stopy, 
przy której wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, niegwarantowanej wartości rezydualnej oraz kosztów 
bezpośrednich zawarcia umowy jest równa wartości godziwej przedmiotu leasingu.

Jeżeli Grupa używa przedmiotu leasingu na podstawie umowy leasingu operacyjnego, przedmiot ten nie jest prezento-
wany w bilansie, a opłaty leasingowe ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat.

Jeżeli Grupa oddała innej jednostce składnik aktywów do używania na podstawie umowy leasingu operacyjnego, 
składnik ten jest ujmowany według takich samych zasad jak składnik wykorzystywany na własne potrzeby, a więc jako 
środek trwały lub wartość niematerialna.

Przychody z leasingu operacyjnego ujmowane są jako przychody ze sprzedaży produktów.

Działalność poszukiwań i wydobycia węglowodorów
W działalności poszukiwań i wydobycia węglowodorów Grupa stosuje zasady rachunkowości oparte na metodzie sku-
tecznych wysiłków (Successfull Efforts Method).

Przyjmuje się następującą klasyfi kację faz projektów poszukiwań i wydobycia węglowodorów:
• wstępne analizy;
• nabycie praw do poszukiwań i wydobycia;
• poszukiwanie złóż;
• rozpoznanie złóż;
• zagospodarowanie złóż;
• eksploatacja złóż.

Wszystkie nakłady poniesione w fazie wstępnych analiz ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym 
zostały poniesione.

Nakłady związane z nabyciem praw do poszukiwań i wydobycia podlegają aktywowaniu w pozycji wartości niematerialne. 
Koszty ogólne, które można bezpośrednio przypisać do transakcji nabycia praw do poszukiwań/wydobycia, powinny 
podwyższać cenę nabycia składnika aktywów. W przypadku, gdy bezpośrednia alokacja kosztów do transakcji nabycia 
praw do poszukiwań/wydobycia nie jest możliwa, koszty pośrednie ujmuje się w rachunku zysków i strat w okresie, 
w którym zostały poniesione.

Nakłady na prace poszukiwawcze i rozpoznawcze
• Nakłady na poszczególne odwierty poszukiwawcze początkowo podlegają aktywowaniu w pozycji środki trwałe 

w budowie. Jeżeli prace poszukiwawcze zakończą się niepowodzeniem, początkowo aktywowane nakłady ujmuje się 
w rachunku zysków i strat;

• Nakłady na odwierty rozpoznawcze początkowo podlegają aktywowaniu w pozycji środki trwałe w budowie. Jeżeli 
prace rozpoznawcze zakończą się niepowodzeniem, nakłady ujęte początkowo jako aktywa (w tym nakłady aktywo-
wane w fazie poszukiwań) ujmuje się w rachunku zysków i strat. Jeżeli rozpoznanie złoża zakończy się powodzeniem, 
nakłady na wszystkie odwierty rozpoznawcze (w tym również nakłady na nietrafi one odwierty rozpoznawcze w ramach 
aktywowanego złoża węglowodorów) ujmuje się w pozycji środki trwałe w momencie oddania do użytkowania;

• Pozostałe nakłady na etapie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych początkowo podlegają aktywowaniu w pozycji 
wartości niematerialne w przygotowaniu lub w pozycji środki trwałe w budowie, w zależności od charakteru poniesio-
nych nakładów. Jeżeli etap poszukiwania i rozpoznania złóż zakończy się niepowodzeniem, początkowo aktywowane 
pozostałe nakłady na prace poszukiwawcze i rozpoznawcze ujmuje się w rachunku zysków i strat;

• W momencie stwierdzenia ekonomicznej i technicznej zasadności eksploatacji złoża, Grupa każdorazowo defi niuje 
ośrodek wypracowujący środki pieniężne. Zakłada się, że ośrodek wypracowujący środki pieniężne zdefi niowany 
będzie jako złoże węglowodorów;
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• Koszty ogólne, które można bezpośrednio przypisać do etapu poszukiwań i rozpoznania złóż, powinny podlegać ak-
tywowaniu w uprzednio wyznaczonym, docelowym ośrodku wypracowującym środki pieniężne. Jeżeli alokacja tych 
kosztów nie jest możliwa, koszty te ujmuje się w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione.

Nakłady ponoszone na zagospodarowanie złóż podlegają aktywowaniu w uprzednio wyznaczonym, docelowym ośrodku 
powstawania kosztów. Koszty ogólne, które można bezpośrednio przypisać do etapu zagospodarowania złóż, powinny 
również podlegać aktywowaniu w uprzednio wyznaczonym, docelowym ośrodku powstawania kosztów. Jeżeli alokacja tych 
kosztów nie jest możliwa, koszty te ujmuje się w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione.
Koszty bezpośrednio związane z wydobyciem węglowodorów ujmowane są w rachunku zysków i strat jako koszty 
bieżącego okresu.

Amortyzacja aktywów trwałych w działalności poszukiwań i wydobycia obliczana jest proporcjonalnie do wielkości wydo-
bycia węglowodorów, przy zastosowaniu metody naturalnej opartej o jednostki wydobycia. Jeżeli zastosowanie metody 
naturalnej opartej o jednostki wydobycia jest niemożliwe (np. ze względu na brak danych dotyczących wielkości zasobów 
węglowodorów lub wykorzystanie aktywów na wielu etapach działalności poszukiwań i wydobycia) można stosować 
inną metodę amortyzacji, która będzie możliwie najbardziej wiarygodnie odzwierciedlać zużycie ekonomiczne.

Grupa tworzy rezerwy na koszty likwidacji odwiertów i infrastruktury wspierającej. Wartość rezerwy na przyszłe koszty 
likwidacji/rekultywacji jest ujmowana w pozycji rezerwy oraz jako część wartości początkowej składnika aktywów 
w momencie, gdy są one zdatne do użytkowania.

Wysokość utworzonych rezerw jest weryfi kowana na każdy dzień bilansowy w celu skorygowania ich do wysokości 
szacunków zgodnych ze stanem wiedzy na ten dzień. Zmiany rezerw wynikające z upływu czasu (z tytułu odniesienia 
dyskonta) powiększają wartość bilansową rezerwy i obciążają koszty fi nansowe w rachunku zysków i strat. Natomiast 
zmiany rezerw wynikające ze zmiany szacunku kosztów, zmiany stopy dyskontowej oraz zmiany terminu likwidacji/
rekultywacji korygują wartość księgową rezerwy oraz wartość księgową składnika aktywów.

Grupa dokonuje weryfi kacji aktywów w działalności poszukiwań i wydobycia pod kątem ewentualnej utraty wartości 
zarówno dla aktywów/złóż nieudokumentowanych jak i udokumentowanych.

Weryfi kację pod kątem ewentualnej utraty wartości dla aktywów/złóż nieudokumentowanych i złóż udokumentowanych 
Grupa wykonuje dla aktywów zgrupowanych na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne, defi niowanego 
jako złoże węglowodorów.

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży są to aktywa spełniające jednocześnie następujące kryteria:
• kierownictwo odpowiedniego poziomu złożyło deklarację sprzedaży;
• aktywa są dostępne do natychmiastowej sprzedaży w obecnym stanie;
• zainicjowano aktywne poszukiwanie potencjalnego nabywcy;
• transakcja sprzedaży jest wysoce prawdopodobna i można ją będzie rozliczyć w ciągu 12 miesięcy od podjęcia decyzji 

o zbyciu;
• cena sprzedaży jest racjonalna w stosunku do bieżącej wartości godziwej;
• prawdopodobieństwo wprowadzenia istotnych zmian do planu zbycia tych aktywów jest niewielkie.

W przypadku spełnienia kryteriów do uznawania aktywów trwałych jako przeznaczone do sprzedaży po dacie bilansowej, 
nie dokonuje się zmiany klasyfi kacji składnika aktywów według stanu na koniec roku obrotowego poprzedzającego 
zdarzenie. Zmiana klasyfi kacji zostaje odzwierciedlona w tym okresie sprawozdawczym, w którym kryteria kwalifi kacji 
zostały spełnione.

Z chwilą przeznaczenia danego składnika aktywów do sprzedaży następuje zaprzestanie naliczania amortyzacji.

Aktywa przeznaczone do sprzedaży, z wyłączeniem m.in. aktywów fi nansowych oraz nieruchomości inwestycyjnych, wycenia 
się według niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.

W przypadku wzrostu w okresie późniejszym wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży ujmowany jest przy-
chód, jednak w wysokości nie wyższej niż wcześniej ujęty odpis aktualizujący.

Nieruchomości inwestycyjne
Wartość początkowa nieruchomości inwestycyjnych ustalana jest w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Na cenę 
nabycia nieruchomości składa się cena zakupu powiększona o wszelkie koszty bezpośrednio związane z transakcją 
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zakupu, takie jak: opłaty za obsługę prawną, podatek od zakupu nieruchomości i pozostałe koszty transakcji. Kosztem 
wytworzenia nieruchomości zbudowanej przez Grupę jest koszt ustalony na dzień zakończenia budowy i przystosowania 
do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi dla rzeczowych aktywów trwałych.

Po początkowym ujęciu, Grupa wycenia wszystkie nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej ustalonej na podstawie 
wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę. Zysk lub strata wynikająca ze zmiany wartości godziwej nierucho-
mości inwestycyjnej wpływa na zysk lub stratę netto w okresie, w którym nastąpiła zmiana. Ustalając wartość godziwą 
nie uwzględnia się kosztów transakcji, które Grupa może ponieść w przypadku sprzedaży lub innej formy zbycia.

Nieruchomości inwestycyjne wykazuje się w sprawozdaniu fi nansowym sporządzanym na dzień bilansowy w wartości 
godziwej. Przez wartość godziwą rozumie się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony pomiędzy 
zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji.

W przypadku braku możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Grupa wycenia 
nieruchomości inwestycyjne według ceny nabycia, zgodnie z zasadami wyceny dla rzeczowych aktywów trwałych.

Nieruchomość inwestycyjną wyksięgowuje się z ewidencji w momencie jej zbycia lub w przypadku trwałego wycofania 
z użytkowania, jeżeli nie oczekuje się uzyskania w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych.

Instrumenty fi nansowe
Instrument fi nansowy jest to każdy kontrakt, który skutkuje powstaniem składnika aktywów fi nansowych u jednej 
jednostki i zobowiązania fi nansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej jednostki.

Grupa ujmuje składnik aktywów lub zobowiązanie fi nansowe w swoim bilansie wtedy i tylko wtedy, gdy staje się stroną 
umowy tego instrumentu.

Grupa ujmuje lub wyłącza standaryzowaną transakcję kupna lub sprzedaży składnika aktywów fi nansowych z bilansu 
na dzień zawarcia transakcji.

Grupa wyłącza składnik aktywów fi nansowych z bilansu wtedy i tylko wtedy, gdy:
• wygasają umowne prawa do przepływów pieniężnych ze składnika aktywów fi nansowych albo
• przenosi składnik aktywów fi nansowych na inną jednostkę.

Grupa wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie fi nansowe (lub część zobowiązania fi nansowego) wtedy i tylko wtedy, 
gdy zobowiązanie wygasło, tzn. kiedy obowiązek określony w umowie został:
• wypełniony, lub
• umorzony, lub
• wygasł.

Wycena aktywów fi nansowych
W momencie początkowego ujęcia, Grupa wycenia składnik aktywów fi nansowych lub zobowiązanie fi nansowe według 
wartości godziwej, powiększonej, w przypadku składnika aktywów lub zobowiązania fi nansowego niekwalifi kowanych 
jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik fi nansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio 
przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów fi nansowych lub zobowiązania fi nansowego.

W przypadku zawarcia kontraktów opcyjnych może wystąpić, na dzień początkowego ujęcia, różnica pomiędzy ceną 
transakcji a wartością instrumentu, jaka byłaby ustalona przy użyciu stosowanych w Grupie technik wyceny. W takim 
przypadku, Grupa, w momencie początkowego ujęcia, ujmuje składnik aktywów w cenie transakcji i na koniec okresu 
sprawozdawczego (miesiąca) ustala zysk lub stratę wynikającą jedynie ze zmiany czynników, które byłyby uwzględniane 
przy ustalaniu ceny transakcyjnej.

Dla potrzeb wyceny na dzień bilansowy, lub na inny moment po początkowym ujęciu, Grupa kwalifi kuje aktywa fi nan-
sowe do jednej z czterech kategorii:
• wyceniane w wartości godziwej przez wynik fi nansowy;
• inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności;
• pożyczki i należności;
• aktywa fi nansowe dostępne do sprzedaży.

Niezależnie od cech i celu nabycia, Grupa, w momencie początkowego ujęcia, dokonuje klasyfi kacji wybranych aktywów 
fi nansowych jako wycenianych w wartości godziwej przez wynik fi nansowy.
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Składnikiem aktywów fi nansowych wycenianym w wartości godziwej przez wynik fi nansowy jest składnik aktywów 
fi nansowych klasyfi kowany jako przeznaczony do obrotu, gdy:
• został nabyty lub zaciągnięty głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie, lub
• jest częścią portfela określonych instrumentów fi nansowych, którymi zarządza się łącznie i dla których istnieje po-

twierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków, lub
• jest instrumentem pochodnym (z wyjątkiem instrumentów pochodnych będących efektywnymi instrumentami zabez-

pieczającymi);
• został wyznaczony przez Grupę przy początkowym ujęciu jako wyceniany według wartości godziwej przez wynik 

fi nansowy, ponieważ prowadzi to do uzyskania bardziej przydatnych informacji.

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa fi nansowe nie będące instrumentami pochodnymi, 
z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których 
Grupa ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać je w posiadaniu do upływu terminu wymagalności.

Pożyczki udzielone i należności z tytułu dostaw i usług są aktywami fi nansowymi niebędącymi instrumentami pochod-
nymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku.
Aktywa fi nansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa fi nansowe nie będące instrumentami pochodnymi, które zo-
stały wyznaczone przez Grupę jako dostępne do sprzedaży lub nie będące pożyczkami i należnościami, inwestycjami 
utrzymywanymi do upływu terminu wymagalności ani aktywami fi nansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez 
wynik fi nansowy.

Wycena aktywów fi nansowych według wartości godziwej
Grupa wycenia aktywa fi nansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik fi nansowy, w tym instrumenty pochod-
ne będące aktywami oraz aktywa fi nansowe dostępne do sprzedaży w wartości godziwej, nie dokonując pomniejszenia 
o koszty transakcji, jakie mogą być poniesione przy sprzedaży lub innym sposobie wyzbycia się aktywów.

Wartość godziwą aktywów fi nansowych ustala się:
• dla instrumentów notowanych na aktywnym rynku w oparciu o ostatnie notowania dostępne na dzień sprawozdawczy;
• dla instrumentów dłużnych nienotowanych na aktywnym rynku w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych;
• dla terminowych instrumentów pochodnych (forward) i kontraktów swap w oparciu o analizę zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych.

Inwestycje w instrumenty kapitałowe (akcje i udziały) nieposiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku 
i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, Grupa wycenia według kosztu, tj. w cenie nabycia 
pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.

Aktywa fi nansowe wyznaczone jako pozycje zabezpieczane podlegają wycenie zgodnie z zasadami rachunkowości 
zabezpieczeń.

Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów fi nansowych lub zobowiązania fi nansowego, kwalifi kowanego jako 
wyceniane według wartości godziwej przez wynik fi nansowy, ujmuje się bezpośrednio w przychodach lub kosztach.

Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów fi nansowych zaliczonego do dostępnych do sprzedaży ujmuje się 
bezpośrednio w kapitale własnym poprzez zestawienie zmian w kapitale własnym, z wyjątkiem odpisów aktualizujących 
z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych, które ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. W przypadku 
dłużnych instrumentów fi nansowych, odsetki wyliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej są 
ujmowane w rachunku zysków i strat.

Wycena aktywów fi nansowych według zamortyzowanego kosztu
Grupa wycenia pożyczki i należności, w tym należności z tytułu dostaw i usług, oraz inwestycje utrzymywane do terminu 
wymagalności według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Grupa stosuje 
uproszczone metody wyceny aktywów fi nansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu jeżeli, nie powoduje 
to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu fi nansowym. Aktywa fi nansowe wyceniane według zamortyzo-
wanego kosztu, w odniesieniu do których Grupa stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia 
i w okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty.

Utrata wartości aktywów fi nansowych
Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów fi nanso-
wych lub grupy aktywów fi nansowych.
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Jeśli istnieją obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości pożyczek i należności lub inwestycji utrzymywanych do 
terminu wymagalności wycenianych w zamortyzowanym koszcie, to Grupa ujmuje odpis aktualizujący w kwocie różnicy 
pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej instrumentu fi nansowego.
Grupa stosuje uproszczone zasady ustalania utraty wartości w odniesieniu do należności handlowych – w szczególności 
dokonuje się odpisu z tytułu utraty wartości w kwocie równej wartości bilansowej, jeżeli termin płatności należności minął 
co najmniej 6 miesięcy przed dniem bilansowym. Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości zmniejszyła 
się, a zmniejszenie to można w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu utraty wartości, 
to uprzednio ujętą stratę z tego tytułu odwraca się i ujmuje w rachunku zysków i strat jako przychody.

Jeśli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który 
nie jest wyceniany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, to kwotę 
straty z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów fi nansowych 
oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej 
rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów fi nansowych. Tak ustalonych strat z tytułu utraty wartości nie poddaje 
się odwróceniu.

Jeśli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów fi nansowych dostępnych do 
sprzedaży, to skumulowane straty powstałe na skutek ujemnej wyceny, ujęte dotychczas bezpośrednio w kapitale wła-
snym, zgodnie z zasadami wyceny aktywów fi nansowych, wyksięgowuje się z kapitału własnego i ujmuje w rachunku 
zysków i strat. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości inwestycji w instrument kapitałowy, kwalifi kowany jako 
dostępny do sprzedaży, nie podlega odwróceniu przez rachunek zysków i strat.

Jeśli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten 
może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości 
w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.

Długoterminowe aktywa fi nansowe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa fi nansowe zakwalifi kowane do aktywów trwałych, których wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszyst-
kim w drodze transakcji sprzedaży, kwalifi kuje się jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i wykazuje w odrębnej 
pozycji bilansu. Sytuacja taka ma miejsce, gdy składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest dostępny do natychmiasto-
wej sprzedaży oraz jego sprzedaż jest wysoce prawdopodobna. Klasyfi kacja ta nie powoduje zmiany zasad wyceny na 
szczególne zasady określone w MSSF 5 dla aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Długoterminowe aktywa fi nansowe 
przeznaczone do sprzedaży wycenia się nadal według ogólnych zasad określonych dla aktywów fi nansowych.

Wycena zobowiązań fi nansowych
Grupa wycenia zobowiązania fi nansowe zakwalifi kowane jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik fi nansowy 
(obejmujące w szczególności instrumenty pochodne niestanowiące instrumentów zabezpieczających) na dzień bilansowy 
lub inny moment po początkowym ujęciu w wartości godziwej. Niezależnie od cech i celu nabycia Grupa, w momencie 
początkowego ujęcia, dokonuje klasyfi kacji wybranych zobowiązań fi nansowych jako wycenianych w wartości godziwej 
przez wynik fi nansowy, gdy prowadzi to do uzyskania bardziej przydatnych informacji. Wartość godziwa zaciągniętego 
zobowiązania ustalana jest na podstawie bieżącej ceny sprzedaży dla instrumentów notowanych na aktywnym rynku.

W przypadku braku aktywnego rynku wartość godziwą zobowiązań fi nansowych ustala się poprzez:
• wykorzystanie ostatnich transakcji rynkowych przeprowadzonych bezpośrednio pomiędzy dobrze poinformowanymi, 

zainteresowanymi stronami, lub
• odniesienie do bieżącej wartości godziwej innego instrumentu, który jest niemalże taki sam, lub
• analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Kredyty i pożyczki otrzymane oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług są zobowiązaniami fi nansowymi niebędącymi 
instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na ak-
tywnym rynku.

Umowy gwarancji fi nansowych, tj. umowy zobowiązujące Grupę (wystawcę) do dokonania określonych płatności 
rekompensujących posiadaczowi stratę, jaką poniesie z powodu niedokonania przez określonego dłużnika płatności 
w przypadającym terminie zgodnie z pierwotnymi lub zmienionymi warunkami instrumentu dłużnego, niezakwalifi kowane 
jako zobowiązania wyceniane według wartości godziwej przez wynik fi nansowy, wycenia się w wyższej wartości:
• ustalonej zgodnie z zasadami wyceny rezerw,
• wartości początkowej pomniejszonej w odpowiednich przypadkach o skumulowane odpisy amortyzacyjne.
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Wbudowane instrumenty pochodne
Jeżeli Grupa zawarła kontrakt stanowiący instrument łączny, którego składnikiem jest wbudowany instrument pochodny, 
to oddziela go od umowy zasadniczej i ujmuje jako samodzielny instrument pochodny, zgodnie z zasadami określonymi 
dla inwestycji wycenianych w wartości godziwej przez wynik fi nansowy, gdy spełnia wszystkie poniższe warunki:
• cechy ekonomiczne wbudowanego instrumentu pochodnego oraz ryzyko z nim związane nie są ściśle powiązane 

z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwymi dla umowy zasadniczej;
• samodzielny instrument o takich samych warunkach umownych jak wbudowany instrument pochodny, spełniałby 

defi nicję instrumentu pochodnego oraz
• łączny instrument nie jest wyceniany w wartości godziwej, a zmiany wartości godziwej nie są ujmowane w rachunku 

zysków i strat (tj. instrument pochodny, który jest wbudowany w składnik aktywów fi nansowych lub zobowiązanie 
fi nansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik fi nansowy, nie jest wydzielany).

Grupa dokonuje oceny konieczności oddzielenia wbudowanego instrumentu pochodnego od umowy zasadniczej i uj-
mowania go jako instrumentu pochodnego, gdy staje się po raz pierwszy stroną instrumentu łącznego. Ponowna ocena 
dokonywana jest jedynie w przypadku, gdy do umowy (instrumentu łącznego) wprowadzane są w terminie późniejszym 
zmiany w znaczący sposób modyfi kujące przepływy pieniężne wymagane umową.

Instrument pochodny jest to instrument fi nansowy spełniający poniższe warunki:
• jego wartość zmienia się wraz ze zmianą określonej stopy procentowej, ceny instrumentu fi nansowego, ceny towaru, 

kursu walutowego, indeksu ceny lub stóp, ratingu kredytowego lub indeksu kredytowego czy też innej zmiennej, przy 
założeniu, że w przypadku zmiennej niefi nansowej, zmienna ta nie jest specyfi czna dla strony kontraktu;

• nie wymaga żadnej początkowej inwestycji netto lub wymaga początkowej inwestycji netto mniejszej niż dla innych 
rodzajów kontraktów, dla których oczekuje się podobnych reakcji na zmiany czynników rynkowych oraz

• jego rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Rachunkowość zabezpieczeń
Instrumenty pochodne, wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, od których oczekuje się, że ich wartość godziwa 
lub wynikające z nich przepływy pieniężne skompensują zmiany wartości godziwej lub przepływów pieniężnych pozycji 
zabezpieczanej, ujmuje się zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej lub zabezpieczeń prze-
pływów pieniężnych, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:
• w momencie ustanowienia zabezpieczenia formalnie wyznaczono i udokumentowano powiązanie zabezpieczające, 

jak również cel zarządzania ryzykiem przez Grupę oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia;
• oczekuje się, że zabezpieczenie będzie wysoce efektywne w kompensowaniu zmian wartości godziwej lub przepływów 

pieniężnych wynikających z zabezpieczanego ryzyka, zgodnie z udokumentowaną pierwotnie strategią zarządzania 
ryzykiem, dotyczącą tego konkretnego powiązania zabezpieczającego;

• w przypadku zabezpieczeń przepływów pieniężnych, planowana transakcja będąca przedmiotem zabezpieczenia musi 
być wysoce prawdopodobna oraz musi podlegać zagrożeniu zmianami przepływów pieniężnych, które w rezultacie 
mogą wpływać na rachunek zysków i strat;

• efektywność zabezpieczenia można wiarygodnie ocenić;
• zabezpieczenie jest na bieżąco oceniane i stwierdza się jego wysoką efektywność we wszystkich okresach sprawoz-

dawczych, na które zabezpieczenie zostało ustanowione.

Zabezpieczenie wartości godziwej to zabezpieczenie przed ryzykiem zmian wartości godziwej ujętego składnika aktywów 
lub zobowiązania, lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania albo wyodrębnionej części takiego składnika 
aktywów, zobowiązania lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, które przypisać można konkretnemu 
rodzajowi ryzyka i które mogłoby wpływać na rachunek zysków i strat. Za uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie 
Grupa przyjmuje wiążące porozumienie dotyczące wymiany ustalonej ilości zasobów, po ustalonej cenie, w ustalonym 
terminie lub terminach.

W przypadku stosowania rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej, Grupa:
• ujmuje zyski lub straty wynikające z przeszacowania wartości godziwej pochodnego instrumentu zabezpieczającego 

w rachunku zysków i strat oraz
• koryguje wartość bilansową pozycji zabezpieczanej o zyski lub straty związane z pozycją zabezpieczaną, wynikające 

z zabezpieczanego ryzyka i ujmuje je w rachunku zysków i strat (również w odniesieniu do aktywów fi nansowych 
dostępnych do sprzedaży, których skutki wyceny odnoszone są bezpośrednio na kapitał własny).

Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej jeśli:
• instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany (zastąpienia jednego instrumentu 

zabezpieczającego drugim lub przedłużenia terminu ważności danego instrumentu zabezpieczającego nie uważa się 
za wygaśnięcie lub rozwiązanie, jeśli takie zastąpienie lub przedłużenie terminu stanowi część udokumentowanej 
strategii zabezpieczania przyjętej przez Grupę);
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• zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości zabezpieczeń lub
• Grupa unieważnia powiązanie zabezpieczające.

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych to zabezpieczenie przed zagrożeniem zmiennością przepływów pieniężnych, 
które przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem 
lub z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją i które mogłoby wpływać na rachunek zysków i strat. Planowana 
transakcja jest to niewiążąca lecz przewidywana przyszła transakcja.

W przypadku stosowania rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych Grupa:
• część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym, która stanowi efektywne zabezpieczenie, ujmuje 

bezpośrednio w kapitale własnym poprzez zestawienie zmian w kapitale własnym, natomiast
• nieefektywną część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym ujmuje w rachunku zysków 

i strat.

Jeśli zabezpieczana planowana transakcja skutkuje ujęciem składnika aktywów fi nansowych lub zobowiązania fi nan-
sowego, związane z nią zyski lub straty, które były ujęte bezpośrednio w kapitale własnym, przenosi się do rachunku 
zysków i strat w tym samym okresie albo w okresach, w których nabyty składnik aktywów lub przyjęte zobowiązanie 
mają wpływ na rachunek zysków i strat. Jednakże, jeśli Grupa oczekuje, że całość lub część strat ujętych bezpośrednio 
w kapitale własnym nie będzie odzyskana w jednym lub więcej przyszłych okresów, ujmuje w rachunku zysków i strat 
kwotę, co do której oczekuje się, że nie będzie odzyskana.

Jeśli zabezpieczenie planowanej transakcji skutkuje ujęciem składnika aktywów niefi nansowych lub zobowiązania 
niefi nansowego albo planowana transakcja związana ze składnikiem aktywów niefi nansowych lub zobowiązaniem nie-
fi nansowym staje się uprawdopodobnionym przyszłym zobowiązaniem, do którego stosuje się zabezpieczenie wartości 
godziwej, Grupa wyłącza związane z tym zyski lub straty, które były ujęte bezpośrednio w kapitale własnym i włącza je 
do początkowego kosztu nabycia lub do innej wartości bilansowej składnika aktywów lub zobowiązania.

Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych jeżeli:
• instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany – w takim przypadku skumulowane 

zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym, odnoszone bezpośrednio na kapitał własny, ujmuje się 
dalej w odrębnej pozycji w kapitale własnym, aż do momentu wystąpienia planowanej transakcji;

• zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości zabezpieczeń – w takim przypadku skumulowane zyski 
lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym, odnoszone bezpośrednio na kapitał własny, ujmuje się dalej 
w odrębnej pozycji w kapitale własnym, aż do momentu wystąpienia planowanej transakcji;

• zaprzestano oczekiwać realizacji planowanej transakcji, wobec tego wszystkie skumulowane zyski lub straty zwią-
zane z instrumentem zabezpieczającym, odnoszone bezpośrednio na kapitał własny, ujmuje się w rachunku zysków 
i strat.

W przypadku, gdy Grupa unieważnia powiązanie zabezpieczające, skumulowane zyski lub straty związane z instrumentem 
zabezpieczającym odnoszone bezpośrednio na kapitał własny, ujmuje się dalej w odrębnej pozycji w kapitale własnym, 
aż do momentu wystąpienia planowanej transakcji lub do momentu, kiedy zaprzestanie się oczekiwać jej realizacji.

Zapasy
Zapasy są to aktywa:
• przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej;
• będące w trakcie produkcji przeznaczonej na taką sprzedaż lub
• mające postać materiałów lub dostaw surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług.

Na moment początkowego ujęcia materiały i towary są wyceniane w cenie nabycia.

Na dzień bilansowy materiały i towary są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub też według wartości 
netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z kwot jest niższa, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty 
przydatności ekonomicznej. Wartość netto możliwa do uzyskania jest to cena sprzedaży ustalona w toku zwykłej działalności 
gospodarczej pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.

Testy sprawdzające utratę wartości poszczególnych pozycji materiałów i towarów realizuje się na bieżąco w trakcie 
roku obrotowego. Przecenie do poziomu cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, podlegają zapasy materiałów 
i towarów, które utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność.

Rozchód materiałów i towarów ustalany jest według cen średnioważonych, zakupu lub nabycia.
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Wyroby gotowe i zapasy półfabrykatów wycenia się na moment początkowego ujęcia według rzeczywistego kosztu 
wytworzenia. Przez koszty wytworzenia należy rozumieć koszty wsadu i koszty przerobu produktów przypadających na 
okres ich wytworzenia.

Do kosztów wytworzenia nie zalicza się:
• kosztów będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych;
• kosztów ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem zapasów do postaci i miejsca, w jakich się 

znajdują w momencie wyceny;
• kosztów magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne 

w procesie produkcji;
• kosztów sprzedaży.

Dla produktów gotowych koszt wytworzenia obejmuje alokację stałych i zmiennych pośrednich kosztów produkcji 
ustalonych dla normalnego poziomu produkcji.

Zapasy wyrobów gotowych i półfabrykatów na dzień bilansowy wycenia się według kosztów rzeczywistych wytworzenia, 
jednak nie wyższych od cen sprzedaży netto produktów.

Rozchody wyrobów wycenia się wg średnioważonego kosztu wytworzenia zarejestrowanego w danym okresie spra-
wozdawczym.

Należności
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności na dzień ich powstania są wykazywane w wartości bieżą-
cej przewidywanej zapłaty i ujmowane w okresach późniejszych według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej oraz pomniejszane o odpisy aktualizujące należności wątpliwe.

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny należności, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych 
w sprawozdaniu fi nansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu spłaty należności nie jest długi. 
Należności, w odniesieniu do których Grupa stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia 
i w okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótko-
terminowymi inwestycjami o dużej płynności (o pierwotnym terminie zapadalności do trzech miesięcy), łatwo wymie-
nialnymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, składa się z określonych 
powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących, jeżeli 
stanowią integralną część zarządzania środkami pieniężnymi.

Kapitał własny
Kapitał własny ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami 
prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem 
do Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem emisji sprzed 1996 roku, która została skorygowana przy zastosowaniu 
ogólnego indeksu cen zgodnie z MSR 29.

Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. Akcje własne 
oraz należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego pomniejszają wartość kapitału własnego.

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej tworzony jest z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich war-
tości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają 
kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną 
akcji, a pozostała ich część prezentowana jest w zyskach zatrzymanych.

Zmiany wyceny wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne w części uznanej za skuteczne 
zabezpieczenie odnoszone są na pozycję kapitałów – kapitału z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
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Kapitał własny powstały z zamiany dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek na akcje wykazuje się 
w wartości nominalnej tych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek, po uwzględnieniu niezamortyzowanego 
dyskonta lub premii, odsetek naliczonych i niezapłaconych do dnia zamiany, które nie będą wypłacone, niezrealizowa-
nych różnic kursowych oraz skapitalizowanych kosztów emisji.

Zyski zatrzymane obejmują:
• kwoty powstałe z podziału zysku;
• przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny (na kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się różnicę pomiędzy wartością 

godziwą a ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dostępnych do sprzedaży, jeśli istnieje 
cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny 
wiarygodny sposób);

• niepodzielony wynik z lat ubiegłych;
• wynik fi nansowy roku bieżącego;
• wypłacone zaliczki na poczet dywidendy oraz
• skutki błędów poprzednich okresów.

Pożyczki i kredyty
Pożyczki i kredyty bankowe są początkowo ujmowane w wartości godziwej otrzymanych wpływów, pomniejszonych 
o koszty transakcyjne. Następnie wyceniane są po zamortyzowanej cenie nabycia przy zastosowaniu metody efektywnej 
stopy procentowej. Różnica pomiędzy wpływami netto, a wartością wykupu jest wykazywana w kosztach lub przychodach 
fi nansowych w okresie wykorzystywania kredytu lub pożyczki.

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny pożyczki lub kredytu, które zwykle wyceniane są według zamortyzowanego 
kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu fi nansowym, w szczególności w przy-
padku, gdy okres do momentu uregulowania pożyczki lub kredytu nie jest długi. Pożyczki lub kredyty, w odniesieniu 
do których Grupa stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie po początkowym 
ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty.

Koszty fi nansowania zewnętrznego
Koszty pożyczek i kredytów, w tym różnice kursowe powstałe w wyniku zaciągnięcia pożyczek i kredytów w walucie obcej, 
zgodnie z podejściem wzorcowym MSR 23, ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, którego dotyczą.

Rezerwy
Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne.

Grupa tworzy rezerwy w przypadku, gdy na Grupie ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający 
ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność rozchodu 
zasobów stanowiących korzyści ekonomiczne oraz można wiarygodnie oszacować kwotę tego zobowiązania.

Rezerwy tworzy się w wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia 
obecnego obowiązku na dzień bilansowy.

Wysokość utworzonych rezerw jest weryfi kowana na dzień bilansowy w celu skorygowania ich do wysokości szacunków 
zgodnych ze stanem wiedzy na ten dzień. Rozwiązanie rezerw następuje w przypadku, gdy przestało być prawdopodobne, 
że do wypełnienia obowiązku będzie konieczne wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. 
Wykorzystanie rezerw następuje tylko zgodnie z przeznaczeniem, na które zostały pierwotnie utworzone.

W przypadku, gdy wpływ zmian wartości pieniądza w czasie jest istotny, wysokość rezerwy ustalana jest na poziomie 
bieżącej wartości spodziewanych przyszłych wydatków koniecznych do uregulowania zobowiązania. Zwiększenie re-
zerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane w ciężar kosztów fi nansowych w przypadku zastosowania metody 
polegającej na dyskontowaniu.

Rezerwy tworzy się m.in. z następujących tytułów (jeżeli spełnione są wyżej wymienione warunki ujmowania rezerw):
• ryzyko środowiskowe;
• restrukturyzacja;
• toczące się postępowania sądowe.

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne.
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Rezerwa środowiskowa
Grupa tworzy rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu kosztów rekultywacji skażonego środowiska gruntowo-wodnego 
lub eliminacji szkodliwych substancji w przypadku występowania prawnego lub praktycznego obowiązku wykonania 
tych czynności. Wysokość rezerwy na rekultywację podlega okresowej weryfi kacji na podstawie oceny zanieczyszczenia 
obiektów dokonanych przez niezależnych ekspertów. Grupa na bieżąco dokonuje rekultywacji skażonych gruntów, co 
skutkuje zmniejszeniem rezerwy na rekultywacje poprzez jej wykorzystanie.

Rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe
Zgodnie z obowiązującymi systemami wynagradzania pracownicy mają prawo do nagród jubileuszowych, odpraw 
emerytalnych i rentowych.

Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. Odprawy emerytalne (rentowe) 
są wypłacane jednorazowo w momencie przejścia na emeryturę (rentę). Wysokość odpraw emerytalnych, rentowych 
i nagród jubileuszowych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika.

Nagrody jubileuszowe zalicza się do innych długoterminowych świadczeń pracowniczych, natomiast odprawy emerytalne 
i rentowe zalicza się do programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia.

Rezerwę na zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych i nagród jubileuszowych tworzy się w celu przypo-
rządkowania kosztów do okresów, których dotyczą.

Wartość bieżąca tych zobowiązań na koniec każdego roku obrotowego jest obliczana przez niezależnego aktuariusza 
i przeszacowywana, jeżeli wystąpią istotne przesłanki mające wpływ na wysokość tego zobowiązania. Naliczone zobo-
wiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem m.in. rotacji 
zatrudnienia, planowanego wzrostu poziomu wynagrodzeń i dotyczą okresu do dnia kończącego rok obrotowy.

Skutki zmian wycen aktuarialnych ujmowane są w rachunku zysków i strat.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za produkty/usługi, które 
zostały otrzymane/wykonane, ale nie zostały zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami 
należnymi pracownikom.

Stopień niepewności w przypadku konieczności oszacowanie kwoty lub terminu zapłaty rozliczeń międzyokresowych 
biernych jest na ogół znacznie mniejszy niż w przypadku rezerw.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą m.in.:
• niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych;
• programu lojalnościowego;
• nagród i premii dla pracowników.

Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wycenia się według zamortyzowanego kosztu z za-
stosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Grupa stosuje uproszczone metody wyceny zobowiązań, w tym 
również zobowiązań fi nansowych, które zwykle wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje 
to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu fi nansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do 
momentu uregulowania zobowiązania nie jest długi. Zobowiązania, w tym zobowiązania fi nansowe, w odniesieniu do 
których Grupa stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie po początkowym 
ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
Zobowiązania warunkowe nie są wykazywane w bilansie, jednak ujawnia się je w sprawozdaniu fi nansowym. Tego typu 
zobowiązania nie są ujawniane w sprawozdaniu fi nansowym, jeżeli prawdopodobieństwo wypływu środków uosabiają-
cych korzyści ekonomiczne jest znikome.

Zobowiązania warunkowe nabyte w drodze połączenia jednostek gospodarczych ujmowane są w bilansie jako rezerwy 
na zobowiązania.
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Warunkowy składnik aktywów jest możliwym składnikiem aktywów, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych oraz 
którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej 
ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy.

Aktywa warunkowe nie są wykazywane w bilansie, jednakże ujawnia się je w sprawozdaniu fi nansowym, jeżeli wpływ 
korzyści ekonomicznych jest prawdopodobny.

Przychody
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów ujmuje się, jeżeli kwotę przychodów można wycenić 
w wiarygodny sposób, istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz 
wszystkie współmierne koszty można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i ma-
teriałów ujmuje się, gdy znaczące ryzyko i korzyści związane z ich własnością zostało przekazane nabywcy. Przychody 
obejmują kwoty otrzymane i należne z tytułu dostarczonych nabywcom produktów i towarów, pomniejszone o rabaty 
handlowe oraz podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy i opłatę paliwową. Wysokość przychodów ustala 
się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej. Przychody uzyskane z tytułu rozliczenia transakcji 
instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne korygują wartość przychodów ze sprzedaży.

Przychody i koszty dotyczące usług, których moment rozpoczęcia i zakończenia przypadają w różnych okresach spra-
wozdawczych, ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania usługi, jeżeli można w wiarygodny sposób wycenić 
wynik z transakcji, tj. wtedy, gdy można ustalić łączną kwotę przychodów z umowy dotyczącej usługi oraz koszty usługi, 
istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z umowy i stopień realizacji umowy może być 
określony w wiarygodny sposób. W przypadku, gdy nie ma możliwości spełnienia tych warunków, przychody ujmuje 
się tylko do wysokości kosztów poniesionych do danego dnia, nie wyższych jednak od kosztów, które Grupa spodziewa 
się odzyskać.

Przychody z tytułu licencji i tantiem oraz znaku towarowego ujmuje się stopniowo, odpowiednio do treści umowy. 
Opłaty ponoszone z góry, dotyczące umów zawartych przez Grupę w okresie bieżącym, są ujmowane jako przychody 
przyszłych okresów.

Przychody z tytułu franchisingu ujmuje się odpowiednio do treści umowy, w sposób odzwierciedlający przyczynę ob-
ciążenia opłatami z tytułu franchisingu.

Przychody z tytułu dywidend ujmuje się w momencie ustalenia praw akcjonariuszy/udziałowców do ich otrzymania.

Koszty
Grupa ujmuje koszty zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożności.

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów obejmuje koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów i usług, w tym usług 
działalności pomocniczej.

Koszty sprzedaży obejmują koszty pośrednictwa w sprzedaży, koszty handlowe, koszty reklamy i promocji oraz koszty 
dystrybucji.

Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem Grupą jako całością.

Segmenty działalności
Grupa przyjęła podstawowy układ sprawozdawczy według segmentów branżowych, co oznacza, że w przeważającym 
stopniu na ryzyko i stopy zwrotu Grupy wpływają różnice istniejące między towarami i produktami.

Grupa przyjęła jako uzupełniający układ sprawozdawczy segmenty geografi czne według kryterium rynków zbytu.

Działalność operacyjną Grupy podzielono na trzy główne segmenty branżowe:
• Segment Rafi neryjny, który obejmuje przetwórstwo ropy naftowej oraz sprzedaż hurtową i detaliczną produktów 

rafi neryjnych;
• Segment Petrochemiczny, który obejmuje produkcję i sprzedaż petrochemikaliów;
• Segment Chemiczny, który obejmuje produkcję i sprzedaż nawozów sztucznych i PCW.

