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GRUPA KAPITAŁOWA 

LOTOS DZISIAJ
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Grupa Kapitałowa LOTOS dzisiaj

Podsumowanie wdrożenia strategii w latach 2011 – 2015

Zrealizowane zostały główne cele biznesowe                           

w obszarach m.in. budowy marki, udziałów rynkowych, 

wolumenów produkcji, konkurencyjności 

oraz standardów produkcyjnych.

Warunki rynkowe (notowania ropy, cracki produktowe      

i kurs USD), otoczenie regulacyjne (m.in. zmiana 

kosztów realizacji NCW), znaczne trudności                          

z realizacją projektu Yme oraz brak restrukturyzacji 

spowodowały istotne pogorszenie kluczowych 

parametrów finansowych.

Wysoka                           
konkurencyjność rafinerii

Udane akwizycje aktywów 
wydobywczych (Heimdal i Sleipner)

30% udziału                                              
w krajowym rynku paliw

10% udziału                                                                       
w krajowym rynku detalicznym paliw 

Bezpieczeństwo                                                         
procesów technologicznych
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Grupa Kapitałowa LOTOS dzisiaj

Silne strony i szanse rozwoju

Wydobycie

Produkcja

Handel

Sprzedaż 

detaliczna

Logistyka

silne strony szanse rozwoju

Strategia Grupy LOTOS 2017 - 2022

Ogólnopolska sieć 480 stacji, lider 

na perspektywicznym rynku MOP

Możliwość stworzenia nowatorskiej oferty 

wysokiej jakości produktów i usług, 

wykorzystującej potencjał sieci

Przewaga lokalizacyjna (morze) 

oraz wysoki udział w rynku hurtowym

Otwartość na dywersyfikację surowcową dla 

bezpieczeństwa energetycznego i efektywności 

ekonomicznej

Drugi operator kolejowy 

w kraju z nowoczesnym taborem

Wejście na rynki zagraniczne, rozszerzenie 

oferty usług transportowych

Nowoczesne i zaawansowane 
technologicznie instalacje

Możliwość przerobu szerokiej gamy gatunków 

surowca dająca elastyczność handlową

Współpraca z największymi 

graczami w regionie (Norwegia)

Rosnąca dywersyfikacja portfela i wysoka 

rentowność złóż
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+2 USD

20182016

Grupa Kapitałowa LOTOS dzisiaj

Unikalne projekty i kompetencje ich wdrażania

Zdywersyfikowany portfel projektów 

o atrakcyjnych parametrach ekonomicznych

Unikalne doświadczenie w skutecznym 

wdrażaniu znacznych projektów inwestycyjnych

o zagospodarowanie złoża B8: dywersyfikacja                         

i podwojenie produkcji ropy na Bałtyku;                          

zasoby ropy 30 mln boe (2)

o uruchomienie wydobycia ze złoża Utgard w Norwegii         

w oparciu o infrastrukturę Sleipner; zasoby 8,2 mln boe

o złoże B4/B6: pierwszy projekt zagospodarowania złóż 

gazu ziemnego na Bałtyku; silny partner;

zasoby 17,9 mln boe (4,3 mld m3 dla 100% udziału)

o po uruchomieniu instalacji wzrost Solomon Factor

do ponad 10,5; utrzymanie pozycji europejskiego 

lidera efektywności (1. kwartyl)

o projekt wyprzedza harmonogram o 15pp                       

(ok.48% vs. 33%) (3)

Produkcja

Efektywna marża rafineryjna
USD na baryłkę

Wydobycie (1)

(1) zasoby dla udziału Grupy LOTOS 

(2) baryłki ekwiwalentu ropy naftowej

(3) stan na 30 listopada 2016
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Grupa Kapitałowa LOTOS dzisiaj

Stabilna sytuacja finansowa

(1) z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych

1,1
1,0

1,4

1,0

2,1

1,5
1,41,4

2014 9M 201620152013

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Nakłady inwestycyjne

w mld PLN

EBITDA LIFO (1)

w mld PLN

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

i nakłady inwestycyjne

0,8 0,9

1,8

1,4
1,3

0,3

0,5

0,3

0,3 0,5

201520142013 9M 2015 9M 2016

Wydobycie PozostałeProdukcja i handel
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(1) kredyty, pożyczki, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego oraz obligacje minus gotówka i jej ekwiwalenty

