OCENA RADY NADZORCZEJ PETROLINVEST S.A.
SYTUACJI SPÓ KI PETROLINVEST S.A. I GRUPY KAPITA OWEJ PETROLINVEST W 2011 ROKU
(Z UWZGL DNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWN TRZNEJ I SYSTEMU ZARZ DZANIA
RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓ KI PETROLINVEST S.A. I GRUPY KAPITA OWEJ PETROLINVEST)
Zgodnie z Zasad III.1.1 „Dobrych Praktyk Spó ek Notowanych na GPW” Rada Nadzorcza po
analizie sprawozdania finansowego i wyników Spó ki PETROLINVEST S.A. i Grupy Kapita owej
PETROLINVEST w 2011 roku, po zapoznaniu si z opini bieg ego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego Spó ki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapita owej PETROLINVEST oraz bior c pod uwag obiektywne uwarunkowania dotycz ce
otoczenia rynkowego, etapu rozwoju projektu i mo liwo ci pozyskania finansowania
dzia alno ci, pozytywnie ocenia zarówno sytuacj finansow Spó ki jak i jej perspektywy
rozwoju.
Rada Nadzorcza, odnosz c si do dokona Spó ki w 2011 roku, podkre la w szczególno ci
pozytywne efekty w zakresie wdra ania nowej strategii Spó ki, maj cej na celu dywersyfikacj
obszaru dzia alno ci o projekty pozwalaj ce na osi gni cie w krótkim okresie czasu dodatnich
przep ywów gotówkowych. W 2011 roku Spó ka zbudowa a ogromny potencja w postaci
aktywów segmentu upkowego oraz rozpocz a, przy wiod cym udziale inwestora
zagranicznego, realizacj projektu w obszarze energii wiatrowej. W 2012 rok PETROLINVEST
S.A. wszed jako udzia owiec spó ek, posiadaj cych cznie 11 koncesji na poszukiwanie z ropy
naftowej i gazu ziemnego w Polsce o powierzchni 9.630 km².
Rok 2011 by równie znacz cy dla Spó ki w kontek cie pozytywnych efektów zako czenia prac
wiertniczych na odwiercie Shyrak 1 Kontraktu OTG w Kazachstanie. Wyniki prac znalaz y
odzwierciedlenie w sporz dzonym przez niezale nego eksperta raporcie, zwi kszaj cym 4,5 krotnie szacowan wcze niej dla struktury Shyrak wielko zasobów perspektywicznych z
uwzgl dnieniem prawdopodobie stwa sukcesu.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia fakt skoncentrowania si Spó ki na projektach o najwy szej
efektywno ci i zwi zane z tym zawarcie umów sprzeda y udzia ów w spó kach TOO Emba Jug
Nieft, TOO Profit Company oraz przyspieszenie prac nad rozwi zaniami biznesowymi
dotycz cymi deficytowego segmentu handlu LPG.
Na uwag zas uguj równie dzia ania, skutkuj ce dalszym obni eniem zad
Spó ki.

enia kredytowego

Analizuj c wyniki finansowe Grupy w 2011 roku Rada Nadzorcza Spó ki zwraca uwag na:
dokonanie odpisu aktualizuj cego warto aktywów dotycz cych projektu TOO Emba Jug
Nieft do wysoko ci oczekiwanej wp aty z tytu u zawartej umowy sprzeda y udzia ów, tj.
31 mln USD. Decyzja ta, wynikaj ca z ograniczenia realizowanego projektu
poszukiwawczo-wydobywczego w Kazachstanie do przedsi wzi
o najwy szej
efektywno ci, skutkowa a dokonaniem jednorazowego odpisu aktualizuj cego warto
aktywów zwi zanych z tym projektem, w kwocie 50,8 mln z otych do wyniku
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finansowego Grupy, stanowi c pozycj bezgotówkow bez wp ywu na Cash flow Grupy
w 2011 roku.
efekty finansowe wynikaj ce z realizacji umów okre laj cych zasady korzystania z
aktywów udost pnionych przez podmioty z Grupy Prokom, celem zabezpieczenia sp aty
kredytu udzielonego jednostce dominuj cej PETROLINVEST S.A. przez PKO Bank Polski
S.A. i Bank Gospodarstwa Krajowego zawartych w dniu 14 maja 2009 roku. Wi kszo
zobowi za z tytu u naliczonej za 2011 rok prowizji w wysoko ci 23,3 mln z otych
zosta a skonwertowana na kapita zak adowy Spó ki, nie powoduj c adnego wyp ywu
rodków finansowych ze Spó ki. Oczekuje si , e pozosta a do rozliczenia prowizja za rok
2011 w wysoko ci 5,8 mln z otych zostanie równie skonwertowana na kapita w asny
Spó ki,
zmniejszenie udzia u zobowi za w finansowaniu maj tku Grupy z 54% do 49%.
Za ustanowienie skutecznego systemu kontroli wewn trznej oraz zarz dzanie ryzykiem w Spó ce
odpowiedzialny jest Zarz d.
W ocenie Rady Nadzorczej ustanowione przez Spó
procedury w zakresie systemu kontroli
wewn trznej i zarz dzania ryzykiem s w ciwe dla prowadzonej przez Spó
dzia alno ci na
obecnym etapie jej rozwoju. Rada Nadzorcza w szczególno ci poprzez prac Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej wspó pracuje z Zarz dem w celu podejmowania przez Spó
dzia
zmierzaj cych do lepszej identyfikacji i kwantyfikacji najwa niejszych czynników ryzyka
wyst puj cych w jej dzia alno ci.
Rada Nadzorcza podkre la fakt zaanga owania Zarz du Spó ki w kwestie zwi zane z kontrol
wewn trzn i pozytywnie ocenia jego aktywno przy opracowywaniu rozwi za w tym
zakresie.
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