W skład pozostałej działalności wchodzą m.in. działalność pomocnicza, transportowa oraz działalność serwisowo-kon-
serwacyjna i budowlana.
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Przychody segmentu są przychodami osiąganymi bądź to ze sprzedaży zewnętrznym klientom, bądź z transakcji z innymi 
segmentami, które są wykazywane w rachunku zysków i strat i dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu 
wraz z odpowiednią częścią przychodów, którą w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do tego segmentu.

Koszty segmentu są kosztami składającymi się z kosztów związanych ze sprzedażą zewnętrznym klientom oraz kosztów 
transakcji realizowanych z innymi segmentami, które wynikają z działalności operacyjnej danego segmentu i dają się 
bezpośrednio przyporządkować do tego segmentu wraz z odpowiednią częścią kosztów Grupy, które w oparciu o racjo-
nalne przesłanki można przypisać do danego segmentu. Do kosztów segmentu nie zalicza się:
• kosztów podatku dochodowego;
• odsetek, łącznie z odsetkami z tytułu zaliczek lub pożyczek uzyskanych od innych segmentów, chyba że działalność 

segmentu ma przede wszystkim charakter fi nansowy;
• strat na sprzedaży inwestycji lub strat poniesionych wskutek wygaśnięcia zadłużenia chyba, że działalność segmentu 

ma charakter przede wszystkim fi nansowy;
• ogólnych kosztów administracyjnych oraz innych kosztów powstających na poziomie Grupy jako całości, chyba że 

koszty te dotyczą działalności operacyjnej segmentu i można je w oparciu o racjonalne przesłanki bezpośrednio 
przyporządkować lub przypisać do segmentu.

Aktywa (pasywa) segmentu są aktywami (pasywami) operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalności 
operacyjnej, które dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu lub w oparciu o racjonalne przesłanki 
przypisać do tego segmentu. W szczególności do aktywów i pasywów segmentu nie zalicza się aktywów (zobowiązań) 
związanych z podatkiem dochodowym.

Wynik segmentu jest ustalany na poziomie wyniku operacyjnego.

Przychody, wynik, aktywa i zobowiązania segmentów ustalane są przed dokonaniem wyłączeń transakcji pomiędzy 
segmentami, po eliminacji w ramach segmentu.

Ceny sprzedaży w transakcjach pomiędzy segmentami zbliżone są do cen rynkowych. Koszty operacyjne segmentu są 
odpowiednio alokowane do właściwego segmentu.

Pozostałe koszty, których nie można racjonalnie przyporządkować do segmentów, ujmowane są w pozycji nieprzypisanych 
kosztów całej Grupy, jako pozycja uzgodnieniowa pomiędzy sumarycznym zyskiem (stratą) w podziale na segmenty 
a wynikiem operacyjnym.

Działalność ubezpieczeniowa
Przychody z tytułu składki brutto obejmują kwoty należne w trakcie okresu sprawozdawczego z tytułu zawartych umów 
ubezpieczenia, bez względu na to czy kwoty takie odnoszą się w całości lub w części do następnych okresów sprawoz-
dawczych. Przychody z tytułu składki brutto obejmują między innymi:
• składki zarachowane tytułem świadczonej w okresie sprawozdawczym ochrony ubezpieczeniowej, których faktyczne 

rozliczenie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
• dodatkowe składki w przypadku płatności półrocznych, kwartalnych lub miesięcznych oraz dodatkowych płatności 

ze strony posiadaczy polis na wydatki poniesione przez zakład ubezpieczeń.

Składki wykazuje się łącznie z wszystkimi dodatkami i uzupełnieniami za okresy zaległe, po potrąceniu storn, zwrotów, 
opustów, wszelkich zniżek i bonifi kat oraz podatków i innych obciążeń parafi skalnych.

Udział reasekuratorów w składce przypisanej obejmuje składki reasekuracyjne zapłacone lub przypadające do zapłaty 
należne reasekuratorowi w okresie sprawozdawczym na podstawie umów reasekuracji biernej proporcjonalnej i nie-
proporcjonalnej, zawartych przez zakład ubezpieczeń.

Zmiana stanu rezerw składek obejmuje różnice pomiędzy stanem rezerwy składek na koniec okresu sprawozdawczego 
a stanem na początek okresu w ujęciu brutto, wynikające z ubezpieczeń bezpośrednich. W pozycji tej ujmuje się zmianę 
stanu rezerw ujętych w pozycji rezerwy ubezpieczeniowe – rezerwa składki w pasywach bilansu.

Odszkodowania wypłacone obejmują wszelkie wypłaty i obciążenia dokonywane w okresie sprawozdawczym z tytułu 
odszkodowań i świadczeń za szkody powstałe w okresie sprawozdawczym i w okresach ubiegłych, łącznie z wszelkimi 
bezpośrednimi i pośrednimi, zewnętrznymi i wewnętrznymi kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów, pomniej-
szone o otrzymane zwroty, regresy i wszelkie odzyski, w tym również odzyski ze sprzedaży pozostałości po szkodach. 
Koszty likwidacji szkód i windykacji regresów obejmują również koszty postępowania spornego. Jednocześnie, wartość 
otrzymanych regresów i odzysków pomniejsza wartość odszkodowań wypłaconych.
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Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych obejmuje odszkodowania i świadczenia wy-
płacone w okresie sprawozdawczym, przypadające na udział reasekuratorów w ramach reasekuracji biernej.

Zmiana stanu rezerw na odszkodowania i rezerwy IBNR (ang. Incurred But Not Reported), tzn. szkody zaszłe, a nie 
zgłoszone, obejmuje różnice pomiędzy stanem rezerwy na szkody na koniec okresu sprawozdawczego a stanem na 
początek okresu w ujęciu brutto, wynikające ze szkód zgłoszonych, jak i szkód zaszłych a nie zgłoszonych na dzień 
bilansowy. W pozycji tej ujmuje się zmianę stanu rezerw ujętych w pozycji rezerwy ubezpieczeniowe – rezerwa szkodowa 
w pasywach bilansu.

Rezerwy ubezpieczeniowe obejmują rezerwę składki, w tym rezerwę na pokrycie ryzyk niewygasłych oraz rezerwę na 
niewypłacone szkody.

Rezerwę składek tworzy się indywidualnie dla każdej umowy ubezpieczenia, jako składkę przypisaną przypadającą na 
następne okresy sprawozdawcze, proporcjonalnie do okresu, na jaki składka została przypisana, przy czym w przypadku 
umów ubezpieczenia, których ryzyko nie jest rozłożone równomiernie w okresie trwania ubezpieczenia, rezerwę tworzy 
się proporcjonalnie do przewidywanego ryzyka w następnych okresach sprawozdawczych.

Rezerwę na pokrycie ryzyk niewygasłych tworzy się, jeśli wynika to z zawartych umów ubezpieczenia, jako uzupełnienie 
rezerwy składek. Powyższą rezerwę przeznacza się na pokrycie przyszłych szkód, świadczeń i kosztów wynikających 
z zawartych umów ubezpieczenia. Rezerwa stanowi różnicę pomiędzy przewidywaną wartością przyszłych odszkodowań, 
świadczeń i kosztów a sumą wielkości rezerwy składek oraz ewentualnych, przewidywanych przyszłych składek, zgodnie 
z już zawartymi umowami ubezpieczenia.

Rezerwę na niewypłacone odszkodowania i świadczenia tworzy się w wysokości odpowiadającej ustalonej lub przewi-
dywanej ostatecznej wartości przyszłych wypłat odszkodowań i świadczeń związanych z zaistniałymi do dnia, na który 
ustala się rezerwę, szkodami, powiększoną o koszty likwidacji szkód. W szczególności dotyczy to szkód, które:
• zostały zgłoszone do dnia, na który tworzona jest rezerwa i dla których została ustalona wysokość odszkodowania 

i świadczenia bądź, gdy posiadane informacje pozwalają na ocenę wysokości odszkodowań;
• zostały zgłoszone do dnia, na który tworzona jest rezerwa, a posiadane informacje nie pozwalają na ocenę wysokości 

odszkodowań i świadczeń;
• zaistniały lecz nie zostały zgłoszone do dnia, na który tworzona jest rezerwa.

Przy ustalaniu wartości rezerwy IBNR uwzględnia się dotychczasowy przebieg procesu likwidacji szkód w danej grupie 
ubezpieczeń.

Udział reasekuratora w rezerwach ubezpieczeniowych ustala się zgodnie z uregulowaniami umów reasekuracyjnych.
Rezerwy ubezpieczeniowe ustala aktuariusz. Szczegółowe zasady ustalania rezerw ubezpieczeniowych określają od-
rębne regulacje.

Koszty akwizycji w części przypadającej na przyszłe okresy sprawozdawcze ujmuje się w aktywach i rozlicza metodą 
liniową w okresie trwania ubezpieczenia.

Lokaty ubezpieczeniowe ujmuje się i wycenia zgodne z zasadami przewidzianymi dla instrumentów fi nansowych.

Dotacje rządowe
Jeżeli istnieje uzasadniona pewność, że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną wszystkie związane z nią 
warunki, wówczas dotacje rządowe są wyceniane i ujmowane według wartości godziwej.

Jeżeli dotacja dotyczy danej pozycji przychodowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód współmierny do kosztów, 
które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.

Jeżeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej wartość godziwa jest ujmowana jako przychód przyszłych okre-
sów, a następnie stopniowo, drogą równych odpisów okresowych, odpisywana w przychody przez szacowany okres 
użytkowania związanego z nią składnika aktywów.

Podatek dochodowy
Podatek dochodowy stanowi obciążenie wyniku fi nansowego brutto i obejmuje podatek bieżący oraz podatek odroczony.

Bieżący podatek dochodowy jest to kwota ustalona na podstawie przepisów podatkowych, która jest naliczona od 
dochodu do opodatkowania za dany okres.
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Bieżący podatek dochodowy ujmuje się jako zobowiązanie w kwocie, w jakiej nie został zapłacony. Jeśli kwota dotych-
czas zapłacona z tytułu bieżącego podatku dochodowego przekracza kwotę do zapłaty, to nadwyżkę ujmuje się jako 
należność.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w związku z występowaniem ujemnych różnic przej-
ściowych, nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w związku z występowaniem dodatnich różnic przej-
ściowych.

Ujemne różnice przejściowe powodują powstanie kwot pomniejszających podstawę opodatkowania w przyszłych okre-
sach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Ujemne 
różnice przejściowe powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest niższa niż jego wartość podatkowa albo 
wartość bilansowa składnika zobowiązań jest wyższa niż jego wartość podatkowa. Ujemne różnice przejściowe mogą 
również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania. Wartość podatkową 
ustala się odpowiednio do przewidywanego sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań.

Dodatnie różnice przejściowe powodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, 
gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Dodatnie różnice 
przejściowe powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość podatkowa albo wartość 
bilansowa składnika zobowiązań jest niższa niż jego wartość podatkowa. Dodatnie różnice przejściowe mogą również 
powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania. Wartość podatkową ustala się 
odpowiednio do przewidywanego sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań.

Nie ujmuje się aktywów ani rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od różnic przejściowych wynikających 
z początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań wskutek transakcji, która nie jest połączeniem jednostek 
gospodarczych oraz nie wpływa w momencie przeprowadzania transakcji na wynik fi nansowy brutto ani na dochód do 
opodatkowania (stratę podatkową). Nie ujmuje się rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wartości 
fi rmy, której amortyzacja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Wysokość aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się na każdy dzień sprawozdawczy przy 
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, posługując 
się w tym celu stawkami wynikającymi z ogłoszonych aktów prawnych.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osią-
gnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych (analiza pod 
kątem utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na każdy dzień sprawozdawczy).

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku nie podlegają dyskontowaniu.

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych bezpośrednio z kapitałem 
własnym odnosi się również na kapitał własny.

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego traktowane są w całości jako długoterminowe.

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają kompensacie w bilansie, jeżeli istnieje możliwy 
do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat ujmowanych kwot. Zakłada się, że tytuł prawny ist-
nieje, jeżeli ujmowane kwoty dotyczą tego samego podatnika (w tym podatkowej grupy kapitałowej), za wyjątkiem kwot 
dotyczących pozycji opodatkowanych ryczałtem lub w inny podobny sposób, jeżeli przepisy podatkowe nie przewidują 
możliwości ich potrącenia od podatku ustalonego na zasadach ogólnych.

Zysk na jedną akcję
Zysk na jedną akcję jest obliczany poprzez podzielnie zysku netto za dany okres przysługującego akcjonariuszom akcji 
zwykłych przez średnią ważoną ilość akcji występujących w danym okresie.

Rozwodniony zysk na jedną akcję dla każdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto za dany okres 
skorygowanego o zmiany zysku wynikające z zamiany potencjalnych akcji zwykłych na akcje zwykle przez skorygowaną 
średnią ważoną liczbę akcji zwykłych.
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Transakcje w walucie obcej
Transakcję w walucie obcej początkowo ujmuje się w walucie funkcjonalnej, stosując do przeliczenia kwoty wyrażonej 
w walucie obcej natychmiastowy kurs wymiany waluty funkcjonalnej na walutę obcą obowiązujący na dzień zawarcia 
transakcji.

Walutą funkcjonalną Grupy jest złoty polski.

Na każdy dzień bilansowy:
• pozycje pieniężne w walucie obcej obejmujące posiadane przez Grupę waluty oraz należności i zobowiązania przypa-

dające do otrzymania lub zapłaty, w ustalonej lub możliwej do ustalenia liczbie jednostek waluty, przelicza się przy 
zastosowaniu kursu zamknięcia, tj. kursu wymiany natychmiastowego wykonania na dzień bilansowy;

• pozycje niepieniężne wyceniane według historycznej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia wyrażonych w walucie 
obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji oraz

• pozycje niepieniężne wyceniane w wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu 
kursów wymiany, które obowiązywały w dniu, na który wartość godziwa została ustalona.

Różnice kursowe powstające z tytułu rozliczania pozycji pieniężnych lub z tytułu przeliczania pozycji pieniężnych po 
kursach innych niż te, po których zostały one przeliczone w momencie ich początkowego ujęcia w danym okresie lub 
w poprzednich sprawozdaniach fi nansowych, Grupa ujmuje w wyniku fi nansowym okresu, w którym powstają, z wyjątkiem 
pozycji pieniężnych stanowiących zabezpieczenie ryzyka walutowego, ujmowanych zgodnie z zasadami rachunkowości 
zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Różnice kursowe ujmowane są w rachunku zysków i strat w kwocie netto.

Sprawozdania fi nansowe jednostek zagranicznych dla celów konsolidacji przeliczane są na walutę polską w następu-
jący sposób:
• aktywa i pasywa każdego prezentowanego bilansu, po kursie zamknięcia na dany dzień bilansowy;
• odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursach wymiany na dzień zawarcia transakcji. Różnice kursowe 

powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako odrębny składnik.

Szacunki i założenia Zarządu
Sporządzenie sprawozdania fi nansowego zgodnie z MSSF wymaga od zarządu dokonania profesjonalnych osądów, 
szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów 
oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz różnych innych 
czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego 
osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł.

W istotnych kwestiach Zarząd dokonując szacunku opiera się na opiniach niezależnych ekspertów.
Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej.

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfi kacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujmowana 
w okresie, w którym zostały one dokonane, jeżeli dotyczy to wyłącznie tego okresu lub w okresie bieżącym i okresach 
przyszłych, jeżeli zmiany dotyczą zarówno okresu bieżącego jak i okresów przyszłych.

Zmiany zasad, zmiany szacunków, błędy lat poprzednich
Zmianę zasad (polityki) rachunkowości dokonuje się w przypadku:
• zmiany przepisów prawnych dotyczących rachunkowości;
• gdy doprowadzi to do tego, iż zawarte w sprawozdaniu fi nansowym informacje o wpływie transakcji, innych zdarzeń 

i warunków na sytuację fi nansową, wynik fi nansowy czy też przepływy pieniężne, będą bardziej przydatne i wiarygodne.

W przypadku dokonania zmian zasad (polityki) rachunkowości zakłada się, że nowe zasady (polityka) rachunkowości 
były stosowane od zawsze. Korekty z tym związane wykazuje się jako korekty kapitału własnego – w pozycji zyski za-
trzymane. Dla zapewnienia porównywalności danych należy dokonać odpowiednich zmian sprawozdań fi nansowych 
(danych porównywalnych) za lata poprzednie w taki sposób, aby sprawozdania te również uwzględniały dokonane 
zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

Pozycje sprawozdania fi nansowego ustalone na podstawie szacunku podlegają weryfi kacji w sytuacji, gdy zmienią się 
okoliczności będące podstawą dokonanych szacunków lub w wyniku pozyskania nowych informacji, postępującego 
rozwoju wypadków czy zdobycia większego doświadczenia.

Korekty spowodowane usunięciem istotnych błędów poprzednich okresów odnosi się na kapitał własny – w pozycji 
zyski zatrzymane. Przy sporządzaniu sprawozdania fi nansowego należy przyjąć założenie, że błąd został skorygowany 
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już w okresie, w którym został popełniony. Oznacza to, że kwota korekty odnoszącej się do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego powinna być uwzględniona w rachunku zysków i strat tego okresu.

Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się ze środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących, jeżeli stanowią inte-
gralną część zarządzania środkami pieniężnymi.
Otrzymane dywidendy wykazuje się w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej.

Wypłacone dywidendy wykazuje się w przepływach pieniężnych z działalności fi nansowej.

Zapłacone odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych oraz 
leasingu fi nansowego wykazuje się w przepływach z działalności fi nansowej. Pozostałe zapłacone odsetki wykazuje się 
w przepływach z działalności operacyjnej.

Otrzymane odsetki z tytułu leasingu fi nansowego, udzielonych pożyczek oraz krótkoterminowych papierów wartościo-
wych wykazuje się w przepływach z działalności inwestycyjnej. Pozostałe otrzymane odsetki wykazuje się w przepływach 
z działalności operacyjnej.

Przypływy pieniężne z tytułu podatku dochodowego zalicza się do działalności operacyjnej.

Połączenia jednostek gospodarczych
Połączenia jednostek gospodarczych rozlicza się metodą nabycia. Zastosowanie tej metody polega na wykonaniu 
następujących czynności:
• identyfi kacji jednostki przejmującej;
• wycenie kosztu połączenia jednostek;
• przypisaniu, na dzień przyjęcia, kosztu połączenia jednostek gospodarczych przejmowanym aktywom oraz branym 

na siebie zobowiązaniom i zobowiązaniom warunkowym.

Wartość godziwą aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych dla potrzeb przypisywania kosztu połączenia jed-
nostek gospodarczych ustala się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku B do MSSF 3.

Różnicę między ceną nabycia a wartością godziwą aktywów netto ujmuje się jako wartość fi rmy.

Nadwyżkę wartości godziwej identyfi kowalnych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad ceną nabycia 
ujmuje się jako pozostały przychód operacyjny okresu.

Wartość fi rmy
Wartość fi rmy na dzień połączenia wycenia się według jej ceny nabycia, stanowiącej nadwyżkę kosztu połączenia 
jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfi ko-
wania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych ustalonych na dzień przejęcia (wszystkie istotne dni wymiany 
w przypadku przejęć będących wynikiem kilku następujących po sobie transakcji).

Wartość fi rmy podlega przypisaniu do ośrodków (grup ośrodków) wypracowujących środki pieniężne na dzień połączenia 
jednostek gospodarczych.

Wartość fi rmy poddawana jest testowi na utratę wartości przed końcem okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło 
połączenie, a następnie w każdym kolejnym rocznym okresie sprawozdawczym. W przypadku wystąpienia przesłanek 
wskazujących na utratę wartości, test na utratę wartości przeprowadza się przed końcem każdego okresu sprawozdaw-
czego, w którym wystąpiły takie przesłanki.

Wartość fi rmy wycenia się na dzień sprawozdawczy według ceny nabycia pomniejszonej o łączne dotychczasowe odpisy 
aktualizujące z tytułu utraty wartości oraz zmniejszenia z tytułu zbycia części udziałów, do których była ona uprzednio 
przypisana. Odpisy aktualizujące do wysokości przypisanej do danego ośrodka (grupy ośrodków) wypracowującego 
środki pieniężne wartości fi rmy nie podlegają odwróceniu.
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Nadwyżka wartości godziwej identyfi kowalnych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad ceną 
nabycia

Jeżeli udział jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfi kowania aktywów, zobowiązań 
i zobowiązań warunkowych przewyższa koszt połączenia jednostek gospodarczych, jednostka przejmująca ponownie 
ocenia identyfi kację i wycenę możliwych do zidentyfi kowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jed-
nostki przejmowanej oraz wycenę kosztu połączenia, a następnie ujmuje w rachunku zysków i strat okresu, w którym 
nastąpiło połączenie ewentualną nadwyżkę pozostałą po dokonaniu ponownej oceny.

Wpływ nowych Standardów i interpretacji na sprawozdanie fi nansowe Grupy
Na dzień 31 grudnia 2007 roku zostały opublikowane nowe standardy, zmiany i interpretacje do Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej, dotyczące:
• IFRIC 11 – „Wydanie akcji w ramach grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych” – data wejścia w życie 1 marca 

2007 roku (dla rocznych okresów rozpoczynających się w tym dniu i później);
• IFRIC 12 – „Umowy usług koncesjonowanych” – data wejścia w życie 1 stycznia 2008 roku;
• IFRIC 13 – „Programy lojalnościowe” – data wejścia w życie 1 lipca 2008 roku;
• IFRIC 14 – „Ograniczenia w rozpoznawaniu aktywów programów określonych świadczeń pracowniczych, wymogi 

minimalnego fi nansowania i ich interakcje” – data wejścia w życie 1 lipca 2008 roku;
• MSSF 2 – „Płatności w formie akcji” – data wejścia w życie 1 stycznia 2009 roku;
• MSSF 3 – „Połączenie jednostek gospodarczych” – data wejścia w życie 1 lipca 2009;
• MSSF 8 – „Segmenty operacyjne” – data wejścia w życie 1 stycznia 2009 roku;
• MSR 1 – „Prezentacja sprawozdań fi nansowych” – data wejścia w życie 1 stycznia 2009;
• MSR 23 – „Koszty fi nansowania zewnętrznego” – data wejścia w życie 1 stycznia 2009 roku;
• MSR 27 – „Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdania Finansowe” – data wejścia w życie 1 lipca 2009;
• MSR 32 – „Instrumenty fi nansowe: Prezentacja” – data wejścia w życie 1 stycznia 2009.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wszystkie wyżej wymienione standardy i interpretacje oczekują na zatwierdzenie przez 
Unię Europejską.

Grupa dokonała oceny skutków zastosowania tych interpretacji i zmian standardów i zidentyfi kowała, że zmiany w MSR 
23 mogą w największym stopniu wpłynąć na sprawozdanie fi nansowe. Ze względu na brak rozpoznawania kosztów fi -
nansowania zewnętrznego w rachunku zysków i strat zmiany spowodują spadek kosztów fi nansowych z jednoczesnym 
wzrostem kosztów związanych z amortyzacją majątku trwałego począwszy od chwili oddania inwestycji do użytkowania. 
Koszty fi nansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu 
składnika aktywów będą aktywowane jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika a następnie 
amortyzowane zgodnie z ekonomicznym okresem użytkowania składnika aktywów. Z uwagi na fakt, że w niektórych 
przypadkach trudno określić związek miedzy pożyczką lub kredytem a konkretnym składnikiem aktywów spółki z Grupy 
Kapitałowej w chwili obecnej przeprowadzają analizę fi nansowania zewnętrznego w celu zachowania współmierności 
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowadzonych inwestycji. Począwszy od stycznia 2009 roku Grupa wprowadzi 
prospektywnie zmiany w polityce rachunkowości dotyczące fi nansowania zewnętrznego, zgodnie z nowelizacją MSR 
23 dotychczas stosowane rozwiązanie nie będzie możliwe.

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym Grupa rozpoznała w rachunku zysków i strat efekt fi nansowa-
nia zewnętrznego w wysokości (20 923) tysiące złotych w 2007 roku i odpowiednio (221 730) tysięcy złotych w 2006 roku, 
wynikający z nadwyżki ujemnych różnic kursowych i kosztów odsetek.

Według wstępnej oceny pozostałe zmiany w wymienionych standardach nie będą miały znaczącego wpływu na spra-
wozdanie fi nansowe Grupy.

b) Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe Grupy obejmuje dane PKN ORLEN S.A., dane kontrolowanych przezeń 
jednostek zależnych oraz jednostek współkontrolowanych (wspólnych przedsięwzięć), sporządzane na ten sam dzień 
sprawozdawczy, co jednostkowe sprawozdanie fi nansowe PKN ORLEN S.A. i przy zastosowaniu tych samych zasad 
rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach. 
Dane jednostek zależnych i jednostek współkontrolowanych (wspólnych przedsięwzięć), które łącznie nie wpływają 
istotnie na sprawozdanie fi nansowe Grupy Kapitałowej mogą nie podlegać konsolidacji; w takim przypadku udziały 
w tych jednostkach wyceniane są metodą praw własności.
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Jednostki zależne
Jednostki zależne są to jednostki, nad którymi Grupa sprawuje kontrolę. Przyjmuje się, że Grupa sprawuje kontrolę nad 
jednostką, jeżeli posiada zdolność do kierowania polityką fi nansową i operacyjną jednostki w taki sposób, aby czerpać 
korzyści z jej działalności. W szczególności warunek ten jest spełniony, gdy posiada ona bezpośrednio lub pośrednio 
więcej niż 50% praw głosu w danej jednostce gospodarczej, które nie są w żaden istotny sposób umownie lub faktycznie 
ograniczone, a kierowanie polityką fi nansową i operacyjną jednostki jest faktycznie sprawowane.

Jednostki zależne (z wyłączeniem jednostek przeznaczonych do sprzedaży) podlegają konsolidacji metodą pełną. 
Metoda ta polega na sumowaniu wszystkich pozycji aktywów, pasywów, przychodów i kosztów sprawozdań jednostki 
dominującej i jednostek zależnych, a następnie zastosowaniu odpowiednich procedur konsolidacyjnych.

Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych
Udziały we wspólnych przedsięwzięciach to inwestycje gdzie Grupa sprawuje współkontrolę. Przyjmuje się, że Grupa 
sprawuje współkontrolę, gdy strategiczne decyzje fi nansowe i operacyjne wymagają jednomyślnej zgody stron współ-
kontrolujących. Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych konsolidowane są metodą proporcjonalną. Metoda ta 
polega na ujmowaniu proporcjonalnego udziału w aktywach, pasywach, przychodach i kosztach jednostki współkon-
trolowanej, które są indywidualnie sumowane z podobnymi pozycjami w skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym 
z zastosowaniem odpowiednich procedur konsolidacyjnych.

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych (jednostkach, na które spółka wywiera znaczący wpływ, ale nie sprawuje 
nad nimi kontroli ani współkontroli) ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym metodą praw wła-
sności, na podstawie danych fi nansowych pochodzących ze sprawozdań fi nansowych tych jednostek, sporządzonych 
na ten sam dzień sprawozdawczy, co jednostkowe sprawozdanie fi nansowe Spółki dominującej i przy zastosowaniu 
tych samych zasad rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbli-
żonych okolicznościach. Po zastosowaniu metody praw własności inwestycja podlega ocenie pod kątem ewentualnej 
utraty wartości.

Przyjmuje się, że Grupa wywiera znaczący wpływ na jednostkę, jeżeli posiada zdolność do uczestniczenia w podejmo-
waniu decyzji w sprawach polityki fi nansowej i operacyjnej jednostki. W szczególności warunek ten jest spełniony, gdy 
posiada ona bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 20%, a nie więcej niż 50% praw głosu w danej jednostce gospodarczej, 
a uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w sprawach polityki fi nansowej i operacyjnej jednostki nie jest umownie ani 
faktycznie ograniczone oraz jest faktycznie sprawowane.

Procedury konsolidacyjne
Skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe sporządza się przy zastosowaniu metod konsolidacji pełnej i proporcjonalnej. 
Do wyceny udziałów stosuje się metodę praw własności.

W celu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego stosuje się następujące procedury konsolidacyjne:
• wyłączenie wartości bilansowej inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych oraz tej części ka-

pitału własnego, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej;
• określenie udziału mniejszości w zysku lub stracie netto konsolidowanych jednostek zależnych za dany okres spra-

wozdawczy;
• określenie i zaprezentowanie oddzielnie od kapitału własnego jednostki dominującej udziału mniejszości w aktywach 

netto konsolidowanych jednostek zależnych;
• wyłączenie salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej;
• wyłączenie wszelkich niezrealizowanych zysków lub strat powstałych na transakcjach w obrębie Grupy Kapitałowej;
• wyłączenie przychodów oraz kosztów związanych z transakcjami wewnątrz Grupy.

Skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe jest to sprawozdanie Grupy Kapitałowej sporządzone w taki sposób, jakby 
było ono sprawozdaniem pojedynczej jednostki.
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5. Rzeczowe aktywa trwałe

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Grunty 758 324 773 450

Budynki i budowle 8 905 383 8 839 615

Urządzenia techniczne i maszyny 11 829 724 13 629 257

Środki transportu i pozostałe 857 673 875 065

Środki trwałe w budowie 2 482 821 1 082 294

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 24 833 925 25 199 681

Zmiany rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych:

Grunty
Budynki

i budowle
Urządzenia 
techniczne

Środki 
transportu 
i pozostałe

Środki 
trwałe 

w budowie Razem

Wartość księgowa brutto

1 stycznia 2007 837 976 12 408 079 21 625 445 1 585 247 1 131 323 37 588 070

Zwiększenia 13 244 80 611 128 240 188 490 3 423 019 3 833 604

Reklasyfi kacje* 32 305 809 957 817 987 110 080 (1 841 411) (71 082)

Zmniejszenia (35 079) (154 449) (214 454) (168 595) (16 029) (588 606)

Różnice kursowe wynikające z przeliczenia Grupy UnipetroI, 
Grupy Mažeikių Nafta i ORLEN Deutschland AG (26 523) (220 011) (1 249 035) (49 458) (171 777) (1 716 804)

31 grudnia 2007 821 923 12 924 187 21 108 183 1 665 764 2 525 125 39 045 182

1 stycznia 2006 792 255 11 273 174 15 600 629 1 256 077 1 051 702 29 973 837

Zwiększenia 1 384 100 752 154 890 103 400 1 818 520 2 178 946

Reklasyfi kacje** 38 057 890 534 831 858 161 943 (2 018 750) (96 358)

Zmniejszenia (16 277) (673 199) (1 580 885) (156 947) (60 492) (2 487 800)

Zwiększenia z tytułu nabycia Grupy Mažeikių Nafta 6 700 673 012 6 260 954 203 627 330 615 7 474 908

Różnice kursowe wynikające z przeliczenia Grupy Unipetrol 
i ORLEN Deutschland AG 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

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące

1 stycznia 2007 64 526 3 568 464 7 996 188 710 182 49 029 12 388 389

Amortyzacja 618 565 108 1 595 653 184 317 – 2 345 696

Inne zwiększenia 1 9 356 4 501 37 941 – 51 799

Odpisy aktualizujące (636) 3 090 4 445 8 880 (6 228) 9 551

Zmniejszenia umorzenia z tytułu likwidacji i sprzedaży 
rzeczowych aktywów trwałych i pozostałe zmniejszenia (55) (91 177) (168 786) (121 536) – (381 554)

Różnice kursowe wynikające z przeliczenia Grupy UnipetroI, 
Grupy Mažeikių Nafta i ORLEN Deutschland AG*** (855) (36 037) (153 542) (11 693) (497) (202 624)

31 grudnia 2007 63 599 4 018 804 9 278 459 808 091 42 304 14 211 257

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 zwiększenia 411 6 592 42 020 25 878 – 74 901

Odpisy aktualizujące (3 421) (89 837) (215 372) (1 543) (2 523) (312 696)

Zmniejszenia umorzenia z tytułu likwidacji i sprzedaży 
rzeczowych aktywów trwałych i pozostałe zmniejszenia (23) (179 548) (819 805) (123 802) – (1 123 178)

Różnice kursowe wynikające z przeliczenia Grupy Unipetrol 
i ORLEN Deutschland AG 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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Grunty
Budynki

i budowle
Urządzenia 
techniczne

Środki 
transportu 
i pozostałe

Środki 
trwałe 

w budowie Razem

Wartość księgowa netto

1 stycznia 2007 773 450 8 839 615 13 629 257 875 065 1 082 294 25 199 681

31 grudnia 2007 758 324 8 905 383 11 829 724 857 673 2 482 821 24 833 925

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

* Przeniesienia ze środków trwałych w budowie na poszczególne grupy rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 1 770 035 tysięcy złotych, wartości 
niematerialne w wysokości 67 752 tysięcy złotych i prawo wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 3 624 tysięcy złotych.
** Przeniesienia ze środków trwałych w budowie na poszczególne grupy rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 1 956 133 tysięcy złotych, wartości 
niematerialne w wysokości 46 812 tysięcy złotych i prawo wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 15 805 tysięcy złotych.
*** W tym różnice kursowe wynikające z odpisów aktualizujących w wysokości (12 980) tysięcy złotych.

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31 grudnia 2007 i 31 grudnia 2006 roku wynosiły odpowiednio 
568 366 tysięcy złotych i 571 795 tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości dokonała weryfi kacji przyjętych 
wcześniej okresów użytkowania rzeczowych aktywów trwałych. Gdyby w 2007 roku zastosowano ubiegłoroczne okresy 
użytkowania amortyzacja byłaby większa o 58 291 tysiące złotych.

Wartość brutto w pełni zamortyzowanych rzeczowych aktywów trwałych będących nadal w użytkowaniu wynosi 
1 927 622 tysiące złotych na dzień 31 grudnia 2007 roku i 1 749 347 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Odpisy aktualizujące wykazane w ruchu rzeczowego majątku trwałego stanowią różnicę między wartością księgową netto 
aktywów a ich wartością odzyskiwalną. Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego powiększają koszty operacyjne.

Składniki rzeczowego majątku trwałego o wartości bilansowej 1 124 988 tysięcy złotych stanowiły zabezpieczenie 
zobowiązań Grupy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2007 roku i 1 263 602 tysięcy złotych na dzień 
31 grudnia 2006 roku.

6. Inwestycje w nieruchomości

W 2007 i 2006 roku wystąpiły następujące zmiany w inwestycjach w nieruchomości:

20072007 2006

Inwestycje w nieruchomości na początek okresu 34 925 11 557

Przeklasyfi kowanie z rzeczowych aktywów trwałych 33 153 20 943

Zwiększenie z tytułu nowokonsolidowanych spółek – 4 331

Zakup 1 244 –

Przeklasyfi kowanie na rzeczowe aktywa trwałe – (1 445)

Korekta wyceny do wartości godziwej 189 (357)

Różnice kursowe (677) –

Pozostałe 242 (104)

Inwestycje w nieruchomości na koniec okresu 69 076 34 925

Składnikami inwestycji w nieruchomości Grupy są: budynki socjalno-biurowe, częściowo przeznaczone pod wynajem, 
o wartości bilansowej 69 076 tysiące złotych na dzień 31 grudnia 2007 roku i 34 925 tysięcy złotych na 31 grudnia 2006 roku.

W 2007 roku i w 2006 roku Grupa uzyskała przychody z czynszów dotyczących nieruchomości inwestycyjnych w wyso-
kości 7 114 tysięcy złotych i odpowiednio 3 333 tysiące złotych.

Bezpośrednie koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych, które w danym okresie przyniosły przychody 
z czynszów wyniosły odpowiednio 2 831 tysięcy złotych w 2007 roku i 4 463 tysięcy złotych w 2006 roku. Bezpośrednie 
koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych, które w danym okresie nie przyniosły przychodów z czyn-
szów wyniosły odpowiednio 4 082 tysięcy złotych w 2007 roku i 480 tysięcy złotych w 2006 roku.
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W zależności od charakteru inwestycji w nieruchomości do oszacowania wartości godziwej niezależny rzeczoznawca 
majątkowy zastosował metody porównawczą i dochodową. Metodę porównawczą stosowano przy założeniu, że wartość 
wycenianej nieruchomości jest równa cenie, jaką uzyskamy na rynku za nieruchomość o podobnym charakterze. W me-
todzie dochodowej obliczenia przeprowadzono przy użyciu techniki dyskontowania strumieni pieniężnych, ze względu na 
zmienność dochodów w przewidywanej przyszłości. W analizie zastosowano 5-letni okres prognozy. Do dyskontowania 
zastosowano stopę dyskonta odzwierciedlającą wymaganą przez nabywców nieruchomości relację pomiędzy rocznym 
dochodem uzyskiwanym z nieruchomości a nakładami, jakie należy ponieść na ich zakup. Prognozy zdyskontowanych 
przepływów środków pieniężnych dla wycenianych obiektów uwzględniają warunki zawarte we wszystkich umowach 
najmu oraz dowody zewnętrzne, takie jak aktualne rynkowe stawki najmu podobnych obiektów, tak samo zlokalizowa-
nych i będących w takim samym stanie technicznym i standardzie oraz służące podobnym celom.

7. Wartości niematerialne

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Patenty, znaki towarowe i licencje 471 617 460 148

Oprogramowanie 31 423 30 287

Pozostałe* 27 930 129 348

Wartości niematerialne razem 530 970 619 783

* W tym wycena nabytych praw do emisji CO2 w Grupie Możejki w wysokości 88 771 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Zmiany stanu wartości niematerialnych przedstawiały się następująco:

Oprogramowanie
Patenty, znaki 

towarowe i licencje Pozostałe Razem

Wartość księgowa brutto

1 stycznia 2007 151 709 780 230 155 006 1 086 945

Nabycie 10 352 12 802 9 006 32 160

Inne zwiększenia 3 177 11 236 3 505 17 918

Reklasyfi kacje* 7 496 51 052 9 204 67 752

Zmniejszenia (9 801) (6 096) (108 647) (124 544)

Różnice kursowe wynikające z przeliczenia Grupy Unipetrol, Grupy 
Mažeikių Nafta i ORLEN Deutschland AG (6 825) (10 962) (6 973) (24 760)

31 grudnia 2007 156 108 838 262 61 101 1 055 471

1 stycznia 2006 134 077 771 210 54 468 959 755

Nabycie 6 785 5 096 7 529 19 410

Inne zwiększenia 55 6 950 4 970 11 975

Reklasyfi kacje* 4 242 36 513 6 057 46 812

Zmniejszenia (6 598) (55 249) (23 153) (85 000)

Zwiększenia z tytułu nabycia Grupy Mažeikių Nafta 8 491 1 337 102 916 112 744

Różnice kursowe wynikające z przeliczenia Grupy Unipetrol 
i ORLEN Deutschland AG 4 657 14 373 2 219 21 249

31 grudnia 2006 151 709 780 230 155 006 1 086 945

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące

1 stycznia 2007 121 422 320 082 25 658 467 162

Amortyzacja 13 904 50 787 19 779 84 470

Inne zwiększenia 275 66 7 703 8 044

Odpisy aktualizujące 77 (29) (22) 26

Zmniejszenia umorzenia z tytułu likwidacji i sprzedaży wartości 
niematerialnych i pozostałe zmniejszenia (6 687) (1 781) (19 343) (27 811)

Różnice kursowe wynikające z przeliczenia Grupy Unipetrol, Grupy 
Mažeikių Nafta i ORLEN Deutschland AG** (4 306) (2 480) (604) (7 390)

31 grudnia 2007 124 685 366 645 33 171 524 501
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Oprogramowanie
Patenty, znaki 

towarowe i licencje Pozostałe Razem

1 stycznia 2006 109 595 312 049 24 944 446 588

Amortyzacja 13 717 49 623 4 627 67 967

Inne zwiększenia 223 3 990 4 149 8 362

Odpisy aktualizujące – (33 844) 19 (33 825)

Zmniejszenia umorzenia z tytułu likwidacji i sprzedaży wartości 
niematerialnych i pozostałe zmniejszenia (6 144) (16 633) (9 019) (31 796)

Różnice kursowe wynikające z przeliczenia Grupy Unipetrol 
i ORLEN Deutschland AG 4 031 4 897 938 9 866

31 grudnia 2006 121 422 320 082 25 658 467 162

Wartość księgowa netto

1 stycznia 2007 30 287 460 148 129 348 619 783

31 grudnia 2007 31 423 471 617 27 930 530 970

1 stycznia 2006 24 482 459 161 29 524 513 167

31 grudnia 2006 30 287 460 148 129 348 619 783

*  Przeniesienia ze środków trwałych w budowie.
** W tym różnice kursowe wynikające z odpisów aktualizujących w wysokości (65) tysięcy złotych.

Odpisy aktualizujące wartości niematerialne wynosiły na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku odpowiednio 
1 793 tysiące złotych i 1 832 tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości dokonała weryfi kacji przyjętych wcześniej 
okresów użytkowania wartości niematerialnych. Gdyby w 2007 roku zastosowano ubiegłoroczne okresy użytkowania to 
nie spowodowałoby to istotnej korekty amortyzacji.

Wartość brutto wszystkich, w pełni zamortyzowanych, wartości niematerialnych będących nadal w użytkowaniu wynosi 
217 856 tysięcy złotych na 31 grudnia 2007 roku i 218 819 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Prawa do emisji CO2
Grupa rozpoznała w sprawozdaniu fi nansowym otrzymane nieodpłatnie prawa do emisji CO2 na podstawie obowiązujących 
państwowych uregulowań prawnych wynikających z przyjętego przez Unię Europejską Protokołu z Kioto z 11 grudnia 
1997 roku do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych. Przyznane nieodpłatnie 
prawa do emisji Grupa ujmuje w bilansie w wartościach niematerialnych. W ewidencji zostały ujęte prawa przyznane 
na okres 3 lat, jako różnica pomiędzy przychodami przyszłych okresów, z tytułu otrzymania nieodpłatnego prawa a ich 
wartością godziwą na dzień przyznania tych praw.