(2) z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych

Grupa Kapitałowa LOTOS dzisiaj

Solidny bilans i poprawiająca się sytuacja zadłużenia

2015

2,6x

2014

3,8x

2013

5,2x5,7
6,3 6,1

4,5

20142013 2015 Wrz 2016

w mld PLN

Dług netto (1) Dług netto/EBITDA LIFO (2) 
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o zapewnienie niezakłóconych dostaw surowca po          

optymalnych cenach, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia               

oraz rozwój działalności poszukiwawczo-wydobywczej

o utrzymywanie zapasów obowiązkowych gwarantujących

bezpieczeństwo energetyczne kraju

o produkcja najwyższej jakości paliw

o uczestnictwo informacyjne i eksperckie w projektach 

rozwojowych inicjowanych przez Państwo                                     

oraz organizacje międzynarodowe, mających na celu                      

poprawę bezpieczeństwa w sektorze energii

o aktywność w procesie legislacyjnym sektora energii                    

w Polsce i UE

Cele biznesowe a bezpieczeństwo w sektorze energii

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Grupa Kapitałowa LOTOS dzisiaj

Udział w umacnianiu polityki energetycznej kraju
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TRENDY 

NA RYNKU ROPY I GAZU
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Trendy na rynku ropy i gazu

Kluczowe szanse i wyzwania rynkowe w długim okresie

o zmiana struktury popytu 

na paliwa 

o rewolucja łupkowa

o polityka klimatyczna UE

Rosnąca 

konkurencja na 

dynamicznym rynku

o nowe rafinerie na Bliskim 

Wschodzie i w Azji

o zmiana kierunków importu            

i eksportu produktów 

naftowych - USA eksporterem 

ropy i gazu

Przyspieszający 

rozwój 

technologiczny

o pojazdy elektryczne, 

hybrydowe

o przemysł 4.0

o spadek popytu w UE            

na produkty ropopochodne 

(efektywność energetyczna)

Bezpieczeństwo 

energetyczne 

kraju

o własne źródła surowca

o dywersyfikacja dostaw

o elastyczność w zakupach 

surowców

ŚWIAT

POLSKA

Fundamentalne zmiany          

w strukturze pozyskiwania 

energii i polityce środowiskowej
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Trendy na rynku ropy i gazu 

Paliwa płynne i gaz – ważne źródło energii mimo dynamicznego wzrostu OZE

1,9 1,9 1,8
w tym

Europa
o wzrost globalnego zapotrzebowania 

na energię efektem rosnącego PKB          

per capita i populacji poza OECD 

o utrzymanie popytu na paliwa płynne 

i gazowe m.in. dzięki intensywnemu 

rozwojowi transportu poza OECD

o dynamiczny wzrost udziału OZE 

w energy-mix

Najważniejsze trendy

(1) Tony ekwiwalentu ropy naftowej (2) zawiera biopaliwa

Źródło: Grupa LOTOS, Base case, BP Energy Outlook 2035
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Światowa konsumpcja energii pierwotnej
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Trendy na rynku ropy i gazu 

Deficyt produkcji średnich destylatów przy jednoczesnej nadpodaży benzyn

15,2

14,8

80,5

95,7

85,9

2016 2021

100,6

1,82,1 -13%

5,5 5,6 +3%

1,51,4 +10%

o spadek popytu o 13%

o wzrost eksportu benzyn 

do 1,4 mln boe/d

(1) benzyny (motorowa + surowa), olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze, ciężki olej opałowy oraz pozostałe

(2) wliczając lekki olej opałowy (LOO)  (3)  wliczając naftę (kerosene) 

Źródło: JBC Energy SuDeP

mln boe/d mld boe/d

Europa: popyt na kluczowe produkty i bilans międzynarodowy

Europa o wzrost popytu o 10%

o wzrost importu paliwa lotniczego (3)

i nafty do 0,5 mln boe/d

o wzrost popytu o 3%

o wzrost importu oleju napędowego  

i lekkiego oleju opałowego 

do 1,0 mln boe/d

2016 2021

JET

reszta świata

-1,3 -1,4Import 

netto

+0,4 +0,5
Import 

netto

+0,9
Import 

netto (2)
+1,0

Globalny popyt na produkty rafineryjne (1) 

