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Komunikat prasowy  

Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019  

Jersey, Wyspy Normandzkie, 25 marca 2020 r. -- Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) 

(AIM:SENX, GPW:SEN) przekazuje niniejszym zbadane roczne sprawozdanie Spółki za rok zakończony 

31 grudnia 2019 r.   

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2019 R.  

Działalność operacyjna  

• W I kwartale 2019 r. spółka Serinus ukończył budowę zakładu przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii 

i rozpoczął wydobycie gazu ze złoża Moftinu w kwietniu 2019 r.  

• W drugim półroczu 2019 r. Serinus wznowił eksploatację złóż Chouech Es Saida (dalej: „Chouech”)  

i Ech Chouech w Tunezji, uruchamiając wydobycie z czterech odwiertów na polu Chouech i z jednego 

na polu Ech Chouech.  

• Średnie dzienne wydobycie w 2019 r. wyniosło 1 389 boe/d (w 2018 r. – 352 boe/d), w tym 961 boe/d 

(w 2018 r. – 0 boe/d) w Rumunii i 428 boe/d (w 2018 r. – 352 boe/d) w Tunezji.  

• Na koniec grudnia 2019 r. Serinus odnotował dzienne wydobycie na poziomie 2.089 boe/d, przy 

średnim dziennym wydobyciu w grudniu 2019 r. wynoszącym 2.175 boe/d, w tym 1.491 boe/d  

w Rumunii i 684 boe/d w Tunezji.  

• Grupie przyznano przedłużenie terminu realizacji trzeciego etapu prac poszukiwawczych na koncesji 

Satu Mare w Rumunii o 12 miesięcy, tj. do 28 października 2020 r., przy czym Grupie pozostaje  

do wykonania ostatnie zobowiązanie w ramach tych prac, polegające na dokończeniu programu badań 

sejsmicznych 3D. Przed końcem 2019 r. Grupa uzyskała wszystkie niezbędne zezwolenia do 

przeprowadzania badań sejsmicznych 3D na obszarze 148 km2, którego zakończenie było 

zaplanowane na II kwartał 2020 r. Z powodu bezprecedensowych zakłóceń w działalności 

spowodowanych wybuchem pandemii wirusa COVID-19 Grupa nie jest jednak w stanie w obecnej 

chwili przewidzieć faktycznej daty ich zakończenia.  

• W 2019 r. Spółka rozpoczęła prace przygotowawcze do wykonania odwiertu M-1004 w Rumunii.  

W lutym 2020 r. z powodzeniem przeprowadzono prace polegające na jego odwierceniu, uzbrojeniu  

i opróbowaniu przy wydobyciu na poziomie 6,0 MMscf/d (ok. 1.000 boe/d) z trzech perforowanych stref, 

a następnie rozpoczęto jego eksploatację.  

 

Działalność finansowa  

• W 2019 r. Serinus wypracował przychody brutto w wysokości 24,4 mln USD (w 2018 r. - 8,7 mln USD), 

w tym 15,2 mln USD (w 2018 r. – 0 USD) w Rumunii i 9,2 mln USD (w 2018 r. – 8,7 mln USD) w Tunezji.  

• Nakłady inwestycyjne w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 4,9 mln USD (w 2018 r. –  

10,8 mln USD) i obejmowały głównie koszty związane z budową zakładu przetwarzania gazu Moftinu 

oraz pracami przygotowawczymi do wykonania odwiertu M-1004, który ostatecznie został odwiercony 

w 2020 r.  

• Saldo środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosło o 602%, tj. do poziomu 8,1 mln USD  

(w 2018 r. – 1,2 mln USD), przede wszystkim dzięki uruchomieniu wydobycia ze złoża w Rumunii.  



 
 

• W 2019 r. Serinus w pełni spłacił Kredyt Główny w wysokości 5,4 mln USD plus naliczone odsetki, 

zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”).  

• W przeliczeniu na baryłkę ropy naftowej (bbl) Grupa sprzedawała ropę za średnią cenę 61,67 USD/bbl 

(w 2018 r. – 66,96 USD/bbl; spadek o 8%).  

• Średnia cena sprzedaży gazu (USD/Mcf) uzyskana przez Grupę wyniosła 7,27 USD/mcf (w 2018 r. – 

11,69 USD/mcf z uwzględnieniem zysku wynikającego z jednorazowej podwyżki; spadek o 30%).  

• Koszty wydobycia (USD/boe) zmalały o 42%, tj. do poziomu 13,78 USD/boe w 2019 r. z 23,57 USD/boe 

w 2018 r.  

 

O Serinus   

Serinus jest międzynarodową spółką zajmującą się poszukiwaniami i produkcją ropy naftowej oraz 
gazu, posiadającą projekty w Tunezji oraz Rumunii i będącą ich operatorem.  

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Serinus (www.serinusenergy.com)   
lub kontaktując się z:  
 

Serinus Energy plc  

Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) 

Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii   

+1 403 264 8877 

WH Ireland Limited 

(Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler) 
Katy Mitchell 
Harry Ansell (Makler) 

Lydia Zychowska 

+44 (0)20 7220 1666 

Arden Partners plc 

(Wspólny Makler) 

Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance) 

Fraser Marshall (Equity Sales) 

+44 (0) 20 7614 5900 

  
 

Camarco 
(Finansowy PR - Londyn) 
Billy Clegg 
Owen Roberts 

+44 (0) 20 3781 8334 

 
TBT i Wspólnicy 
(Finansowy PR - Warszawa) 
Katarzyna Terej 

+48 22 487 53 02  

 

Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została przetłumaczona na język polski z oryginału w języku angielskim.  

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) - Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych 

zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie 

mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że Spółka uznaje założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne 

na chwilę obecną, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, 

i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które 

mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych prac nad projektami Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia 

problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, 

sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również sytuacja na rynku ropy naftowej i gazu, finansowym, polityczna   

i gospodarcza sytuacja na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione   

w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń 

 i uwarunkowań, z natury odznaczają się one ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji 

zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń 

dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że 

jest to wymagane przepisami prawa.  