Sprzedaż praw do emisji ujmuje się jako zysk lub stratę w pozycji pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych okresu 
sprawozdawczego, w którym te prawa zostały sprzedane. Zysk/stratę na sprzedaży praw do emisji ustala się jako różnicę 
pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto a ich wartością ewidencyjną netto.

Informacja na temat przyznanych praw i ujęcia ich w bilansie Ilość (Mg) Wartość (w tys. zł)

Uprawnienia do emisji nabyte w Grupie w 2005 roku na 3-Ietni okres rozliczeniowy 35 333 094 2 867 314

Rzeczywiste wykorzystanie praw w 2005 roku (10 310 051) (852 246)

Rzeczywiste wykorzystanie praw w 2006 roku (10 459 646) (864 495)

Zbycie praw do emisji w 2006 roku (ilość i wartość wg ewidencji) (734 951) (63 175)

Prawa do emisji do wykorzystania w 2007 roku 13 828 446 1 087 398

Zbycie praw do emisji w 2007 roku (ilość i wartość wg ewidencji) (2 005 825) (152 729)

Szacunkowe emisje w 2007 roku (10 084 414) (796 526)

Zmniejszenia z tytułu zmiany składu Grupy Kapitałowej (482 003) (39 427)

Prawa do emisji CO2 na 31 grudnia 2007 roku 1 256 204 98 716

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2007 roku rozpoznany został zysk ze zbycia praw do emisji CO2 w wy-
sokości 4 908 tysięcy złotych.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania fi nansowego nastąpiło rozliczenie nieodpłatnie przyznanych praw do 
emisji CO2 w 2007 roku. Zgodnie ze skorygowanymi i zweryfi kowanymi przez uprawnionego niezależnego weryfi katora 
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danymi, całkowita wielkość emisji w 2007 roku wyniosła 9 416 965 Mg CO2, co odpowiada 9 416 965 prawom do emisji. 
Uprawnienia te zostały umorzone w marcu 2008 roku. W wyniku rozliczenia pozostało 1 036 559 niewykorzystanych praw 
do emisji. W I kwartale 2008 roku sprzedano 481 832 uprawnień oraz umorzono 442 888 uprawnienia. Pozostała nadwyżka, 
tj. 111 839 uprawnień zostanie automatycznie umorzona w dniu 1 maja 2008 roku, o ile nie zostanie wcześniej sprzedana.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku w skonsolidowanym bilansie Grupy wartość netto przyznanych praw, stanowiąca różnicę 
pomiędzy przyznanymi prawami a przychodami przyszłych okresów z tytułu nieodpłatnego otrzymania praw do emisji, 
wynosi zero.

Informacja na temat praw nabytych poprzez transakcję połączenia z Grupą Możejki Ilość (Mg) Wartość (w tys. zł)

Prawa do emisji CO2 na 31 grudnia 2006 roku 3 617 481 88 771

Szacunkowe emisje w I kwartale 2007 roku (467 548) (9 597)

Szacunkowe emisje w II kwartale 2007 roku (476 258) (1 948)

Szacunkowe emisje w III kwartale 2007 roku (461 135) (180)

Szacunkowe emisje w IV kwartale 2007 roku (251 807) (67)

Zbycie praw do emisji w II kwartale 2007 roku (ilość i wartość wg ewidencji) (1 600 000) (7 388)

Umorzenie praw do emisji CO2, które wygasły na dzień 31 grudnia 2007 roku, z tytułu 
zakończenia 3-letniego okresu rozliczeniowego* (360 733) (63 128)

Różnice kursowe (6 463)

Prawa do emisji CO2 na 31 grudnia 2007 roku – –

* W tym wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość praw do emisji CO2 w wysokości 63 019 tysięcy złotych, wartość netto umorzonych praw do emisji 
tj. po wykorzystaniu odpisu aktualizującego wynosiła 109 tysięcy złotych.

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2007 roku w Grupie Możejki rozpoznana została strata ze zbycia praw 
do emisji CO2 w wysokości 6 915 tysięcy złotych.

Świadectwa pochodzenia z kogeneracji
Na podstawie obowiązujących państwowych uregulowań prawnych wynikających z przyjętej przez Unię Europejską Dyrek-
tywy 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 roku Grupa rozpoznała w sprawozdaniu fi nansowym świadectwa pochodzenia 
z kogeneracji związane z wytworzeniem energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji („energii czerwonej”).

Na dzień 31 grudnia 2007 roku w bilansie Grupy wartość netto przyznanych praw, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością 
godziwą praw a przychodami przyszłych okresów z tytułu nieodpłatnego otrzymania praw, wynosi zero.

Sprzedaż otrzymanych nieodpłatnie praw do energii czerwonej ujmuje się jako zysk w pozycji pozostałych przychodów 
operacyjnych okresu sprawozdawczego, w którym prawa te zostały sprzedane.

W 2007 roku Grupa posiadała przyznane świadectwa pochodzenia w ilości 1 058 625 MWh. Wartość tych świadectw 
wynosiła 18 632 tysiące złotych.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu
Grupa rozpoznała w ewidencji pozabilansowej prawa wieczystego użytkowania gruntu, otrzymane na mocy decyzji ad-
ministracyjnej, w wysokości 1 011 178 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2007 roku i 1 042 248 tysięcy złotych na dzień 
31 grudnia 2006 roku. Prawa te były wycenione wg wartości godziwej na dzień 1 stycznia 2004 roku.

Koncesje
Na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa posiadała koncesje z tytułu usług polegających na świadczeniach publicznych, 
z tytułu których wnoszone są coroczne opłaty obciążające wynik fi nansowy danego okresu.

Spółki Grupy Kapitałowej jako właściciele poszczególnych koncesji wydanych przez odpowiednie organy administracji 
publicznej dysponują koncesjami w szczególności na:
• Wytwarzanie paliw ciekłych;
• Obrót paliwami ciekłymi;
• Magazynowanie paliw ciekłych;
• Obrót paliwami gazowymi;
• Dystrybucja paliw gazowych;
• Krajowy transport paliw;
• Wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego;
• Wytwarzanie energii elektrycznej;
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• Obrót energią elektryczną;
• Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej;
• Wytwarzanie ciepła;
• Obrót ciepłem;
• Przesyłanie i dystrybucja ciepła;
• Magazynowanie węglowodorów płynnych;
• Eksploatacja złoża soli kamiennej;
• Rozpoznanie złoża soli kamiennej;
• Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Koncesje na obrót paliwami ciekłymi i gazowymi, wytwarzanie i magazynowanie paliw ciekłych, dystrybucję paliw gazowych, 
wytwarzanie, obrót oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, wytwarzanie, obrót, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej 
wydane są w większości przypadków na okres 10 lat. Koncesje na krajowy transport paliw oraz wykonywanie międzynaro-
dowego zarobkowego przewozu drogowego wydane są na okres od 5 do 50 lat. Koncesje na magazynowanie węglowodorów 
płynnych (do 1 września 2029 roku) i eksploatację złoża soli kamiennej (do 29 kwietnia 2033 roku) wydane są na okres 
30 lat a koncesja na rozpoznanie złoża soli kamiennej (do 3 lutego 2012 roku) wydana została na okres 6 lat. Koncesje na 
poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wydawane są na okres 5 lat (do 30 listopada 2012 roku).

8. Wartość fi rmy

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Wartość fi rmy z konsolidacji:

ORLEN PetroTank Sp. z o.o. 11 298 11 298

Ship-Service S.A. 3 145 3 145

PetroProfi t Sp. z o.o. 1 175 1 175

ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. 4 597 9 886

Wartość fi rmy spółek Grupy Mažeikių Nafta 1 296 1 301

Ceska Rafi nerska 6 674 –

Pozostałe 831 658

Razem wartość fi rmy z konsolidacji 29 016 27 463

Wartość fi rmy z połączenia:

Basell Orlen Polyolefi ns Sp. z o.o. 51 902 51 146

Wartość fi rmy spółek z Grupy Unipetrol 33 360 34 472

SpoIana a.s. – 8 218

ORLEN Deutschland AG 7 646 9 256

AB Mažeikių Elektrine 10 392 12 509

Pozostałe 149 640

Razem wartość fi rmy z połączenia 103 449 116 241

Razem wartość fi rmy 132 465 143 704

W 2007 i 2006 roku wystąpiły następujące zmiany wartości fi rmy:

za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Wartość fi rmy z konsolidacji na początek okresu 27 463 17 630

Zwiększenia 7 001 316 292

EtyIobenzen Sp. z o.o. 175 305 105

Grupa Mažeikių Nafta 152 1 301

ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. – 9 886

Ceska Rafi nerska 6 674 –

Zmniejszenia (5 293) (306 459)

Wartość fi rmy spółek Grupy Mažeikių Nafta – (305 105)

Utrata vvartości fi rmy ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. (5 293) –

Pozostałe – (1 354)
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za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Różnice kursowe (155) –

Wartości fi rmy z konsolidacji na koniec okresu 29 016 27 463

Wartość fi rmy z połączenia na początek okresu 116 241 97 817

Zwiększenia 756 20 727

Mažeikių Elektrine – 12 509

SpoIana a.s. – 8 218

Basell Orlen Polyolefi ns Sp. z o.o. 756 –

Zmniejszenia (9 506) (3 932)

Wartość fi rmy spółek z Grupy Unipetrol – (2 833)

Utrata wartości fi rmy SpoIana (7 953) –

ORLEN Deutschland AG (1 064) (1 099)

Pozostałe (489) –

Różnice kursowe (4 042) 1 629

Wartości fi rmy z połączenia na koniec okresu 103 449 116 241

9. Długoterminowe aktywa fi nansowe

a) Aktywa dostępne do sprzedaży*

Siedziba
31 grudnia 31 grudnia 

20072007
31 grudnia 

2006

Udział Grupy w kapitale
zakładowym / w ogólnej liczbie

głosów
Podstawowa 

działalność
na 31 grudniana 31 grudnia

20072007
na 31 grudnia

2006
  

AGROBOHEMIE a.s. Republika 
Czeska – 

Praga

– 263 201 – 50,00% sprzedaż hurtowa

Synthesia a.s
(dawniej Aliachem a.s.)

Republika 
Czeska – 

Pardubice

– 245 794 – 38,90% produkcja wyrobów 
chemicznych

Telewizja Familijna S.A.** Polska – 
Warszawa

26 004 26 004 11,96%/9,61% 11,96%/9,61% działalność radiowa 
i telewizyjna

SK Eurochem Sp. z o.o. Polska – 
Włocławek

25 203 25 203 17,37% 17,37% produkcja wyrobów 
chemicznych

Naftoport Sp. z o.o. Polska – 
Gdańsk

31 026 31 026 14,10% 14,10% budowa i eksploatacja 
stanowisk 

przeładunkowych 
paliw płynnych

Pozostałe 19 325 23 150

Razem 101 558 614 378

Odpis z tytułu utraty wartości 
Telewizja Familijna

(26 004) (26 004)

Odpisy z tytułu utraty wartości 
pozostałe

(13 232) (17 442)

Razem odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości

(39 236) (43 446)

Wartość netto aktywów 
dostępnych do sprzedaży

62 322 570 932

*  Aktywa te nie stanowią aktywów sklasyfi kowanych jako przeznaczone do sprzedaży
** W dniu 8 kwietnia 2003 roku ogłoszono upadłość spółki Telewizja Familijna S.A.; wartość księgowa akcji i obligacji na 31 grudnia 2007 roku i na 31 grudnia 
2006 roku jest objęta odpisem aktualizującym w pełnej wysokości.
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b) Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności

Telewizja Familijna S.A. 
obligacje*

Polska – 
Warszawa

26 000 26 000

Odpis z tytułu utraty wartości (26 000) (26 000)

Wartość netto inwestycji 
utrzymywanych do terminu 
zapadalności

– –

Razem wartość netto 
aktywów fi nansowych 

62 322 570 932

* W dniu 8 kwietnia 2003 roku ogłoszono upadłość spółki Telewizja Familijna S.A.; wartość księgowa akcji i obligacji na 31 grudnia 2007 roku i na 31 grudnia 
2006 roku jest objęta odpisem aktualizującym w pełnej wysokości.

10. Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności

Na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku Grupa posiadała udziały i akcje w następujących jednostkach 
wycenianych metodą praw własności:

Wartość bilansowa na dzień
Udział Grupy w kapitale zakładowym / 

w ogólnej liczbie głosów Podstawowa działalność
31 grudnia 31 grudnia 

20072007
31 grudnia 

2006
na 31 grudniana 31 grudnia

20072007
na 31 grudnia

2006
 

Polkomtel S.A. 689 550 687 694 19,61% 19,61% świadczenie usług w zakresie 
telefonii komórkowej

Niezależny Operator 
Międzystrefowy Sp. z o.o.

– 18 033 – 35,00% usługi telekomunikacyjne

Inne 10 781 10 576

Razem 700 331 716 303

Zgodnie z MSR 28 ”Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” poniżej ujawniono skrócone informacje fi nansowe, 
obejmujące łączne wartości aktywów i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku, przychodów, 
kosztów fi nansowych i wysokości zysku za 2007 i 2006 rok w Spółce Polkomtel S.A.:

Polkomtel S.A. (wybrane dane fi nansowe)

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Aktywa obrotowe 1 393 641 1 091 960

Aktywa trwałe 7 065 106 6 588 996

Zobowiązania krótkoterminowe 2 742 910 2 121 991

Zobowiązania długoterminowe 774 152 842 176

za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Przychody ze sprzedaży 7 799 020 7 359 014

Zysk z działalności operacyjnej 1 769 560 1 475 544

Zysk przed opodatkowaniem 1 701 715 1 403 347

Obciążenia z tytułu podatku dochodowego (344 785) (281 677)

Zysk netto 1 356 930 1 121 670

11. Spółki współkontrolowane konsolidowane metodą proporcjonalną

PKN ORLEN posiada 50%-owy udział w spółce joint-venture – Basell Orlen Polyolefi ns Sp. z o.o., zajmującej się produk-
cją, dystrybucją i sprzedażą poliolefi n oraz w spółce Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., która zajmuje się 
doradztwem, zarządzaniem i kierowaniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzaniem holdingami 
i zagospodarowaniem, kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek.



PKN ORLEN RAPORT ROCZNY 2007

152
Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania fi nansowegoN

ot
y 

do
 s

ko
ns

ol
id

ow
an

eg
o 

sp
ra

w
oz

da
ni

a 
fi n

an
so

w
eg

o 
za

 2
00

7 
ro

k 
(w

 t
ys

. z
ło

ty
ch

)

Na dzień 31 grudnia 2007 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku, udział Grupy w aktywach, zobowiązaniach, 
przychodach i kosztach BOP przedstawiał się następująco:

31 grudnia 200731 grudnia 2007

Aktywa obrotowe 579 968

Aktywa trwałe 835 962

Zobowiązania krótkoterminowe 400 495

Zobowiązania długoterminowe 362 018

za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

Przychody 1 580 465

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów (1 308 446)

Koszty ogólnego zarządu (10 448)

Koszty fi nansowe (36 581)

Zysk przed opodatkowaniem 179 031

Obciążenia z tytułu podatku dochodowego (36 180)

Zysk netto 142 851

Na dzień 31 grudnia 2007 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku, udział Grupy w aktywach, zobowiązaniach, 
przychodach i kosztach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. przedstawiał się następująco:

31 grudnia 200731 grudnia 2007

Aktywa obrotowe 21 301

Aktywa trwałe 28 735

Zobowiązania krótkoterminowe 18 320

Zobowiązania długoterminowe –

za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

Przychody 812

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów (503)

Koszty ogólnego zarządu (2 020)

Koszty fi nansowe (27)

Zysk przed opodatkowaniem 490

Obciążenia z tytułu podatku dochodowego –

Zysk netto 490

12. Pozostałe aktywa trwałe

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie 98 239 83 467

Należności z tytułu pomocy fi nansowej udzielonej pracownikom 4 740 –

Należności z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 1 762 8 561

Należności z tytułu dopłat do kapitału 45 –

Pozostałe 6 226 24 520

Razem 111 012 116 548
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13. Zapasy

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Materiały 5 695 785 3 706 674

Półprodukty i produkty w toku 932 056 752 141

Produkty gotowe 3 389 941 2 495 637

Towary 347 627 444 404

Zapasy razem 10 365 409 7 398 856

Począwszy od 2002 roku wymagany poziom zapasów obowiązkowych w Polsce tworzy się na podstawie harmonogramu 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki (aktualnie obowiązuje Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2005 roku, Dz.U. 
266 poz. 2240) tak, aby na koniec 2008 roku ich wielkość osiągnęła poziom odpowiadający 76 dniom dziennej produkcji 
wraz z importem i nabyciem wewnątrzwspólnotowym paliw ciekłych i ropy naftowej, osiągniętych w poprzednim roku 
kalendarzowym, pomniejszonych o eksport i dostawę wewnątrzwspólnotową (ponadto Agencja Rezerw Materiałowych 
odpowiedzialna jest za tworzenie zapasów państwowych ropy naftowej i paliw ciekłych w ilości równej 14 dniowej 
konsumpcji paliw oraz importu netto ropy naftowej w danym roku).

Szczegółowy sposób tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiazkowych paliw ciekłych w Polsce określa Rozporzą-
dzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 roku (Dz.U. 81 poz. 546, 547).

Na początku kwietnia 2007 roku weszła w życie nowa ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na 
rynku naftowym, która wprowadziła dodatkowe zapisy funkcjonujące w Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Dzięki 
temu Polska uzyskała status członka stowarzyszonego i rozpoczęła procedurę uzyskania pełnoprawnego członkostwa 
w tej organizacji.

Nowa ustawa wprowadziła dodatkowe elementy, takie jak:
• Powiększanie zapasów obowiązkowych o 10% na poczet tzw. zapasów niedostępnych;
• Zmianę sposobu wyliczania zapasów (ilość sprzedana w kraju została zastąpiona w metodzie wyliczenia importem 

netto ropy);
• Tworzenie 30-dniowych zapasów LPG i gazu ziemnego.

Grupa wypełniła wszystkie zobowiązania dotyczące nowej ustawy, co wiązało się z utworzeniem dodatkowych ilości 
zapasów ropy naftowej.

Biorąc pod uwagę powyższe należy spodziewać się wzrostu kosztów utrzymania zapasów.

Szczegółowy sposób tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych w Republice Litewskiej określa 
Rozporządzenie nr 1901 z dnia 5 grudnia 2002 roku dotyczące zatwierdzenia procedury budowy, gromadzenia i utrzymy-
wania magazynów produktów ropopochodnych i olejów oraz minimalnych ilości produktów ropopochodnych (Dziennik 
Ustaw, 2002, nr 117-5255). Zapasy obowiązkowe utrzymywane są przez 90 dni.

W Republice Czeskiej sposób tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych reguluje Ustawa nr 
189/1999 „Zapasy obowiązkowe ropy naftowej” wydana przez Parlament Republiki Czech z dnia 29.07.1999 znowelizowana 
Rozporządzeniem nr 560/2007 z dnia 24.09.2004. Zapasy obowiązkowe utrzymywane są przez 90 dni.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku wartość zapasów obowiązkowych w Grupie wyniosła odpowiednio 
4 802 805 tysiecy złotych i odpowiednio 2 701 606 tysięcy złotych.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów wynosiły 54 152 tysiące złotych na dzień 31 grudnia 2007 roku i 74 151 tysięcy 
złotych na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku na zapasach o wartości bilansowej 223 550 i odpowiednio 
185 094 tysięcy złotych na każdy dzień bilansowy był ustanowiony zastaw jako zabezpieczenie zobowiązań Grupy z tytułu 
zaciągniętych kredytów.
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14. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Należności z tytułu dostaw i usług 5 227 759 4 725 256

Należności z tytułu podatku akcyzowego i opłaty paliwowej 185 353 215 777

Należności z tytułu innych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 546 961 549 676

Należności z tytułu sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych 828 17 865

Zaliczki na środki trwałe w budowie 434 073 106 473

Należności z tytułu odszkodowań dotyczących ubezpieczeń Grupy Mažeikių Nafta 284 895 566 412

Pozostałe należności 204 586 112 213

Należności netto 6 884 455 6 293 672

Odpis aktualizujący wartość należności 562 558 591 275

Należności brutto 7 447 013 6 884 947

Należności w walutach obcych wynoszą 1 079 961 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2007 roku i 3 303 455 tysięcy 
złotych na 31 grudnia 2006 roku.

Należności z tytułu dostaw i usług wynikają głównie ze sprzedaży wyrobów gotowych i towarów handlowych.

Odpisy aktualizujące wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności:

20072007 2006

Odpisy aktualizujące na 1 stycznia 591 275 581 077

Utworzenie 142 927 167 280

Rozwiązanie (132 795) (120 136)

Wykorzystanie (30 835) (46 031)

Różnice kursowe (8 014) 9 085

Odpisy aktualizujące na 31 grudnia 562 558 591 275

15. Krótkoterminowe aktywa fi nansowe

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Aktywa fi nansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fi nansowy 85 208 22 620

Instrumenty pochodne rozpoznane w aktywach fi nansowych wyznaczone jako instrumenty 
zabezpieczające – rachunkowość zabezpieczeń 82 335 37 241

Utrzymywane do terminu wymagalności – 249 061

Dostępne do sprzedaży 368 509

Pożyczki udzielone i należności własne 46 –

Razem 167 957 309 431

16. Rozliczenia międzyokresowe

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Opłaty za dzierżawę majątku 18 663 8 741

Koszty ubezpieczenia 75 154 60 816

Prace badawczo-rozwojowe 6 723 4 879

Opłata za prawo wieczystego użytkowania gruntów 649 727

Rozliczenia międzyokresowe przychodów ze sprzedaży komisowej 2 976 11 016

Rozliczenie kontraktów długoterminowych 1 946 –

Inne przedpłaty 40 781 35 179

Razem 146 892 121 358
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17. Środki pieniężne

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 1 444 788 2 246 710

Pozostałe środki pieniężne (w tym środki pieniężne w drodze) 39 142 104 608

Pozostałe aktywa pieniężne 14 302 2

Razem środki pieniężne, w tym 1 498 232 2 351 320

środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 105 000 69 440

18. Aktywa i zobowiązania sklasyfi kowane jako przeznaczone do sprzedaży

Aktywa sklasyfi kowane jako przeznaczone do sprzedaży
W Grupie PKN ORLEN do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży zakwalifi kowano następujące pozycje 
aktywów:

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Udziały w  AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia a.s.1 159 469 –

Udziały w CELIO2 10 559 10 912

Aktywa spółki KAUCUK a.s.3 - 1 009 846

Składniki rzeczowych aktywów trwałych4 18 134 9 850

Razem 188 162 1 030 608

 1 Udziały Grupy UNIPETROL w spółkach AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia a.s stanowiące odpowiednio 50% i 38,79% udziałów w kapitale zakładowym 
spółek zostały na dzień 31 grudnia 2007 roku zaklasyfi kowane jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży. Ich wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 
2006 roku wyniosła 500 592 tysięcy złotych (3 653 951 tysięcy czeskich koron). Na dzień 31 grudnia 2007 roku wartość bilansowa wynosi 159 469 tysięcy 
złotych (1 183 000 tysięcy czeskich koron), po odliczeniu odpisu aktualizującego w wysokości 333 084 tysięcy złotych (2 470 951 tysięcy czeskich koron). 
Sprzedaż udziałów spółek AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia a.s nastąpiła 18 stycznia 2008 roku.
 2 Udział Grupy UNIPETROL w spółce CELIO stanowiący 51,06% udziałów w kapitale zakładowym spółki został zaklasyfi kowany jako aktywo trwałe prze-
znaczone do sprzedaży, ponieważ jego wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez jego dalsze 
wykorzystanie. Zarząd UNIPETROL zaakceptował plan sprzedaży aktywa. Z oferty otrzymanej od potencjalnego kupca wynika, iż wartość godziwa udziału 
przekroczy wartość bilansową powiększoną o koszty związane ze sprzedażą. Sprzedaż spodziewana jest do końca 2008 roku. Różnice w wartości wynikają 
z różnic kursowych, wynikających z przeliczeń.
 3 Na dzień 31 grudnia 2006 roku UNIPETROL posiadał 6 236 000 akcji stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym spółki KAUCUK. Spółka ta zajmuje 
się produkcją tworzyw sztucznych i gumy syntetycznej, stanowi część segmentu petrochemicznego. Aktywa KAUCUK zostały sklasyfi kowane jako przezna-
czone do sprzedaży w wartości godziwej pomniejszonej o zobowiązania i koszty zbycia. Umowa sprzedaży została zawarta w dniu 30 stycznia 2007 roku. 
Rozliczenie transakcji nastąpiło z dniem 19 lipca 2007 roku, kiedy to spółka KAUCUK została sprzedana spółce Dwory.
 4 Pozycja składniki rzeczowych aktywów trwałych obejmuje: budynki i budowle, grunty, urządzenia techniczne i maszyny oraz środki transportu.

Zobowiązania sklasyfi kowane jako przeznaczone do sprzedaży
Na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa nie posiada zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami sklasyfi kowanymi 
jako przeznaczone do sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2006 roku na zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami 
sklasyfi kowanymi jako przeznaczone do sprzedaży składają się zobowiązania spółki KAUCUK w wysokości 195 956 ty-
sięcy złotych. Spółka ta została sprzedana w dniu 19 lipca 2007 roku.

19. Kredyty i pożyczki

Nota 31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Kredyty bankowe (a) 8 809 266 9 893 499

Pożyczki (b) 4 285 2 885

Dłużne papiery wartościowe* (c) 1 508 393 592 721

Razem 10 321 944 10 489 105

z tego:

Część krótkoterminowa 1 719 223 4 277 912

Część długoterminowa 8 602 721 6 211 193

* W tym na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązanie w wysokości 1 112 517 tysięcy złotych dotyczy emisji obligacji PKN ORLEN.

Wartość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Grupę oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych spadła 
w 2007 roku o 167 161 tysięcy złotych netto.
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Zmiana zadłużenia wynika przede wszystkim z:
• Zaciągnięcia kredytów walutowych przeliczonych na PLN:

– 580 000 tysięcy EUR (2 142 730 tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent);
– 540 000 tysięcy EUR (1 978 902 tysiące złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (BNP Paribas S.A. jako Agent);
– 180 000 tysięcy EUR (669 780 tysięcy złotych) w Europejskim Banku Inwestycyjnym;
– 7 752 tysiące EUR (29 276 tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny (Societe Generale S.A. jako Agent);

• Zaciągnięcia kredytów przez Grupę UNIPETROL w kwocie 16 967 866 tysięcy CZK (2 309 327 tysięcy złotych);
• Zwiększenia zadłużenia w Grupie UNIPETROL z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych w kwocie 235 847 ty-

sięcy CZK (32 099 tysięcy złotych);
• Zaciągnięcia kredytów przez Grupę Możejki w kwocie 375 421 tysięcy USD (1 031 806 tysięcy złotych);
• Zaciągnięcia kredytów przez ORLEN Deutschland AG w kwocie 44 659 tysięcy EUR (168 668 tysięcy złotych);
• Zaciągnięcia kredytów i pożyczek w PLN:

– 527 776 tysięcy złotych w PKO BP S.A.;
– 400 000 tysięcy złotych kredyt konsorcjalny (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent);
– 77 721 tysięcy złotych w BH w Warszawie S.A.;
– 63 246 tysięcy złotych w Banku Pekao S.A.;
– 54 920 tysięcy złotych w HVB Bank a.s.;
– 35 635 tysięcy złotych w Nordea Bank Polska S.A.;
– 22 679 tysięcy złotych w BPH S.A.;
– 14 632 tysiące złotych w ING Bank Śląski S.A.;
– 9 258 tysięcy złotych w Societe Generale S.A.;
– 8 372 tysiące złotych w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
– 3 087 tysięcy złotych w Raiffeisen Bank Polska S.A.;
– 2 500 tysięcy złotych w Banku DnB NORD Polska S.A;
– 2 195 tysięcy złotych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
– 853 tysiące złotych w BRE Bank Polska S.A.;
– 435 tysięcy złotych w Banku Millennium S.A.;

• Zadłużenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w PKN ORLEN w kwocie 1 112 517 tysięcy złotych;
• Spłaty kredytów walutowych przeliczonych na PLN:

– 900 000 tysięcy EUR (3 288 910 tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (BNP Paribas S.A. jako Agent);
– 300 000 tysięcy USD (859 822 tysiące złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (BNP Paribas S.A. jako Agent);
– 182 656 tysięcy EUR (690 214 tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent);
– 130 000 tysięcy USD (341 705 tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent);
– 22 500 tysięcy EUR (86 398 tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny (Societe Generale S.A. jako Agent);
– 2 140 tysięcy USD (6 186 tysięcy złotych) w Banku Pekao S.A.;
– 494 tysiące CHF (1 177 tysięcy złotych) w BPH S.A.;
– 336 tysięcy USD (923 tysiące złotych) w BRE Bank S.A.;

• Spłaty kredytów przez Grupę UNIPETROL w kwocie 19 849 846 tysięcy CZK (2 701 564 tysiące złotych);
• Spłaty kredytów przez Grupę Możejki w kwocie 192 350 tysięcy USD (528 656 tysięcy złotych);
• Spłaty kredytów przez ORLEN Deutschland AG w kwocie 48 584 tysiące EUR (183 491 tysięcy złotych);
• Spłaty kredytów i pożyczek w PLN:

– 504 054 tysiące złotych w PKO BP S.A;
– 400 000 tysięcy złotych kredyt konsorcjalny (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent);
– 63 430 tysięcy złotych w BH w Warszawie S.A.;
– 56 321 tysięcy złotych w BPH S.A.;
– 54 536 tysięcy złotych w Banku Pekao S.A.;
– 24 938 tysięcy złotych w HVB Bank a.s.;
– 13 880 tysięcy złotych w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
– 7 156 tysięcy złotych w ING Bank Śląski S.A.;
– 6 177 tysięcy złotych w BRE Bank S.A.;
– 3 215 tysięcy złotych w Banku DnB NORD Polska S.A.;
– 1 500 tysięcy złotych w BGŻ S.A.;
– 680 tysięcy złotych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska;
– 115 tysięcy złotych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska;
– 114 tysięcy złotych w Banku Millennium S.A.;

• Zmniejszenia zadłużenia z tytułu różnic kursowych i odsetek w kwocie 828 903 tysiące złotych;
• Wykupu dłużnych papierów wartościowych w Grupie UNIPETROL łącznie ze spłatą odsetek w kwocie 1 554 081 tysięcy 

CZK (211 510 tysięcy złotych).
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a) Kredyty bankowe w podziale na waluty (w przeliczeniu na tysiące złotych)

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Złoty polski (1) 536 896 504 704

Dolar amerykański (2) 1 598 638 2 645 573

EURO (3) 6 303 069 6 009 960

Korona czeska (4) 370 663 732 085

Frank szwajcarski (5) – 1 177

8 809 266 9 893 499

Na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku wysokość stałych stóp procentowych oraz wysokość marż doty-
czących kredytów o zmiennym oprocentowaniu kształtowała się następująco:

Złoty polski (1)
31 grudnia 200731 grudnia 2007 Saldo zadłużenia Marża/stopa zawiera się w granicach

Stopa zmienna 536 896

T/N WIBOR 0,06% – 0,70%

1M WIBOR 0,10% – 2,80%

3M WIBOR 0,55% – 1,90%

1W WIBOR do 0,40%

Razem złoty polski 536 896

Dolar amerykański (2)
31 grudnia 200731 grudnia 2007 Saldo zadłużenia Marża/stopa zawiera się w granicach

Stała stopa procentowa 728 923 5,00% – 7,00%

Stopa zmienna 869 715

1M LIBOR 0,50% – 0,70%

3M LIBOR do 1,10%

6M LIBOR do 0,90%

12M LIBOR do 0,49%

O/N LIBOR 0,20% – 0,60%

Razem dolar amerykański 1 598 638

EUR (3)
31 grudnia 200731 grudnia 2007 Saldo zadłużenia Marża/stopa zawiera się w granicach

Stała stopa procentowa 160 527 4,25% – 5,25%

Stopa zmienna 6 142 542

1M EURIBOR 0,21% – 0,225%

3M EURIBOR 0,50% – 3,80%

6M EURIBOR 0,25% – 1,62%

Razem EUR 6 303 069

Korona czeska (4)
31 grudnia 200731 grudnia 2007 Saldo zadłużenia Marża/stopa zawiera się w granicach

Stopa zmienna 370 663

1T PRIBOR do 0,50%

1M PRIBOR 0,45% – 0,60%

3M PRIBOR do 0,55%

Razem korona czeska 370 663
–

Razem 8 809 266
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Złoty polski (1)
31 grudnia 2006 Saldo zadłużenia Marża/stopa zawiera się 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 złoty polski 504 704

Dolar amerykański (2)
31 grudnia 2006 Saldo zadłużenia Marża/stopa zawiera się w granicach

Stała 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 amerykański 2 645 573

EUR (3)
31 grudnia 2006 Saldo zadłużenia Marża/stopa zawiera się w granicach

Stała 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

Korona czeska (4)
31 grudnia 2006 Saldo zadłużenia Marża/stopa zawiera się 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

Frank szwajcarski (5)
31 grudnia 2006 Saldo zadłużenia Marża/stopa zawiera się w granicach

Stopa zmienna 1 177

3M LIBOR do 1,00%

Razem frank szwajcarski 1 177

Razem 9 893 499
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Na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku stopy procentowe kształtowały się następująco dla wybranych baz:

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

T/N Wibor 5,3000% 4,1100%

1W Wibor 5,3200% 4,1100%

1M Wibor 5,5200% 4,1200%

3M Wibor 5,6800% 4,2000%

1M Euribor 4,2880% 3,6330%

3M Euribor 4,6840% 3,7250%

6M Euribor 4,7070% 3,8530%

O/N Libor (USD) 4,8225% 5,3425%

1M Libor (USD) 4,6000% 5,3218%

3M Libor (USD) 4,7025% 5,3600%

6M Libor (USD) 4,5963% 5,3700%

12M Libor (USD) 4,2238% 5,3293%

3M Libor (CHF) 2,7567% 2,1000%

Stopy redyskontowe NBP 5,2500% 4,2500%

Na aktywach Grupy zabezpieczone były pożyczki i kredyty w wysokości 916 500 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 
2007 roku i 927 024 tysiące złotych na dzień 31 grudnia 2006 roku.

b) Pożyczki

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 195 115

Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 2 090 2 770

Razem 4 285 2 885

Pożyczki miały zmienną stopę procentową na dzień 31 grudnia 2007 roku na poziomie 2,10%–3,68% a na 31 grud-
nia 2006 roku na poziomie 1,70%–3,00%.

c) Dłużne papiery wartościowe

Grupa UNIPETROL PKN ORLEN
Dłużne papiery wartościowe 
wg rodzaju

Obligacje długoterminowe 
o stałym oprocentowaniu

Obligacje długoterminowe 
o zmiennym oprocentowaniu

Obligacje krótkoterminowe 
o stałym oprocentowaniu

Wartość nominalna* 269 600 750 000 351 000

Wartość księgowa** 395 876 764 166 348 351

Warunki oprocentowania 12,53% 6M Wibor + marża 0,40% 5,04% – 5,37%

Termin wykupu 28.12.2013 27.02.2012 21.02.2008

Rodzaj zabezpieczenia bez zabezpieczeń bez zabezpieczeń bez zabezpieczeń

*  W tym różnice kursowe w stosunku do 31 grudnia 2006 roku od obligacji o stałym oprocentowaniu ujęte są w Grupie UNIPETROL w wysokości 9 000 ty-
sięcy złotych.
** W tym odsetki od obligacji o stałym oprocentowaniu w wysokości 33 083 tysięcy złotych ujęte są w Grupie UNIPETROL jako zobowiązania krótkoterminowe.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku w Grupie występują zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów warto-
ściowych w wartości 1 508 393 tysięcy złotych.

Obserwując rynek fi nansowy Grupa podejmuje działania zmierzające do polepszenia warunków zaciąganych kredytów 
i pożyczek.

Grupa korzysta z kredytów i pożyczek zarówno w złotych polskich jak i w walutach obcych, oprocentowanych głównie 
według zmiennych stóp procentowych.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem fi nansowym nie wystąpiły przypadki naruszenia spłat lub innych warun-
ków umów kredytów i pożyczek.
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20. Rezerwy

Rezerwy długoterminowe

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Rezerwa środowiskowa 369 827 345 957

Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 229 124 190 264

Rezerwa na ryzyko gospodarcze 100 010 120 385

Rezerwa na koszty programów osłonowych 58 021 99 428

Pozostałe rezerwy 42 284 58 158

Razem 799 266 814 192

Rezerwy krótkoterminowe

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Rezerwa środowiskowa 57 782 108 790

Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 31 147 25 550

Rezerwa na ryzyko gospodarcze 453 265 458 079

Rezerwa na koszty programów osłonowych 69 856 24 492

Pozostałe rezerwy 111 102 117 116

Razem 723 152 734 027

Grupa jest prawnie zobowiązana do rekultywacji skażonego środowiska gruntowo-wodnego w obrębie zakładu produk-
cyjnego w Płocku, stacji paliw oraz baz magazynowych. W roku 2006 i 2007 wybrani niezależni eksperci dokonali oceny 
zanieczyszczonych obiektów oraz oszacowali przyszłe wydatki na ryzyka środowiskowe w tym zakresie. Zarząd dokonał 
szacunku rezerwy na ryzyka środowiskowe związane z usunięciem zanieczyszczeń na podstawie analiz przygotowanych 
przez niezależnych ekspertów. Kwota rezerwy odpowiada najlepszemu szacunkowi Zarządu co do przyszłych wydat-
ków biorąc pod uwagę średni poziom kosztów ponoszonych na rekultywację, w podziale na obiekty, będące podstawą 
utworzenia rezerwy.

W 2007 roku w Grupie uległy zmianie założenia przyjęte do ustalenia wartości rezerwy na nagrody jubileuszowe i od-
prawy emerytalne. Zmiana założeń polegała głównie na zmianie wskaźnika planowanego wzrostu wynagrodzeń. Gdyby 
przyjęto ubiegłoroczne założenia rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne byłaby mniejsza o 16 521 ty-
sięcy złotych.

W poszczególnych okresach wystąpiły następujące zmiany stanu rezerw:

Zmiana stanu rezerw długoterminowych

Rezerwa 
środowiskowa

Rezerwa na nagrody 
jubileuszowe 

i odprawy emerytalne

Rezerwy 
na ryzyko 

gospodarcze

Rezerwa na koszty 
programów 

osłonowych
Pozostałe 

rezerwy Razem

1 stycznia 2007 345 957 190 264 120 385 99 428 58 158 814 192

Utworzenie 33 213 * 72 389 6 481 – 12 283 124 366

Wykorzystanie (653) (3 696) – – (535) (4 884)

Rozwiązanie (6 136) (24 525) (19 968) (41 407)** (25 891) (117 927)

Różnice kursowe (2 554) (5 308) (6 888) – (1 731) (16 481)

31 grudnia 2007 369 827 229 124 100 010 58 021 42 284 799 266

*  W tym 23 763 tysiące złotych przeklasyfi kowanie rezerwy środowiskowej z rezerwy krótkoterminowej na rezerwę długoterminową.
** W tym 39 060 tysięcy złotych przeklasyfi kowanie rezerwy na koszty programów osłonowych z rezerwy długoterminowej na rezerwę krótkoterminową.
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Rezerwa 
środowiskowa

Rezerwa na nagrody 
jubileuszowe 

i odprawy emerytalne

Rezerwy 
na ryzyko 

gospodarcze

Rezerwa na koszty 
programów 

osłonowych
Pozostałe 

rezerwy Razem

1 stycznia 2006 487 164 197 219 133 920 68 718 69 970 956 991

Utworzenie 19 446 18 397 7 892 30 710* 23 594 100 039

Wykorzystanie (3 019) (1 170) – – (2 116) (6 305)

Rozwiązanie (160 427)** (24 475) (20 686) – (34 640) (240 228)

Różnice kursowe 2 793 293 (741) – 1 350 3 695

31 grudnia 2006 345 957 190 264 120 385 99 428 58 158 814 192

*  Przeklasyfi kownie rezerwy na koszty programów osłonowych z rezerwy krótkoterminowej na rezerwę długoterminową.
** W tym 59 299 tysięcy złotych przeklasyfi kowanie rezerwy środowiskowej z rezerwy długoterminowej na rezerwę krótkoterminową.

Zmiana stanu rezerw krótkoterminowych

Rezerwa 
środowiskowa

Rezerwa na nagrody 
jubileuszowe 

i odprawy emerytalne

Rezerwy 
na ryzyko 

gospodarcze

Rezerwa na koszty 
programów 

osłonowych
Pozostałe 

rezerwy Razem

1 stycznia 2007 108 790 25 550 458 079 24 492 117 116 734 027

Utworzenie 3 714 23 211 30 792 60 260** 63 175 181 152

Wykorzystanie (29 668) (14 845) (1 288) (8 696) (33 069) (87 566)

Rozwiązanie (24 183)* (1 145) (32 123) (6 200) (34 270) (97 921)

Różnice kursowe (871) (1 624) (2 195) – (1 850) (6 540)

31 grudnia 2007 57 782 31 147 453 265 69 856 111 102 723 152

*  W tym 23 763 tysiące złotych przeklasyfi kowanie rezerwy środowiskowej z rezerwy krótkoterminowej na rezerwę długoterminową.
** W tym 39 060 tysięcy złotych przeklasyfi kowanie rezerwy na koszty programów osłonowych z rezerwy długoterminowej na rezerwę krótkoterminową.