ON
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-14%

2030

376

2025

400

2020

421

2015

438

68

2020

67

2015

66

2030

+4%

68

2025

Europa Zachodnia Europa Środkowo-Wschodnia

o kontynuacja rozwoju gospodarek krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej implikuje dalszy wzrost zużycia 

paliw, dążący do poziomu Europy Zachodniej

o podejmowane działania proefektywnościowe będą 

jedynie ograniczać tempo wzrostu Europy Środkowo-

Wschodniej 

o z punktu widzenia producentów paliw to właśnie rynek 

Europy Środkowo-Wschodniej – jako wciąż rosnący –

jest bardziej perspektywiczny w kolejnych latach

Kluczowe wnioski

Trendy na rynku ropy i gazu 

Regionalny popyt na podstawowe produkty paliwowe według prognoz nie maleje 

benzyny, olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze w mln ton

Prognozowany popyt na najważniejsze paliwa transportowe 

Źródło: Grupa LOTOS, WoodMckenzie, PWC, opracowanie własne
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Implikowana dynamika na rynku funkcjonującym bez zakłóceń 
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Źródło: JBC Energy SuDeP

(1)

PolskaSłowacja 

Czechy

Trendy na rynku ropy i gazu 

Polska – rynek ze znacznym potencjałem wzrostu
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16

STRATEGIA ROZWOJU 

NA LATA 2017 – 2022

CELE I INICJATYWY
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Strategia rozwoju na lata 2017 – 2022

Wizja stabilnego i bezpiecznego rozwoju

dostarczający wysoko wyspecjalizowane 

usługi logistyczne i serwisowe, 

będący narodowym liderem wdrożeń innowacyjnych 

w ramach kluczowej działalności grupy

optymalnie zintegrowany pionowo producent

paliw i produktów chemicznych najwyższej jakości, 

Strategia Grupy LOTOS 2017 - 2022
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Strategia rozwoju na lata 2017 – 2022

Cele strategiczne

18Strategia Grupy LOTOS 2017 - 2022

Efektywnie wykorzystane aktywa w całym łańcuchu wartości
1

Skuteczne procesy gwarantujące stabilność
2

Gotowość do wdrażania innowacji
3

Aktywne zarządzanie szansami i ryzykami
4

Silny zespół, spójny CSR i bezpieczeństwo
5
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Strategia rozwoju na lata 2017 – 2022 

Dla każdego z celów zdefiniowane są szczegółowe inicjatywy

Efektywnie wykorzystane 

aktywa w całym łańcuchu 

wartości

1.1. Nowa bezpieczniejsza koncepcja rozwoju zrównoważonego portfela wydobywczego 

1.2. Najwyższa konkurencyjność dzięki innowacjom technologicznym i nowym produktom

1.3. LOTOS Energy Hub w handlu detalicznym i dbałość o standardy jakości

Skuteczne procesy 

gwarantujące stabilność

2.1. Niskie koszty zapewniające odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne

2.2. Doskonałość zarządzania marżą zintegrowaną i dywersyfikacja surowcowa

Gotowość do wdrażania 

innowacji

3.1. Utworzenie funduszu służącego wdrażaniu projektów rozwojowych

3.2. Wykorzystanie własnych specjalistów i infrastruktury do stworzenia nowego modelu badań  
rozwojowych we współpracy z ośrodkami naukowymi

Aktywne zarządzanie 

szansami i ryzykami

4.1. Silna kultura otwartej dyskusji i wczesnego reagowania na symptomy ryzyk

4.2. Zarządzanie ryzykiem optymalizujące wartość dla interesariuszy

Silny zespół, spójny CSR 

i bezpieczeństwo

5.1. Dbałość o talenty jako kluczowy element przewagi konkurencyjnej

5.2. Zintegrowana polityka społecznej odpowiedzialności

5.3. Wysoka kultura bezpieczeństwa 

Inicjatywy rozwojowe1

Program 

Poprawy 

Efektywności

1

2

4

5

3
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Strategia rozwoju na lata 2017 – 2022

Nasz cel:  lider w basenie Morza Bałtyckiego, uznany partner za granicą 
CAPEX 2017 - 22: 3,0 mld PLN, w 2018 roku decyzja o alokacji części z 3,3 mld PLN CAPEX

o wzrost zaangażowania w projekty zagospodarowania

o sukcesywne zwiększanie wagi działalności poszukiwawczej

o uzupełnianie portfela aktywów w reakcji na szanse rynkowe

o zmniejszenie w portfelu udziału złóż w dojrzałej fazie wydobycia

o rozwój działalności w Norwegii (wokół hubów) i w Polsce

o dywersyfikacja geograficzna w zależności od koniunktury

o optymalizacja kosztowa w Polsce, nowa struktura

o współpraca z efektywnymi operatorami

o skuteczne wykorzystanie majątku (platform i statków) i potencjalne dezinwestycje

zbilansowanie portfela (dywersyfikacja i struktura koncesji)Profil zasobów:

obecność na przewidywalnych rynkachLokalizacja:

niski koszt całkowityEkonomika:

Sleipner, fot. Øyvind Hagen (Statoil) Strategia Grupy LOTOS 2017 - 2022 20

1.1. Wydobycie: bezpieczny rozwój, zrównoważony portfel, 

zoptymalizowana struktura segmentu
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Strategia rozwoju na lata 2017 – 2022

(1) realizowane projekty: EFRA, Węzeł Odzysku Wodoru oraz planowane działań modernizacyjno-odtworzeniowe

Więcej produktów wysokomarżowych: zwiększenie elastyczności rafinerii 

poprzez inwestycje w nowoczesne technologie

Nowe produkty: wchodzenie na nowe rynki 

produktowe i rozszerzenie oferty firmy

Efektywniejsza produkcja: podwyższenie niezawodności dostaw energii

i wejście na rynek mocy (moc szczytowa)

o budowa kompleksu olefinowego (z ETBE)

o produkcja benzyn motorowych z aktualnie 

eksportowanej benzyny surowej - wydłużenie                

łańcucha marży

o produkcja wysokomarżowych olejów bazowych             

2 i 3 grupy (własny surowiec - hydrowax)

o budowa elektrociepłowni na własne potrzeby                

- energia elektryczna i para przemysłowa

lub

lub

21

Nasz cel: utrzymanie przewagi technologicznej 
CAPEX 2017-22: 2,5 mld PLN (1), w 2018 roku decyzja o alokacji części z 3,3 mld PLN CAPEX

1.2. Produkcja: wyższa konkurencyjność dzięki innowacjom

Strategia Grupy LOTOS 2017 - 2022
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Strategia rozwoju na lata 2017 – 2022

Nowy Układ  ver. 1

Dalsza standaryzacja i rozwój organiczny sieci stacji 

Szanse akwizycyjne

o optymalizacja procesów obsługi i sprzedaży

o rewitalizacja programu premiowego z wykorzystaniem 
najnowszych rozwiązań technologicznych

o nowa jakość punktów gastronomicznych,                        
we współpracy z liderami rynku

o modernizacja infrastruktury wokół stacji: myjnie,               
punkty ładowania pojazdów elektrycznych

o LOTOS Energy Hub, paliwa alternatywne

o ciągłe poszukiwanie możliwości nieorganicznego uzupełnienia sieci

o wykorzystanie potencjalnych szans do przejęcia komplementarnych sieci stacji paliw

22

Nasz cel:  nowa jakość na stacjach LOTOS 
CAPEX 2017-22: 0,6 mld PLN, w 2018 roku decyzja o alokacji części z 3,3 mld PLN CAPEX

1.3. Handel: optymalizacja sieci detalicznej,

nowatorskie usługi  i produkty 

Strategia Grupy LOTOS 2017 - 2022

2022

2016 480

550

Sieć stacji
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Strategia rozwoju na lata 2017 – 2022

Dalsze integrowanie mechanizmów 

zarządczych wzdłuż łańcucha wartości 

poprzez:

o zaawansowane sterowanie, symulatory, 

optymalizację procesów planowania

o wykorzystanie lokalizacji i przewagi 

technologicznej względem konkurentów

o rozwój kompetencji w handlu 

Większa wydajność

o optymalizacja struktury grupy kapitałowej

o sukcesywne uproszczenie procedur 

korporacyjnych

Efektywniejsze zakupy

o konsolidacja wolumenów i specjalizacja 

wsparcia zakupowego 

o większa koncentracja na jakości

i warunkach zakupu oraz dostaw

Doskonalsze IT

o nowoczesne narzędzia informatyczne 

umożliwiające efektywniejsze wsparcie 

procesów biznesowych

Efektywność kosztowa

Optymalizacja marży zintegrowanej

Nasz cel: trwałe obniżenie kosztów operacyjnych 

oraz optymalna efektywność w całym łańcuchu wartości 

Strategia Grupy LOTOS 2017 - 2022

2. Program Poprawy Efektywności: niższe koszty, wyższa marża
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Strategia rozwoju na lata 2017 – 2022

o szybka ścieżka decyzyjna pozwalająca testować i rozwijać pomysły z wykorzystaniem 
naszej infrastruktury

o wdrożenia gotowych projektów i fundusz na innowacje

o wykorzystanie środków zewnętrznych, aktywne uczestnictwo w programach agend 
rządowych oraz współpraca z inkubatorami i akceleratorami w kraju, 

o przygotowanie i uruchomienie pilotażu w 2017 roku, pełna zdolność po roku 2018

o system promujący innowacje (uproszczenie struktur i system motywacyjny)

o pilotaż uruchomiony 3Q16

o długookresowe zaangażowanie  we współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi 

o efektywna współpraca przy odwróceniu modelu tworzenia agendy badawczej (agendę 
tworzy LOTOS)