Rezerwa 
środowiskowa

Rezerwa na nagrody 
jubileuszowe 

i odprawy emerytalne

Rezerwy 
na ryzyko 

gospodarcze

Rezerwa na koszty 
programów 

osłonowych
Pozostałe 

rezerwy Razem

1 stycznia 2006 71 143 19 186 392 186 130 500 70 258 683 273

Utworzenie 73 740** 22 716 85 739 – 92 761 274 956

Wykorzystanie (15 920) (15 830) (11 171) (75 298) (25 411) (143 630)

Rozwiązanie (20 206) (522) (8 778) (30 710)* (21 740) (81 956)

Różnice kursowe 33 – 103 – 1 248 1 384

31 grudnia 2006 108 790 25 550 458 079 24 492 117 116 734 027

*  Przeklasyfi kownie rezerwy na koszty programów osłonowych z rezerwy krótkoterminowej na rezerwę długoterminową.
** W tym 59 299 tysięcy złotych przeklasyfi kowanie rezerwy środowiskowej z rezerwy długoterminowej na rezerwę krótkoterminową.

Rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe razem

31 grudnia 200731 grudnia 2007
Rezerwa 

środowiskowa

Rezerwa na nagrody 
jubileuszowe 

i odprawy emerytalne

Rezerwy 
na ryzyko 

gospodarcze

Rezerwa na koszty 
programów 

osłonowych
Pozostałe 

rezerwy Razem

Rezerwy długoterminowe 369 827 229 124 100 010 58 021 42 284 799 266

Rezerwy krótkoterminowe 57 782 31 147 453 265 69 856 111 102 723 152

Razem rezerwy 427 609 260 271 553 275 127 877 153 386 1 522 418

31 grudnia 2006
Rezerwa 

środowiskowa

Rezerwa na nagrody 
jubileuszowe 

i odprawy emerytalne

Rezerwy 
na ryzyko 

gospodarcze

Rezerwa na koszty 
programów 

osłonowych
Pozostałe 

rezerwy Razem

Rezerwy długoterminowe 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
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21. Pozostałe zobowiązania długoterminowe

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Zobowiązania z tytułu umów leasingu fi nansowego 69 842 66 259

Otrzymane dotacje pozostające do rozliczenia 44 164 50 072

Zobowiązanie z tytułu udzielonych gwarancji 10 784 13 328

Długoterminowe świadczenia pracownicze – 11 281

Zobowiązanie z tytułu transakcji zabezpieczających (hedging) 983 7 800

Pozostałe 14 807 18 257

Razem 140 580 166 997

22. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe bierne

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 527 911 4 841 643

Zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego i opłaty paliwowej 866 135 906 447

Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług 449 862 454 876

Zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 535 652 592 168

Zobowiązania z tytułu zwrotu kosztu akcyzy dla kontrahentów przechowujących produkty 
w swoich składach podatkowych 345 292 372 211

Zobowiązania z tytułu nabytych rzeczowych aktywów trwałych 803 498 427 422

Zobowiązania z tytułu niezafakturowanych usług 128 578 61 713

Rezerwa na rabaty i upusty dla klientów 73 369 63 803

Zobowiązania z tytułu dywidend 1 449 414

Zobowiązania z tytułu zaliczek na dostawy 25 838 89 954

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 62 818 57 117

Rezerwa na urlopy pracownicze 43 908 39 421

Zobowiązania z tytułu niezrealizowanych punktów w programie lojalnościowym VITAY 35 309 23 534

Rezerwa na zobowiązania warunkowe rozpoznane jako zobowiązania bilansowe przy nabyciu 
akcji Mažeikių Nafta, zgodnie z MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” 9 100 29 510

Fundusze specjalne 17 430 17 607

Zobowiązania z tytułu opłat środowiskowych 9 507 10 446

Inne zobowiązania fi nansowe 270 6 925

Rezerwa na wynagrodzenia 93 747 80 681

Zobowiązania z tytułu leasingu fi nansowego 33 914 22 508

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i pozostałe zobowiązania 117 656 122 995

Razem 9 181 243 8 221 395

Program VITAY jest programem lojalnościowym stworzonym dla klientów indywidualnych. Program VITAY funkcjonuje 
na rynku polskim od 14 lutego 2001 roku. Klienci dokonując zakupów w ramach programu otrzymują punkty VITAY, 
które następnie mogą wymienić na nagrody.

Od czerwca 2006 roku nagroda paliwowa jest dostępna dla klientów w formie udzielanego rabatu na zakup paliwa, który 
nie jest bieżącym kosztem Programu VITAY tylko pomniejsza przychody ze sprzedaży paliw.

Na niezrealizowaną i zapisaną na kontach klientów ilość punktów tworzona jest rezerwa zapisywana w koszty okresu, 
w którym punkty zostały wydane. Ze względu na zmianę formy wydawania nagrody paliwowej tworzone są dwie rezerwy 
dla nagród paliwowych oraz dla nagród pozapaliwowych.

Rezerwy szacowane są na podstawie wskaźników udziału punktów, na które wydano nagrody paliwowe i pozapaliwowe, 
ilości punktów do realizacji w przyszłym okresie oraz bieżącego kosztu punktu w programie VITAY w wysokości 75% 
wartości niezrealizowanych punktów (75% jest to wskaźnik realizowalności punktów).
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów de-
nominowane w walutach obcych wynoszą 7 439 386 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2007 roku i 5 900 952 tysiące 
złotych na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Wartość bilansowa krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług odpowiada ich wartości godziwej ze względu 
na ich krótkoterminowy charakter.

23. Przychody przyszłych okresów

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Subwencje* 46 339 11 745

Pozostałe 14 344 15 315

Razem 60 683 27 060

* Spółki Grupy PKN ORLEN pozyskały środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofi nan-
sowanie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe.

24. Pozostałe zobowiązania fi nansowe

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Zobowiązania z tytułu wykupu opcji na akcje Grupy Mažeikių Nafta 692 636 827 893

Zobowiązania z tytułu wykupu udziałowców mniejszościowych* – 477 390

Zobowiązania fi nansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fi nansowy 19 522 21

Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych wyznaczone jako instrumenty 
zabezpieczające – rachunkowość zabezpieczeń 2 815 8 504

Pozostałe – 1 959

Razem 714 973 1 315 767

* Z tego 469 093 tysięcy złotych stanowi zobowiązanie z tytułu wykupu akcjonariuszy mniejszościowy Możejek a 8 297 tysięcy złotych wykupu udziałowców 
mniejszościowych Spolany.

25. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)

Kapitał zakładowy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 534 636 tysięcy złotych, 
zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym. Podzielony jest na 427 709 061 akcji o wartości nominalnej 1,25 złotych każda.

Kapitał zakładowy na 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku składał się z następujących serii akcji:

Seria
Ilość wyemitowanych 

akcji na 31 grudnia 2007
Ilość wyemitowanych 

akcji na 31 grudnia 2006
Ilość akcji zatwierdzonych 

do emisji na 31 grudnia 200731 grudnia 2007
Ilość akcji zatwierdzonych 

do emisji na 31 grudnia 2006

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

Każda nowa emisja akcji w Polsce jest oznaczana jako nowa seria akcji. Wszystkie powyższe serie mają dokładnie 
takie same prawa.

Kapitał zakładowy na moment zmiany zasad rachunkowości, tj. stosowania MSR/MSSF, na podstawie MSR 29 § 
24 i 25, został przeszacowany w oparciu o miesięczne wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o kwotę 
522 999 tysięcy złotych i zaprezentowany w pozycjach bilansu: korekta z tytułu przeszacowania kapitału akcyjnego.

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej wynika z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nomi-
nalną przy emisji akcji serii B, C i D. Kapitał ten na moment zmiany zasad rachunkowości, tj. stosowania MSR/MSSF, 
na podstawie MSR 29 § 24 i 25, został przeszacowany w oparciu o miesięczne wskaźniki wzrostu cen towarów i usług 
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konsumpcyjnych o kwotę 168 803 tysięcy złotych i zaprezentowany w pozycji bilansu korekta z tytułu przeszacowania 
kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

Saldo kapitału z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń wynika z wyceny instrumentów pochodnych spełnia-
jących wymogi rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych.

Saldo kapitału z tytułu różnic kursowych z przeliczeń jednostek podporządkowanych jest korygowane o różnice wynika-
jące z przeliczenia sprawozdania fi nansowego spółki ORLEN Deutschland z EURO na złoty, Grupy UNIPETROL z koron 
czeskich na złoty i Grupy Możejki z dolarów amerykańskich na złoty.

Zyski zatrzymane zawierają wynik roku bieżącego i pozostające w Grupie wyniki z lat ubiegłych.

26. Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych

Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych obejmuje część aktywów netto podmiotów zależnych, która nie jest w sposób 
bezpośredni lub pośredni własnością akcjonariuszy Jednostki Dominującej.

Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych w podziale na spółki:

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Grupa Kapitałowa UNIPETROL 2 030 020 2 185 431

Grupa Kapitałowa ANWIL 326 940 277 887

Grupa Kapitałowa Rafi neria Trzebinia 103 196 105 101

Grupa Kapitałowa Rafi neria Nafty Jedlicze 46 722 43 979

Inowrocławskie Kopalnie Soli „SoIino” S.A. 30 802 26 851

Petrolot Sp. z o.o. 29 587 24 932

ORLEN Oil Sp. z o.o. 15 064 26 354

Pozostałe 55 094 41 088

Razem 2 637 425 2 731 623

27. Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

a) Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz 
zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych

20072007 2006

Bilansowa zmiana stanu pozostałych aktywów trwałych i należności
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (585 247) (1 619 484)

Zmiana z tytułu zmiany składu Grupy Kapitałowej (7 345) 907 706

Zmiana stanu należności przeklasyfi kowanych do aktywów
sklasyfi kowanych jako przeznaczone do sprzedaży (32 038) (289 856)

Zmiana stanu zaliczek na środki trwałe w budowie 342 372 164 620

Zmiana stanu należności inwestycyjnych (23 836) (34 510)

Różnice kursowe (218 567) 6 632

Pozostałe (10 924) 27 151

Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych (535 585) (837 741)
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20072007 2006

Bilansowa zmiana stanu zapasów (2 966 553) (1 285 619)

Zmiana z tytułu zmiany składu Grupy Kapitałowej (2 390) 1 082 965

Zmiana stanu zapasów przeklasyfi kowanych do aktywów
sklasyfi kowanych jako przeznaczone do sprzedaży (7 959) (168 824)

Różnice kursowe (262 030) (5 961)

Pozostałe 3 574 64 701

Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych (3 235 358) (312 738)

20072007 2006

Bilansowa zmiana stanu pozostałych zobowiązań długoterminowych i zobowiązań
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 933 431 1 533 617

Zmiana z tytułu zmiany składu Grupy Kapitałowej 37 010 (1 088 321)

Zmiana stanu zobowiązań przeklasyfi kowanych do zobowiązań bezpośrednio związanych 
z aktywami sklasyfi kowanymi jako przeznaczone do sprzedaży (2 087) 211 627

Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych (376 076) (79 449)

Różnice kursowe 309 162 117 931

Pozostałe 39 061 (37 686)

Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych
biernych w rachunku przepływów pieniężnych 940 501 657 719

20072007 2006

Bilansowa zmiana stanu rezerw (25 801) (92 045)

Zmiana z tytułu zmiany składu Grupy Kapitałowej 281 (25 761)

Zmiana stanu rezerw na podatek odroczony dotyczący instrumentów fi nansowych (18 527) 10 684

Rezerwy przeklasyfi kowane do zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami 
sklasyfi kowanymi jako przeznaczone do sprzedaży – 71 233

Pozostałe 4 620 (2 114)

Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów pieniężnych (39 427) (38 003)

Pozostałe pozycje w rachunku przepływów pieniężnych
W rachunku przepływów pieniężnych za rok 2007 roku w pozycji pozostałe w działalności fi nansowej wykazano kwotę 
(31 685) tysięcy złotych, na którą składają się:

20072007

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu fi nansowego (37 038)

Otrzymane dotacje 5 362

Pozostałe korekty (9)

Razem (31 685)

b) Wpływ środków pieniężnych netto ze sprzedaży udziałów i akcji

20072007

Wpływ ze zbycia akcji/udziałów 761 369

Cena sprzedaży 761 839

Wartość sprzedanych udziałów, netto 767 321

Wynik na transakcji (5 482)

Wpływ środków pieniężnych netto 755 887
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28. Dane segmentowe

Przychody, koszty i wynik fi nansowy w podziale na segmenty branżowe

Segment Rafi neryjny Segment Petrochemiczny

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

Sprzedaż zewnętrzna 51 267 453 40 066 040 9 252 174 9 354 088

Sprzedaż między segmentami 13 262 188 12 664 027 4 399 931 4 383 203

Wartość rozliczenia transakcji zabezpieczających 37 587 21 100 48 291 106 678

Przychody ogółem 64 567 228 52 751 167 13 700 396 13 843 969

Koszty operacyjne ogółem (62 390 911) (50 433 982) (12 518 865) (12 744 995)

Pozostałe przychody operacyjne 302 816 303 389 116 545 148 079

Pozostałe koszty operacyjne (384 166) (567 058) (230 068) (405 258)

Nadwyżka wartości godziwej nabytych
aktywów netto nad ceną nabycia

Wynik segmentu 2 094 967 2 053 516 1 068 008 841 795

Nieprzypisane przychody całej Grupy

Nieprzypisane koszty całej Grupy

Zysk (strata) na sprzedaży całości
lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Zysk z działalności operacyjnej

Przychody fi nansowe

Koszty fi nansowe

Udział w wyniku fi nansowym jednostek
konsolidowanych metodą praw własności 114 (325) – –

Zysk przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

Zysk netto

Pozostałe informacje w podziale na segmenty branżowe

Segment Rafi neryjny Segment Petrochemiczny
31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 31 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Aktywa segmentu 30 549 418 28 743 044 7 339 505 8 153 089

Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych
metodą praw własności 10 902 28 554 – 18 968

Aktywa sklasyfi kowane jako przeznaczone do sprzedaży* 12 780 2 626 – 1 009 846

Nieprzypisane aktywa sklasyfi kowane
jako przeznaczone do sprzedaży*

Nieprzypisane aktywa całej Grupy

Skonsolidowane aktywa ogółem

Zobowiązania segmentu 8 647 834 7 263 561 998 275 841 841

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami
sklasyfi kowanymi jako przeznaczone do sprzedaży – – – 195 956

Nieprzypisane zobowiązania całej Grupy

Skonsolidowane zobowiązania ogółem

*  Szczegółowe informacje w nocie 18.
** Przeklasyfi kowanie pomiędzy segmentami.
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Segment Chemiczny Pozostała działalność Wyłączenia Razem

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

2 491 816 2 381 069 695 662 938 214 63 707 105 52 739 411

310 659 84 764 1 365 873 1 059 936 (19 338 651) (18 191 930) – –

– – – – 85 878 127 778

2 802 475 2 465 833 2 061 535 1 998 150 (19 338 651) (18 191 930) 63 792 983 52 867 189

(2 551 520) (2 263 806) (2 190 695) (1 959 043) 19 336 556 18 189 051 (60 315 435) (49 212 775)

16 137 36 738 40 863 86 092 –239 – 476 122 574 298

(21 488) (14 795) (66 678) (117 256) 92 (702 400) (1 104 275)

– –

245 604 223 970 (154 975) 7 943 (2 334) (2 787) 3 251 270 3 124 437

39 854 38 658

(687 242) (588 323)

– 1 835

2 603 882 2 576 607

1 190 048 602 877

(1 050 246) (670 838)

1 191 1 098 266 076 219 928 267 381 220 701

3 011 065 2 729 347

(530 639) (669 149)

2 480 426 2 060 198

Segment Chemiczny Pozostała działalność Wyłączenia Razem
31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 31 grudnia 2007 31 grudnia 2006

2 399 195 2 460 579 5 125 979 4 584 588 (1 594 822) (1 948 696) 43 819 275 41 992 604

9 996 8 805 712 351 692 894 (32 918)** (32 918)** 700 331 716 303

3 662 4 255 1 185 122 17 627 1 016 849

170 535 13 759

1 441 664 1 679 569

46 149 432 45 419 084

405 351 405 929 738 585 790 198 (1 585 024) (1 833 366) 9 205 021 7 468 163

– – – – – – 195 956

14 325 044 16 172 402

23 530 065 23 836 521
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Pozostałe informacje w podziale na segmenty branżowe c.d.

Segment Rafi neryjny Segment Petrochemiczny

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne 2 680 577 1 165 156 521 864 320 223

Nakłady na nieprzypisane do segmentów środki 
trwałe i wartości niematerialne

Nakłady na środki trwałe i wartości 
niematerialne ogółem

Amortyzacja segmentu 1 346 356 925 828 624 217 757 547

Amortyzacja nieprzypisanych aktywów grupy

Amortyzacja ogółem

Niepieniężne koszty inne niż amortyzacja 266 730 409 459 210 235 298 576

Pozostałe informacje w podziale na segmenty branżowe c.d.

Segment Rafi neryjny Segment Petrochemiczny

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

Zawiązanie odpisów aktualizujących wartość 
składników aktywów (201 550) (385 462) (185 652) (298 576)

Nieprzypisana wartość odpisów

Zawiązanie odpisów aktualizujących wartość 
składników aktywów ogółem

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość 
składników aktywów 170 720 93 431 65 129 61 481

Nieprzypisana wartość rozwiązanych odpisów

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość 
składników aktywów

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów w podziale segmentowym ujawnione w rachunku zysków i strat 
obejmują:
• odpisy aktualizujące wartość należności;
• odpisy aktualizujące wartość zapasów;
• odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych;
• odpisy aktualizujące wartość fi rmy.

Odpisy i rozwiązanie odpisów aktualizujących dokonywane były w związku z wystąpieniem lub wygaśnięciem przesła-
nek związanych z przeterminowaniem należności, wystąpieniem należności nieściągalnych bądź dochodzeniem ich na 
drodze sądowej, jak również z ewentualną utratą wartości rzeczowych aktywów trwałych.
Odpisy dokonane w segmencie rafi neryjnym dotyczyły przede wszystkim utraty wartości stacji paliw i baz magazyno-
wych. W segmencie dotyczącym pozostałej działalności ujęto odpisy na majątek odrębny i materiały zbędne.
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Segment Chemiczny Pozostała działalność Razem

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

118 357 174 338 311 708 218 363 3 632 506 1 878 080

87 999 63 556

3 720 505 1 941 636

166 867 183 135 255 898 212 519 2 393 338 2 079 029

38 085 29 098

2 431 423 2 108 127

17 797 4 770 37 702 53 228 532 464 766 033

Segment Chemiczny Pozostała działalność Razem

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

(12 935) (12 743) (22 594) (38 295) (422 731) (735 076)

(3 151) (39 175)

(425 882) (774 251)

3 378 14 931 12 965 14 056 252 192 183 899

10 614 12 717

262 806 196 616
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Rachunek przepływów pieniężnych w podziale na segmenty branżowe

Segment 
Rafi neryjny

Segment 
Petrochemiczny

Segment 
Chemiczny

Pozostała 
działalność Nieprzypisane Razem

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2007

Wynik segmentu 2 094 966 1 068 009 245 606 (154 974) (773 179) 2 480 426

Korekty (1 721 539) 1 287 806 75 965 (658 507) 500 913 (515 362)

Środki pieniężne netto 
z działalności operacyjnej 373 427 2 355 815 321 571 (813 481) (272 266) 1 965 066

Przepływy pieniężne
z działalności inwestycyjnej

Wpływy 566 316 118 032 186 159 1 087 674 (512 884) 1 445 297

Wydatki (3 076 067) (386 217) (115 365) (662 213) (50 569) (4 290 405)

Środki pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej (2 509 751) (268 185) 70 794 425 461 (563 453) (2 845 108)

Środki pieniężne netto otrzymane 
w działalności fi nansowej 27 039 27 039

Zmniejszenie netto stanu
środków pieniężnych (2 136 324) 2 087 630 392 365 (387 993) (808 681) (853 003)

Zmiana stanu środków pieniężnych 
z tytułu różnic kursowych (85)

Środki pieniężne
na początek okresu 2 351 320

Środki pieniężne na koniec okresu 1 498 232

Segmenty geografi czne
Tabela prezentuje skonsolidowaną sprzedaż Grupy Kapitałowej w podziale geografi cznym rynku za 2007 i 2006 roku

Przychody zgodne z kryterium rynków geografi cznych
za rok zakończony

31 grudnia 200731 grudnia 2007
za rok zakończony

31 grudnia 2006

Polska w tym: 29 904 642 28 765 796

– przychody z działalności podstawowej 29 654 884 28 455 785

– pozostałe przychody operacyjne 249 758 310 011

Niemcy w tym: 11 076 532 11 831 420

– przychody z działalności podstawowej 11 048 040 11 790 349

– pozostałe przychody operacyjne 28 492 41 071

Republika Czeska w tym: 8 365 974 7 415 691

– przychody z działalności podstawowej 8 210 301 7 192 475

– pozostałe przychody operacyjne 155 673 223 216

Kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) w tym: 6 238 805 4 731

– przychody z działalności podstawowej 6 196 606 4 731

– pozostałe przychody operacyjne 42 199 –

Inne kraje 8 683 152 5 423 849

Nieprzypisane przychody całej Grupy 39 854 38 658

Przychody zgodne z kryterium rynków geografi cznych razem 64 308 959 53 480 145
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Segmenty geografi czne (cd.)
Tabela prezentuje informacje o aktywach poszczególnych segmentów w rozbiciu na lokalizacje geografi czne.

Aktywa segmentu zgodne z kryterium 
rynków geografi cznych

Nakłady na środki trwałe i wartości 
niematerialne zgodne z kryterium 

rynków geografi cznych

za rok zakończony
31 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

za rok zakończony
31 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Polska 23 391 805 20 172 683 1 722 480 1 368 012

Niemcy 1 212 619 1 235 369 105 515 89 343

Republika Czeska 9 607 525 9 539 115 726 425 420 725

Kraje Bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) 9 428 439 10 884 041 1 078 086 –

Inne kraje
(nie przekraczające 5% wartości bilansowej ogółem) 178 887 161 396 – –

Akcje i udziały konsolidowane metodą praw 
własności 700 331 716 303 – –

Aktywa sklasyfi kowane jako przeznaczone 
do sprzedaży 17 627 1 016 849 – –

Nieprzypisane aktywa całej grupy 1 612 199 1 693 328 87 999 63 556

Razem 46 149 432 45 419 084 3 720 505 1 941 636

29. Instrumenty fi nansowe

a) Kategorie i klasy instrumentów fi nansowych

Instrumenty fi nansowe w podziale na kategorie

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Aktywa fi nansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fi nansowy, z tego: 85 208 22 620

Przeznaczone do obrotu, z tego: 85 208 22 620

Instrumenty pochodne handlowe (w tym: instrumenty wbudowane) 85 208 22 620

Instrumenty pochodne rozpoznane w aktywach fi nansowych wyznaczone jako instrumenty 
zabezpieczające – rachunkowość zabezpieczeń 82 335 37 241

Aktywa fi nansowe utrzymywane do terminu wymagalności – 249 061

Aktywa fi nansowe dostępne do sprzedaży 62 690 571 441

Pożyczki udzielone i należności własne, z tego: 5 749 081 5 460 099

Należności długoterminowe 12 773 33 081

Pożyczki udzielone 18 240 5 272

Należności krótkoterminowe jako instrumenty fi nansowe 5 718 068 5 421 746

Środki pieniężne 1 498 232 2 351 320

Razem aktywa według kategorii 7 477 546 8 691 782

Zobowiązania fi nansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fi nansowy 19 522 21

Przeznaczone do obrotu, z tego: 19 522 21

Instrumenty pochodne handlowe (w tym: instrumenty wbudowane) 19 522 21

Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych wyznaczone
jako instrumenty zabezpieczające – rachunkowość zabezpieczeń 3 798 16 304

Pozostałe zobowiązania, z tego: 17 929 412 17 598 910

Zobowiązania krótkoterminowe jako instrumenty fi nansowe 6 889 241 5 759 697

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych 10 321 944 10 489 105

Inne* 718 227 1 350 108

Razem zobowiązania według kategorii 17 952 732 17 615 235

Zobowiązania z tytułu leasingu fi nansowego 103 756 88 767

Razem zobowiązania fi nansowe 18 056 488 17 704 002

* W tym rozpoznanie opcji nabycia akcji Grupy Możejki w wysokości 692 637 tysięcy złotych w 2007 roku i odpowiednio 827 893 tysięcy złotych w 2006 roku 
oraz rozpoznanie w 2006 roku zobowiązania z tytułu wykupu akcjonariuszy mniejszościowych w wysokości 477 390 tysięcy złotych.
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Instrumenty fi nansowe w podziale na klasy

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Aktywa fi nansowe

Udziały i akcje w Spółkach 62 690 571 441

Nabyte obligacje – 9 527

Należności krótkoterminowe jako instrumenty fi nansowe 5 718 068 5 421 746

Udzielone pożyczki 18 240 5 272

Aktywa z wyceny instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych) 167 543 59 861

Środki pieniężne 1 498 232 2 351 320

Należności długoterminowe 12 773 33 081

Inne – 239 534

Razem 7 477 546 8 691 782

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Zobowiązania fi nansowe

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 508 393 592 721

Zobowiązania z tytułu kredytyw i pożyczek 8 813 551 9 896 384

Zobowiązania krótkoterminowe jako instrumenty fi nansowe 6 889 241 5 759 697

Zobowiązania z wyceny instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych) 23 320 16 325

Zobowiązania z tytułu leasingu fi nansowego 103 756 88 767

Inne* 718 227 1 350 108

Razem 18 056 488 17 704 002

* W tym rozpoznanie opcji nabycia akcji Grupy Możejki w wysokości 692 637 tysięcy złotych w 2007 roku i odpowiednio 827 893 tysięcy złotych w 2006 roku 
oraz rozpoznanie w 2006 roku zobowiązania z tytułu wykupu akcjonariuszy mniejszościowych w wysokości 477 390 tysięcy złotych.

b) Ujawnienia dotyczące pozycji bilansowych

Przeklasyfi kowanie aktywów
W 2007 i 2006 roku Grupa nie dokonywała przeklasyfi kowania składników aktywów fi nansowych wycenianych według 
kosztu lub zamortyzowanego kosztu na składniki wyceniane według wartości godziwej, jak również nie dokonywała 
przeklasyfi kowania składników aktywów fi nansowych wycenianych według wartości godziwej na składniki wyceniane 
według kosztu lub zamortyzowanego kosztu.

Wyłączenie aktywów
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem fi nansowym Grupa nie przekazała żadnych aktywów powodujących 
powstanie w przyszłości jakichkolwiek ryzyk lub korzyści skutkujących powstaniem zobowiązania lub kosztu.

c) Zabezpieczenia zobowiązań i zobowiązań warunkowych na aktywach fi nansowych

Aktywa fi nansowe ustanowione jako zabezpieczenia zobowiązań

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Aktywa fi nansowe zastawione jako zabezpieczenie zobowiązań
lub zobowiązań warunkowych:

Cesja należności 465 280 353 662

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 105 000 69 440

Powyższe zabezpieczenia dotyczą w większości kredytów bankowych i mogą zostać przejęte przez kredytodawcę w przy-
padku braku terminowej spłaty zobowiązań kapitałowych i odsetkowych. Dotychczas, sytuacja taka nie miała miejsca, 
nie stwierdzono ryzyka zaistnienia takiej sytuacji w przewidywanej przyszłości.
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Zabezpieczenia aktywów fi nansowych lub niefi nansowych ustanowione na rzecz Grupy
Na rzecz Grupy nie ustanowiono zabezpieczeń składnika aktywów fi nansowych lub niefi nansowych, dla których Grupa 
była uprawniona do sprzedaży lub obciążenia innym zastawem w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez 
właściciela przedmiotu zabezpieczenia.

d) Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych
Grupa zabezpiecza przepływy pieniężne wynikające z przychodów operacyjnych z tytułu sprzedaży produktów petro-
chemicznych i rafi neryjnych oraz kosztów operacyjnych z tytułu zakupu ropy przed ryzykiem zmiany kursu walutowego 
(PLN/EUR dla sprzedaży, PLN/USD dla zakupów oraz sprzedaży). Dla wszystkich zabezpieczanych przepływów stosuje się 
rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash fl ow hedge). Jako instrumenty zabezpieczające stosowane 
są instrumenty pochodne (kontrakty forward i swapy).

Grupa zabezpiecza również przepływy pieniężne z tytułu płatności odsetkowych związanych z emisją obligacji w PLN 
oraz przepływy pieniężne związane z płatnościami odsetkowymi dotyczącymi zewnętrznego fi nansowania Basell Orlen 
Polyolefi ns Sp. z o.o. wykorzystując w tym celu IRS (swap procentowy).

Instrumenty zabezpieczające stosowane w rachunkowości zabezpieczeń na dzień 31 grudnia 2007 roku:

Instrumenty pochodne 
(grupa instrumentów)

Planowana 
data realizacji 

zabezpieczanego 
przepływu 

pieniężnego (lub 
grupy przepływów)

Planowany termin 
wpływu wyniku 

z transakcji 
zabezpieczającej 

na wynik 
fi nansowy

Wartość godziwa instrumentów 
pochodnych wyznaczonych jako 

instrumenty zabezpieczające 
w rozumieniu rachunkowości 

zabezpieczeń przepływów 
pieniężnych

Zabezpieczane 
ryzyko

swap procentowy WIBOR I kwartał 2008 – 
I kwartał 2012

I kwartał 2008 – 
I kwartał 2012

4 577 ryzyko stopy 
procentowej

forward – sprzedaż EUR I kwartał 2008 I kwartał 2008 27 931 ryzyko walutowe

forward – sprzedaż EUR II kwartał 2008 II kwartał 2008 16 377 ryzyko walutowe

forward – sprzedaż EUR III kwartał 2008 III kwartał 2008 10 097 ryzyko walutowe

forward – sprzedaż EUR IV kwartał 2008 IV kwartał 2008 1 958 ryzyko walutowe

forward – sprzedaż USD I kwartał 2008 I kwartał 2008 2 751 ryzyko walutowe

forward – sprzedaż USD II kwartał 2008 II kwartał 2008 9 826 ryzyko walutowe

forward – sprzedaż USD III kwartał 2008 III kwartał 2008 8 138 ryzyko walutowe

forward – sprzedaż USD IV kwartał 2008 IV kwartał 2008 680 ryzyko walutowe

Instrumenty pochodne rozpoznane w aktywach fi nansowych wyznaczone 
jako instrumenty zabezpieczające – rachunkowość zabezpieczeń

82 335

forward – kupno USD I kwartał 2008 I kwartał 2008 (1 638) ryzyko walutowe

forward – kupno USD II kwartał 2008 II kwartał 2008 (843) ryzyko walutowe

forward – kupno USD III kwartał 2008 III kwartał 2008 (242) ryzyko walutowe

forward – kupno USD IV kwartał 2008 IV kwartał 2008 (92) ryzyko walutowe

IRS II kwartał 2007 – 
IV kwartał 2011

II kwartał 2007 – 
IV kwartał 2011

(983) ryzyko stopy 
procentowej

Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych wyznaczonych jako 
instrumenty zabezpieczające – rachunkowość zabezpieczeń

(3 798)

Razem 78 537
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Instrumenty zabezpieczające stosowane w rachunkowości zabezpieczeń na dzień 31 grudnia 2006 roku:

Instrumenty pochodne 
(grupa instrumentów)

Planowana 
data realizacji 

zabezpieczanego 
przepływu 

pieniężnego (lub 
grupy przepływów)

Planowany termin 
wpływu wyniku 

z transakcji 
zabezpieczającej 

na wynik 
fi nansowy

Wartość godziwa instrumentów 
pochodnych wyznaczonych jako 

instrumenty zabezpieczające 
w rozumieniu rachunkowości 

zabezpieczeń przepływów 
pieniężnych

Zabezpieczane 
ryzyko

forward – sprzedaż EUR I kwartał 2007 I kwartał 2007 9 899 ryzyko walutowe

forward – sprzedaż EUR II kwartał 2007 II kwartał 2007 8 442 ryzyko walutowe

forward – sprzedaż EUR III kwartał 2007 III kwartał 2007 3 602 ryzyko walutowe

forward – sprzedaż EUR IV kwartał 2007 IV kwartał 2007 456 ryzyko walutowe

forward – sprzedaż USD I kwartał 2007 I kwartał 2007 4 060 ryzyko walutowe

forward – kupno USD I kwartał 2007 I kwartał 2007 143 ryzyko walutowe

forward – sprzedaż USD II kwartał 2007 II kwartał 2007 5 426 ryzyko walutowe

forward – kupno USD II kwartał 2007 II kwartał 2007 117 ryzyko walutowe

forward – sprzedaż USD III kwartał 2007 III kwartał 2007 4 222 ryzyko walutowe

forward – kupno USD III kwartał 2007 III kwartał 2007 67 ryzyko walutowe

forward – sprzedaż USD IV kwartał 2007 IV kwartał 2007 761 ryzyko walutowe

forward – kupno USD IV kwartał 2007 IV kwartał 2007 46 ryzyko walutowe

Instrumenty pochodne rozpoznane w aktywach fi nansowych wyznaczone 
jako instrumenty zabezpieczające – rachunkowość zabezpieczeń

37 241

forward – sprzedaż EUR I kwartał 2007 I kwartał 2007 (282) ryzyko walutowe

forward – sprzedaż EUR II kwartał 2007 II kwartał 2007 (96) ryzyko walutowe

forward – sprzedaż EUR III kwartał 2007 III kwartał 2007 (70) ryzyko walutowe

forward – sprzedaż EUR IV kwartał 2007 IV kwartał 2007 (191) ryzyko walutowe

forward – kupno USD I kwartał 2007 I kwartał 2007 (7 573) ryzyko walutowe

forward – sprzedaż USD II kwartał 2007 II kwartał 2007 (22) ryzyko walutowe

forward – kupno USD II kwartał 2007 II kwartał 2007 (25) ryzyko walutowe

forward – sprzedaż USD III kwartał 2007 III kwartał 2007 (47) ryzyko walutowe

forward – kupno USD III kwartał 2007 III kwartał 2007 (178) ryzyko walutowe

forward – sprzedaż USD IV kwartał 2007 IV kwartał 2007 (20) ryzyko walutowe

IRS
II kwartał 2007 – 
IV kwartał 2011

II kwartał 2007 – 
IV kwartał 2011 (7 800)

ryzyko stopy 
procentowej

Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych wyznaczonych jako 
instrumenty zabezpieczające – rachunkowość zabezpieczeń

(16 304)

Razem 20 937

W powyższych tabelach transakcje pogrupowane zostały w podziale na terminy realizacji (kwartały). W ramach kwar-
tałów poszczególne terminy realizacji przepływów oraz wpływu transakcji zabezpieczających na wynik fi nansowy są 
ściśle dopasowane.

Wpływ rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych w części skutecznej został zaprezentowany w zestawieniu 
zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem fi nansowym nie wystąpiły przypadki planowanej transakcji w odniesie-
niu do której rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych została uprzednio zastosowana, ale zaprzestano 
oczekiwania jej realizacji.
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e) Wartość godziwa instrumentów fi nansowych

Porównanie wartości godziwej do wartości bilansowej instrumentów wycenianych według zamortyzowanego kosztu:

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006
Wartość 
godziwa

Wartość 
bilansowa

Wartość 
godziwa

Wartość 
bilansowa

Aktywa fi nansowe

Nabyte obligacje – – 9 526 9 527

Udzielone pożyczki 14 532 18 240 5 162 5 272

Inne* 11 893 12 773 269 165 272 615

Razem 26 425 31 013 283 853 287 414

Zobowiązania fi nansowe

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 502 129 1 508 393 636 033 592 721

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 8 780 287 8 813 551 9 959 118 9 896 384

Zobowiązania z tytułu leasingu fi nansowego 114 862 103 756 105 286 88 767

Inne** 657 663 718 227 1 214 386 1 350 108

Razem 11 054 941 11 143 927 11 914 823 11 927 980

*  W tym należności długoterminowe.
** W tym rozpoznanie opcji nabycia akcji Grupy Możejki w wysokości 692 637 tysięcy złotych w 2007 roku i odpowiednio 827 893 tysięcy złotych w 2006 roku 
oraz rozpoznanie w 2006 roku zobowiązania z tytułu wykupu akcjonariuszy mniejszościowych w wysokości 477 390 tysięcy złotych,

Powyższe porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych instrumentów fi nansowych nie obejmuje klas instru-
mentów fi nansowych, które mają charakter krótkoterminowych należności i zobowiązań dla których wartość bilansowa 
zbliżona jest do wartości godziwej.

Metody i założenia przyjęte na potrzeby wyceny do wartości godziwej instrumentów fi nansowych 
prezentowanych w bilansie wg zamortyzowanego kosztu
Nabyte obligacje, udzielone pożyczki, zobowiązania fi nansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz 
zobowiązania z tytułu kredytów wyceniono do wartości godziwej przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych. Przyszłe przepływy pieniężne zdyskontowano przy zastosowaniu czynników dyskontowych obliczonych na 
podstawie rynkowych stóp procentowych (wg stanu na dni bilansowe na podstawie kwotowań 3-miesięcznych stóp pro-
centowych dostępnych w Reuters) powiększonych o marże właściwe dla poszczególnych instrumentów fi nansowych.

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

WIBOR 3M 5,575% 4,060%

EURIBOR 3M 4,540% 3,695%

LIBOR 3M 4,755% 5,310%

PRIBOR 3M 4,160% 2,500%

VILIBOR 3M 6,650% 3,790%

Metody wyceny do wartości godziwej instrumentów fi nansowych prezentowanych w bilansie w wartości 
godziwej
Grupa wycenia instrumenty pochodne do wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny instrumentów fi nanso-
wych wykorzystując ogólnie dostępne dane pochodzące z aktywnych rynków. Terminowych kursów wymiany walut nie 
modeluje się jako osobnego czynnika ryzyka, ale wyprowadza z kursu spot i odpowiedniej terminowej stopy procentowej 
dla waluty obcej w stosunku do PLN.

Dla wszystkich krzywych stóp procentowych stosuje się modele wyceny instrumentów fi nansowych, wykorzystując 
ogólnie dostępne dane pochodzące z aktywnych rynków. Na podstawie bieżącej struktury terminowej stóp procentowych 
i parametrów modelu oblicza się wszystkie punkty współczynników dyskonta krzywej za okres.

Grupa wycenia instrumenty pochodne do wartości godziwej wykorzystując ogólnodostępne kursy walutowe, stopy 
procentowe oraz ceny towarów, krzywe forward i zmienności dla walut i towarów pochodzące z płynnych rynków.

Wartość godziwa udziałów i akcji notowanych na aktywnych rynkach jest ustalana na podstawie notowań rynkowych.
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Zysk pierwszego dnia
Na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku Grupa nie posiadała instrumentów fi nansowych, których wycena 
w dniu nabycia przy zastosowaniu techniki wyceny różniłaby się od wartości początkowej ujętej w księgach. Jedynymi 
instrumentami fi nansowymi wycenianymi przy zastosowaniu technik wyceny są takie instrumenty pochodne, dla których 
nie występuje opisana wyżej różnica (tzw. zysk/strata pierwszego dnia).

Instrumenty fi nansowe, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej
Na dzień 31 grudnia 2007 i 31 grudnia 2006 roku Grupa posiada udziały i akcje w spółkach, dla których nie jest możliwe 
sporządzenie wiarygodnej wyceny wartości godziwej. Dla spółek tych nie istnieją aktywne rynki ani nie odnotowano 
porównywalnych transakcji na tego typu walorach.

f) Charakter i zakresy ryzyk związanych z instrumentami fi nansowymi

Działalność Grupy wiąże się przede wszystkim z narażeniem na następujące ryzyka fi nansowe:
• ryzyko kredytowe;
• ryzyko płynności;
• ryzyka rynkowe (w tym ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej).

Ryzyko kredytowe
Grupa narażona jest w dużym stopniu na ryzyko kredytowe związane przede wszystkim z należnościami handlowymi. 
Grupa prowadząc działalność handlową realizuje sprzedaż produktów i usług podmiotom gospodarczym z odroczonym 
terminem płatności, w wyniku czego może powstać ryzyko nieotrzymania należności od kontrahentów za dostarczone 
produkty i usługi. Grupa, w celu zminimalizowania ryzyka kredytowego, a także w celu utrzymywania możliwie naj-
niższego kapitału obrotowego zarządza ryzykiem poprzez obowiązującą procedurę przyznawania kontrahentom limitu 
kredytu kupieckiego i określenie formy jego zabezpieczenia.

Przyjęty okres spłaty należności związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 14–30 dni.

Kontrahent kupujący z odroczonym terminem płatności jest indywidualnie oceniany pod kątem ryzyka kredytowego. 
Część należności jest ubezpieczana w ramach zorganizowanych programów ubezpieczenia kredytu kupieckiego. 
Dodatkowo należności kontrahentów są regularnie monitorowane przez służby fi nansowe. W przypadku wystąpienia 
należności przeterminowanych zgodnie z obowiązującymi procedurami następuje wstrzymanie sprzedaży i uruchamiana 
jest windykacja należności.

W oparciu o analizę należności przygotowaną przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej PKN ORLEN dokonano 
podziału kontrahentów na dwie grupy:
• I grupa – kontrahenci z dobrą lub bardzo dobrą historią współpracy w danym roku;
• II grupa – pozostali kontrahenci.

Podział należności nieprzeterminowanych według opisanego powyżej kryterium:

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Grupa I 4 475 692 4 484 933

Grupa II 786 166 555 915

Razem 5 261 858 5 040 848
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Analiza wiekowa aktywów fi nansowych, które są zaległe na dzień bilansowy, lecz w przypadku których nie nastąpiła 
utrata wartości

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006
Należności 

krótkoterminowe 
jako instrumenty 

fi nansowe
Pożyczki 

udzielone

Należności 
krótkoterminowe 
jako instrumenty 

fi nansowe
Pożyczki 

udzielone

Do 1 miesiąca 404 638 – 320 434 45

1–3 miesięcy 23 246 – 27 519 –

3–6 miesięcy 4 684 – 16 660 –

6–12 miesięcy 9 341 – 9 895 –

Powyżej roku 14 301 45 6 390 –

Razem 456 210 45 380 898 45

Koncentracja ryzyka związanego z należnościami handlowymi jest ograniczona ze względu na dużą liczbę kontrahentów 
z kredytem kupieckim rozproszonych w różnych sektorach gospodarki polskiej, niemieckiej, czeskiej i litewskiej.

Ryzyko kredytowe, wynikające z aktywów stanowiących dodatnią wycenę instrumentów pochodnych, jest uważane przez 
Grupę za niskie z uwagi na fakt, iż wszystkie transakcje zawierane są z renomowanymi bankami.

Miarą ryzyka kredytowego jest kwota maksymalnego narażenia na ryzyko kredytowe dla poszczególnych klas.

Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe 31 grudnia 200731 grudnia 2007

Udziały i akcje w Spółkach 62 690

Należności krótkoterminowe jako instrumenty fi nansowe 5 718 068

Udzielone pożyczki 18 240

Aktywa z wyceny kontraktów terminowych 167 543

Środki pieniężne 1 498 232

Inne 12 773

Razem 7 477 546

Ze względu na współpracę Grupy głównie z renomowanymi polskimi i międzynarodowymi bankami ryzyko związane 
z lokowaniem środków pieniężnych jest znacząco ograniczone.

W ocenie Zarządu ryzyko zagrożonych aktywów fi nansowych jest odzwierciedlone poprzez dokonanie odpisu aktualizu-
jącego. Informacje dotyczące utraty wartości poszczególnych klas aktywów ujęte są w notach opisujących te aktywa.

Grupa w 2007 i 2006 roku nie rozpoznała aktywów stanowiących zabezpieczenia na rzecz Spółki.

W wyniku zmiany terminów płatności wobec odbiorców Grupa nie rozpoznała utraty wartości należności jako instru-
mentów fi nansowych w wysokości 14 376 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2007 roku i odpowiednio 6 960 tysięcy 
złotych na dzień 31 grudnia 2006 roku. Bez zmiany tych terminów Grupa rozpoznałaby w rachunku zysków i strat utratę 
wartości należności opisanych powyżej.

Ryzyko płynności
Grupa narażona jest na ryzyko płynności wynikające ze zobowiązań fi nansowych i zobowiązań warunkowych wynikają-
cych przede wszystkim z zaciągniętych kredytów i podpisanych umów leasingowych. Ze względu na dużą liczbę pod-
miotów fi nansujących Grupę oraz na określenie różnych terminów płatności w Grupie nie występuje ryzyko płynności, 
związane z koncentracją.

Miarą ryzyka płynności jest stopień dopasowania przepływów pieniężnych (wpływów i wypływów) – jest on analizowany 
przez Grupę w ujęciu miesięcznym w horyzoncie rocznym.
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Ryzyko płynności jest w znacznym stopniu ograniczone przez:

• otwarte linie kredytowe

Waluta

Maksymalne 
możliwe zadłużenie 

na 31 grudnia 2007 rokuna 31 grudnia 2007 roku
Wykorzystanie 

na 31 grudnia 2007 rokuna 31 grudnia 2007 roku

Maksymalne 
możliwe zadłużenie 

na 31 grudnia 2006 roku
Wykorzystanie 

na 31 grudnia 2006 roku

PLN 1 237 761 358 112 986 240 241 438

USD 248 023 194 684 74 141 457 824

EUR 2 677 092 1 925 280 3 129 650 1 778 120

CZK 7 221 854 1 386 019 9 953 997 7 438 217

LTL 2 121 953 1 901 701

SKK 350 000 126 967 – –

Razem
po przeliczeniu na PLN 11 415 274 7 106 019 13 355 059 8 427 074

• Program Emisji Obligacji

Waluta
Maksymalne możliwe zadłużenie

na 31 grudnia 2007 rokuna 31 grudnia 2007 roku
Wykorzystanie 

na 31 grudnia 2007 rokuna 31 grudnia 2007 roku

PLN 2 000 000 1 106 000

Na dzień bilansowy otwarte linie kredytowe łącznie z programem emisji obligacji przewyższają zobowiązania krótkoter-
minowe pomniejszone o należności krótkoterminowe.

Na potrzeby zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej począwszy od 2001 roku funkcjonuje system cash poolingu. 
Na dzień 31 grudnia 2007 roku systemem tym objęto 30 spółek Grupy Kapitałowej. Koncentracja krajowych środków 
pieniężnych w systemie cash poolingu odbywa się przy udziale trzech banków, natomiast koncentracja środków walu-
towych odbywa się przy udziale jednego banku. W związku z zastosowaniem tego systemu Grupa uzyskuje wymierne 
korzyści fi nansowe.

Analiza wymagalności zobowiązań fi nansowych

20072007 do 1 roku 1–3 lata 3–5 lat powyżej 5 lat Razem

Zobowiązania brutto – wyemitowane obligacje 389 083 62 432 807 930 242 486 1 501 931

Zobowiązania brutto – otrzymane kredyty i pożyczki 1 819 564 916 948 5 608 885 694 084 9 039 481

Zobowiązania handlowe jako instrumenty fi nansowe 6 889 241 – – – 6 889 241

Płatności netto z tytułu Instrumentów pochodnych – 
kwoty rozliczane brutto 22 337 983 – – 23 320

Pozostałe zobowiązania fi nansowe 692 636 – – – 692 636

Razem 9 812 861 980 363 6 416 815 936 570 18 146 609

2006 do 1 roku 1–3 lata 3–5 lat powyżej 5 lat Razem

Zobowiązania brutto – wyemitowane obligacje 210 702 64 516 59 864 259 789 594 871

Zobowiązania brutto – otrzymane kredyty i pożyczki 4 285 806 915 218 4 393 903 203 205 9 798 132

Zobowiązania handlowe jako instrumenty fi nansowe 5 759 697 – – – 5 759 697

Płatności netto z tytułu Instrumentów pochodnych – 
kwoty rozliczane brutto 8 525 7 800 – – 16 325

Pozostałe zobowiązania fi nansowe 1 307 242 – – – 1 307 242

Razem 11 571 972 987 534 4 453 767 462 994 17 476 267

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne są do jednego roku w każdym z prezentowanych okresów sprawozdawczych.
Terminy zapadalności i wartości gwarancji i poręczeń ujmowane pozabilansowo prezentowane są w nocie 37.
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Ryzyka rynkowe
Grupa narażona jest na ryzyka walutowe, stopy procentowej i ryzyka zmian cen towarów, przy czym instrumenty fi nan-
sowe posiadane na dzień bilansowy są narażone na ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej.

Polityka zarządzania ryzykami rynkowymi
Zarządzanie ryzykami rynkowymi w ramach Grupy PKN ORLEN prowadzone jest poprzez jednostki, które w największym 
stopniu narażone są na te ryzyka, tj. PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefi ns, ORLEN Asfalt, ANWIL, a także UNIPETROL 
oraz Rafi neria Możejki.

Zarządzanie ryzykami rynkowymi, tj. ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem towarowym polega 
na ograniczaniu ekspozycji na ryzyka wynikające z prowadzonej działalności operacyjnej.

Zabezpieczonymi elementami ekspozycji walutowej są przychody i koszty denominowane lub indeksowane do walut ob-
cych, przepływy związane z głównymi projektami inwestycyjnymi oraz z przepływami fi nansowymi. W zakresie ekspozycji 
na stopę procentową celem zabezpieczenia w Jednostce Dominującej jest osiągnięcie wskaźnika relacji długu opartego 
o stałą stopę względem długu opartego o stopę zmienną w przedziale określonym przyjętą polityką zabezpieczeń oraz 
osiągnięcie akceptowalnego wskaźnika Interest-at-Risk zgodnie z przyjętą polityką, natomiast w innych jednostkach 
zarządzających ryzykiem stopy procentowej cel zabezpieczenia określony jest jako zmniejszenie zmienności przepły-
wów pieniężnych. W ramach zarządzania ryzykiem cen towarów zabezpieczana jest wartość zapasów ropy naftowej, 
a w przyszłości planowane jest zabezpieczanie marży rafi neryjnej.

W celu zabezpieczania ryzyk rynkowych Grupa wykorzystuje instrumenty pochodne, w tym kontrakty FX forward, FX swap, 
swapy procentowe (IRS), swapy walutowo-procentowe (CCIRS) oraz swapy towarowe. Część z tych transakcji została wy-
znaczona jako instrumenty zabezpieczające w ramach rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Nie dopuszcza 
się stosowania transakcji spekulacyjnych (w sensie ekonomicznym) – niezależnie od przyjętego ujęcia rachunkowego.

W Jednostce Dominującej proces zarządzania ryzykiem funkcjonuje w oparciu o procedury oraz politykę zarządzania 
ryzykiem. Zgodnie z polityką zatwierdzoną przez Zarząd PKN ORLEN celem nadrzędnym Spółki w zakresie zarządzania 
ryzykiem rynkowym jest ograniczenie zmienności przepływów pieniężnych i potencjalnych strat ekonomicznych po-
wstałych na skutek wystąpienia zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na wynik jednostki. Zarządzanie ryzykiem 
rynkowym obejmuje procesy identyfi kacji, pomiaru i określania sposobu minimalizacji ryzyka, obejmując aspekty 
związane ze zmiennością kursów walutowych, stóp procentowych i cen towarów. Jednostką odpowiedzialną za nadzór 
nad realizacją polityki zarządzania ryzykiem rynkowym jest Komitet Ryzyka Finansowego, natomiast za realizację od-
powiada Dział Zarządzania Ryzykiem.

Proces zarządzania ryzykiem w innych jednostkach zarządzających ryzykiem funkcjonuje w oparciu o regulacje we-
wnętrzne jednostek. PKN ORLEN prowadzi prace zmierzające do objęcia głównych spółek Grupy Kapitałowej spójną 
polityką hedgingową w zakresie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej.

Ryzyko walutowe
Grupa narażona jest w dużym stopniu na ryzyko walutowe wynikające z należności i zobowiązań krótkoterminowych, 
środków pieniężnych, nakładów inwestycyjnych obejmujących zakup aktywów trwałych i kapitałowych oraz zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek denominowanych w walutach obcych.

W największym stopniu Grupa narażona jest na zmiany kursu PLN/EUR, PLN/USD i PLN/CZK.

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe
Wpływ instrumentów fi nansowych na wynik fi nansowy brutto, kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń 
oraz na kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek podporządkowanych z tytułu zmian kursów istotnych 
walut w stosunku do PLN:

20072007

Wpływ instrumentów fi nansowych na wynik fi nansowy brutto
Wzrost kursu Wpływ łączny Spadek kursu Wpływ łączny 

PLN/USD +4,2% (107 497) –4,2% 107 497

PLN/EUR +3,6% (210 615) –3,6% 210 615

PLN/CZK +3,6% (8 513) –3,6% 8 513

Razem (326 625) 326 625
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20072007

Wpływ instrumentów fi nansowych na kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
Wzrost kursu Wpływ łączny Spadek kursu Wpływ łączny 

PLN/USD +4,2% 13 079 –4,2% (13 079)

PLN/EUR +3,6% 44 576 –3,6% (44 576)

Razem 57 655 (57 655)

Wpływ instrumentów fi nansowych jednostek zagranicznych na kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych

Wzrost kursu Wpływ łączny Spadek kursu Wpływ łączny 

PLN/USD +4,2% (87 747) –4,2% 87 747

PLN/EUR +3,6% (7 841) –3,6% 7 841

PLN/CZK +3,6% 18 051 –3,6% (18 051)

PLN/LTL +3,6% (1 511) –3,6% 1 511

Razem (79 048) 79 048

Łączny wpływ instrumentów fi nansowych na kapitał własny
Wzrost kursu Wpływ łączny Spadek kursu Wpływ łączny 

PLN/USD +4,2% (182 165) –4,2% 182 165

PLN/EUR +3,6% (173 880) –3,6% 173 880

PLN/CZK +3,6% 9 537 –3,6% (9 537)

PLN/LTL +3,6% (1 511) –3,6% 1 511

Razem (348 019) 348 019

Wpływ zmian kursów istotnych walut w stosunku do PLN na kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia inwestycji 
netto w podmioty zagraniczne.

20072007

Wrażliwość inwestycji netto w podmioty zagraniczne*
Wzrost kursu Wpływ łączny Spadek kursu Wpływ łączny 

PLN/USD +4,2% 253 629 –4,2% (253 629)

PLN/EUR +3,6% 12 797 –3,6% (12 797)

PLN/CZK +3,6% 207 323 –3,6% (207 323)

Razem 473 749 (473 749)

* Powyższa analiza dotyczy wrażliwości całkowitych aktywów netto jednostek zagranicznych (w tym wrażliwość instrumentów fi nansowych jednostek 
zagranicznych na różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych).

Łączny wpływ zmian kursów istotnych walut w stosunku do PLN na kapitały własne z uwzględnieniem różnic kursowych 
z przeliczenia inwestycji netto w podmioty zagraniczne.

20072007

Łączny wpływ na kapitały własne
Wzrost kursu Wpływ łączny Spadek kursu Wpływ łączny 

PLN/USD +4,2% 159 211 –4,2% (159 211)

PLN/EUR +3,6% (153 242) –3,6% 153 242

PLN/CZK +3,6% 198 810 –3,6% (198 810)

Razem 204 779 (204 779)

Wpływ instrumentów fi nansowych na wynik fi nansowy brutto, kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń 
oraz na kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek podporządkowanych z tytułu zmian kursów istotnych 
walut w stosunku do PLN:
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2006

Wpływ instrumentów fi nansowych na wynik fi nansowy brutto
Wzrost kursu Wpływ łączny Spadek kursu Wpływ łączny 

PLN/USD +4,2% (148 601) –4,2% 148 601

PLN/EUR +3,6% (200 965) –3,6% 200 965

PLN/LTL +3,6% (3 832) –3,6% 3 832

PLN/CZK +3,6% (16 887) –3,6% 16 887

Razem (370 285) 370 285

Wpływ instrumentów fi nansowych na kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
Wzrost kursu Wpływ łączny Spadek kursu Wpływ łączny 

PLN/USD +4,2% 31 649 –4,2% (31 649)

PLN/EUR +3,6% 33 908 –3,6% (33 908)

Razem 65 557 (65 557)

Wpływ instrumentów fi nansowych jednostek zagranicznych na kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych

Wzrost kursu Wpływ łączny Spadek kursu Wpływ łączny 

PLN/USD +4,2% (54 237) –4,2% 54 237

PLN/EUR +3,6% (15 344) –3,6% 15 344

PLN/CZK +3,6% 10 938 –3,6% (10 938)

PLN/LTL +3,6% 4 203 –3,6% (4 203)

Razem (54 440) 54 440

Łączny wpływ instrumentów fi nansowych na kapitał własny
Wzrost kursu Wpływ łączny Spadek kursu Wpływ łączny 

PLN/USD +4,2% (171 189) –4,2% 171 189

PLN/EUR +3,6% (182 401) –3,6% 182 401

PLN/CZK +3,6% 7 106 –3,6% (7 106)

PLN/LTL +3,6% (12 684) –3,6% 12 684

Razem (359 168) 359 168

Wpływ zmian kursów istotnych walut w stosunku do PLN na kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia inwestycji 
netto w podmioty zagraniczne.

2006

Wrażliwość inwestycji netto w podmioty zagraniczne*
Wzrost kursu Wpływ łączny Spadek kursu Wpływ łączny 

PLN/USD +4,2% 326 804 –4,2% (326 804)

PLN/EUR +3,6% 12 526 –3,6% (12 526)

PLN/CZK +3,6% 214 742 –3,6% (214 742)

Razem 554 072 (554 072)

* Powyższa analiza dotyczy wrażliwości całkowitych aktywów netto jednostek zagranicznych (w tym wrażliwość instrumentów fi nansowych jednostek 
zagranicznych na różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych).
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Łączny wpływ zmian kursów istotnych walut w stosunku do PLN na kapitały własne z uwzględnieniem różnic kursowych 
z przeliczenia inwestycji netto w podmioty zagraniczne.

2006

Łączny wpływ na kapitały własne
Wzrost kursu Wpływ łączny Spadek kursu Wpływ łączny 

PLN/USD +4,2% 209 852 –4,2% (209 852)

PLN/EUR +3,6% (154 531) –3,6% 154 531

PLN/CZK +3,6% 210 910 –3,6% (210 910)

PLN/LTL +3,6% (16 887) –3,6% 16 887

Razem 249 344 (249 344)

Powyższe odchylenia kursów skalkulowano na podstawie zmienności historycznej dla poszczególnych kursów walut.

Wrażliwość instrumentów fi nansowych na ryzyko walutowe obliczono jako różnicę pomiędzy pierwotną wartością 
bilansową instrumentów fi nansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych) a ich potencjalną wartością bilan-
sową przy zwiększonych lub zmniejszonych czynnikach rynkowych, tj. PLN/EUR i PLN/USD oraz PLN/CZK i PLN/LTL. 
W przypadku instrumentów pochodnych zbadano wpływ odchyleń kursów walut na wartość godziwą przy niezmiennych 
poziomach stóp procentowych.

Dla pozostałych czynników ryzyka walutowego wrażliwość instrumentów fi nansowych jest niematerialna z punktu 
widzenia Grupy.

Ryzyko stopy procentowej
Grupa narażona jest na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu stopy procentowej wynikające z udzielo-
nych pożyczek, posiadanych lokat bankowych oraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek opartych o zmienne stopy 
procentowe. Grupa posiada transakcje pochodne zabezpieczające część ryzyka przepływów pieniężnych z tytułu stopy 
procentowej opisane w nocie 29 d, dla których Grupa stosuje rachunkowość przepływów pieniężnych.

Grupa narażona jest na ryzyko zmian wartości godziwej z tytułu stopy procentowej wynikające z transakcji pochodnych 
ekonomicznie zabezpieczających przyszłą emisję obligacji, dla których Grupa nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń. 
Grupa nie posiada instrumentów fi nansowych o stałym oprocentowaniu wycenianych w wartości godziwej innych niż 
instrumenty pochodne.

W największym stopniu Grupa narażona jest na zmiany stóp WIBOR i EURIBOR, a dodatkowo w okresie porównywal-
nym również LIBOR.

Analiza wrażliwości na stopę procentową
Wpływ zmian istotnych stóp procentowych z tytułu ryzyka przepływów pieniężnych oraz zmiany wartości godziwej 
instrumentów pochodnych na wynik fi nansowy brutto i kapitał własny:

Stopa
procentowa

Wpływ na wynik fi nansowy 
brutto

Wpływ na kapitał z tytułu 
stosowania rachunkowości 

zabezpieczeń Wpływ na kapitał własny
za rok 

zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

za rok 
zakończony

31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

za rok 
zakończony

31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

Wzrost stopy o założone odchylenie

WIBOR +50 p.b. (12 353) (8 378) 356 251 (17 063) (8 127)

LIBOR + 50 p.b. (68) (6 362) – – (68) (6 362)

EURIBOR + 25 p.b. (37 024) (20 449) (842) (4 945) (37 866) (25 394)

PRIBOR + 25 p.b. (277) (242) – – (277) (242)

Wpływ ogólny (49 722) (35 431) (486) (4 694) (55 274) (40 125)



183

Skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego N
ot

y 
do

 s
ko

ns
ol

id
ow

an
eg

o 
sp

ra
w

oz
da

ni
a 

fi n
an

so
w

eg
o 

za
 2

00
7 

ro
k 

(w
 t

ys
. z
ło

ty
ch

)

Stopa
procentowa

Wpływ na wynik fi nansowy 
brutto

Wpływ na kapitał z tytułu 
stosowania rachunkowości 

zabezpieczeń Wpływ na kapitał własny
za rok 

zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

za rok 
zakończony

31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

za rok 
zakończony

31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok 
zakończony

31 grudnia 2006

Spadek stopy o założone odchylenie

WIBOR –50 p.b. 12 353 8 378 (356) (251) 17 063 8 127

LIBOR –50 p.b. 68 6 362 – – 68 6 362

EURIBOR –25 p.b. 37 024 20 449 849 3061 37 873 23 510

PRIBOR –25 p.b. 277 242 – – 277 242

Wpływ ogólny 49 722 35 431 493 2 810 55 281 38 241

Powyższe odchylenia stóp procentowych skalkulowano na podstawie wahań stóp procentowych w ciągu roku.

Grupa nie posiada instrumentów fi nansowych o stałym oprocentowaniu wycenianych w bilansie według wartości 
godziwej. W wartości godziwej Grupa wycenia instrumenty pochodne.

Wrażliwość instrumentów fi nansowych na ryzyko stóp procentowych obliczono jako iloczyn salda pozycji bilansowych 
wrażliwych na stopy procentowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych) oraz adekwatnego odchylenia stopy pro-
centowej. W przypadku instrumentów pochodnych zbadano wpływ odchyleń stóp procentowych na wartość godziwą 
przy niezmiennym poziomie kursów walut.

g) Ryzyko zmian cen towarów

Grupa narażona jest na ryzyko towarowe z tytułu:
• wydatków na zakup ropy naftowej do przerobu, które są uzależnione od wolumenu przerobu, poziomu zapasów oraz 

kształtowania się ceny ropy na rynkach światowych oraz dyferencjału;
• przychodów ze sprzedaży produktów rafi neryjnych i petrochemicznych, które są uzależnione od wolumenu sprzedaży, 

kształtowania się cen produktów na rynkach światowych.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku nie występowały instrumenty fi nansowe narażone na ryzyka 
zmian cen towarów.

30. Koszty według rodzaju

za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Zużycie materiałów i energii 36 604 832 28 877 679

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 867 030 13 711 215

Usługi obce* 3 571 369 2 983 160

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 1 880 771 1 512 016

Amortyzacja 2 431 423 2 108 127

Podatki i opłaty 348 871 300 302

Pozostałe 1 113 379 1 533 377

Razem 62 817 675 51 025 876

Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych (1 041 221) 6 149

Świadczenia na własne potrzeby (71 377) (126 652)

Koszty operacyjne 61 705 077 50 905 373

Koszty sprzedaży (3 175 974) (2 641 239)

Koszty ogólnego zarządu (1 637 370) (1 170 927)

Pozostałe koszty operacyjne (758 065) (1 221 477)

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 56 133 668 45 871 730

* W tym koszty prac badawczo-wdrożeniowych w wysokości 17 340 tysięcy złotych w 2007 roku i 14 633 tysięcy złotych w 2006 roku.
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31. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne

za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Zysk ze zbycia niefi nansowych aktywów trwałych 40 629 25 754

Rozwiązanie rezerw 118 516 174 405

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów 262 806 196 616

Przychody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów 385 5 563

Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania 6 804 29 133

Przychody ze sprzedaży inwestycji – 51 617

Pozostałe 86 836 129 868

Razem 515 976 612 956

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów
za rok zakończony

31 grudnia 200731 grudnia 2007
za rok zakończony

31 grudnia 2006

Należności 127 972 116 705

Zapasów 45 973 29 001

Rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 88 861 50 910

Razem 262 806 196 616

Pozostałe koszty operacyjne

za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Strata ze zbycia niefi nansowych aktywów trwałych 55 543 16 315

Aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych 151 565 288 732

Zawiązanie rezerw 115 058 129 812

Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów 153 416 485 519

Darowizny 9 794 8 750

Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego 13 857 13 756

Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne 43 574 24 793

Wycena do wartości godziwej KAUCUK a.s. 120 901 230 448

Pozostałe 94 357 23 352

Razem 758 065 1 221 477

Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów
za rok zakończony

31 grudnia 200731 grudnia 2007
za rok zakończony

31 grudnia 2006

Należności 107 662 152 004

Zapasów 38 226 28 156

Wartości fi rmy i wartości niematerialnych 7 528 305 359

Razem 153 416 485 519

32. Przychody i koszty fi nansowe netto

za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Koszty z tytułu odsetek (503 088) (255 270)

Odpis z tytułu utraty wartości spółek Agrobohemie a.s. i Synthesia a.s. (333 084) –

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych (63 106) (187 601)

Przychody z tytułu odsetek 120 531 78 642

Nadwyżka dodatnich różnic kursowych 903 424 381 561

Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych 3 179 6 826
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za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Dywidendy otrzymane 9 629 10 662

Dyskonto nabytych wierzytelności spółek Grupy Unipetrol – 8 755

Zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość należności 9 048 14 100

Zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności (12 651) (13 804)

Rozliczenie i wycena instrumentów fi nansowych* 44 889 (79 232)

Pozostałe (38 969) (32 600)

Razem 139 802 (67 961)

* W tym w 2006 roku kwota (104 154) tysiące złotych stanowi wynik z rozliczenia instrumentów fi nansowych dotyczących zabezpieczenia kursu z tytułu 
płatności za akcje Możejek.

Zyski/straty z tytułu instrumentów fi nansowych w podziale na kategorie

za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Zyski lub straty netto dotyczące aktywów fi nansowych wycenianych 
w wartości godziwej przez wynik fi nansowy, z tego dotyczące: 35 730 (81 088)

Przeznaczonych do obrotu, z tego: 35 730 (81 088)

Instrumenty pochodne handlowe (w tym: instrumenty wbudowane) 35 730 (81 088)

Zyski lub straty netto dotyczące aktywów fi nansowych dostępnych do 
sprzedaży w podziale na: (328 159) 15 065

Kwoty ujęte w rachunku wyników (328 159) 15 065

Zyski lub straty netto dotyczące aktywów fi nansowych utrzymywanych 
do terminu wymagalności 15 351 20 292

Zyski lub straty netto dotyczące pożyczek (udzielonych) 3 935 2 438

Zyski lub straty netto dotyczące zobowiązań fi nansowych wycenianych 
wg zamortyzowanego kosztu (20 923) (221 730)

Zyski lub straty netto dotyczące należności krótkoterminowych (83 599) 1 768

Zyski lub straty netto dotyczące zobowiązań krótkoterminowych 492 578 179 200

Część nieskuteczna odniesiona na wynik fi nansowy w okresie 340 24

Pozostałe 24 549 16 070

Razem 139 802 (67 961)

Przychody i koszty fi nansowe z tytułu odsetek w podziale na kategorie

za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Przychody z tytułu odsetek ogółem i koszty z tytułu odsetek ogółem (obliczone 
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej) odnoszące się do aktywów 
fi nansowych lub zobowiązań fi nansowych niewycenianych w wartości godziwej 
przez wynik fi nansowy (424 288) (196 324)

Przychody i koszty z tytułu opłat (inne niż kwoty uwzględnione podczas ustalania 
efektywnej stopy procentowej) wynikające z aktywów fi nansowych lub zobowiązań 
fi nansowych, które nie są wyceniane w wartości godziwej przez wynik fi nansowy 3 827 3 686

Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych 40 479 16 226

Razem (379 982) (176 412)

Koszty fi nansowe z tytułu utraty wartości aktywów fi nansowych w podziale na klasy instrumentów 
fi nansowych

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Odpisy aktualizujące udziały i akcje w Spółkach (338 059) (3 658)

Odpisy aktualizujące odsetki od należności (jako instrumenty fi nansowe) (12 651) (13 804)

Razem (350 710) (17 462)
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33. Podatek dochodowy

za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Podatek dochodowy bieżący (705 610) (783 704)

Podatek odroczony 174 971 114 555

Razem (530 639) (669 149)

Różnica pomiędzy kwotą podatku wykazanego w rachunku zysków i strat a kwotą obliczoną według stawki od zysku 
przed opodatkowaniem wynika z następujących pozycji:

za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Zysk przed opodatkowaniem 3 011 064 2 729 347

Podatek dochodowy obliczony odpowiednio w 2007 i 2006 roku według 
obowiązującej stopy (19 % w Polsce) (572 103) (518 576)

Różnice stóp pomiędzy Polską a Niemcami (40%) (6 895) (5 139)

Różnice stóp pomiędzy Polską a Czechami (24%) (3 126) (8 779)

Różnice stóp pomiędzy Polską a Litwą (15%) 28 610 –

Zwiększenia podatku z tyt. zwrotu ulgi inwestycyjnej – Unipetrol a.s. – (27 816)

Aktualizacja wartości inwestycji przeznaczonych do sprzedaży (80 711) –

Rezerwa na ryzyko gospodarcze – (13 277)

Utrata wartości „wartości fi rmy” (1 005) (57 970)

Wycena do wartości godziwej spółki KAUCUK a.s. (23 442) (55 308)

Wycena spółek metodą praw własności 50 802 41 933

Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania (1 593) (16 886)

Przeszacowanie podatku dochodowego odroczonego w związku ze zmianą 
stawek podatkowych w Czechach 90 041 –

Pozostałe (11 217) (7 331)

Podatek dochodowy (530 639) (669 149)

Efektywna stopa podatku 18% 25%

Grupa PKN ORLEN nie stanowi podatkowej Grupy Kapitałowej. W skład Grupy wchodzi Grupa Kapitałowa Basell Orlen 
Polyolefi ns Sp. z o.o., która stanowi kapitałową grupę podatkową składającą się z Basell Orlen Polyolefi ns Sp. z o.o. 
i Basell Orlen Polyolefi ns Sprzedaż Sp. z o.o.

Ze względu na to, że spółki Grupy są odrębnymi podatnikami, podatek odroczony – aktywa oraz rezerwa na podatek od-
roczony muszą być obliczone indywidualnie w poszczególnych spółkach. W rezultacie, skonsolidowany bilans prezentuje 
podatek odroczony – aktywa w wysokości 233 219 tysięcy złotych na 31 grudnia 2007 roku, 165 928 tysięcy złotych na 
31 grudnia 2006 roku oraz rezerwę na podatek odroczony w wysokości 1 548 835 tysięcy złotych na 31 grudnia 2007 roku, 
1 765 761 tysięcy złotych na 31 grudnia 2006 roku.

Rezerwa netto na podatek odroczony na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku składa się z następujących 
pozycji:

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Aktywa z tytulu podatku odroczonego:

Rezerwa na rekultywację 75 293 78 650

Różnica pomiędzy bieżącą wartościową księgową a podatkową środków trwałych 94 918 78 923

Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności 16 285 26 344

Koszty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i niewykorzystanych urlopów 46 572 46 967

Koszty nagród w programie lojalnościowym 14 299 12 601

Utrata wartości środków trwałych i wartości niematerialnych 28 644 30 796

Instrumenty fi nansowe – 11 498

Odpisy aktualizujące fi nansowy majątek trwały 1 519 18 633
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31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Odpis aktualizujący wartość zapasów 14 952 6 350

Koszty z tytułu likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych 7 546 15 559

Pozostałe rezerwy 46 870 47 193

Niezrealizowane ujemne różnice kursowe (7 577) 59 321

Wycena obligacji – Unipetrol a.s. 16 256 25 337

Wartość bilansowa ostrożnej wyceny zapasów 1 474 17 920

Rezerwa z tytułu niewykorzystanych urlopów 7 627 6 481

Pozostałe koszty wynagrodzeń 17 182 18 354

Zarachowane przyszłe koszty 50 771 24 530

Pozostałe 38 373 59 199

Podatek odroczony – aktywa razem 471 004 584 656

Rezerwa na podatek odroczony:

Ulga inwestycyjna* 167 367 104 680

Różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową środków trwałych 1 519 709 1 958 509

Różnica w aporcie 44 639 42 870

Leasing fi nansowy traktowany jako operacyjny w prawie podatkowym 21 412 26 606

Instrumenty fi nansowe 29 587 –

Pozostałe 3 906 51 824

Rezerwa na podatek odroczony – razem 1 786 620 2 184 489

Podatek odroczony – rezerwa, netto
(Rezerwa na podatek odroczony – podatek odroczony aktywa) 1 315 616 1 599 833

* Szczegółowe informacje w nocie 37c.

34. Leasing

a) Grupa Kapitałowa jako leasingobiorca

Leasing operacyjny
Umowy leasingowe o charakterze operacyjnym (dzierżawa, najem) dotyczą głównie zbiorników, stacji paliw, środków 
transportu i sprzętu komputerowego. Umowy leasingowe nie zawierają żadnych klauzul dotyczących warunkowych 
zobowiązań z tytułu opłat leasingowych. W zawartych umowach obowiązują ogólne warunki leasingu operacyjnego, 
nie ma szczególnych ograniczeń oraz dodatkowych warunków. Większość z umów leasingu operacyjnego nie pociąga 
za sobą możliwości zakupu przedmiotu leasingu. W większości przypadków istnieje możliwość przedłużenia umowy. 
Opłaty leasingowe, wynikające głównie z umów dzierżawy i najmu, ujęte jako koszt okresu wynosiły 238 388 tysięcy 
złotych w 2007 roku i odpowiednio 198 768 tysięcy złotych w 2006 roku.

Leasing fi nansowy
Grupa jako leasingobiorca na 31 grudnia 2007 roku posiada umowy leasingowe o charakterze fi nansowym. Dotyczą 
one głównie budynków, urządzeń technicznych i maszyn oraz środków transportu.

W zawartych umowach leasingowych obowiązują ogólne warunki leasingu fi nansowego, nie ma szczególnych ograniczeń 
oraz dodatkowych warunków. Umowy leasingu fi nansowego nie zawierają żadnych klauzul dotyczących warunkowych 
zobowiązań z tytułu opłat leasingowych i nie pociągają za sobą możliwości zakupu przedmiotu leasingu. W większości 
przypadku istnieje możliwość przedłużenia umowy.

Suma przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu wyżej wymienionych umów leasingu fi nansowego na dzień 
31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku przedstawiały się następująco:

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Do jednego roku 34 971 34 040

Od 1 roku do 5 lat 59 888 62 602

Powyżej 5 lat 18 225 704

Razem minimalne opłaty leasingowe z tytułu umów leasingu 113 084 97 346
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Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu wyżej wymienionych umów leasingu fi nansowego 
na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku przedstawiały się następująco:

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Do jednego roku 29 087 33 834

Od 1 roku do 5 lat 49 406 61 599

Powyżej 5 lat 12 874 543

Razem bieżące minimalne opłaty leasingowe z tytułu umów leasingu 91 367 95 976

Różnica pomiędzy łączną kwotą przyszłych minimalnych opłat leasingowych a ich wartością bieżącą wynika z dyskon-
towania opłat leasingowych stopą procentową wynikającą z umowy.

Wartość bilansowa netto na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku dla każdej grupy aktywów przedstawiała 
się następująco:

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Wartości niematerialne 4 1 524

oprogramowanie komputerowe 4 1 524

Rzeczowe aktywa trwałe 182 903 155 587

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15 551 97

urządzenia techniczne i maszyny 54 932 54 118

środki transportu 112 218 100 476

inne środki trwałe 202 896

b) Grupa Kapitałowa jako leasingodawca

Leasing operacyjny
Grupa jako leasingodawca na dzień 31 grudnia 2007 roku i na dzień 31 grudnia 2006 roku nie posiadała nieodwoływalnych 
umów leasingu operacyjnego. Grupa posiadała umowy o charakterze operacyjnym dotyczące dzierżawy, najmu maszyn, 
urządzeń i budynków oraz gruntów należących do Grupy. Większość umów zawarta jest na czas nieokreślony.

Leasing fi nansowy
Grupa jako leasingodawca na 31 grudnia 2007 roku posiada umowy leasingu o charakterze fi nansowym dotyczące 
dzierżawy dystrybutorów. Na dzień 31 grudnia 2006 roku Grupa posiadała umowy leasingowe o charakterze fi nansowym 
dotyczące dzierżawy urządzeń na stacjach paliw. Umowy te zawarte były na czas określony.

Inwestycje leasingowe brutto należne na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku przedstawiały się następująco:

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Do jednego roku 29 737

Od 1 roku do 5 lat 17 52

Inwestycje leasingowe brutto z tytułu umów leasingu 46 789

Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych należnych z tytułu wyżej wymienionych umów leasingu fi nansowego 
na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku przedstawiały się następująco:

31 grudnia 200731 grudnia 2007 31 grudnia 2006

Do jednego roku 26 573

Od 1 roku do 5 lat 16 48

Razem bieżące minimalne opłaty leasingowe z tytułu umów leasingu 42 621

Niezrealizowane przychody fi nansowe wynosiły 4 tysiące złotych za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku i odpowiednio 
168 tysięcy złotych za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku.
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Na dzień 31 grudnia 2006 roku spółki Grupy Kapitałowej nie posiadały warunkowych opłat leasingowych ujętych w ra-
chunku zysków i strat oraz rezerw na nieściągalne należności z tytułu minimalnych opłat leasingowych. Z tytułu leasingu 
fi nansowego nie występowały również niegwarantowane wartości końcowe przypadające Grupie.

Ujawnienia wynikające z MSSF 7 dotyczące leasingu fi nansowego ujęte są w nocie 29 i prezentowane są łącznie z in-
nymi instrumentami fi nansowymi.

35. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne oraz przyszłe zobowiązania z tytułu 
podpisanych kontraktów inwestycyjnych

Wartość nakładów inwestycyjnych w 2007 roku wynosi 3 720 505 tysięcy złotych, w tym nakłady na inwestycje związa-
ne z ochroną środowiska 216 386 tysięcy złotych. Planowana wartość nakładów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej 
w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego wynosi 3 109 050 tysięcy złotych, w tym nakłady na inwestycje 
związane z ochroną środowiska 337 409 tysięcy złotych. Na dzień 31 grudnia 2007 roku wartość przyszłych zobowiązań 
z tytułu podpisanych do tego dnia kontraktów wynosi 825 841 tysięcy złotych.

36. Transakcje ze stronami powiązanymi

a) Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkami, rodzeństwem, 
wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami

W 2007 roku osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich bliskim spółki Grupy nie udzieliły zaliczek, pożyczek, 
kredytów, gwarancji i poręczeń oraz innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki i jednostek wobec 
niej powiązanych.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku spółki Grupy nie udzieliły pożyczek osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich bliskim.

W 2007 roku nie wystąpiły istotne transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkami, rodzeń-
stwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami.

b) Transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez osoby nadzorujące Spółki oraz osoby 
nadzorujące spółek Grupy Kapitałowej

W 2007 roku osoby nadzorujące Spółki oraz osoby nadzorujące spółek Grupy Kapitałowej złożyły oświadczenia o zawar-
tych transakcjach ze stronami powiązanymi w rozszerzonym zakresie zgodnie ze zaktualizowanym MSR 24 „Informacje 
ujawniane na temat podmiotów powiązanych”.

Sprzedaż Zakup Należności Zobowiązania

Osoby prawne* 565 230 668 985 153 317 58 710

Osoby fi zyczne – – – –

* Transakcje za okres pełnienia funkcji w organach nadzorujących Spółki.

c) Transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez osoby zarządzające Spółki oraz osoby 
zarządzające spółek Grupy Kapitałowej

W 2007 roku członkowie Zarządu Jednostki Dominującej oraz spółek Grupy Kapitałowej złożyły oświadczenia o zawar-
tych transakcjach ze stronami powiązanymi w rozszerzonym zakresie zgodnie ze zaktualizowanym MSR 24 „Informacje 
ujawniane na temat podmiotów powiązanych”.

Sprzedaż Zakup Należności Zobowiązania

Osoby prawne – – – –

Osoby fi zyczne – 113 – –
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d) Transakcje członków kluczowego personelu kierowniczego Spółki oraz członków kluczowego 
personelu spółek Grupy Kapitałowej z podmiotami powiązanymi

W 2007 roku członkowie kluczowego personelu kierowniczego Jednostki Dominującej oraz spółek Grupy Kapitałowej 
złożyły oświadczenia o zawartych transakcjach ze stronami powiązanymi w rozszerzonym zakresie zgodnie ze zaktuali-
zowanym MSR 24 „Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych”.

Sprzedaż Zakup Należności Zobowiązania

Osoby prawne – – – –

Osoby fi zyczne 13 14 – –

e) Transakcje Jednostki Dominującej z podmiotami powiązanymi w 2007 i w 2006 roku oraz stan 
rozrachunków na dzień 31 grudnia 2007 roki i 31 grudnia 2006 roku

Waluta
Jednostki stowarzyszone 

konsolidowane metodą praw własności
Jednostki zależne 

nie objęte konsolidacją
Jednostki stowarzyszone 

nie objęte konsolidacją
20072007 2006 20072007 2006 20072007 2006

Sprzedaż 22 353 10 339 4 467 4 192 8 13 838

Zakup 100 367 58 740 94 189 70 272 8 31 640

Należności 
krótkoterminowe brutto 1 650 2 230 719 788 2 730

Odpisy aktualizujące 
należności (42) (33) (189) (161) (2) (63)

Zobowiązania 
krótkoterminowe 11 631 6 618 23 066 16 641 – 2 878

Powyższe transakcje z podmiotami powiązanymi obejmują sprzedaż i zakupy produktów petrochemicznych oraz zakupy 
usług remontowych, transportowych i innych.