Stabilni partnerzy

25Strategia Grupy LOTOS 2017 - 2022

3. Nowe modele współpracy z ośrodkami badawczymi

i start-up’ami uzupełnione silną kulturą wewnętrznych innowacji

Wewnętrzne innowacje

Wdrożenie produkcyjne innowacji zewnętrznych z wykorzystaniem funduszu

Strategia Grupy LOTOS 2017 - 2022 24



Strategia Grupy LOTOS 2017 - 2022 25

Strategia rozwoju na lata 2017 – 2022

Innowacje związane z dzisiejszym biznesem

Nowe obszary działalności

Wodór

o magazynowanie energii w postaci wodoru

o paliwo w transporcie samochodowym

CNG/LNG

o model tankowania CNG/LNG na stacjach paliwowych

o rozwój infrastruktury dla transportu morskiego 

Biopaliwa

o produkcja biopaliw 2. i 3. generacji

o rozwój technologii współuwodornienia

(realizacja NCW)

Nowy model elektromobilności

o modele przechowywania czystej energii i tankowania pojazdów elektrycznych  

o budowa stacji ładowania na głównych szlakach transportowych w kraju

o nowe modele biznesowe i rozwiązania wypracowane przy udziale funduszu innowacyjności

Profesjonalne usługi serwisowe również na morzu

o synergie z lokalnymi stoczniami i opracowanie katalogu usług, które mogą stanowić 

przyszłe stabilne źródło przychodu

Nasz cel:  lider wdrożeń polskich innowacji

3. Szeroka agenda badawcza pozwalająca na realny rozwój 

biznesu również na nowych, perspektywicznych rynkach

Strategia Grupy LOTOS 2017 - 2022
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Strategia rozwoju na lata 2017 – 2022

1. linia

biznes

2. linia

ryzyko, finanse, 

compliance (1)

3. linia

audyt wewnętrzny

Nasz cel:  ciągłe doskonalenie zarządzania ryzykiem

o Grupa LOTOS ma dojrzały system zarządzania 

ryzykiem oraz silną kulturę świadomości ryzyka

o koncepcja 3 linii obrony jest dziś zintegrowana 

z codziennym biznesem

o będziemy doskonalili nasze kompetencje

(proaktywni w definiowaniu apetytu na ryzyko)           

i ujednolicimy stopień zaangażowania                 

w GK LOTOS

(1) compliance - nowa, zintegrowana funkcja w Grupie LOTOS - zgodność działalności z regulacjami prawnymi

(2) KRI (Key Risk Inidcators) - kluczowe mierniki ryzyka

Model zarządzania ryzykiem Grupy LOTOS

4. Silna kultura otwartej dyskusji i wczesnego reagowania,                             

w dłuższym okresie efektywniejsze zarządzanie apetytem na ryzyko

Strategia Grupy LOTOS 2017 - 2022
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Strategia rozwoju na lata 2017 – 2022

Nasz cel: aktywna współpraca z interesariuszami

o profesjonalizacja modelu oceny gwarantująca aktualną i spersonalizowaną             

informację zwrotną dla pracowników

o programy prowadzące do trwałego rozwiązania ważnych  dla interesariuszy 

problemów społecznych lub środowiskowych

o budowa świadomości kultury bezpieczeństwa pracy na wszystkich szczeblach, 

doskonalenie zarządzania oraz ochrona infrastruktury i łańcucha logistycznego 

(także w cyberprzestrzeni)

Ceniony pracodawca

Współpraca z interesariuszami

Organizacja o najwyższej kulturze bezpieczeństwa

o ciągła wymiana informacji w ramach organizacji, wykorzystująca wewnętrzną 

różnorodność zespołów

5. Odpowiedzialność za interesariuszy wewnętrznych                             

i zewnętrznych. Kluczowy element przewagi konkurencyjnej

Strategia Grupy LOTOS 2017 - 2022 27
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28

MIERNIKI STRATEGICZNE

I ASPIRACJE FINANSOWE
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50 - 69

cracki produktowe

Mierniki strategiczne i aspiracje finansowe

gaz ziemny (3) (USD/boe)

ropa naftowa (2) (USD/bbl)

wzrost PKB w Polsce (1) (%)

kurs USD / PLN
28 - 48

148 - 187 benzyna (4)

75 - 117 olej napędowy (5)

-231 - -132 ciężki olej opałowy (6)

3,0 - 3,4

3,70 - 4,09

wartość wartość

min. - maks.

(1) Międzynarodowy Fundusz Walutowy    (2) Brent dtd (3) National Balancing Point   (4)  Premium Unl 100 ppm CIF ARA          

(5) ULSD 10pplm Cargoes (6) 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam

Założenia makroekonomiczne na lata 2017 – 2022. 

Korytarze zmienności kluczowych wskaźników
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Przygotowanie i uruchomienie                 

zrównoważonego portfela innowacyjnych inwestycji

W 2018 roku przeprowadzona zostanie alokacja dodatkowego CAPEX                                                                      

o wartości ok. 3,3 mld PLN na nowe projekty rozwojowe

dwukrotny
wzrost

Inwestycje 

wdrażane

ok. 2

2019 - 2022Inwestycje 

przed FID

2015 - 2017

ok. 4 Skuteczne wdrożenie obecnie realizowanych 

projektów inwestycyjnych

(1) z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych

(2) Final Investment Decision – finalna decyzja o rozpoczęciu inwestycji 

(2)

w mld PLN

Mierniki strategiczne i aspiracje finansowe

Aspiracje finansowe. Obecna średnioroczna EBITDA LIFO (1) podwojona w latach 2019 – 2022
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3,3

Detal

0,6

NoweProdukcja

2,5

Wydobycie

3,0

CAPEX

9,4

31

Mierniki strategiczne i aspiracje finansowe

(1) wartości szacunkowe

(2) lub inne podobne projekty

(3) CAPEX na projekty rozwojowe po 2018 roku (do alokacji pomiędzy segmenty)

(3)

Istotna zdolność rozwoju przez inwestycje przy założeniu 

kontynuacji uruchomionych projektów: nakłady na lata 2017 – 2022 (1)

Kontynuacja Programu EFRA

Nakłady modernizacyjne, odtworzeniowe, katalizatory i inne

Optymalizacja poprzez relokację wybranych stacji 
i standaryzację sieci

0,8

1,9

1,2

1,3

0,3

0,6

Zagospodarowanie(2) : B4/B6, Utgard, Frigg

Gamma Delta, Yme

Eksploatacja: B8, B3, Heimdal, Sleipner i Litwa

Poszukiwanie nowych złóż ropy i gazu na koncesjach 

morskich i lądowych
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Mierniki strategiczne i aspiracje finansowe

(4)

2,2

2019 - 2022

3,8 - 4,4

2017-2018

2,2 – 2,6

2015 - 2016

-1,8

-1,4-1,4

Produkcja

Wydobycie

Detal

Projekty rozwojowe po 2018

(5)

(1) z wyłączeniem wpływu efektu zdarzeń jednorazowych

(2) wskaźnik zadłużenia  = dług netto / EBITDA LIFO; docelowy poziom 1,5x spodziewany na koniec 2018 roku

(3) wartość na 31.12.2015 

(4) średnia dla lat 2015 – 2016 : cały 2015 rok + zannualizowane na podstawie 9M 2016

(5) założenie konsolidacji projektu B4/B6 metodą pełną (udział LOTOSu w projekcie na poziomie 51%)   

mld PLN

Średnioroczna EBITDA LIFO (1)

Średnioroczny CAPEX

mld PLN

≤ 1,5x ≤ 1,5xDług netto / EBITDA LIFO 2,6x (3)

Kluczowe parametry ekonomiczne. Podwojona średnioroczna EBITDA LIFO (1). 