37. Zobowiązania warunkowe i ryzyka

a) Gwarancje i poręczenia Grupy Kapitałowej w 2007 roku

Stan na
31 grudnia
2006 roku

Zwiększenia / 
Zmniejszenia

Stan na
31 grudnia31 grudnia
2007 roku2007 roku

Termin 
wygaśnięcia 
gwarancji / 
poręczenia

Gwarancja płatności na rzecz litewskiego banku na potrzeby 
wezwania na zakup akcji mniejszościowych Grupy Możejki 1 283 452 (1 283 452) – 29.01.2007

Wystawione przez Grupę PKN ORLEN na rzecz osób 
prawnych gwarancje stanowiące zabezpieczenie wykonania 
przez Grupę PKN ORLEN zobowiązań

62 560 15 637 78 197 30.06.2013

Wystawione przez UNIPETROL a.s., ORLEN Asfalt Sp. z o.o. 
oraz Jednostkę Dominującą gwarancje celne stanowiące 
zabezpieczenie zapłaty powstałych należności celnych 
wobec Izby Celnej od importowanych towarów

4 832 (1 532) 3 300  30.06.2009

Wystawione przez ORLEN Oil Sp z o.o. i ORLEN PetroTank 
Sp. z o.o. poręczenia z tytułu umowy faktoringowej 
z regresem oraz z tytułu umów o korzystanie z Karty PayLink

4 092 4 346 8 438 19.12.2008

Wystawione przez Grupę PKN ORLEN na rzecz osób 
prawnych gwarancje wadialne (przetargowe) 919 13 871 14 790 21.03.2008

Pozostałe 2 905 6 562 9 467 31.12.2010

Razem gwarancje i poręczenia 1 358 760 (1 244 568) 114 192

Zobowiązania warunkowe Grupy Możejki na 31 grudnia 2006 roku zgodnie z MSSF 3 „Połączenie jednostek gospodar-
czych” zostały włączone do bilansu skonsolidowanego jako zobowiązania bilansowe powstałe na dzień nabycia.
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b) Pozostałe zobowiązania warunkowe Grupy Kapitałowej w 2007 roku

Stan na
31 grudnia 2006 roku

Zwiększenia / 
Zmniejszenia

Stan na
31 grudnia 2007 roku31 grudnia 2007 roku

Zabezpieczenia akcyzowe (dotyczące poboru podatku 
akcyzowego od wyrobów zharmonizowanych znajdujących 
się w magazynach w procedurze zawieszenia w imieniu 
Grupy PKN ORLEN i za osoby trzecie)* 1 060 684 381 948 1 442 632

Akredytywy 42 082 204 573 246 655

Toczące się postępowania w sprawie nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym 23 153 11 750 34 903

Postępowanie antymonopolowe UOKiK** 14 000 4 500 18 500

Sprawy sporne dochodzone na drodze sądowej*** 9 998 43 340 53 338

Razem pozostałe zobowiązania warunkowe 1 149 917 646 111 1 796 028

Razem zobowiązania warunkowe (gwarancje 
i poręczenia oraz pozostałe zobowiązania warunkowe) 2 508 677 (598 457) 1 910 220

* W tym na 31 grudnia 2007 roku 1 000 011 tysięcy złotych zabezpieczenie akcyzowe PKN ORLEN dotyczące produktów w Zakładzie Głównym w Płocku, 
składach podatkowych i bazach magazynowych (własnych i obcych) oraz 322 156 tysięcy złotych gwarancje bankowe PKN ORLEN stanowiące zabezpieczenie 
akcyzowe złożone za Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. (wcześniej NAFTOBAZY Sp. z o.o.).
** Szczegółowe informacje w nocie 37 h.
*** W tym na 31 grudnia 2007 roku zobowiązanie z tytułu wszczętego przed Sądem Arbitrażowym przeciwko PKN ORLEN powództwa Brends Sp. z o.o. 
w sprawie o zapłatę kary umownej w kwocie 42 000 tysiące złotych z tytułu rzekomego naruszenia przez PKN ORLEN postanowień porozumienia zawartego 
pomiędzy PKN ORLEN a Jerzym Krzystyniakiem działającym w imieniu własnym i na rzecz Brends Sp. z o.o.

c) Ryzyko związane z utratą ulg

Ulga inwestycyjna
Zgodnie z obowiązującymi w ubiegłych latach przepisami prawa podatkowego spółki Grupy dokonywały obniżenia dochodu 
podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu niżej wymienionych tytułów:
• Poniesione w roku podatkowym wydatki inwestycyjne (tzw. ulga inwestycyjna);
• Połowa kwoty odliczonych w roku ubiegłym ulg inwestycyjnych (tzw. premia inwestycyjna).

W latach 2002-2003 spółki Grupy zgodnie z regulacjami w Polsce odliczyły od dochodu ulgi inwestycyjne i premie in-
westycyjne w następujących wysokościach:

Okres, w którym skorzystano z odliczeń Wykorzystana ulga inwestycyjna Wykorzystana premia inwestycyjna

Rok 2002 14 234 49 222

Rok 2003 – 6 923

Razem 14 234 56 145

Mimo, iż pobrane ulgi i premie inwestycyjne mają charakter warunkowy spółki Grupy nie widzą ryzyka zakwestionowania 
przez organy podatkowe zasadności dokonanych odliczeń, jak również ryzyka utraty prawa do ulg i premii z powodu 
niedotrzymania warunków obligujących do zwrotu tych odliczeń.

W związku z posiadaniem aktywów w Czechach, w Grupie PKN ORLEN mają zastosowanie przepisy oparte na ustawie 
o ulgach inwestycyjnych i ustawie o podatku dochodowym obowiązujące w Czechach. W Czechach, w myśl tych przepi-
sów, ulgi inwestycyjne spółek z Grupy UNIPETROL mają charakter warunkowy. Niewypełnienie określonych warunków 
prowadzi do utraty przyznanych ulg inwestycyjnych i zobowiązuje do zwrotu otrzymanej ulgi (tj. spłaty niezapłaconego 
zobowiązania podatkowego za wszystkie lata, w których ulga została wykorzystana), powiększonej o odpowiednie kary 
i grzywny.

Spółki z Grupy UNIPETROL na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania fi nansowego nie korzystały z ulgi inwesty-
cyjnej. Kwota prezentowana w poprzednich sprawozdaniach dotyczyła aktywów zbytych w III kwartale 2007 roku.

Na Litwie, w zakresie ulgi inwestycyjnej ma zastosowanie prawo podatkowe oraz indywidualne umowy między spółką 
a rządem Litwy. Zgodnie z tym prawem, część zysku przeznaczona na inwestycje jest opodatkowana stawką 0%. Pań-
stwowa Inspekcja Podatkowa jest upoważniona do ściągania podatku do budżetu dotyczącego kwoty wykorzystanej 
ulgi podatkowej, która była niepoprawnie wyliczona i nie w pełni zapłacona w ciągu 5 ostatnich lat.

Spółki z Grupy Możejki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania fi nansowego skorzystały z ulgi inwestycyjnej 
w kwocie 26 087 tysięcy złotych.
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Inne ulgi podatkowe
W latach 2001-2005 Grupa Możejki skorzystała z innych ulg podatkowych. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
fi nansowego kwota wykorzystanych przez Grupę Możejki ulg wynosi 109 399 tysięcy złotych. Okres przedawnienia poten-
cjalnego zwrotu tych ulg jeszcze nie minął, jednak w ocenie Grupy Możejki ryzyko konieczności ich zwrotu jest niskie.

d) Zobowiązanie warunkowe Rafi nerii Trzebinia S.A. z tytułu podatku akcyzowego i podatku od 
towarów i usług

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2007 roku w Rafi nerii Trzebinia S.A. toczą się następujące postępowania i kontrole 
podatkowe:

Postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym 
za okres maj–wrzesień 2004 roku
W dniu 15 października 2004 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie postanowił wszcząć postępowanie podatkowe 
w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym Rafi nerii Trzebinia S.A. za miesią-
ce maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2004 roku. W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Celny postępowania w dniu 
5 kwietnia 2005 roku do Rafi nerii Trzebinia S.A. wpłynęły decyzje Dyrektora Urzędu Celnego w Krakowie, w których 
ustalono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku akcyzowego za okres maj–sierpień 2004 roku na łączną kwotę oko-
ło 60 milionów złotych. Zdaniem Zarządu Rafi nerii Trzebinia S.A., Spółka Rafi neria Trzebinia S.A. posiada wszystkie 
niezbędne opinie potwierdzające prawidłowość stosowanej klasyfi kacji produktów opodatkowanych stawką 0 złotych. 
W dniu 12 kwietnia 2005 roku Zarząd Rafi nerii Trzebinia S.A. złożył odwołanie od przedmiotowych decyzji oraz wniosek 
o wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ drugiej instancji.

W dniu 5 maja 2005 roku do Rafi nerii Trzebinia S.A., w odpowiedzi na złożony wniosek o wstrzymanie wykonania de-
cyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy, wpłynęło postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie wstrzymujące 
wykonanie ww. decyzji. 

W dniu 9 czerwca 2005 roku Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, po rozpatrzeniu odwołania Spółki Rafi nerii Trzebinia S.A. 
z dnia 12 kwietnia 2005 roku od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie z dnia 31 marca 2005 roku, uchylił 
decyzję organu pierwszej instancji w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W dniu 28 lipca 2005 roku Naczelnik Urzędu Celnego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Izby Celnej, bez podniesienia 
żadnych dodatkowych dowodów w sprawie, wydał decyzje, w których ustalił zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku 
akcyzowego za okres maj–wrzesień 2004 roku na łączną kwotę około 100 milionów złotych. Powyższe decyzje zostały 
wydane bez merytorycznego odniesienia do zarzutów podniesionych w odwołaniu z dnia 12 kwietnia 2005 roku. Zarząd 
Rafi nerii Trzebinia S.A. w dalszym ciągu podtrzymuje zdanie, iż posiada wszystkie niezbędne opinie potwierdzające 
prawidłowość stosowanej klasyfi kacji produktów opodatkowanych stawką 0 złotych, co zdaniem Zarządu daje gwarancje 
pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

W dniu 9 sierpnia 2005 roku Zarząd Rafi nerii Trzebinia S.A. złożył odwołanie od przedmiotowych decyzji oraz wniosek 
o wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ drugiej instancji. W dniu 11 sierpnia 
2005 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Rafi nerii Trzebinia S.A. z dnia 8 sierpnia 2005 roku 
wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za 
okres maj–wrzesień 2004 roku w kwocie około 100 milionów złotych. W dniu 14 listopada 2005 roku Dyrektor Izby Celnej 
w Krakowie postanowił odmówić przyjęcia dowodów z przesłuchań świadków argumentując, iż nie stanowi to istotnych 
okoliczności dla sprawy. Ponadto Urząd Celny nie przyjął złożonych przez Rafi nerię Trzebinia S.A. korekt deklaracji podatku 
akcyzowego za miesiące maj–wrzesień 2004 roku, wynikających ze zmiany stawki podatku akcyzowego na oleje techno-
logiczne z 60 zł\Mg na 0 złotych. Urząd odmawiając przyjęcia korekt argumentował, iż w sprawie toczy się postępowanie.

W dniu 30 grudnia 2005 roku Dyrektor Izby Celnej w Krakowie wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu 
pierwszej instancji. Rafi neria Trzebinia S.A. sporządziła na ww. decyzję Dyrektora Izby Celnej w Krakowie skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie („WSA”) wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji. 
Skarga wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Krakowie w terminie 3 lutego 2006 roku. W dniu 14 lutego 2006 roku Dyrektor Izby Celnej w Krakowie wydał 
postanowienie wstrzymania w całości wykonania zaskarżonej decyzji do czasu rozpoznania skargi przez Wojewódzki 
Sąd Administracyjny.

W dniu 12 czerwca 2007 roku odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w spra-
wie skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2005 roku za okres maj–wrzesień 2004 roku. 
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Sąd zobowiązał Rafi nerię Trzebinia S.A. do uzupełnienia skargi o dodatkowe dokumenty, jednocześnie nie wyznaczając 
nowego terminu rozprawy.

W dniu 26 lipca 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 
sprawy skargi Rafi nerii Trzebinia S.A. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Krakowie ustalających zobowiązania podat-
kowe w podatku akcyzowym za okres maj–sierpień 2004 roku, wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania do 
czasu rozstrzygnięcia sprawy skargi Rafi nerii Trzebinia na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Krakowie z dnia 9 czerwca 
2005 roku w sprawie uchylenia decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie i cofnięcia ich do ponownego rozpatrzenia 
uznając, iż rozstrzygnięcie tej sprawy ma istotne znaczenie dla toczącego się postępowania.

W dniu 12 września 2007 roku wpłynęło do Pełnomocnika Rafi nerii Trzebinia S.A. zawiadomienie Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie o rozprawie dotyczącej skargi Rafi nerii Trzebinia S.A. na decyzje Dyrektora Izby Celnej 
w przedmiocie cofnięcia ich do ponownego rozpatrzenia. Termin rozprawy wyznaczono na 3 października 2007 roku. 
Na rozprawie w dniu 3 października 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał decyzję zgodnie 
z wnioskiem Rafi nerii Trzebinia S.A., tj. przekazał do ponownego postępowania podatkowego. W dniu 13 marca 2008 roku 
Rafi neria Trzebinia S.A. wystosowała pismo procesowe do Dyrektora Izby Celnej, ze skargą na bezczynność w przed-
miocie określenia zobowiązania podatkowego za okres maj–sierpień 2004 roku.

W dniu 19 marca 2007 roku do Rafi nerii Trzebinia S.A. wpłynęła informacja pisemna z Izby Celnej w Krakowie o złożeniu 
wniosku o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej przez Sąd Okręgowy w Chrzanowie na rzecz Skarbu Państwa na 
nieruchomościach będących własnością bądź w użytkowaniu wieczystym przez Rafi nerię Trzebinia S.A. celem zabezpie-
czenia należności z tytułu podatku akcyzowego zgodnie z wydanymi decyzjami Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie 
za okres maj–wrzesień 2004 roku. W dniu 18 kwietnia 2007 roku Rafi neria Trzebinia S.A. otrzymała postanowienie z dnia 
2 kwietnia 2007 roku Sądu Rejonowego w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w którym Sąd oddalił żądanie 
Dyrektora Izby Celnej w Krakowie o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na majątku Rafi nerii Trzebinia S.A.

W dniu 21 maja 2007 roku Dyrektor Izby Celnej w Krakowie ponowił wniosek o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej 
na nieruchomościach będących własnością bądź w użytkowaniu wieczystym Rafi nerii Trzebinia S.A. W dniu 2 sierpnia 
2007 roku Zarząd Rafi nerii Trzebinia S.A. otrzymał zawiadomienia Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Wydział V Ksiąg 
Wieczystych o wpisie hipotek przymusowych kaucyjnych na nieruchomościach stanowiących własność lub użytkowanie 
wieczyste spółki Rafi neria Trzebinia S.A. na rzecz Izby Celnej w Krakowie o łącznej wartości 100 719 tysięcy złotych. 
Obciążone nieruchomości znajdują się w Trzebini i stanowią łącznie całość terenu zakładu Rafi nerii Trzebinia S.A. Wpis 
nastąpił celem zabezpieczenia roszczeń Izby Celnej wynikających z należności celnych za okres maj–wrzesień 2004, co do 
których toczy się spór przed WSA. Wpis hipotek nie jest prawomocny, Rafi neria Trzebinia S.A. zaskarżyła postanowienie 
Sądu w powyższym zakresie. W dniu 20 grudnia 2007 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał postanowienie o uchyleniu 
powyższych hipotek. Postanowienie Sądu Okręgowego jest prawomocne, ale przysługuje skarga kasacyjna.

Zarząd na podstawie posiadanych opinii uznanych doradców podatkowych uważa, iż w związku z toczącym się spo-
rem w sprawie opodatkowania podatkiem akcyzowym olejów technologicznych istnieje duże prawdopodobieństwo 
jego wygrania w oparciu o przedstawione przez Rafi nerię Trzebinia S.A. dowody i podniesione argumenty. W związku 
z powyższym, w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym za okres kończący się 31 grudnia 2007 roku 
nie utworzono rezerwy z tego tytułu.

Zarząd Rafi nerii Trzebinia S.A. w dniu 6 marca 2007 roku złożył wniosek do Urzędu Celnego w Krakowie o rozłożenie na 
raty spornego zobowiązania podatkowego wynikającego z wydanych decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie.

W dniu 5 kwietnia 2007 roku Rafi neria Trzebinia S.A. otrzymała decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie, który nie 
przychylił się do wniosku podatnika i odmówił rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Zarząd Spółki w dniu 6 kwietnia 
2007 roku złożył odwołanie od decyzji organu do Dyrektora Izby Celnej w Krakowie. W dniu 25 czerwca 2007 roku Dyrektor 
Izby Celnej w Krakowie podtrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie i odmówił rozłożenia na 
raty zaległości podatkowej. Rafi neria Trzebinia S.A. nie odwołała się od decyzji Dyrektora Izby Celnej w Krakowie.

Postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego oraz podatku 
od towarów i usług za lata 2002, 2003 oraz okres styczeń–kwiecień 2004 roku
Na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 18 stycznia 2005 roku toczy się po-
stępowanie kontrolne prowadzone przez Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie w zakresie rzetelności deklarowanych 
podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego oraz podatku od towarów 
i usług za lata 2002 i 2003. W dniu 30 listopada 2006 roku został przekazany Spółce Rafi neria Trzebinia S.A. protokół 
z kontroli za ww. okres. Do otrzymanego protokołu z kontroli, dnia 14 grudnia 2006 roku Pełnomocnik Rafi nerii Trze-
binia S.A. wniósł zastrzeżenia, w których podniósł uchybienie formalne dotyczące kontroli oraz samego protokołu. 
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Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w dniu 28 grudnia 2006 roku przekazał Pełnomocnikowi pisemną odpowiedź na 
podniesione w zastrzeżeniach uwagi.

W dniu 5 grudnia 2007 roku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie wydał Rafi nerii Trzebinia wynik kontroli 
skarbowej w zakresie podatku akcyzowego za 2002 roku i decyzje w zakresie podatku od towarów i usług za 2002 rok. 
Organ kontroli skarbowej uznał rozliczenia z tytułu podatku akcyzowego dokonane przez Rafi nerię Trzebinia w 2002 roku 
za prawidłowe. Decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej za 2002 rok określają prawidłowe kwoty zobowiązania 
w zakresie podatku od towarów i usług VAT na poziomie 10 tysięcy złotych.

W dniu 12 maja 2006 roku wpłynęło do Rafi nerii Trzebinia S.A. postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej 
w Krakowie o wszczęciu postępowania kontrolnego w zakresie rzetelności obliczania i wpłacania podatku od towaru 
i usług oraz podatku akcyzowego za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 kwietnia 2004 roku. W dniu 15 stycznia 2007 roku 
na ręce Pełnomocnika Rafi nerii Trzebinia S.A. został przekazany protokół z kontroli. W dniu 29 stycznia 2007 roku 
Pełnomocnik spółki Rafi neria Trzebinia S.A. złożył zastrzeżenia i uwagi do otrzymanego protokołu, w których podniósł 
między innymi brak podstawy prawnej dla prowadzenia kontroli za wskazany okres, z uwagi na okoliczność wydania 
w dniu 17 września 2004 roku decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie umarzającej postępowanie w sprawie 
określenia wysokości zobowiązania podatkowego Rafi nerii Trzebinia S.A. w podatku akcyzowym za miesiące styczeń, 
luty, marzec 2004 roku ze względu na bezprzedmiotowość. Dodatkowo, Pełnomocnik spółki Rafi neria Trzebinia S.A. 
podniósł brak w protokole oceny prawnej sprawy będącej przedmiotem kontroli.

Pismem z dnia 6 lutego 2007 roku Inspektor Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Krakowie przedstawił 
stanowisko organu co do złożonych przez Pełnomocnika zastrzeżeń i uwag do protokołu z kontroli za okres styczeń–kwie-
cień 2004 roku. Termin zakończenia postępowania kontrolnego za 2003 rok i okres styczeń–kwiecień 2004 roku został 
ponownie przedłużony do 31 marca 2008 roku. W dniu 19 marca 2008 roku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kra-
kowie przesłał zawiadomienie o nie rozpatrzeniu sprawy w terminie, ustalając nowy termin na 20 czerwca 2008 roku.

Ostateczny rezultat wynikający z powyższych postępowań kontrolnych, jak również potencjalny wpływ rozszerzenia 
postępowań na inne okresy na dzień sporządzenia sprawozdania fi nansowego, nie jest znany. Zarząd na podstawie 
posiadanych opinii uznanych doradców podatkowych uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo rozstrzygnięcia 
toczącego się postępowania na korzyść Rafi nerii Trzebinia S.A. W związku z powyższym, w sprawozdaniu fi nansowym 
za okres kończący się 31 grudnia 2007 roku nie utworzono żadnych rezerw na pokrycie ewentualnych zobowiązań, które 
mogłyby powstać w razie niekorzystnego dla Rafi nerii Trzebinia S.A. zakończenia powyższych kontroli.

Postępowanie podatkowe w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług za okres styczeń–sierpień 
2005 roku
W dniu 22 października 2006 roku na ręce Pełnomocnika Spółki Rafi neria Trzebinia S.A. zostało doręczone postanowienie 
Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego w sprawie określenia 
kwoty podatku od towarów i usług za okres styczeń, luty, kwiecień–sierpień 2005 roku.

W dniu 26 lutego 2007 roku Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie postanowił wszcząć postępowanie 
podatkowe w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2005 roku.

Powyższe postępowania podatkowe dotyczą sprawdzenia dostaw wewnątrzwspólnotowych produktów i towarów han-
dlowych.

W dniu 3 września 2007 roku na ręce Pełnomocnika Spółki Rafi neria Trzebinia S.A. zostało doręczone zawiadomienie 
Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie przedłużające postępowanie podatkowe w sprawie określe-
nia kwoty podatku od towarów i usług za okres styczeń–sierpień 2005 roku do dnia 31 października 2007 roku. W dniu 
5 listopada 2007 roku na ręce Pełnomocnika Spółki Rafi neria Trzebinia S.A. wpłynęło postanowienie Naczelnika Mało-
polskiego Urzędu Skarbowego zawieszające postępowanie podatkowe w sprawie określenia kwoty podatku od towarów 
i usług za okres styczeń–sierpień 2005. Rafi neria Trzebinia S.A. zaskarżyła ww. postanowienie wnosząc o jego uchylenie 
w całości. W dniu 24 stycznia 2008 roku Dyrektor Izby Skarbowej wydał postanowienie uchylające w całości ww. posta-
nowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego. W dniu 31 stycznia 2008 roku Naczelnik Małopolskiego Urzędu 
Skarbowego w Krakowie przesłał zawiadomienie wskazując nowy termin załatwienia sprawy określenia podatku od 
towarów i usług za okres styczeń–sierpień 2005 roku. Termin ten wyznaczono na 31 marca 2008 roku. W dniu 26 marca 
2008 roku Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie wystosował kolejne zawiadomienie z ustalonym 
terminem zakończenia sprawy na dzień 30 maja 2008 roku.

Ostateczny rezultat wynikający z powyższych postępowań kontrolnych, jak również potencjalny wpływ rozszerzenia 
postępowań na inne okresy na dzień sporządzenia sprawozdania fi nansowego nie jest znany. Zarząd na podstawie po-



195

Skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego N
ot

y 
do

 s
ko

ns
ol

id
ow

an
eg

o 
sp

ra
w

oz
da

ni
a 

fi n
an

so
w

eg
o 

za
 2

00
7 

ro
k 

(w
 t

ys
. z
ło

ty
ch

)

siadanych opinii uznanych doradców podatkowych uważa, iż toczące się postępowania z dużym prawdopodobieństwem 
zakończą się wynikiem pozytywnym dla Rafi nerii Trzebinia S.A. W związku z powyższym, w niniejszym skonsolidowanym 
sprawozdaniu fi nansowym za okres kończący się 31 grudnia 2007 roku nie utworzono rezerw na pokrycie ewentualnych 
zobowiązań, które mogłyby powstać w razie niekorzystnego dla Rafi nerii Trzebinia S.A. zakończenia powyższych kontroli.

Postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za 
miesiące listopad–grudzień 2004 roku
W dniu 10 stycznia 2007 roku na ręce Pełnomocnika Spółki Rafi neria Trzebinia S.A. zostało doręczone postanowienie 
Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego w sprawie określenia zo-
bowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące listopad–grudzień 2004 roku. Postępowanie podatkowe 
dotyczy rozliczenia podatku naliczonego od należnego w podatku akcyzowym od komponentów zakupionych z zapłaconą 
akcyzą od pośrednika nie będącego podatnikiem podatku akcyzowego.

W dniu 31 maja 2007 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie wydał decyzję określającą zobowiązanie podatkowe 
w podatku akcyzowym na kwotę w wysokości ok. 600 tysięcy złotych. Kwota zobowiązania została zapłacona przez 
Rafi nerię Trzebinia S.A. wraz z odsetkami za zwłokę. W dniu 14 czerwca 2007 roku Rafi neria Trzebinia S.A. odwołała się 
do Dyrektora Izby Celnej w Krakowie od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie. Dyrektor Izby Celnej wydał 
decyzje utrzymujące w mocy decyzje Organu pierwszej instancji w zakresie zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego 
za listopad–grudzień 2004 roku. W dniu 12 października 2007 roku została złożona skarga do WSA w Krakowie.

W dniu 16 kwietnia 2008 roku odbyła się rozprawa przed WSA w Krakowie, której konsekwencją jest pozytywne roz-
strzygnięcie sprawy dla Rafi nerii Trzebinia S.A. W obecnej chwili Spółka Rafi neria Trzebinia S.A. oczekuje na uprawo-
mocnienie wyroku.

Decyzje w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za styczeń–luty 2007 roku
W dniu 25 września 2007 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie wydał decyzje w sprawie zobowiązania podat-
kowego w podatku akcyzowym za miesiąc styczeń–luty 2007 wzywając jednocześnie do dokonania korekty deklaracji 
AKC-3 za ten okres.

W dniu 5 października 2007 roku Rafi neria Trzebinia S.A. złożyła wnioski do Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie 
o wstrzymanie wykonania decyzji, a 15 października 2007 roku odwołała się od przedmiotowych decyzji. W dniu 28 mar-
ca 2008 roku przedstawiciel Rafi nerii Trzebinia S.A. odebrał zawiadomienie wystosowane przez Dyrektora Izby Celnej 
w Krakowie o ustaleniu terminu rozpatrzenia sprawy wszczętej z wniesionego odwołania. Termin rozpatrzenia sprawy 
został ustalony na 30 kwietnia 2008 roku.

Wartość skonsolidowanych aktywów netto Rafi nerii Trzebinia na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 451 623 tysiące 
złotych. Udział PKN ORLEN w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafi nerii Trzebinia wynosi 77,15%.

e) Postępowanie Urzędu Regulacji Energetyki w Rafi nerii Trzebinia S.A.

W dniu 24 marca 2006 roku Rafi neria Trzebinia S.A. otrzymała zawiadomienie od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem warunków koncesji 
na wytwarzanie paliw ciekłych. Istota postępowania dotyczy możliwości bezpośredniego stosowania przepisów Dyrektywy 
2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie 
biopaliw lub innych paliw odnawialnych oraz Dyrektywy 2003/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 
2003 roku zmieniającej Dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych, w sytuacji kiedy, 
z jednej strony po 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, a z drugiej brak było rozporządzeń 
Ministra Gospodarki w sprawie norm jakościowych dla biopaliw.

W dniu 8 września 2006 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję ustalającą karę pieniężną w wysokości 
1 miliona złotych w związku z rzekomym naruszeniem przez Rafi nerię Trzebinia S.A. koncesji na wytwarzanie paliw 
ciekłych. Zarząd Rafi nerii Trzebinia S.A. złożył w dniu 26 września 2006 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za pośrednictwem 
Prezesa URE o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, względnie o zmianę zaskarżonej decyzji i orzeczenie co do istoty 
sprawy przez umorzenie postępowania przed Prezesem URE jako bezprzedmiotowego, ponieważ Rafi neria Trzebinia S.A. 
nie naruszyła przepisów prawa ani warunków posiadanej koncesji. Rafi neria wniosła także o zwrócenie się przez Sąd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z pytaniem prejudy-
cjalnym dotyczącym stosowania prawa wspólnotowego, na podstawie art. 234 TWE, o następującej treści: „Czy Rafi neria 
Trzebinia S.A. – przedsiębiorca zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, był uprawniony na podstawie 
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prawa Wspólnoty Europejskiej, a w szczególności Dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, do produkowania w 2006 roku biopaliwa 
z zawartością 20% biokomponentów spełniającego normę EN 14214, oraz wprowadzania tego biopaliwa do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej, skoro Rzeczpospo-
lita Polska nie implementowała postanowień wskazanej powyżej Dyrektywy w terminie w niej przewidzianym?”. Dnia 
6 grudnia 2006 roku Prezes URE wniósł odpowiedź na odwołanie, w której domaga się oddalenia odwołania twierdząc, 
iż nie znajduje podstaw do zmiany swojej decyzji w przedmiocie kary pieniężnej. W piśmie tym Prezes URE stwierdził 
między innymi, iż podniesione przez Rafi nerię Trzebinia S.A. naruszenia przepisów wspólnotowych nie miały miejsca, 
bowiem kara została wymierzona Spółce za wprowadzenie do obrotu na terenie RP paliwa niespełniającego wymagań 
jakościowych określonych w Rozporządzeniu z dnia 19 października 2005 roku, a w związku z tym decyzja – jako odno-
sząca się jedynie do terytorium Polski, nie mogła naruszyć prawa wspólnotowego.

W dniu 2 kwietnia 2007 roku zapadł wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, w którym Sąd 
uwzględnił odwołanie Rafi nerii Trzebinia S.A. w efekcie czego zmienił decyzję Prezesa URE w przedmiocie kary pieniężnej 
w wysokości 1 000 tysięcy złotych nałożonej na Rafi nerię Trzebinia S.A. w ten sposób, iż umorzył postępowanie.

W ocenie Sądu, Rafi neria Trzebinia S.A. wprowadzała do obrotu biopaliwo z zawartością 20% biokomponentów zgodnie 
z warunkami posiadanej koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych. Żaden z warunków koncesji nie zakazywał wytwarzania 
paliw o określonych parametrach. Warunki koncesji posiadanej przez Rafi nerię Trzebinia S.A. wskazują na obowiązek 
bieżącej kontroli jakości paliw i wydawania świadectw jakości a te mogą dotyczyć parametrów określonych przepisa-
mi prawa (np. rozporządzeniem), jak i mogą wynikać z zawartych umów między stronami. Skoro w okresie, którego 
dotyczyła decyzja Prezesa URE brak było norm jakościowych – tj. rozporządzenia określającego wymagania jakościo-
we dla biokomponentów i biopaliw ciekłych a Rafi neria Trzebina S.A. produkowała biopaliwa zgodnie z warunkami 
koncesji i z zawartymi umowami oraz wydawała świadectwa jakości, które potwierdzały zgodność parametrów jakości 
wytworzonych paliw z parametrami określonymi w umowach, to Rafi neria Trzebinia S.A. mogła produkować biopaliwo 
z zawartością 20% biokomponentów. Tym samym Sąd uznał, że skarżona decyzja Prezesa URE naruszyła art.56 ust.1 pkt 
12 ustawy – Prawo energetyczne i postanowił zmienić skarżoną decyzję i umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe. 
Wyrok nie jest prawomocny.

W dniu 22 maja 2007 roku na ręce pełnomocnika Rafi nerii Trzebinia S.A. doręczono apelację Prezesa URE. Zarówno 
Prezes URE jak i Rafi neria Trzebinia S.A. podtrzymują swoje dotychczasowe stanowiska.

W dniu 31 maja 2007 roku Rafi neria Trzebinia S.A. przesłała do Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny 
odpowiedź na apelację Prezesa URE z dnia 8 maja 2007 roku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 kwietnia 2007 roku.

W dniu 15 listopada 2007 roku odbyła się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie VI Wydział Cywilny rozprawa, na 
której oddalono apelację Prezesa URE i zasądzono zwrot kosztów postępowania na rzecz spółki Rafi neria Trzebinia S.A. 
Sprawa zakończona prawomocnie korzystnym dla Rafi nerii Trzebinia rozstrzygnięciem. Przedstawiciel Prezesa URE 
zapowiedział prawdopodobne złożenie skargi kasacyjnej.

f) Sytuacja Rafi nerii Trzebinia S.A. w związku z czasowym wstrzymaniem produkcji i sprzedaży 
biopaliwa ON BIO z zawartością 20% estrów FAME w terminie od 3 stycznia 2007 roku do 16 lipca 
2007 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 roku zmniejszające wysokość ulgi w podatku akcyzowym było 
bezpośrednią przyczyną decyzji o wstrzymaniu produkcji i sprzedaży biodiesla z 20% zawartością estrów. W tej sytuacji 
pogorszyła się sytuacja fi nansowa spółki Rafi neria Trzebinia S.A. a banki kredytujące spółkę Rafi neria Trzebinia S.A., 
będącą właścicielem nowoczesnej instalacji do produkcji biopaliwa zażądały dodatkowych zabezpieczeń na majątku 
Rafi nerii Trzebinia S.A.

Warunkiem ustanowienia zabezpieczeń było zawarcie przez Rafi nerię Trzebinia S.A. porozumienia z PKN ORLEN oraz 
bankami Pekao S.A. i BPH S.A.

PKN ORLEN jako inwestor strategiczny aktywnie włączył się w proces poprawy sytuacji fi nansowej Rafi nerii Trzebinia S.A.

W dniu 5 marca 2007 roku w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Rafi nerią Trzebinia S.A., PKN ORLEN, 
Bankiem Pekao S.A. oraz Bankiem BPH S.A. w zakresie restrukturyzacji zadłużenia Rafi nerii Trzebinia S.A. wobec 
Banków oraz PKN ORLEN.
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Podpisane porozumienie określa sposób spłaty przez Rafi nerię Trzebinia S.A. zobowiązań wynikających z umów kre-
dytowych zawartych z Bankami Pekao S.A. i BPH S.A. i wierzytelności PKN ORLEN oraz przedstawienie bankom oraz 
PKN ORLEN satysfakcjonujących zabezpieczeń prawnych i majątkowych gwarantujących spłatę zobowiązań fi nansowych. 
Zgodnie z harmonogramem porozumienia do dnia 30 czerwca 2007 roku Rafi neria Trzebinia S.A. dokonała częściowej 
spłaty zobowiązań z tytułu kredytów na rzecz Banku Pekao S.A. oraz Banku BPH S.A. odpowiednio w kwocie 30 000 ty-
sięcy złotych i 5 000 tysięcy złotych oraz częściowej spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług na rzecz PKN ORLEN 
w kwocie 15 000 tysięcy złotych.

W dniu 2 października 2007 roku spłacono kolejną ratę kredytu do BPH S.A. w kwocie 20 000 tysięcy złotych. Stan 
kredytów na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł 24 590 tysięcy złotych.

Ustalone warunki współpracy z bankami oraz udzielone wsparcie głównego akcjonariusza PKN ORLEN pozwoliło 
Rafi nerii Trzebinia S.A. na prowadzenie bieżącej działalności, realizację programu stabilizacyjnego oraz umożliwiło 
odbudowanie pozytywnych relacji z klientami.

Po uzyskaniu aprobaty organów korporacyjnych Zarząd Rafi nerii Trzebinia S.A. w dniu 18 kwietnia 2007 roku podpisał 
umowę z PKN ORLEN na usługowe komponowanie paliw z dodatkiem do 5% biokomponentów. Podpisana umowa 
pozwoliła lepiej wykorzystać posiadany majątek magazynowy jak i produkcyjny instalacji biodiesla.

Zarząd Rafi nerii Trzebinia S.A. po przeprowadzeniu szczegółowych analiz prawnych i fi nansowych, w dniu 11 maja 
2007 roku podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do sprzedaży na rynku krajowym nowego produktu – estrów mety-
lowych stanowiących samoistne paliwo o nazwie handlowej „BIOESTER”.

W dniu 16 lipca 2007 roku Zarząd Rafi nerii Trzebinia S.A. podjął decyzję o wznowieniu produkcji oleju napędowego 
ON BIO z 20% zawartością biokomponentów – estrów wyższych kwasów tłuszczowych FAME. Decyzja o wznowieniu 
produkcji została podjęta po przeprowadzeniu przez Rafi nerię Trzebinia S.A. szczegółowych analiz ekonomicznych, 
w związku ze zmianami w zakresie ustawy o podatku akcyzowym. W opinii Zarządu Rafi nerii Trzebinia S.A. uchwalone 
zmiany podatkowe, w kontekście innych planowanych zmian i rozwiązań sprzyjających rozwojowi alternatywnych źródeł 
energii uzasadniają wznowienie produkcji i sprzedaży biopaliwa przez Rafi nerię.

Wartość skonsolidowanych aktywów netto Grupy Rafi neria Trzebinia S.A. na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 
451 623 tysiące złotych. Udział PKN ORLEN w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafi nerii Trzebinia S.A. 
wynosi 77,15%.

g) Opłata przesyłowa w rozliczeniach z Zakładem Energetycznym Płock S.A.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. Nr 1 z dnia 15 stycznia 2001 roku) zgodnie z § 36 zmieniło 
sposób rozliczania opłaty systemowej stanowiącej składnik opłaty przesyłowej wprowadzając zgodnie z § 37 możliwość 
innego sposobu ustalenia tej opłaty. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zawarta umowa sprzedaży 
energii elektrycznej pomiędzy Zakładem Energetycznym Płock S.A. („ZEP S.A.”) a PKN ORLEN bez rozstrzygnięcia 
kwestii rozliczeń spornych opłaty systemowej za okres od dnia 5 lipca 2001 roku do dnia 30 czerwca 2002 roku, uznając, 
że ma ona charakter cywilnoprawny i jako taka winna być rozstrzygnięta przez właściwy sąd powszechny. ZEP S.A. 
zawezwał PKN ORLEN do próby ugodowej w trybie pojednawczym, a następnie pozwał PKN ORLEN. Ponadto w innym 
procesie Sąd Okręgowy w Warszawie wezwał PKN ORLEN jako przypozwanego w sprawie PSE – Operator S.A. (następcy 
prawnego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., działającej uprzednio pod nazwą Polskie Sieci Elektroenergetyczne) 
przeciwko ZEP S.A. Zarząd Spółki dokonał szacunku kwoty spornej opłaty i w 2002 roku zaliczył w koszty zobowiązanie 
PKN ORLEN wobec ZEP S.A., które nie zostało uregulowane w świetle istniejącego sporu w wysokości 8 272 tysięcy 
złotych oraz utworzył rezerwę na ten cel w wysokości 9 781 tysięcy złotych.

Postępowanie sądowe, w którym PKN ORLEN jest stroną pozwaną
W postępowaniu, w którym PKN ORLEN jest stroną pozwaną, Sąd wydał nakaz zapłaty należności z tytułu tak zwanej 
opłaty systemowej przez PKN ORLEN na rzecz ZEP S.A. w wysokości 46 232 tysięcy złotych. W związku z tym, w 2004 roku 
została powiększona rezerwa na ryzyko gospodarcze o 28 179 tysięcy złotych do wysokości kwoty nakazu.

Sprawa została zawieszona postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2005 roku do czasu 
rozstrzygnięcia sprawy z powództwa PSE – Operator S.A. przeciwko ZEP S.A., gdzie PKN ORLEN jest interwenientem 
ubocznym.
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Dnia 3 sierpnia 2005 roku zostało wniesione przez Spółkę zażalenie na ww. postanowienie o zawieszeniu postępowa-
nia. W dniu 12 grudnia 2005 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny oddalił zażalenie na postanowienie 
o zawieszeniu postępowania.

W dniu 20 sierpnia 2007 roku Kancelaria Prawna złożyła w imieniu PKN ORLEN wniosek, o podjęcie zawieszonego 
postępowania. W dniu 13 września 2007 roku pełnomocnik PKN ORLEN otrzymał pismo strony powodowej sprzeciwia-
jące się podjęciu zawieszonego postępowania. Postanowieniem z dnia 17 września 2007 roku Sąd odmówił podjęcia 
zawieszonego postępowania.

W dniu 22 października 2007 roku zostało złożone zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy podjęcia zawie-
szonego postępowania.

W dniu 19 grudnia 2007 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie na skutek zażalenia PKN ORLEN wydał postanowienie, 
którym zmienił zaskarżone postanowienie i orzekł o podjęciu postępowania.

W dniu 11 lutego 2008 roku zostało w imieniu PKN ORLEN wysłane pismo procesowe, w którym pozwany w odpowiedzi 
na wezwanie Sądu odniósł się do okoliczności, na które ma być przeprowadzony dowód ze świadków, jak również do 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2006 roku. W dniu 14 marca 2008 roku otrzymaliśmy pismo 
procesowe strony powodowej z dnia 10 marca 2008 roku.

W dniu 9 kwietnia 2008 roku odbyła się rozprawa, na której przesłuchani zostali dwaj świadkowie zgłoszeni przez 
PKN ORLEN. Sąd oddalił wnioski dowodowe stron o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych. Sąd przychylił się do 
wniosku pozwanego o dołączenie akt postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, jak również przed 
Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Najwyższym do akt niniejszego postępowania. Sąd odroczył 
rozprawę i wyznaczył kolejny jej termin na dzień 4 czerwca 2008 roku.

Postępowanie sądowe, w którym PKN ORLEN jest interwenientem ubocznym
Wobec wydanego w dniu 25 października 2006 roku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zawieszone postępowanie zostało 
podjęte przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 4 stycznia 2007 roku (obecna sygnatura XVI GC 23/06).

W dniu 8 marca 2007 roku odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie, w której PKN ORLEN występuje jako interwenient 
uboczny. Sąd umożliwił stronom zajęcie stanowiska w sprawie. Kolejna rozprawa została odroczona bezterminowo. 
Pismo procesowe w imieniu PKN ORLEN zostało wysłane do sądu w dniu 22 marca 2007 roku.

W dniu 4 kwietnia 2007 roku Spółka otrzymała pismo procesowe pozwanego z dnia 22 marca 2007 roku, w którym 
pozwany podtrzymał w całości swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie, a ponadto wniósł o oddalenie wniosku 
powoda o wydanie wyroku częściowego, jak również wniosków dowodowych zgłoszonych przez powoda.

W dniu 6 kwietnia 2007 roku wysłano do Sądu kolejne pismo procesowe w imieniu interwenienta ubocznego – PKN ORLEN, 
w którym interwenient uboczny przychylił się do wniosku pozwanego o przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu 
pytania prawnego i uzasadnił swoje stanowisko w tej sprawie.

Spółka otrzymała również pismo procesowe strony powodowej z dnia 25 kwietnia 2007 roku, w którym powód pod-
trzymał roszczenia zawarte w pozwie i stanowisko zawarte w dotychczasowych pismach, a także przedstawił swoje 
stanowisko wobec twierdzeń i wniosków zawartych w piśmie interwenienta. Podtrzymał także i uzasadnił wniosek 
o wydanie wyroku częściowego.

W piśmie procesowym z dnia 20 czerwca 2007 roku strona powodowa podtrzymała i rozwinęła dotychczasowe wnioski 
i wywody.

Dnia 6 września 2007 roku Sąd wydał postanowienie, w którym oddalił wniosek PKN ORLEN o odrzucenie pozwu 
o zapłatę kwoty 53 969 tysięcy złotych.