Wskaźnik zadłużenia nie większy niż 1,5x (2) i zdolność dywidendowa
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(1) z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych

(2) notowanie baryłki ropy naftowej w USD/bbl; kurs USD/PLN; spadek modelowej marży rafineryjnej w USD/bbl

mld PLN

Brent: 80 USD (2) FX: 3,35 (1) Marża:  -0,5 USD (1)

(-) Spadek średniorocznej 
EBITDA LIFO (1) w 
zależności od 
scenariusza

2017 – 2018

2019 – 2022

Scenariusz 1 

Brent: 50 USD (2) FX: 3,63 (2)   Marża: -1 USD (2)

Scenariusz 2 Scenariusz

bazowy

-0,4 -0,4

-0,8 -0,4

Mierniki strategiczne i aspiracje finansowe

Optymalny model finansowy odporny na skrajne scenariusze – analiza EBITDA LIFO (1)

Projekty rozwojowe po 2018

Wydobycie

Produkcja i Handel
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PODSUMOWANIE
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Strategia rozwoju na lata 2017 − 2022

Cele strategiczne

35

Efektywnie wykorzystane aktywa w całym łańcuchu wartości1

Skuteczne procesy gwarantujące stabilność
2

Gotowość do wdrażania innowacji
3

Aktywne zarządzanie szansami i ryzykami
4

Silny zespół, spójny CSR i bezpieczeństwo
5
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Strategia rozwoju na lata 2017 − 2022

Kluczowe mierniki strategii

36

Rezerwy 2P ponad 60 mln boe i wydobycie węglowodorów w przedziale 30 – 50 tys. boe/d 
4

(1) Lost Time Injury Frequency Rate - wskaźnik wypadkowości

Podwojenie średniorocznego EBITDA LIFO w latach 2019 – 2022 
1

Spadek współczynnika zadłużenia: dług netto/EBITDA LIFO ≤1,5
2

CAPEX 9,4 mld w ciągu 6 lat
3

550 stacji paliw
5

LTIF (1) <3
5
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Strategia rozwoju na lata 2017 − 2022

Mierniki wdrożenia strategii 2017 − 2018

Bezpieczeństwo LTIF < 3

Operacyjno-finansowe WYDOBYCIE PRODUKCJA DETAL

Mierniki operacyjne
rezerwy 2P (1) ok. 60 mboe

wydobycie ok. 22 k boe/d (2) 10,5 mln ton
500+ stacji paliw

standaryzacja

EBITDA LIFO mld PLN (3)

średnioroczna w latach 2017 – 18
0,6 - 0,7 1,6 – 1,9

CAPEX mld PLN 
całkowity 2017 - 18

ok.1,5 ok.1,8 ok. 0,3

Dług netto/EBITDA nie więcej niż 1,5x (4)

OPEX oszczędności 200 mln PLN rocznie (run rate) względem bazy kosztowej 2015

Satysfakcja klienta wdrożony NPS (Net Promoter Score), pierwsze pomiary w 2017 roku

Zdolność dywidendowa tak

(1) rezerwy 2P : pewne i wydobywalne

(2) średnioroczny przewidywany poziom wydobycia w baryłkach ekwiwalentnych (ropa + gaz) na dzień

(3) z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych

(4) do osiągnięcia na koniec 2018 roku
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Strategia rozwoju na lata 2017 − 2022

Mierniki wdrożenia strategii 2019 − 2022

Bezpieczeństwo LTIF < 3

Operacyjno-finansowe WYDOBYCIE PRODUKCJA DETAL

Mierniki operacyjne
rezerwy 2P (1) powyżej 60 mboe

wydobycie 30-50 k boe/d (2) 10,5 mln ton 550 stacji

EBITDA LIFO mld PLN (3)

średnioroczna w latach 2019 – 22
1,6 -1,8 2,3 - 2,7

CAPEX mld PLN 
całkowity 2019 - 22

ok. 1,5 ok. 0,7 ok. 0,3

Dług netto/EBITDA nie więcej niż 1,5x

OPEX oszczędności 300 mln PLN rocznie (run rate) względem bazy kosztowej 2015

Satysfakcja klienta pozytywny trend NPS

Zdolność dywidendowa tak

UWAGA: Dodatkowy CAPEX ok. 3,3 mld PLN do alokacji między segmenty w 2018 roku na lata 2019+

(1) Rezerwy 2P : pewne i wydobywalne

(2) średnioroczny przewidywany poziom wydobycia w baryłkach ekwiwalentnych (ropa + gaz) na dzień

(3) bez efektu zdarzeń jednorazowych
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Załącznik 3. Wydobycie. Projekty rozwojowe.  

Harmonogram i rentowność

Załącznik 1. Historia rozwoju

Załącznik 2. Główne założenia rynkowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 4. Produkcja. Projekty rozwojowe 

Harmonogram i rentowność
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Załącznik 1.