W dniu 14 grudnia 2007 roku oraz 25 lutego 2008 roku odbyły się kolejne rozprawy. Na rozprawie z dnia 25 lutego 
2008 roku Sąd zamknął rozprawę i ogłosił, że dnia 10 marca 2008 roku ma być wydane orzeczenie w przedmiotowej 
sprawie. Wydanie orzeczenia zostało odroczone do dnia 25 marca 2008 roku.

W dniu 25 marca 2008 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy wydał w przedmiotowej sprawie 
wyrok zasądzający od ZEP na rzecz PSE kwotę 62 514 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dat wskazanych 
w wyroku oraz zasądził kwotę 143 tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
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W dniu 26 marca 2008 roku złożony został do Sądu wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku.

Wysokość roszczeń jest aktualizowana o liczoną od należności głównej wysokość odsetek. Na dzień 31 grudnia 2007 roku 
rezerwa na zobowiązania sporne wobec ZEP S.A. wynosi 57 494 tysiące złotych.

h) Postępowania antymonopolowe

Na dzień sporządzenia sprawozdania fi nansowego Spółka jest uczestnikiem postępowań antymonopolowych:
• Postanowieniem Prezesa UOKiK z dnia 21 marca 2005 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie antymonopolowe 

w związku z podejrzeniem zawarcia przez PKN ORLEN w Płocku oraz Grupę Lotos S.A. w Gdańsku porozumienia 
ograniczającego konkurencję na krajowym rynku sprzedaży benzyny uniwersalnej U95, polegającego na ustaleniu 
jednoczesnego zakończenia produkcji i dystrybucji benzyny uniwersalnej i wyeliminowaniu w ten sposób konkurencji 
na krajowym rynku sprzedaży U95 oraz wyłączeniu ryzyka przejęcia rynku przez konkurenta.

 W dniu 31 grudnia 2007 roku Prezes UOKiK nałożył na PKN ORLEN oraz Grupę LOTOS kary pieniężne za udział w ww. 
porozumieniu. Kara nałożona na PKN ORLEN wyniosła 4 500 tysięcy złotych. W dniu 28 stycznia 2008 roku zostało 
złożone przez pełnomocnika PKN ORLEN odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od tej decyzji. 
Odwołanie zostało przekazane za pośrednictwem Prezesa UOKiK, który przed przekazaniem odwołania do Sądu 
może zmienić swą decyzję. W przypadku nie uwzględnienia przez Prezesa UOKiK odwołania od decyzji przekazuje 
on wraz ze swą odpowiedzią odwołanie strony do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spodziewany termin 
rozpoczęcia procedowania przez Sąd to koniec 2008 roku, początek 2009 roku. Od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów stronom postępowania przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a następnie skarga 
kasacyjna do Sądu Najwyższego.

• W dniu 21 marca 2005 roku do Spółki wpłynęło pismo, w którym Prezes UOKiK zwrócił się o dostarczenie informacji 
dotyczących rynku glikolu monoetylenowego oraz rynku płynu do chłodnic w latach 2000-2004. Pismo dotyczy postę-
powania w zakresie kształtowania cen płynu niezamarzającego do chłodnic „Petrygo” i cen glikolu monoetylenowe-
go. W postępowaniu tym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes „UOKiK”) 19 lipca 2000 roku 
wydał decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 40 milionów złotych. W związku z tą decyzją Spółka złożyła 
odwołanie do Sądu Antymonopolowego. Sąd Antymonopolowy w dniu 13 sierpnia 2001 roku uchylił w całości decy-
zję Prezesa UOKiK zarzucającą PKN ORLEN stosowanie praktyk monopolistycznych, tym samym uchylił nałożoną 
karę pieniężną, w związku z tym w 2001 roku w PKN ORLEN całkowicie rozwiązano rezerwę. Od powyższego wyroku 
w dniu 4 października 2001 roku złożona została przez Prezesa UOKiK kasacja.

 W dniu 10 lipca 2003 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 13 sierpnia 2001 roku.

 Sprawa była ponownie rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(dawniej Sąd Antymonopolowy), który na rozprawie w dniu 21 lipca 2004 roku wydał wyrok ponownie uchylający 
zaskarżoną decyzję Prezesa UOKiK.

 W związku z otrzymanym w dniu 21 marca 2005 roku pismem z UOKiK, PKN ORLEN przekazał odpowiedzi na żąda-
ne przez UOKiK pytania w dniu 11 kwietnia 2005 roku. Odpowiedź wskazująca jaki rynek jest rynkiem właściwym 
geografi cznie dla glikolu monoetylenowego została przekazana do UOKiK w dniu 6 maja 2005 roku. Na wezwanie 
Urzędu 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 października 2006 roku Spółka złożyła dodatkowe wyjaśnienia dotyczące spo-
sobu kształtowania ceny bazowej glikolu monoetylenowego oraz wyjaśniła, na jakich warunkach obowiązują ceny 
cennikowe płynów niezamarzających do chłodnic dla konfekcjonerów. W dniu 19 października 2006 roku doręczone 
zostało zawiadomienie UOKiK o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i wyznaczono PKN ORLEN czter-
nastodniowy termin do zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. W dniu 3 listopada 
2006 roku, po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, Spółka wniosła 
o umorzenie postępowania lub wydanie decyzji o nie stwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkuren-
cję określonych w art. 8 ust. 1 i ust. 2, pkt 5 i pkt 6 ustawy antymonopolowej. Decyzją z dnia 29 grudnia 2006 roku 
Nr RWA – 48/2006 otrzymaną 16 stycznia 2007 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za 
praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą nadużywanie pozycji dominującej przez PKN ORLEN na krajowym 
rynku glikolu poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konku-
rencji na skutek ustalenia ceny wytwarzanego przez PKN ORLEN płynu niezamarzającego do chłodnic „PETRYGO” 
w sposób nieadekwatny do wzrostu ceny glikolu – podstawowego surowca do tego płynu, nakazał zaniechania tych 
praktyk i nałożył karę pieniężną w kwocie 14 000 tysięcy złotych.
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 W dniu 29 stycznia 2007 roku PKN ORLEN wniósł od niniejszej decyzji odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd nie wyznaczył dotychczas rozprawy w sprawie odwołania.

 Sprawozdanie fi nansowe nie zawiera rezerw na przewidywane koszty związane z powyższymi postępowaniami, bowiem 
zdaniem Zarządu PKN ORLEN, po uzyskaniu niezależnych opinii prawnych, obciążenie Spółki obowiązkiem zapłaty 
kary pieniężnej jest mało prawdopodobne. Jednakże w związku z aktualnym statusem sprawy PETRYGO w niniejszym 
skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym rozpoznano zobowiązanie warunkowe w kwocie 14 000 tysięcy złotych.

• W dniu 23 lutego 2007 roku do Spółki wpłynęło pismo, w którym Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
we Wrocławiu poinformowała o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, mającego na celu wstępne wyjaśnienie 
zarzutów spółki Petra Sp. z o.o. dotyczących rzekomych działań antykonkurencyjnych PKN ORLEN na rynku lokalnym 
w Twardogórze. W dniu 17 kwietnia 2007 roku Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu 
wszczęła na wniosek spółki Petra Sp. z o.o. postępowanie antymonopolowe w sprawie podejrzenia stosowania 
przez PKN ORLEN praktyk ograniczających konkurencję na lokalnym rynku sprzedaży detalicznej paliw płynnych 
w Twardogórze. W dniu 30 maja 2007 roku PKN ORLEN złożył obszerne wyjaśnienia wskazujące na bezpodstawność 
stawianych w postępowaniu zarzutów dotyczących stosowania rażąco niskich cen w celu wyeliminowania spółki 
Petra z rynku. Uzupełniające pismo PKN ORLEN, zawierające dodatkowe argumenty świadczące o braku stosowania 
praktyk antykonkurencyjnych na rynku lokalnym w Twardogórze, zostało przekazane Delegaturze UOKiK we Wrocławiu 
w dniu 30 sierpnia 2007 roku.

 Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, decyzją z dnia 29 stycznia 2008 roku nr RWR 04/2008, Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura we Wrocławiu nie stwierdził stosowania przez PKN ORLEN 
praktyk ograniczających konkurencję polegających na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku sprze-
daży detalicznej paliw płynnych w Twardogórze. Do dnia 20 marca 2008 roku Delegatura UOKiK we Wrocławiu nie 
otrzymała odwołania spółki Petra od powyższej decyzji (termin do wniesienia odwołania dla Petra upłynął 18 lutego 
2008 roku). W związku z powyższym zakładamy, że Petra podjęła decyzję o nie zaskarżaniu rozstrzygnięcia Prezesa 
Urzędu i decyzja z dnia 29 stycznia 2008 roku, nr RWR 04/2008 stała się prawomocna.

i) Ryzyko związane ze zbyciem aktywów i wierzytelności w związku z nabyciem akcji UNIPETROL a.s.

W latach 2003-2004 ówczesny Zarząd PKN ORLEN zawarł umowy z Agrofert Holding a.s. i ConocoPhillips Central and 
Eastern Europe Holdings B.V. dotyczące zbycia części aktywów i wierzytelności spółek Grupy UNIPETROL.

W 2005 roku ówczesny Zarząd, po przeanalizowaniu wszystkich możliwych konsekwencji powyższych umów oraz opinii 
renomowanych niezależnych ekspertów, przyjął i przedstawił Radzie Nadzorczej strategię postępowania w zakresie tych 
umów mając na celu najlepszy interes Spółki i jej akcjonariuszy.

Agrofert Holding a.s. wyraził zgodę na ujawnienie przez PKN ORLEN jedynie części umów. Cześć umów objęta zgodą 
została ujawniona przez sam Agrofert Holding a.s. na konferencji prasowej w dniu 13 września 2005 roku.

Dnia 25 stycznia 2006 roku PKN ORLEN otrzymał odpis złożonego przez Agrofert Holding a.s. pozwu o zapłatę kary 
umownej w wysokości 77 266 500 Euro wraz z odsetkami. Postępowanie arbitrażowe przed Sądem Arbitrażowym przy 
Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze jest obecnie w toku.

Dnia 20 lutego 2006 roku Zarząd PKN ORLEN podjął decyzję o odstąpieniu (w rozumieniu czeskiego kodeksu handlo-
wego) od umów zawartych z Agrofert Holding a.s. Powodem odstąpienia było naruszenie umów przez Agrofert Holding 
a.s., między innymi poprzez dopuszczenie do wykonania opcji nabycia akcji spółek AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia 
a.s. (dawniej ALIACHEM a.s.) przez spółkę DEZA a.s.

Dnia 9 maja 2006 roku pełnomocnik Spółki otrzymał z Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej 
Izbie Rolnej w Pradze odpis drugiego pozwu o zapłatę kary umownej, złożonego przez Agrofert Holding a.s. z siedzibą 
w Pradze. Wartość przedmiotu sporu, podobnie jak w przypadku pierwszego postępowania wszczętego przez Agrofert 
Holding a.s. wynosi 77 266 500 Euro wraz z odsetkami. Postępowanie arbitrażowe zainicjowane tym pozwem jest obec-
nie w toku.

Dnia 5 lipca 2006 roku Spółka otrzymała z Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej 
w Pradze odpis trzeciego pozwu o zapłatę kary umownej, złożonego przez Agrofert Holding a.s. z siedzibą w Pradze. 
Wartość przedmiotu sporu wynosi 409 102 494 CZK (czyli około 14 mln Euro) wraz z odsetkami.
Postępowanie arbitrażowe zainicjowane tym pozwem jest obecnie w toku.
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Dnia 13 grudnia 2006 roku Spółka otrzymała z Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie 
Rolnej w Pradze odpis złożonego przez Spółkę Agrofert Holding a.s. z siedzibą w Pradze czwartego pozwu o zapłatę 
odszkodowania z tytułu szkód będących między innymi wynikiem czynów nieuczciwej konkurencji, bezprawnego naru-
szenia dobrego imienia fi rmy Agrofert Holding a.s. Wartość przedmiotu sporu wynosi 17 352 550 000 CZK (czyli około 
700 mln Euro) wraz z odsetkami. Odpowiedź na pozew została złożona przez pełnomocników Spółki. Postępowanie 
arbitrażowe w powyższej sprawie jest obecnie w toku.

W odniesieniu do Umowy z ConocoPhillips Central and Eastern Europe Holdings B.V., na dzień sporządzenia niniejszego 
sprawozdania fi nansowego Strony są w trakcie mediacji zmierzających do polubownego zakończenia sprawy. Zarząd 
Spółki wyraża nadzieję, że w konsekwencji szeregu spotkań mediacyjnych, Spółka i ConocoPhillips wkrótce zakończą 
mediacje z wynikiem korzystnym dla obu Stron.

Niniejsze sprawozdanie fi nansowe zawiera utworzoną rezerwę na pokrycie ewentualnych negatywnych skutków fi nan-
sowych związanych z realizacją postanowień tych umów.

j) Ryzyko związane z umową z DEZA a.s.

W sierpniu/wrześniu 2005 roku UNIPETROL a.s. otrzymał pisma od DEZA a.s. wzywające do zawarcia umowy sprzedaży 
akcji AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia a.s. Spółki UNIPETROL a.s. i DEZA a.s. są właścicielami po 50% akcji w kapi-
tale AGROBOHEMIE a.s. W Synthesia a.s. struktura właścicielska wygląda następująco: AGROBOHEMIE a.s. posiada 
55,01%, UNIPETROL a.s. – 38,79% i DEZA a.s. – 4,67% akcji. Pozostałe 1,53% akcji jest w posiadaniu akcjonariuszy 
mniejszościowych Synthesia a.s.

Otrzymane od DEZA pisma nawiązywały do umów o przyszłym przeniesieniu akcji zawartych przez UNIPETROL a.s. 
i DEZA a.s. w odniesieniu do akcji AGROBOHEMIE a.s. (data zawarcia umowy 12 października 2000 roku) i Synthesia a.s. 
(data zawarcia umowy 15 sierpnia 2001 roku). Zarząd UNIPETROL a.s., po dokonaniu gruntownej analizy podpisanych 
dokumentów i otrzymanych pism, stwierdził, poza odchyleniami od dobrych praktyk rynkowych i typowych zachowań 
gospodarczych, istnienie poważnych uchybień prawnych, które mogą przyczynić się do ich nieważności. W związku 
z powyższym, Zarząd UNIPETROL a.s. zaproponował DEZA a.s. modyfi kację dokumentów transakcyjnych w takim kie-
runku, aby ryzyko uznania ich za nieważne zostało wyeliminowane. Poprzez korespondencję oraz spotkania bezpośrednie 
UNIPETROL a.s. próbował w sposób aktywny przekonać DEZA a.s. do odpowiedniego zmodyfi kowania umów. Mimo 
podejmowanych przez UNIPETROL a.s. wysiłków DEZA a.s. odrzuciła propozycje Zarządu UNIPETROL a.s. 26 stycznia 
2006 roku DEZA a.s. złożyła przeciwko UNIPETROL a.s. pozew do sądu o wypłatę zakontraktowanych kar argumentu-
jąc to niedotrzymaniem przez UNIPETROL a.s. zobowiązania do podpisania umów przeniesienia udziałów. DEZA a.s. 
na podstawie wyżej wspomnianych umów skalkulowała wysokość kar na 1,5 miliona CZK dziennie. Dnia 22 sierpnia 
2006 roku DEZA a.s. złożyła dodatkowy pozew do sądu o wykonanie umów przeniesienia udziałów i szkody argumentując 
to w obu przypadkach niedotrzymaniem przez UNIPETROL a.s. zobowiązania do podpisania umów przeniesienia udziałów. 
W zaistniałej sytuacji UNIPETROL a.s. podjął kroki mające na celu zabezpieczenie własnych interesów, kontynuując 
jednocześnie negocjacje z DEZA a.s., których celem było osiągnięcie pozasądowej ugody. W lipcu 2007 roku UNIPETROL 
a.s. i DEZA a.s. uzgodniły tymczasowe zawieszenie toczącego się sporu sądowego zainicjowanego przez DEZA a.s.

W efekcie po przeszło dwóch latach wzajemnych negocjacji 31 października 2007 roku UNIPETROL a.s. i DEZA a.s. 
podpisały porozumienie na drodze pozasądowych ustaleń w sprawie wyżej opisanego sporu. W wyniku zawarcia tego 
porozumienia DEZA a.s. zobowiązała się do wycofania pozwów sądowych przeciwko UNIPETROL a.s. i nie ubiegania 
się o żadne kary umowne ani odszkodowania od UNIPETROL. UNIPETROL a.s. zgodził się na sprzedaż swoich udzia-
łów w AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia a.s na rzecz DEZA a.s. Cena za udziały została ustalona na podstawie wyceny 
rzeczoznawcy, wybranego wspólnie przez UNIPETROL a.s. i DEZA a.s.

Przez długi okres czasu, UNIPETROL nie miał lub miał bardzo ograniczone informacje o sytuacji ekonomicznej i go-
spodarczej obydwu spółek, jak również nie posiadał informacji związanych z ich przyszłym rozwojem oraz nie miał 
możliwości wpływania na zarządzanie spółkami.

AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia a.s., z perspektywy strategii spółek z Grupy UNIPETROL, nie należą do działalności 
podstawowej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania UNIPETROL a.s. nie otrzymał żadnych dywidend od 
AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia a.s.

Opisane okoliczności miały istotny negatywny wpływ na wartość udziałów UNIPETROL a.s. w AGROBOHEMIE a.s. 
i Synthesia a.s. W kontekście negocjacji z DEZA a.s. UNIPETROL a.s uzyskał wyceny udziałów w AGROBOHEMIE a.s. 
i Synthesia a.s. od kilku niezależnych ekspertów. Pomimo, że wyceny te były sporządzone na podstawie niekompletnych 
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i ograniczonych informacji dotyczących spółek AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia a.s. i ich spółek zależnych, Zarząd 
UNIPETROL a.s wykorzystał te wyceny do wyliczenia odpisu z tytułu utraty wartości pakietu akcji UNIPETROL a.s. 
w AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia a.s. Łączna wartość odpisu z tytułu utraty wartości ustalona przez Zarząd UNIPE-
TROL a.s. na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła 333 084 tysięcy złotych (przeliczając z CZK według kursu z dnia 
31 grudnia 2007 roku).

Dnia 18 stycznia 2008 roku transakcja przeniesienia 50% akcji AGROBOHEMIE a.s. i 38,79% akcji w Synthesia a.s. 
została zamknięta. Cena nabycia akcji AGROBOHEMIE a.s. wynosiła łącznie 503 000 000 CZK a akcji Synthesia a.s. – 
680 000 000 CZK.

W następstwie zamknięcia transakcji przeniesienia akcji AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia a.s. przez UNIPETROL a.s. 
do DEZA a.s. porozumienie zostało osiągnięte. W wyniku tego wszystkie warunki porozumienia zawartego pomiędzy 
UNIPETROL a.s. i DEZA a.s. zostały wypełnione, tj. ryzyko po stronie UNIPETROL a.s. dotyczące płatności na rzecz 
DEZA a.s. kary umownej i potencjalnych prawnych uchybień sprzedaży akcji AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia a.s. zostało 
wyeliminowane. W dniu 22 stycznia 2008 roku Deza a.s. wycofała dwa wnioski prawne z sądu w Pradze. Na obecnym 
etapie UNIPETROL a.s. oczekuje wydania przez sąd oświadczenia o wygaśnięciu dwóch pozwów Deza a.s.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wartość aktywów fi nansowych AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia a.s zaprezentowana 
została jako aktywa sklasyfi kowane jako przeznaczone do sprzedaży w wysokości 159 469 tysięcy złotych (przeliczając 
z CZK według kursu z dnia 31 grudnia 2007 roku). Transakcja sprzedaży zrealizowała się 18 stycznia 2008 roku.

k) Programy osłonowe dla pracowników

Programy osłonowe w PKN ORLEN
W związku z przeprowadzanymi w PKN ORLEN procesami restrukturyzacji, uruchomiono w Jednostce Dominującej 
Program Dobrowolnych Odejść (PDO). PDO przewiduje wypłaty dodatkowych świadczeń dla pracowników, z którymi 
w wyniku prowadzonych działań restrukturyzacyjnych rozwiązano bądź rozwiąże się stosunek pracy za porozumieniem 
stron z przyczyn nie dotyczących pracownika.

W związku z powyższym zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 2537/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku Spółka utworzyła rezerwę 
w wysokości 236 000 tysięcy złotych.

Dnia 27 marca 2006 roku zawarte zostało Porozumienie w sprawie zasad współpracy partnerów społecznych w procesach 
restrukturyzacji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz uprawnień pracowników związanych z tymi procesami. 
Porozumienie dotyczy pracowników zatrudnionych w PKN ORLEN, objętych procesami restrukturyzacji i reorganizacji.

Zgodnie z Porozumieniem, pracownik objęty procesem restrukturyzacji ma możliwość rozwiązania umowy o pracę za 
porozumieniem stron z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i otrzymać świadczenie wynoszące 50 tysięcy złotych 
zwiększone o 4 tysiące złotych za każdy rozpoczęty rok pracy w PKN ORLEN i u poprzedników prawnych tej Spółki. 
W przypadku konieczności rozwiązania z pracownikami umów o pracę za wypowiedzeniem defi nitywnym w trybie przepisów 
ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), pracownikowi przysługuje świadczenie w wysokości 
40% świadczenia wynikającego z Programu Dobrowolnych Odejść. W przypadku nie przyjęcia przez pracownika nowych 
warunków pracy lub płacy, pracownikowi przysługuje świadczenie w wysokości 3-krotności wynagrodzenia.

Dodatkowo dla pracowników korzystających z Programu Dobrowolnych Odejść przygotowano możliwość skorzystania 
z pakietu szkoleniowego w ramach przysługującego limitu 2 tysięcy złotych.

Dla pracowników objętych programem restrukturyzacji, którzy w ramach PKN ORLEN zmienią miejsce świadczenia 
pracy na takie, do którego odległość wynosi ponad 40 km przygotowano pakiet relokacyjny obejmujący: bonus na za-
gospodarowanie (8 tysięcy złotych), zwrot kosztów przeprowadzki, zwrot kosztów pośrednictwa agencji nieruchomości 
oraz zwrot kosztów najmu mieszkania przez okres 12 miesięcy do kwoty maksymalnie 2 tysięcy złotych miesięcznie.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wartość rezerwy na programy osłonowe wynosiła 110 369 tysięcy złotych.

Programy osłonowe w spółkach transportowych
Dnia 19 grudnia 2007 roku zawarte zostało Porozumienie w sprawie zasad współpracy partnerów społecznych w pro-
cesach restrukturyzacji spółek transportowych tj. ORLEN Transport Płock, Słupsk, Szczecin, Olsztyn, K-Koźle i Nowa 
Sól oraz uprawnień pracowników związanych z tymi procesami. Porozumienie dotyczy pracowników zatrudnionych 
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w spółkach transportowych, którzy przechodzą do nowego pracodawcy na zasadach określonych w art. 23’ Kodeksu 
Pracy, objętych procesami restrukturyzacji i reorganizacji.

Zgodnie z Porozumieniem, pracownik objęty procesem restrukturyzacji ma możliwość rozwiązania umowy o pracę za 
porozumieniem stron z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i otrzymać świadczenie wynoszące sumę kwoty stałej 
15 tysięcy złotych zwiększone o 1,5 tysiąca złotych za każdy rozpoczęty rok pracy w spółce transportowej i u poprzed-
ników prawnych tej spółki. W przypadku konieczności rozwiązania z pracownikami umów o pracę za wypowiedzeniem 
defi nitywnym w trybie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), przysługują wy-
łącznie świadczenia przewidziane przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W przypadku nie przyjęcia przez pracownika 
nowych warunków pracy lub płacy, pracownikowi przysługuje świadczenie w wysokości 4-krotności wynagrodzenia.

Pracownikom, których miejsce świadczenia pracy zostanie z inicjatywy Pracodawcy zmienione o więcej niż 60 km, 
przysługuje z tego tytułu Pakiet Relokacyjny, w postaci świadczenia relokacyjnego.
Świadczenie relokacyjne, określone w ust. 1 stanowi:
• równowartość udokumentowanych kosztów przeprowadzki pracownika i osób pozostających z nim we wspólnym 

gospodarstwie domowym w łącznej wysokości nie przekraczającej 2 tysięcy złotych, płatne w terminie 14 dni od daty 
przedstawienia dowodów poniesienia kosztów związanych ze zmianą miejsca świadczenia pracy;

• zwrot udokumentowanych kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego w wysokości nie większej niż tysiąc złotych mie-
sięcznie przez okres 12 miesięcy kalendarzowych.

W związku z przeprowadzanymi w ORLEN Transport Płock, ORLEN Transport Słupsk, ORLEN Transport Szczecin, OR-
LEN Transport Olsztyn, ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle i ORLEN Transport Nowa Sól procesami restrukturyzacji, 
uruchomiono Program Dobrowolnych Odejść (PDO) wspierający w/w procesy. PDO przewiduje wypłaty dodatkowych 
świadczeń dla pracowników, z którymi w wyniku prowadzonych działań restrukturyzacyjnych rozwiązano bądź rozwiąże 
się stosunek pracy za porozumieniem stron z przyczyn nie dotyczących pracownika.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2007 roku spółki transportowe utworzyły rezerwę na programy osłonowe 
w wysokości 5 257 tysięcy złotych.

Proces dobrowolnych odejść rozpoczął się w styczniu 2008 roku i ma się zakończyć do końca maja 2008 roku.

Programy osłonowe w Możejkach
Na koniec 2007 roku w Grupie Możejki został zatwierdzony plan reorganizacji rafi nerii. W sprawozdaniu fi nansowym 
za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku zostały utworzone rezerwy na ewentualne koszty reorganizacji w wysokości 
12 251 tysięcy złotych (przeliczając z USD według kursu z dnia 31 grudnia 2007 roku). W procesie reorganizacji dzia-
łalność Grupy zostanie podzielona na poszczególne funkcje pomocnicze, które zostaną przydzielone nowoutworzonym 
spółkom zależnym. Planowane jest wydzielenie obszarów administracji i utrzymania ruchu. Kontynuowany będzie 
proces reorganizacji obszaru medycznego. Plan reorganizacji będzie prowadził do redukcji zatrudnienia. Przewidywana 
jest również optymalizacji obszaru laboratorium. W opinii Zarządu Możejek reorganizacja nie będzie miała znaczącego 
wpływu na działalność spółki oraz jej sprawozdania fi nansowe.

l) Roszczenia i spory sądowe – Tankpol Sp. z o.o.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 20 grudnia 2002 roku, Tankpol sp. z o.o., obecnie Tankpol – R. Mosio i Wspólnicy 
spółka jawna w Szczucinie, („Tankpol”) przeniósł na rzecz PKN ORLEN tytułem przewłaszczenia 40% udziałów w spół-
ce ORLEN PetroTank Sp. z o.o. („Petrotank”) w związku z należnościami od Tankpol. Pozwem z 11 sierpnia 2003 roku 
Tankpol żądał zobowiązania PKN ORLEN do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności 324 udziałów w Pe-
trotank oraz o zapłatę kwoty 198 tysięcy złotych. Żądanie powoda było kilkakrotnie modyfi kowane, przy czym ostatecznie 
pismem z 22 stycznia 2004 roku Tankpol zmodyfi kował swoje powództwo żądając zapłaty kwoty 36 384 tysięcy złotych 
wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, zaś w przypadku nieuwzględnienia powyż-
szego żądania, zobowiązania PKN ORLEN do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na rzecz Tankpol własności 
253 udziałów w Petrotank.

W dniu 22 marca 2005 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok oddalający powództwo Tankpol i zasądził na 
rzecz PKN ORLEN stosowne koszty. W dniu 4 maja 2005 roku Tankpol złożył apelację od wyroku, a w dniu 27 czerwca 
2005 roku PKN ORLEN złożył odpowiedź na apelację. W dniu 31 marca 2006 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił 
wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (Sąd Okręgowy oddalił powództwo Tankpol w całości). Sąd Apelacyjny orzekł, że 
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PKN ORLEN ma obowiązek przeniesienia na Tankpol 26 udziałów PetroTank. Sąd Apelacyjny doszedł do przekonania, 
że PKN ORLEN należycie wykonał umowę przewłaszczenia z dnia 20 grudnia 2002 roku. Wyrok Sądu Apelacyjnego 
był prawomocny i wykonalny, ale stronom przysługiwała od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. W dniu 
22 czerwca 2006 roku Tankpol złożył skargę kasacyjną od Wyroku Sądu Apelacyjnego. W dniu 28 sierpnia 2006 roku 
PKN ORLEN odpowiedział na złożoną przez Tankpol skargę kasacyjną, nie zgadzając się ze stanowiskiem Tankpolu 
i podtrzymał swoje stanowisko, że należycie wykonał umowę przewłaszczenia.

W dniu 14 grudnia 2006 roku Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu 
w Warszawie. Z uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, że wycena udziałów ORLEN PetroTank przedsta-
wiona przez Tankpol powinna być dopuszczona jako dowód w sprawie (Sąd Apelacyjny w swoim wyroku pominął tę 
wycenę). W dniu 6 marca 2007 roku odbyła się rozprawa apelacyjna przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Wyrok 
Sądu Apelacyjnego został ogłoszony w dniu 15 marca 2007 roku Sąd Apelacyjny oddalił roszczenie spółki Tankpol co 
do zapłaty odszkodowania. Przedmiotowa sprawa (w zakresie ilości udziałów podlegających zwrotowi) została uchylona 
do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Na rozprawie w dniu 12 marca 2008 roku sąd postanowił odroczyć rozprawę i sprawę skierować na posiedzenie niejawne, 
celem podjęcia decyzji w przedmiocie powołania biegłego.

m) Regulacje podatkowe w Polsce

Obecny system podatkowy w Polsce oparty jest na następujących podatkach: podatek dochodowy od osób fi zycznych, 
podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy i podatek od czynności 
cywilnoprawnych (na przykład: zawarcie oraz zmiany umowy spółki, sprzedaż udziałów/akcji czy – w określonych przy-
padkach – sprzedaż nieruchomości). W działalności podmiotów gospodarczych mniejsze znaczenie mają: podatek od 
spadków i darowizn, podatek od gier a także podatki – rolny i leśny. Spośród podatków lokalnych najważniejsze podatki 
to: podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych.

Obok podatku dochodowego od osób prawnych, którego stawka w roku 2007 wynosi 19%, większość fi rm prowadzących 
działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku od towarów i usług, czyli VAT. Podstawowa stawka podatku VAT 
wynosi 22%, obniżone to – 7%, 3%, 0%, ponadto niektóre towary i usługi korzystają ze zwolnienia podatkowego.

W obrocie gospodarczym mamy do czynienia ponadto z podatkiem akcyzowym, któremu podlegają wyroby akcyzowe 
ściśle określone w ustawie – np. paliwa silnikowe, oleje opałowe, gaz, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, energia 
elektryczna. Ze względu na przedmiot działalności podatek akcyzowy jest znaczącym kosztem ekonomicznym dla 
PKN ORLEN i spółek Grupy. Do czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem zalicza się: produkcję wyrobów 
akcyzowych zharmonizowanych, wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego, 
sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, eksport i import wyrobów akcyzowych, nabycie wewnątrzwspól-
notowe i dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych oraz nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów 
akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości (co nie oznacza, że jest to 
podatek wielofazowy).

W powszechnej opinii przedsiębiorców, Polska jest krajem o szczególnie wysokim poziomie ryzyka podatkowego. 
Przepisy podatkowe są często nowelizowane, co wpływa na ich niejasność i niespójność oraz brak pewności. Ponadto, 
często występują różnice interpretacyjne w zakresie prawa podatkowego zarówno w organach podatkowych, jak też 
w sądownictwie administracyjnym.

System podatkowy w Polsce ocenia się jako niestabilny, o wysokim stopniu sformalizowania regulacji podatkowych 
połączonych z rygorystycznymi przepisami sankcyjnymi. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności pod-
legające regulacjom (np. kontroli celnej, czy dewizowej) mogą być przedmiotem kontroli odpowiednich władz, które 
uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji wraz z odsetkami karnymi. Kontrolą mogą być objęte rozliczenia 
podatkowe przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Biorąc pod 
uwagę wyżej wymienione przesłanki, działalność PKN ORLEN jak też spółek Grupy, które prowadzą działalność gospo-
darczą w Polsce, może być obarczona ryzykiem podatkowym.

n) Regulacje podatkowe w Niemczech

Niemiecki system podatkowy jest zbliżony do systemu występującego w Polsce, gdzie oprócz klasycznego podatku bezpo-
średniego jakim jest podatek dochodowy od osób prawnych, występują podatki pośrednie tj. podatek VAT oraz akcyzowy.
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System podatkowy w Niemczech jest systemem stabilniejszym, gdzie ryzyka podatkowe związane z prowadzeniem 
działalności redukowane są poprzez uprawnienia podatnika.

Podatki w Niemczech mogą być nakładane przez władze państwowe, federalne i lokalne. Prowadzenie działalności 
gospodarczej wiąże się z obowiązkiem opłacania podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego 
od osób fi zycznych i składek na ubezpieczenie społeczne, podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a także podatku od 
zysków kapitałowych i podatku od nieruchomości.

Rokiem podatkowym dla podatku dochodowego od osób fi zycznych jest rok kalendarzowy. Stawki podatku wynoszą 
od 15% do 42%. Z zatrudnieniem pracowników wiąże się również obowiązek opłacania ubezpieczenia emerytalnego, 
zdrowotnego i z tytułu bezrobocia. Składki są współfi nansowane przez pracodawcę i pracownika. Wysokość składek 
powoduje, iż koszty zatrudnienia w Niemczech są bardzo wysokie.

Dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, podatnikami od całości osiąganych dochodów są spółki mające 
siedzibę lub faktyczne miejsce zarządzania na terytorium Niemiec. Dochód do opodatkowania ustalany jest na podstawie 
zysku na działalności operacyjnej, który jest podwyższany i obniżany o pewne elementy. Podstawowa stawka podatku 
dochodowego od osób prawnych wynosi 15%. Należy jednak doliczyć do niej tzw. opłatę solidarnościową (z tytułu 
połączenia państw niemieckich) w wysokości 5,5% od kwoty podatku dochodowego (tj. 0,825% dochodu) oraz podatek 
od przychodów, który jest obliczany z uwzględnieniem tzw. współczynnika regionalnego.

Podatek VAT ma zastosowanie do sprzedaży towarów i usług, przy czym stawka podstawowa wynosi 19%, zaś obniżona – 
7%. Podatek ten oparty jest na rozwiązaniach obowiązujących w UE. Podobnie jak w przypadku podatku VAT, również 
przepisy w zakresie podatku akcyzowego odzwierciedlają regulacje obowiązujące w UE. Na tej podstawie, akcyzą jest 
opodatkowana m.in. produkcja i przywóz benzyn czy olejów napędowych na terytorium Niemiec.

Podatek od nieruchomości obciąża wszystkie nieruchomości (grunty i budynki) położone na terytorium Niemiec. Istnieje 
również podatek od sprzedaży nieruchomości, którego stawka wynosi 3,5%.

Przepisy podatkowe obowiązujące w Niemczech, podobnie jak i w innych państwach, mogą być przedmiotem rozbież-
nych interpretacji podatników i organów podatkowych, przy czym okres przedawnienia zobowiązań wynosi maksymalnie 
7 lat. Zasadniczą kwestią związaną z prowadzeniem działalności przez spółkę ORLEN Deutschland AG na terytorium 
Niemiec są przepisy dotyczące możliwości wykorzystania poniesionych strat podatkowych, które mogą być rozliczone 
na poczet przyszłych zysków jedynie w ograniczonej wysokości.

o) Regulacje podatkowe w Republice Czeskiej

Spółki z Grupy prowadzące działalność gospodarczą w Republice Czeskiej podlegają regulacjom w zakresie podatku 
VAT, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fi zycznych oraz 
przepisom dotyczącym ubezpieczenia społecznego. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych, w tym również od 
zysków kapitałowych, wynosi w 2007 roku 24%. Istotne zmiany zostały wprowadzone od 1 stycznia 2008 roku w zakresie 
podatku dochodowego od osób prawnych. Stawka podatku wynosi w 2008 roku 21% i ma być zmniejszana w kolejnych 
latach do 20% (w 2009 roku) i 19% (w 2010 roku). Wprowadzono również możliwość zwolnienia z podatku – przy speł-
nieniu określonych warunków – dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów.

Podatnicy mają możliwość wyboru roku podatkowego innego niż kalendarzowy. Straty podatkowe mogą być rozliczane 
przez kolejnych 5 lat podatkowych. Transakcje dokonywane pomiędzy spółkami powiązanymi muszą odbywać się z za-
stosowaniem cen rynkowych – organy podatkowe mogą oszacować poziom stosowanych przez spółki powiązane cen 
i nałożyć surowe kary pieniężne, jeżeli ceny te odbiegają od poziomu rynkowego. Podatnicy mają jednak możliwość 
wystąpienia o wiążącą interpretację w zakresie cen transferowych. Interpretacje te wydawane są odpłatnie.

Prawo podatkowe Czech przewiduje regulacje dotyczące tzw. „niedostatecznej kapitalizacji”. Od 1 stycznia 2008 r. 
przepisy te mają zastosowanie do pożyczek/kredytów, których „koszty fi nansowe” (suma wszystkich kosztów pożyczki, 
tj. kwota główna oraz inne opłaty) przekraczają wartość 1 mln koron czeskich (CZK).

Czeski podatek VAT oparty jest na rozwiązaniach stosowanych w UE, podlega mu dostawa towarów, świadczenie usług 
(w tym sprzedaż praw), zaś podatnik może w większości przypadków odliczyć podatek naliczony przy dokonanych zakupach. 
Podstawowa stawka podatku to 19%, niektóre towary i usługi podlegają stawce obniżonej – 5% a niektóre są zwolnione 
z opodatkowania (na przykład: usługi ubezpieczeniowe i fi nansowe, usługi w zakresie edukacji i ochrony zdrowia).
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Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może również być zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości, 
podatku od sprzedaży nieruchomości (według stawki 3%), podatku od środków transportu wykorzystywanych w pro-
wadzonej działalności oraz podatku akcyzowego. Podobnie jak i w innych państwach UE, wyroby takie jak benzyna czy 
oleje napędowe przeznaczone do celów napędowych podlegają opodatkowaniu akcyzą.

Przepisy podatkowe podlegają często rozbieżnym interpretacjom. Organy podatkowe mogą więc mieć odmienne 
stanowisko w zakresie rozliczeń podatkowych od podejścia zastosowanego przez spółki z Grupy. Zobowiązania podat-
kowe mogą być kontrolowane przez organy podatkowe przez okres trzech lat od końca roku, w którym podatnik był 
zobowiązany złożyć deklarację. Jeśli organy rozpoczną kontrolę przed upływem tych trzech lat, okres przedawnienia 
ulega przedłużeniu o kolejne trzy lata. Maksymalnie jednak, okres przedawnienia nie może przekroczyć 10 lat od końca 
danego okresu rozliczeniowego. Za nieprzestrzeganie przepisów prowadzące do zaległości podatkowych grożą w Cze-
chach wysokie kary pieniężne, a nawet możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Kary są nakładane również 
w przypadku jakichkolwiek opóźnień w składaniu deklaracji podatkowych. Z tych względów działanie spółek Grupy 
w Czechach może być obarczone ryzykiem podatkowym.

p) Regulacje podatkowe w Republice Litewskiej

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na Litwie podlegają regulacjom w zakresie podatku dochodowego od 
osób prawnych, podatku dochodowego od osób fi zycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku VAT, podatku 
od nieruchomości, podatku akcyzowego itd.

Przedsiębiorstwa zarejestrowane na Litwie muszą płacić podatki od dochodów i zysków kapitałowych uzyskanych 
zarówno na terenie Litwy jak i za granicą. Podstawowa stawka podatku dla osoby prawnej wynosi 15% (mniejsze 
podmioty mogą płacić podatek według niższej stawki). Począwszy od roku 2007 zyski kapitałowe ze sprzedaży akcji 
lub udziałów, które odpowiadają prawom własności w stopniu większym niż 25% i utrzymywane są przez 2 i więcej lat 
przed zbyciem są wolne od opodatkowania. Przez lata 2006 i 2007 został wprowadzony tymczasowy podatek socjalny 
i stopa tego podatku wynosiła 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 powiązanymi zlokalizowanymi zarówno 
na terenie Litwy jak i za granicą. Dlatego też niezbędne jest utrzymanie relacji biznesowych z jednostkami powiązanymi 
bazując na praktykach rynkowych. Władze podatkowe mogą samodzielnie oszacować podstawę opodatkowania i okre-
ślić wartość transakcji dla celów podatkowych, jeśli istnieją dowody, że te transakcje są przeprowadzane niezgodnie 
z warunkami rynkowymi.

Istnieją dwie stawki podatku dochodowego od osób fi zycznych: 15% i 27% w 2007 roku i 15% i 24% w 2008 roku. W za-
leżności od rodzaju dochodu, podatek należny z tytułu dochodów osiągniętych przez osoby fi zyczne może być wpłacany 
do budżetu przez jednostki gospodarcze (jeśli został uzyskany za pośrednictwem tych jednostek) lub samodzielnie przez 
osobę uzyskującą taki dochód.

Podatek VAT stosuje się na zasadach opartych na przepisach Wspólnoty i stosowany jest w szczególności w przypadku 
sprzedaży towarów i usług. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 18%, obniżone to – 9% i 5%, ponadto niektóre 
towary i usługi korzystają ze zwolnienia podatkowego.

Począwszy od roku 2007 stawka podatku od nieruchomości wynosi od 0,3% do 1% (w roku 2006 wynosiła 1%), która 
płacona jest na podstawie wartości katastralnej i jest stosowana do nieruchomości zlokalizowanych na terenie Litwy 
i będących własnością przedsiębiorstw litewskich lub przedsiębiorstw zagranicznych.

Produkcja, import, jak również wewnątrzwspólnotowe nabycia produktów ropopochodnych są przedmiotem podatku 
akcyzowego. Litewskie prawo dotyczące podatku akcyzowego odzwierciedla regulacje Unii Europejskiej w tym zakresie. 
Litwa jest jednym z pierwszych krajów w Unii Europejskiej, który wprowadził zaawansowany system elektroniczny moni-
torowania przepływu towarów będących przedmiotem podatku akcyzowego pomiędzy składami podatkowymi na Litwie 
według czasu rzeczywistego. Regulacje podatkowe na Litwie są przedmiotem różnych interpretacji ze strony płacących 
podatki i władz skarbowych. Kontrole podatkowe mogą być przeprowadzane za rok bieżący i 5 lat poprzednich.
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q) Regulacje podatkowe na Malcie

W marcu 2007 roku zostały wprowadzone istotne zmiany w zakresie podatku dochodowego, mające na celu dostoso-
wanie prawa krajowego do regulacji Unii Europejskiej. Mimo istotnych zmian, zachowane zostały najważniejsze cechy 
maltańskiego systemu podatkowego, który opiera się na zasadzie tzw. „imputation” połączonego ze zwrotem podatku, 
co efektywnie oznacza realną niską stopę podatkową przy dość wysokiej nominalnej stawce podatkowej.

Spółki są uznawane za maltańskiego rezydenta podatkowego, jeżeli są założone (zarejestrowane) na Malcie.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 35%. Jednakże poprzez zastosowanie wspomnianego systemu 
„imputation” połączonego z kredytem podatkowym, przy wypłacie dywidendy dla wspólników podatek może zostać 
efektywnie obniżony do ok. 5%; w przypadku spółek uzyskujących głównie dochody pasywne, takie jak należności 
licencyjne czy odsetki, efektywna stawka podatku wyniesie ok. 10% (regulacja pozwalająca na obniżenie efektywnej 
stawki podatku nie ma zastosowania do dochodu uzyskanego z nieruchomości położonych na Malcie).

Prawo maltańskie nie przewiduje regulacji w zakresie „cienkiej kapitalizacji”. Zasady cen transferowych nie są uzna-
wane za restrykcyjne.

Malta wdrożyła europejską dyrektywę „Parent-Subsidiary”, zgodnie z którą dochód z dywidend oraz zyski kapitałowe, 
po spełnieniu pewnych warunków, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Maltańskie prawo nie przewiduje 
również opodatkowania u źródła dochodu z odsetek oraz należności licencyjnych.

Do innych typowych podatków związanych z założeniem i prowadzeniem spółki ubezpieczeniowej na Malcie należy 
podatek VAT – zgodnie z systemem opodatkowania tym podatkiem w Unii Europejskiej, usługi ubezpieczeniowe są 
zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, co jednocześnie oznacza brak możliwości odliczania podatku od nabywa-
nych towarów i usług.

Maltański system VAT oparty jest na regulacjach wspólnotowych. Co od zasady podatek VAT stosuje się w przypadku 
sprzedaży towarów i usług. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 18%, obniżona – 5%, ponadto niektóre towary 
i usługi korzystają ze zwolnienia podatkowego.

r) Wyłączenie spółki ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. z konsolidacji

W wyniku ogłoszenia upadłości spółki ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. Grupa straciła kontrolę nad spółką ORLEN 
Transport Kraków i zaprzestała jej konsolidacji. Ze względu na fakt, że zobowiązania spółki ORLEN Transport Kraków 
przekraczały wartość jej majątku zarówno w jednostkowym sprawozdaniu fi nansowym PKN ORLEN, jak i skonsolidowanym 
sprawozdaniu fi nansowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN wartość spółki ORLEN Transport Kraków wynosi zero. Skonso-
lidowany rachunek zysków i strat obejmuje przychody i koszty spółki ORLEN Transport Kraków za 9 miesięcy 2007 roku.

Poniżej ujawniono skrócone informacje fi nansowe, obejmujące łączne wartości aktywów i zobowiązań na dzień 30 września 
2007 roku i 31 grudnia 2006 roku, przychodów, kosztów fi nansowych i wysokości zysku za okres 9 miesięcy zakończony 
30 września 2007 i 30 września 2006 roku w Spółce ORLEN Transport Kraków:

30 września 200730 września 2007
(nie badane)

31 grudnia 2006

Aktywa obrotowe 5 324 5 670

Aktywa trwałe 20 826 24 713

Zobowiązania krótkoterminowe 25 770 18 431

Zobowiązania długoterminowe 8 351 12 076

9 miesięcy zakończone
30 września 200730 września 2007

(nie badane)

9 miesięcy zakończone
30 września 2006

(nie badane)

Przychody ze sprzedaży produktów 24 639 20 997

Koszty fi nansowe (3 294) (1 028)

(Strata) przed opodatkowaniem (7 617) (46)

Obciążenia z tytułu podatku dochodowego (231) (186)

(Strata) netto (7 848) (232)
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Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania fi nansowego nie została zatwierdzona przez Sąd Gospodarczy osta-
teczna lista wierzytelności spółki ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o.

s) Inne ryzyka

Jak przedstawiono w Nocie 19 do skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego, Grupa wykazała w bilansie na dzień 
31 grudnia 2007 roku saldo rezerwy środowiskowej w oparciu o analizy niezależnych ekspertów uwzględniając obowiązu-
jące przepisy i bieżącą praktykę dotyczącą rekultywacji skażonego środowiska gruntowo-wodnego. Potencjalne przyszłe 
zmiany regulacji i praktyki dotyczące ochrony środowiska mogą wpłynąć na wielkość tej rezerwy w przyszłych okresach.

38. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacone i należne lub 
potencjalnie należne Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz członkom kluczowego 
personelu kierowniczego zgodnie z MSR 24

Świadczenia dla Zarządu, Rady Nadzorczej i kluczowego personelu kierowniczego obejmują krótkoterminowe świadczenia 
pracownicze, świadczenia po okresie zatrudnienia, pozostałe świadczenia długoterminowe oraz świadczenia z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy wypłacone, należne lub potencjalnie należne w okresie.

a) Wynagrodzenia Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i kluczowego personelu kierowniczego 
Jednostki Dominującej za 2007 rok

20072007

Wynagrodzenia Członków Zarządu Jednostki Dominującej, z tego: 27 207

wynagrodzenia Członków Zarządu pełniących funkcje w 2007 roku 20 421

wynagrodzenia należne i potencjalnie należne 4 564

wynagrodzenia wypłacone pozostałych Członków Zarządu 1 956

wynagrodzenia potencjalnie należne pozostałych Członków Zarządu 266

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej 1 031

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego Jednostki Dominującej 41 136

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego spółek zależnych Grupy Kapitałowej 116 073

Wynagrodzenia wypłacone w 2007 roku Członkom Zarządu Jednostki Dominującej pełniącym funkcję w 2007 roku

Wynagrodzenia
Premia za 

2006 rok
Odprawy, zakaz 

konkurencji i rekompensaty
Polisy 

ubezpieczeniowe* Razem

Igor Chalupec 84 1 297 3 220 8 4 609

Cezary Filipowicz 851 380 – 67 1 298

Dariusz Formela 363 – – 18 381

Wojciech Heydel 1 154 1 049 – 76 2 279

Piotr Kownacki 1 444 – – 75 1 519

Jan Maciejewicz 231 676 1 620 11 2 538

Waldemar Maj 362 – – – 362

Krystian Pater 669 – – 38 707

Cezary Smorszczewski 283 622 2 420 20 3 345

Krzysztof Szwedowski 851 307 – 57 1 215

Paweł Szymański 544 604 990 30 2 168

Ogółem 6 836 4 935 8 250 400 20 421

* Koszty poniesione przez Jednostkę Dominującą.
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Wynagrodzenia potencjalnie należne za 2007 rok i należne w 2008 roku Członkom Zarządu Jednostki 
Dominującej pełniącym funkcję w 2007 roku

Potencjalnie należne* Odprawy, zakaz konkurencji i rekompensaty Razem

Igor Chalupec 37 140 177

Cezary Filipowicz 403 – 403

Dariusz Formela 146 – 146

Wojciech Heydel 1 148 – 1 148

Piotr Kownacki 717 – 717

Jan Maciejewicz 127 – 127

Waldemar Maj 228 – 228

Krystian Pater 323 – 323

Cezary Smorszczewski 155 220 375

Krzysztof Szwedowski 483 – 483

Paweł Szymański 347 90 437

Ogółem 4 114 450 4 564

* Potencjalnie należne a nie wypłacone wynagrodzenie Członków Zarządu przysługuje w związku z regulaminem premiowania Management by Objectives 
(MBO) obowiązującym począwszy od 1 stycznia 2005 roku.

Wynagrodzenia pozostałych Członków Zarządu Jednostki Dominującej wypłacone w 2007 roku

Odprawy, zakaz konkurencji i rekompensaty*

Zbigniew Wróbel 1 956

* Świadczenie wypłacone na mocy zawartej ugody.

Wynagrodzenia potencjalnie należne pozostałych Członków Zarządu Jednostki Dominującej za lata poprzednie

Potencjalnie należne

Janusz Wiśniewski 266

Zasady premiowania kluczowego personelu kierowniczego (w tym Członków Zarządu)
W 2005 roku wprowadzony został system motywacyjny dla kluczowego personelu kierowniczego PKN ORLEN i Grupy 
Kapitałowej, system motywowania przez cele, czyli Management by Objectives (MBO). System motywacyjny dotyczy 
Zarządu i kluczowych stanowisk kierowniczych. Osoby objęte systemem MBO wynagradzane są za realizację zadań 
indywidualnych, wyznaczonych im na początku okresu rozliczanego oraz celu solidarnościowego (SVA). Rada Nadzorcza 
wyznacza zadania dla poszczególnych Członków Zarządu. Postawione cele mają charakter jakościowy lub ilościowy 
(dający się sparametryzować) i rozliczane są po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone, na zasadach przyjętych 
w Regulaminie Premiowania.

Na wysokość przyznanej premii wpływa również cel solidarnościowy, za który przyjęto SVA Koncernu w ujęciu skonsoli-
dowanym. W przypadku, gdy założony poziom SVA zostanie zrealizowany, każdemu zostaje wypłacona premia w pełnej 
wyliczonej wysokości. Natomiast gdy cel solidarnościowy nie zostanie wykonany wszyscy pracownicy otrzymują poło-
wę wypracowanej premii. Wprowadzony system skłania pracowników do współpracy, w celu osiągnięcia najlepszych 
wyników na poziomie Koncernu.

Wynagrodzenia związane z zakazem konkurencji i rozwiązaniem umowy wskutek odwołania z zajmowanego 
stanowiska
Umowy zawarte pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi stanowią, iż osoby te zobligowane są przez okres 6 lub 
12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. 
W okresie tym Członkowie Zarządu uprawnieni są do otrzymywania wynagrodzenia w wysokości sześcio- lub dwuna-
stokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, płatnego w równych ratach miesięcznych.

Ponadto umowy te przewidują wypłatę wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy wskutek odwołania z zajmo-
wanego stanowiska. Wynagrodzenie w takim przypadku wynosi sześcio- lub dwunastokrotność miesięcznego wyna-
grodzenia zasadniczego.
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Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej z tytułu zasiadania w Radach Nadzorczych 
lub Zarządach spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych za 2007 rok
Członkowie Zarządu PKN ORLEN zasiadający w roku 2007 w Radach Nadzorczych spółek zależnych, współkontrolo-
wanych i stowarzyszonych Grupy PKN ORLEN nie pobierali z tego tytułu wynagrodzenia, z wyłączeniem UNIPETROL, 
gdzie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji przekazywane były na rzecz Fundacji ORLEN DAR SERCA. Członkowie 
Zarządu PKN ORLEN zasiadali w 2007 roku w Zarządzie Spółki Możejki, co wynika z innej niż w polskim prawie roli 
zarządu w ładzie korporacyjnym spółki litewskiej. Rola Zarządu Spółki Możejki podobna jest do rady nadzorczej w pol-
skim ustawodawstwie.

20072007

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Konstanty Brochwicz-Donimirski 47

Robert Czapla 112

Marek Drac-Tatoń 112

Raimondo Eggink 112 

Zbigniew Macioszek 124

Agata Mikołajczyk 65

Wojciech Pawlak 47

Krzysztof Rajczewski 112

Wiesław Rozłucki 47

Ryszard Sowiński 47

Małgorzata Ślepowrońska 83

Jerzy Woźnicki 55

Janusz Zieliński 54 

Razem 1 017

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej w spółkach zależnych

Małgorzata Ślepowrońska 14

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej razem 1 031

Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKN ORLEN, pełniąca funkcję od 31 maja 2007 roku zasiadała równocześnie w Radzie 
Nadzorczej spółki zależnej Petrolot Sp. z o.o. od 31 sierpnia 2007 roku jako przedstawiciel drugiego udziałowca PLL 
LOT S.A. i pobrała z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 14 tysięcy złotych. Poza tym pozostali Członkowie Rady 
Nadzorczej PKN ORLEN nie zasiadali w 2007 roku w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek zależnych, współkontro-
lowanych i stowarzyszonych Grupy PKN ORLEN.

b) Wynagrodzenia Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i kluczowego personelu kierowniczego 
Jednostki Dominującej za 2006 rok

2006

Wynagrodzenia Członków Zarządu Jednostki Dominującej, z tego: 19 437

wynagrodzenie Członków Zarządu pełniących funkcje w 2006 roku 14 081

wynagrodzenia należne i potencjalnie należne 5 356

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej 739

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego Jednostki Dominującej 28 992

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego spółek zależnych Grupy Kapitałowej 99 792
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Wynagrodzenia wypłacone w 2006 roku Członkom Zarządu Jednostki Dominującej pełniącym funkcję 
w 2006 roku

Wynagrodzenia
Premia za 

2005 rok
Odprawy, zakaz 

konkurencji i rekompensaty
Polisy 

ubezpieczeniowe* Razem

Igor Chalupec 1 939 1 250 – 98 3 287

Cezary Filipowicz 842 – – 73 915

Wojciech Heydel 1 160 1 033 – 76 2 269

Piotr Kownacki 185 – – – 185

Jan Maciejewicz 1 091 776 – 43 1 910

Cezary Smorszczewski 1 328 626 – 80 2 034

Krzysztof Szwedowski 635 – – 43 678

Paweł Szymański 854 609 – 51 1 514

Dariusz Witkowski 216 196 840 37 1 289

Ogółem 8 250 4 490 840 501 14 081

* Koszty poniesione przez Jednostkę Dominującą.

Wynagrodzenia należne i potencjalnie należne za 2006 rok Członkom Zarządu Jednostki Dominującej 
pełniącym funkcję w 2006 roku

Potencjalnie należne* 

Igor Chalupec 1 247

Cezary Filipowicz 506

Wojciech Heydel 1 154

Jan Maciejewicz 600

Cezary Smorszczewski 643

Krzysztof Szwedowski 408

Paweł Szymański 604

Dariusz Witkowski 194

Ogółem 5 356

* Potencjalnie należne a nie wypłacone wynagrodzenie Członków Zarządu przysługuje w związku z nowym regulaminem premiowania Management by 
Objectives (MBO) obowiązującym począwszy od 1 stycznia 2005 roku. Premia została wyliczona na podstawie wstępnej oceny realizacji celów przez Członków 
Zarządu Jednostki Dominującej dokonanej przez Radę Nadzorczą Jednostki Dominującej.

Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej z tytułu zasiadania w Radach Nadzorczych 
lub Zarządach spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych za 2006 rok
Członkowie Zarządu PKN ORLEN zasiadający w roku 2006 w Radach Nadzorczych spółek zależnych, współkontrolo-
wanych i stowarzyszonych Grupy PKN ORLEN nie pobierali z tego tytułu wynagrodzenia, z wyłączeniem UNIPETROL, 
gdzie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji przekazywane były na rzecz Fundacji ORLEN DAR SERCA. Członkowie 
Zarządu PKN ORLEN zasiadali w 2006 roku w Zarządzie Spółki Możejki, co wynika z innej niż w polskim prawie roli 
zarządu w ładzie korporacyjnym spółki litewskiej. Rola Zarządu Spółki Możejki podobna jest do rady nadzorczej w pol-
skim ustawodawstwie.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zasiadali w roku 2006 w Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek zależnych, współ-
kontrolowanych lub stowarzyszonych Grupy PKN ORLEN.

2006

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Konstanty Brochwicz-Donimirski 9

Robert Czapla 9

Dariusz Dąbski 54

Marek Drac-Tatoń 32

Raimondo Eggink 106

Maciej Gierej 9
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2006

Zbigniew Macioszek 100

Maciej Mataczyński 93

Krzysztof Obłój 9

Małgorzata Okońska-Zaremba 9

Andrzej Olechowski 52

Wojciech Pawlak 97

Adam Pawłowicz 25

Krzysztof Rajczewski 9

Wiesław Rozłucki 54

Adam Sęk 9

Ryszard Sowiński 54

Ireneusz Wesołowski 9

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej razem 739

39. Struktura zatrudnienia

Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy wynosiło:

za rok zakończony
31 grudnia 200731 grudnia 2007

za rok zakończony
31 grudnia 2006

Pracownicy fi zyczni 12 871 14 488

Pracownicy umysłowi 10 352 11 050

Razem 23 223 25 538

Stan zatrudnienia wynosił na 31 grudnia 2007 roku 22 927 osób a na 31 grudnia 2006 roku 24 113 osób.

40. Dodatkowe informacje

a) Polkomtel S.A.

W dniu 10 marca 2006 roku pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., PKN ORLEN, PSE S.A. i Węglokoks S.A., jako ku-
pującymi oraz TDC Mobile International A/S jako sprzedawcą, zawarta została „Umowa w przedmiocie akceptacji 
oferty i warunkowego zbycia akcji Polkomtel S.A. („Umowa”). Zawarcie Umowy zostało poprzedzone zawarciem przez 
KGHM Polska Miedź S.A., PKN ORLEN, PSE S.A. oraz Węglokoks S.A. jako akcjonariuszami Polkomtel S.A. „Umowy 
Akcjonariuszy w sprawie nabycia akcji spółki Polkomtel S.A. od TDC Mobile International A/S oraz podjęcia wspól-
nych działań w celu zbycia wszystkich akcji posiadanych w Polkomtel S.A.” Zawarcie Umowy nastąpiło w wykonaniu 
przysługującego KGHM Polska Miedź S.A., PKN ORLEN, PSE S.A. oraz Węglokoks S.A. prawa nabycia akcji objętych 
ofertą TDC Mobile International A/S.

Na podstawie Umowy może dojść do nabycia przez PKN ORLEN 980 486 akcji Polkomtel S.A. stanowiących około 4,78% 
kapitału zakładowego Polkomtel S.A. za cenę nie wyższą niż 214,04 Euro. W przypadku nabycia przez KGHM Polska 
Miedź S.A., PKN ORLEN, PSE S.A. i Węglokoks S.A. akcji na podstawie Umowy, podmioty te razem z posiadanymi 
obecnie akcjami będą miały łącznie ponad 75% ogólnej liczby akcji Polkomtel S.A. Po rozliczeniu transakcji PKN ORLEN 
będzie posiadał 24,4% udziału w kapitale zakładowym spółki Polkomtel S.A.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym wygaśnięcia lub uchylenia w stosunku do akcji objętych 
Umową ustanowionego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 lutego 2006 roku zabezpieczenia 
lub zabezpieczenia udzielonego przez inny organ orzekający (lub innego podobnego środka) zakazującego TDC Mobile 
International A/S zbycia akcji Polkomtel S.A. objętych Umową.

Sąd Apelacyjny w Warszawie na skutek zażalenia TDC Mobile International A/S zmienił zaskarżone postanowienie 
Sądu Okręgowego i uzależnił wykonanie zabezpieczenia od złożenia przez Vodafone Americas Inc. kaucji w wysokości 
43 mln Euro. Vodafone Americas Inc. wpłacił ww. kaucję na rachunek bankowy Sądu, co oznacza, że postanowienie 
o udzieleniu zabezpieczenia jest skuteczne.
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W dniu 10 marca 2006 roku Vodafone Americas Inc. wniósł pozew do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy 
Federalnej Izbie Handlowej w Wiedniu, w którym pozwał sześć podmiotów określając TDC Mobile International A/S 
jako głównego pozwanego, Polkomtel S.A. jako pierwszego pomocniczego pozwanego oraz KGHM Polska Miedź S.A., 
PKN ORLEN, PSE S.A. oraz Węglokoks S.A. jako dalszych pomocniczych pozwanych. W ww. pozwie Vodafone Ame-
ricas Inc. zakwestionował między innymi sposób ustalenia ceny przez TDC International A/S w ofercie kierowanej do 
pozostałych akcjonariuszy. W dniu 28 marca 2008 roku PKN ORLEN otrzymał wyrok, który potwierdza ważność umowy 
w sprawie nabycia akcji od TDC Mobile International A/S. Sąd Arbitrażowy pozostawił do dalszego rozpatrzenia żądanie 
Vodafone do ustanowienia zakazu wpisów do księgi akcyjnej spółki Polkomtel S.A. w zakresie akcji należących do TDC 
Mobile International A/S.

W dniu 28 marca 2008 roku odbyło się Walne Zgromadzenie spółki Polkomtel S.A., które podjęło uchwałę o wypłacie 
w formie dywidend na rzecz akcjonariuszy kwot pochodzących z zysku netto za rok 2007. Łączna kwota dywidend wyniosła 
1 248 245 tysiecy złotych (co stanowi 60,89 zł na akcję) i zostanie wypłacona akcjonariuszom w stosunku do posiadanych 
przez nich udziałów w kapitale zakładowym Polkomtel S.A. Kwota dywidend, przypadająca na rzecz PKN ORLEN wyniosła 
244 764 tysiące złotych. W związku z uchwałą Rady Nadzorczej spółki Polkomtel S.A. w dniu 18 grudnia 2007 roku została 
wypłacona PKN ORLEN zaliczka w kwocie 61 904 tysięcy złotych. Zgodnie z postanowieniem Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia pozostała kwota dywidendy zostanie wypłacona PKN ORLEN w dwóch ratach w wysokości 91 410 tysięcy 
złotych do dnia 28 maja 2008 roku i w wysokości 91 450 tysięcy złotych do dnia 27 listopada 2008 roku.

Udział spółki Polkomtel w wyniku skonsolidowanym Grupy wynosi 266 076 tysięcy złotych w okresie 12 miesięcy za-
kończonym 31 grudnia 2007 roku i odpowiednio 219 929 tysięcy złotych w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 
2006 roku.

b) Nabycie dodatkowych akcji Możejek przez PKN ORLEN

Obowiązkowe wezwanie do zapisywania się na akcje AB Mažeikių Nafta („Możejki”)
Zgodnie z przepisami prawa litewskiego przekroczenie przez PKN ORLEN poziomu 40% głosów na Walnym Zgroma-
dzeniu Możejek (co nastąpiło w 2006 roku po nabyciu pakietu akcji od Yukos International UK B.V.) spowodowało 
powstanie obowiązku ogłoszenia przez PKN ORLEN publicznego wezwania na wszystkie akcje Możejek („Obowiązkowe 
Wezwanie”), które należały do inwestorów innych niż PKN ORLEN. Do czasu zatwierdzenia przez Komisję Papierów 
Wartościowych na Litwie dokumentów związanych z Obowiązkowym Wezwaniem, PKN ORLEN nie mógł wykonywać 
prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji Możejek na Walnym Zgromadzeniu Możejek. Do tego czasu, jednak nie 
dłużej niż przez 100 dni, Rząd Republiki Litewskiej zobowiązał się wykonywać prawo głosu z posiadanych przez siebie 
akcji zgodnie z instrukcjami PKN ORLEN. W dniu 22 grudnia 2006 roku Komisja Papierów Wartościowych na Litwie 
zatwierdziła dokumenty związane z Obowiązkowym Wezwaniem.

Jeszcze przed rozpoczęciem zapisów w Obowiązkowym Wezwaniu, w dniu 28 grudnia 2006 roku, zarejestrowane zostało 
połączenie Możejek z AB Mažeikių Elektrine. W wyniku połączenia wyemitowano 1 366 992 nowych akcji Możejek dla 
dotychczasowych akcjonariuszy mniejszościowych AB Mažeikių Elektrine. W wyniku przeprowadzenia nowej emisji, 
łączna liczba akcji Możejek wynosi 708 821 122.

Obowiązkowe Wezwanie zostało przeprowadzone w okresie od dnia 2 do 15 stycznia 2007 roku. Po rozliczeniu Obo-
wiązkowego Wezwania, PKN ORLEN nabył 35 879 247 akcji Możejek i stał się właścicielem 632 713 599 akcji Możejek 
(tj. 89,2628% udziału w kapitale zakładowym).

Stałe zlecenie nabycia akcji złożone na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wilnie
Ze względu na fakt, iż wspomniana powyżej nowa emisja akcji nie była objęta Obowiązkowym Wezwaniem, a także 
w celu przygotowania się PKN ORLEN do procedury przymusowego wykupu akcji Możejek od mniejszościowych ak-
cjonariuszy innych niż Rząd Republiki Litwy, w okresie 26 stycznia 2007 roku – 19 lutego 2007 roku PKN ORLEN doko-
nywał codziennego zakupu akcji Możejek poprzez złożenie stałego zlecenia nabycia akcji Możejek na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Wilnie. Cena nabycia była taka sama jak w Obowiązkowym Wezwaniu, tj. 10,25 LTL za akcję. W tym 
okresie PKN ORLEN S.A. nabył 1 895 952 akcji Możejek i na dzień 19 lutego 2007 roku był właścicielem 634 609 551 akcji 
(tj. 89,5303% udziału w kapitale zakładowym). Poza Rządem Republiki Litwy, który posiada 70 750 000 akcji, w obrocie 
giełdowym pozostawało 3 461 571 akcji (tj. 0,4884% udziału w kapitale zakładowym).

Przymusowy wykup akcji od mniejszościowych akcjonariuszy Możejek
PKN ORLEN, działając w porozumieniu z Rządem Republiki Litwy, rozpoczął w dniu 20 lutego 2007 roku przymusowy 
wykup akcji Możejek pozostających w rękach mniejszościowych akcjonariuszy. Przymusowy wykup był przeprowadzany 
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według prawa litewskiego. Zasady współdziałania PKN ORLEN oraz Rządu Litwy regulowała umowa zawarta w dniu 
25 stycznia 2007 roku.

W pierwszym etapie procesu, który trwał do dnia 21 maja 2007 roku, akcjonariusze Możejek mieli prawo, w wybranym 
przez siebie terminie, zawierać umowy sprzedaży posiadanych przez siebie akcji Możejek za pośrednictwem litewskiego 
biura maklerskiego SEB Vilniaus Bankas. Cena oferowana za jedną akcję wyniosła 10,25 LTL. W ramach pierwszego 
etapu skupiono 2 469 775 akcji Możejek stanowiących 0,35% udziału w kapitale zakładowym. W rękach akcjonariuszy 
mniejszościowych, innych niż Rząd Litwy, pozostało 991 796 akcji Możejek objętych przymusowym wykupem.

W dniu 19 września sąd litewski, w odpowiedzi na wniosek PKN ORLEN złożony 23 maja, wydał orzeczenie, na podstawie 
którego prawa własności do akcji Możejek będących w posiadaniu mniejszościowych akcjonariuszy, innych niż Rząd 
Republiki Litewskiej, zostaną przeniesione na PKN ORLEN po cenie 10,25 litów za jedną akcję. W dniu 29 października 
upłynął termin odwoławczy, w związku z czym orzeczenie stało się prawomocne.

W dniu 19 września nastąpiło także wstrzymanie obrotu giełdowego akcjami Możejek przez Giełdę Litewską mające na 
celu umożliwienie sprawnego wdrożenia decyzji sądu.

W dniu 12 listopada zakończył się drugi etap przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Możejek (innych 
niż Rząd Republiki Litwy), w ramach którego skupiono 991 796 akcji Możejek.

W rezultacie przeprowadzonej procedury w akcjonariacie Możejek pozostało dwóch akcjonariuszy: PKN ORLEN z 90,019% 
udziałem w kapitale zakładowym oraz Rząd Litwy z 9,981% udziałem w kapitale zakładowym, co z kolei skłoniło Giełdę 
Papierów Wartościowych w Wilnie do podjęcia decyzji o wycofaniu akcji Możejek z obrotu giełdowego w dniu 22 listo-
pada 2007 roku.

Rozliczenie transakcji nabycia akcji Możejek
W okresie objętym niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem fi nansowym nastąpił wykup udziałowców 
mniejszościowych zgodnie z obowiązującym prawem litewskim. Po rozliczeniu obowiązkowego wykupu PKN ORLEN 
nabył 41 236 770 akcji spółki Możejki w cenie 10,25 LTL za jedną akcję co stanowiło 5,82% udziału w kapitale zakładowym 
Możejek. Na potrzeby konsolidacji Grupa Możejki została ujęta w skonsolidowanych danych w 100% tak jak na dzień 
31 grudnia 2006 roku. W związku z tym wcześniej oszacowana cena nabycia została skorygowana, co wpłynęło na zmianę 
wartości fi rmy w wysokości 12 895 tysięcy złotych, która została spisana w zyski zatrzymane na dzień nabycia.

c) Procesy restrukturyzacyjne w IKS „Solino” S.A.

PKN ORLEN podjął decyzję w sprawie powtórzenia procesu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa IKS „Solino” S.A., 
tj. Wydziału Konfekcjonowania Soli („WKS”).

W tym celu zostały podjęte prace, których celem będzie uzyskanie niezbędnych decyzji korporacyjnych związanych ze 
zbyciem WKS do końca 2008 roku. Decyzja Akcjonariuszy IKS „Solino” S.A. powinna zostać podjęta do końca czerwca 
2008 roku.

d) Goldenfrazil Limited przeciw Radzie Nadzorczej spółki UNIPETROL a.s.

Dnia 26 lutego 2007 roku spółka Goldenfrazil Limited z siedzibą zarejestrowaną w Nicosia na Cyprze na podstawie 
sekcji 182(1)c Czeskiego Kodeksu Handlowego przedłożyła wniosek do Rady Nadzorczej UNIPETROL a.s., domagając 
się prawa do uznania szkody w kwocie 351 877 163 CZK (12,8 mln EUR), którą według Goldenfrazil Limited poniósł 
UNIPETROL z winy członków Zarządu spółki UNIPETROL („skarga Goldenfrazil”). Goldenfrazil Limited twierdzi, że 
spółka UNIPETROL poniosła straty w wyniku niewywiązywania się w należyty sposób z obowiązków zarządczych przez 
Zarząd UNIPETROL i obowiązku do zapobiegania stratom w odniesieniu do sprzedaży udziałów spółki Spolana a.s. 
przez spółkę UNIPETROL a.s. do spółki ANWIL S.A. zgodnie z Umową Zakupu Akcji z dnia 27 października 2006 roku 
(„Umowa Zakupu Akcji Spolany”). Rada Nadzorcza Spółki UNIPETROL odpiera skargę Goldenfrazil Limited twierdząc, 
że skarga ta nie ma podstaw. Pomimo tego Goldenfrazil Limited złożyła pozew. W dniu 21 września 2007 roku prawni 
przedstawiciele członków Zarządu UNIPETROL a.s. przedłożyli do sądu odpowiedź zawierającą wybraną dokumentację 
dowodową. Goldenfrazil wycofał wszystkie pozwy przeciwko Zarządowi UNIPETROL a.s. w pełnym wymiarze. Ostateczne 
orzeczenie sądu zostało dostarczone i oddalenie sprawy stało się prawomocne.
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41. Wydarzenia po dacie bilansowej

a) Objęcie akcji w spółce ORLEN Transport S.A. przez PKN ORLEN

PKN ORLEN poinformował w raporcie bieżącym nr 1/2008, iż w dniu 2 stycznia 2008 roku Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował spółkę ORLEN Transport Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Płocku („ORLEN Transport S.A.”). PKN ORLEN objął 65 460 141 akcji ORLEN Transport S.A., o wartości 
nominalnej 1 złotych każda akcja, stanowiących około 97,61% kapitału zakładowego i 97,61% głosów na Walnym Zgro-
madzeniu spółki ORLEN Transport S.A.

Spółka ORLEN Transport S.A. została utworzona w wyniku połączenia sześciu spółek zależnych PKN ORLEN: ORLEN 
Transport Płock Sp. z o.o., ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o., ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o., ORLEN 
Transport Szczecin Sp. z o.o., ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o., ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o.

b) Przeniesienie własności akcji spółek AGROBOHEMIE a.s. i Synthesia a.s. z UNIPETROL a.s. 
na DEZA a.s.

PKN ORLEN poinformował w raporcie bieżącym nr 4/2008, że w dniu 18 stycznia 2008 roku, nastąpiło przeniesienie wła-
sności 47 000 akcji spółki AGROBOHEMIE a.s. z siedzibą w Pradze, w Czechach („AGROBOHEMIE”) oraz 26 447 571 akcji 
o wartości nominalnej 40 CZK oraz 1 529 591 akcji o wartości nominalnej 400 CZK spółki Synthesia a.s. z siedzibą w Par-
dubice, w Czechach („Synthesia”) ze spółki zależnej PKN ORLEN, UNIPETROL a.s., z siedzibą w Pradze, w Czechach 
(„UNIPETROL”) na spółkę DEZA a.s., z siedzibą w Valašské Meziříčí, w Czechach („DEZA”).

Transfer akcji nastąpił na podstawie dwóch umów, które zostały zawarte w dniu 31 października 2007 przez UNIPET ROL, 
jako zbywającego i spółkę DEZA, jako nabywającego: umowa sprzedaży akcji spółki AGROBOHEMIE i umowa sprzedaży 
akcji spółki Synthesia.

Łączna cena za akcje AGROBOHEMIE wyniosła 503 000 tysięcy CZK (czyli około 69 565 tysięcy złotych według kursów 
średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/CZK z dnia 18 stycznia 2008 roku). Łączna cena za akcje Synthesia 
wyniosła 680 000 tysięcy CZK (czyli około 94 044 tysięcy złotych według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego 
dla PLN/CZK z dnia 18 stycznia 2008 roku).

Patrz także: raport bieżący nr 62/2007 z dnia 31 października 2007 roku.

c) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN

PKN ORLEN poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2008, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 roku odwołało Panią Małgorzatę Izabelę Ślepowrońską z funkcji 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN oraz ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN odwołało ze składu Rady Nadzorczej PKN OR-
LEN następujących członków: Pana Roberta Czaplę, Pana Marka Drac–Tatonia, Pana Raimondo Eggink, Pana Zbigniewa 
Macioszka, Panią Agatę Janinę Mikołajczyk oraz Pana Krzysztofa Rajczewskiego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN powołało w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN:
Pana Macieja Mataczyńskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., niezależnego Członka Rady 
Nadzorczej;
• Pana Grzegorza Borowca na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Raimondo Eggink na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Marka Karabułę na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Krzysztofa Kołacha na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Ryszarda Stefańskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN;
• Pana Piotra Jana Wielowieyskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN.
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d) Zawieszenie Pana Piotra Kownackiego w wykonywaniu obowiązków Prezesa i Członka Zarządu 
Spółki przez radę Nadzorczą PKN ORLEN

PKN ORLEN poinformował w raporcie nr 16/2008, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 28 lutego 
2008 roku, podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia na czas nieokreślony Pana Piotra Kownackiego w czynnościach 
Prezesa i Członka Zarządu Spółki, z następującym uzasadnieniem:

„Rada Nadzorcza podjęła niniejszą decyzję z powodu samodzielnego, bez uzgodnienia z Zarządem Spółki, podejmo-
wania przez Prezesa działań, prowadzących do istotnego pogorszenia wizerunku Spółki, polegających na składaniu 
oświadczeń mających charakter polityczny, wciągających Spółkę w bieżące spory polityczne, a także dyskredytujących 
w nieuzasadniony sposób Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza wyraża nadzieję, że okres zawieszenia będzie sprzyjał wyciszeniu emocji oraz odbudowie atmosfery 
zespołowego, apolitycznego działania dla dobra Spółki”.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, że na czas zawieszenia Prezesa Zarządu Pana Piotra 
Kownackiego, uprawnienia Prezesa Zarządu PKN ORLEN przejmuje Wiceprezes Zarządu Pan Wojciech Heydel.

e) Podpisanie umowy nabycia udziałów w spółce Odin Energi Latvija przez ORLEN International 
Exploration & Production

PKN ORLEN S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2008, iż w dniu 9 kwietnia 2008 roku jednostka zależna 
PKN ORLEN S.A., ORLEN International Exploration & Production Company BV z siedzibą w Amsterdamie, Holandia 
(„ORLEN International Exploration & Production”) podpisała z Odin Energi A/S z siedzibą w Hellerup, Dania, („Odin 
Energi”) umowę zbycia udziałów („Umowa”) w spółce Odin Energi Latvija (Odin Energi Latvija).

W wyniku zawarcia Umowy ORLEN International Exploration & Production nabyła od spółki Odin Energi 500 udziałów 
w Odin Energi Latvija, o wartości nominalnej 5 LVL każdy udział (czyli około 24,81 złotych według kursów średnich Naro-
dowego Banku Polskiego dla LVL/PLN z dnia 9 kwietnia 2008 roku), stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki Odin 
Energi Latvija i 50% głosów na walnym zgromadzeniu Odin Energi Latvija. Umowa została zawarta równolegle z umową 
zakupu pozostałych 50% udziałów w Odin Energi Latvija przez partnera PKN ORLEN, Kuweit Energy Company. Kuweit 
Energy Company dokonał zakupu udziałów poprzez swoją jednostkę zależną Kuwait Energy Netherlands Corporation.

Cena za nabywane udziały wynosi 950 000 USD (czyli około 2 090 tysięcy złotych według kursów średnich Narodowego 
Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 9 kwietnia 2008 roku) i zostanie pokryta ze środków własnych ORLEN Interna-
tional Exploration & Production. Przejście własności udziałów Odin Energi Latvija na ORLEN International Exploration 
& Production nastąpi w dniu zapłaty ceny za nabywane udziały.

Wartość ewidencyjna nabywanych udziałów w księgach rachunkowych ORLEN International Exploration & Production 
będzie równa cenie ich nabycia.

Inwestycja ORLEN International Exploration & Production w udziały Odin Energi Latvija ma charakter długoterminowy. 
Zakup udziałów w Odin Energi Latvija daje prawo do 45% udziału w koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy 
naftowej i gazu ziemnego w łotewskiej strefi e ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Przedmiotem działalności Odin Energi Latvija jest przede wszystkim poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 
węglowodorów.
Podstawowym przedmiotem działalności ORLEN International Exploration & Production jest między innymi: górnictwo 
ropy naftowej, górnictwo gazu ziemnego, działalność poszukiwawczo-rozpoznawcza złóż węglowodorów.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN International Exploration & Production i tyle 
samo głosów na walnym zgromadzeniu ORLEN International Exploration & Production.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającym 
udziały – Odin Energi Latvija.
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42. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu fi nansowym, a uprzednio 
sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami fi nansowymi

1. Korekta prezentacyjna w zakresie podatku akcyzowego nie wpływająca na wcześniej prezentowane wyniki 
za rok 2006

 
Sprzedaż 

produktów i usług
Podatek akcyzowy 

i inne opłaty
Przychody ze sprzedaży 
produktów i usług netto

Dane za rok 2006 ujawnione w skonsolidowanym 
sprawozdaniu fi nansowym za rok 2006 50 089 786 (12 405 621) 37 684 165

Korekta podatku akcyzowego 148 892 (148 892) –

Dane za rok 2006 ujawnione w skonsolidowanym 
sprawozdaniu fi nansowym za rok 2007 50 238 678 (12 554 513) 37 684 165

 
Sprzedaż towarów 

i materiałów
Podatek akcyzowy 

i inne opłaty
Przychody ze sprzedaży 

towarów i materiałów netto

Dane za rok 2006 ujawnione w skonsolidowanym 
sprawozdaniu fi nansowym za rok 2006 16 255 925 (1 072 901) 15 183 024

Korekta podatku akcyzowego 428 755 (428 755) –

Dane za rok 2006 ujawnione w skonsolidowanym 
sprawozdaniu fi nansowym za rok 2007 16 684 680 (1 501 656) 15 183 024

2. Zmiany wprowadzone w stosunku do danych fi nansowych publikowanych w skróconym sprawozdaniu 
fi nansowym w dniu 29 lutego 2008 roku wpływające na wynik fi nansowy i kapitał własny

 Zysk netto za rok 20072007 Kapitał własny na 31 grudnia 20072007

Dane za 2007 rok ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu 
fi nansowym za 4 kwartały 2007 roku 2 392 272 22 537 741

Wycena zobowiązań w walutach obcych* 135 242 135 242

Korekta wartości majątku trwałego (5 733) (5 733)

Korekta rozwiązania odpisów na należności (11 344) (11 344)

Korekta kapitałów własnych z tytułu odpisu wartości fi rmy – (7 953)

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych – 1 425

Pozostałe korekty 220 220

Podatek odroczony od korekt (30 231) (30 231)

Dane za 2007 rok ujawnione w rocznym skonsolidowanym 
sprawozdaniu fi nansowym za rok 2007 2 480 426 22 619 367

* Przeliczenie z USD zobowiązań z tytułu opcji nabycia 10% akcji spółki Możejki.

 Aktywa razem za rok 20072007

Dane za 2007 rok ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym za 4 kwartały 2007 roku 46 153 388

Korekta wartości majątku trwałego (5 079)

Korekta rozwiązania odpisów na należności (11 344)

Korekta należności 14 224

Odpis wartości fi rmy (7 953)

Zwiększenie należności z tytułu podatku dochodowego 4 053

Pozostałe korekty 2 143

Dane za 2007 rok ujawnione w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym za rok 2007 46 149 432

43. Pozostałe

Niniejsze skonsolidowane sprawozdania fi nansowe zostały autoryzowane przez Zarząd Jednostki Dominującej w jej 
siedzibie w dniu 22 kwietnia 2008 roku.
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