Historia rozwoju

1972 1975 1977 1980 1990 1991

rozpoczęcie budowy 
gdańskiej rafinerii                  
o mocy przerobowej                 
3 mln ton

pierwsze produkty: 
benzyna, nafta            
i oleje napędowe 

uruchomienie produkcji 
olejów silnikowych

uruchomienie produkcji paliwa 
lotniczego i asfaltów 
przemysłowych 

wprowadzenie na rynek 
oleju mineralnego 
LOTOS

powstaje Rafineria Gdańska 
– spółka akcyjna Skarbu 
Państwa

powstanie spółek                                                 
LOTOS Kolej, LOTOS Oil                                       

LOTOS Serwis, LOTOS Lab

2003 2005

powstanie spółek     
LOTOS Asfalt 
LOTOS Straż

2004

powstanie spółek                            
LOTOS Paliwa, LOTOS Jasło             

LOTOS Czechowice

2006

zwiększenie mocy przerobowej 
do 10,5 mln ton/r

2010

wtórna oferta publiczna    
akcji Grupy LOTOS

2014

debiut na GPW
przejęcie sieci Esso i Slovnaft

włączenie spółki PETROBALTIC 
i rafinerii południowych

zwiększenie mocy przerobowej do 6 mln ton/r

zmiana nazwy na
Grupa LOTOS

powstanie spółki                            
LOTOS Norge

2007 2011

przejęcie spółki 
Geonafta na Litwie

2013

przejęcie aktywów 
Heimdal

2015

przejęcie aktywów 
Sleipner
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Załącznik 2.1

Główne założenia rynkowe 

(1) założenie Spółki

(2) prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego 

Kurs USD/PLN (1) Wzrost PKB Polska (2)

3,03,0
3,1

3,33,4

2017 2018 2019 2020 2021

3,73,73,73,7

3,9

2018 2019 202120202017
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Załącznik 2.2

Główne założenia rynkowe. 

Prognozy cracków produktowych (1)

50

57

66
63

67 69

28
34 35 35

42
48

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Brent Dated (Usd/bbl) NBP (USD/boe)

Notowania

USD/t

Cracki dla kluczowych produktów

148
177 175 166 179 187

75

114
117 117 108 104

-132

-175
-199

-223 -231 -224

2017 2018 2019 2020 2021 2022

benzyny olej napędowy cięzki olej opałowy

(1) Wartości nominalne
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(1) Parametry dla udziału Grupy LOTOS

(2) planowana kwota przyszłych nakładów inwestycyjnych zakładanych na realizację projektu. Kwota nie obejmuje wartości poniesionych inwestycji historycznych.   

(3) wartości przyszłego zysku EBITDA i wydobycia są szacunkowe i odnoszą się do średniej rocznej dla pierwszych 5 lat eksploatacji złoża

(4) planowana wielkość wydobycia jest szacunkowa i odnosi się do średniej rocznej dla pierwszych 5 lat eksploatacji złoża 

Załącznik 3.

Wydobycie. Projekty rozwojowe. Harmonogram i rentowność (1)

2016 2017 2018 2019 2020 2021złoże

Yme

FID

realizacja zagospodarowania

start wydobycia

B8

przebudowa 

platformy

rozpoczęcie 

pełnego wydobycia

przygotowanie koncepcji zagospodarowania

Frigg Gamma 

Delta z Langfjellet

B4/B6

FID start wydobycia

realizacja zagospodarowania

start wydobycia

Utgard
realizacja zagospodarowania

FID realizacja zagospodarowania

Zasoby 

mln boe (3)

28,5 

8,1 

17,9 

15,0

CAPEX 

mln PLN (2)

250

250

880

375

410 10,7

Planowane wydobycie 

boe/d (4)

5,0

4,0

4,3

4,9

4,0

przed FID po FID
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Załącznik 4.

Produkcja. Projekty rozwojowe. Harmonogram i rentowność

2016 2017 2018 2019 2020 2021

projektowanie 
wykonawcze budowa

ok. 2 300 mln PLN

ok. 150 mln PLN

EFRA

projekt

WOW

uruchomienie instalacji

projektowanie 
wykonawcze budowa

uruchomienie instalacji

Instalacja opóźnionego 

koksowania wraz z 

instalacjami towarzyszącymi 

Instalacja do produkcji 

wodoru

CAPEX 
)
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Grupa LOTOS S.A.

Relacje Inwestorskie

tel.        +48 58 308 73 93

fax        +48 58 346 22 35

e-mail   ir@grupalotos.pl

@GrupaLOTOS


