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Komunikat prasowy 

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 r. 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 15 maja 2020 r. -- Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) 

(AIM:SENX, GPW:SEN) przekazuje niniejszym sprawozdanie kwartalne Spółki za okres trzech 

miesięcy zakończony 31 marca 2020 r.   

Najważniejsze wydarzenia kwartału 

Działalność operacyjna 

• Pomimo trwającego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w okresie sprawozdawczym spółka 

Serinus Energy plc („Serinus”, „Spółka” lub „Grupa”) nadal prowadziła działalność w sposób 

bezpieczny i efektywny m.in. dzięki wdrożeniu nowych regulaminów pracy i kontroli stanu zdrowia 

mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w nowych 

okolicznościach. 

• Zarówno w Tunezji, jak i w Rumunii zespoły ds. ochrony zdrowia przeprowadzają regularne badania 

pracowników, którzy wszyscy pozostają zdrowi i bezpieczni. Wszyscy pracownicy biurowi Spółki 

pracują zdalnie, co nie wpłynęło negatywnie na efektywność prowadzonej działalności.  

• W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2020 r. średnia dzienna wielkość wydobycia wzrosła 

o 2 000 boe/d, tj. do poziomu 2 317 boe/d (w I kw. 2019 r. – 317 boe/d), z czego 1 746 boe/d przypadało 

na działalność prowadzoną w Rumunii (w I kw. 2019 r. – 0 boe/d), a 571 boe/d na działalność 

prowadzoną w Tunezji (w I kw. 2019 r. – 317 boe/d). 

• Na koniec marca 2020 r. dzienne wydobycie w Grupie osiągnęło poziom 2 701 boe/d, w tym 2 064 boe/d 

w Rumunii oraz 637 boe/d w Tunezji. 

• W lutym 2020 r. rozpoczęto eksploatację odwiertu M-1004 w Rumunii po jego uprzednim udanym 

uzbrojeniu i opróbowaniu przy wydobyciu na poziomie 6,0 MMscf/d (ok. 1 000 boe/d) z trzech 

perforowanych stref. 

• Ze względu na obostrzenia obowiązujące od połowy marca w związku z pandemią COVID-19 

odroczono realizację przez wybranego wykonawcę zaplanowanego programu badań sejsmicznych 

3D na obszarze Berveni w Rumunii. 

• Spółka prowadzi partnerskie rozmowy z właściwymi organami regulacyjnymi w Rumunii dotyczące 

zakłóceń w działalności spowodowanych obostrzeniami wprowadzonymi w ramach walki  

z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Kluczową kwestią w tych rozmowach jest uzyskanie 

zgody władz rumuńskich na zastosowanie środków zaradczych, które pozwoliłyby spółkom 



 
 

prowadzącym działalność wydobywczą w tym kraju na wywiązanie się ze swoich zobowiązań  

z uwzględnieniem opóźnień związanych z pandemią. 

Działalność finansowa 

• W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2020 r. przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły  

7,9 mln USD brutto (w I kw. 2019 r. – 1,7 mln USD), tj. 7,4 mln USD (w I kw. 2019 r. – 1,5 mln USD)  

po pomniejszeniu o opłaty koncesyjne. W Rumunii wypracowano przychody na poziomie 5,8 mln USD 

(w I kw. 2019 r. – 0 USD), a w Tunezji na poziomie 2,1 mln USD (w I kw. 2019 r. – 1,7 mln USD). 

• Środki pieniężne z działalności operacyjnej za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 r. 

wyniosły 2,5 mln USD (w I kw. 2019 r. – 0 USD). 

• W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2020 r. średnia uzyskiwana przez Serinus cena  

ropy naftowej w przeliczeniu na baryłkę („bbl”) wyniosła 40,80 USD (w I kw. 2019 r. – 60,90 USD),  

a średnia uzyskiwana przez Spółkę cena gazu ziemnego w przeliczeniu na tysiąc stóp sześciennych 

(„mcf”) – 6,03 USD (w I kw. 2019 r. – 9,42 USD). 

• Nakłady inwestycyjne w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2020 r. były na poziomie 

2,7 mln USD (w I kw. 2019 r. – 1,1 mln USD). 

• Średni koszt wydobycia baryłki ekwiwalentu ropy naftowej („boe”) w okresie trzech miesięcy 

zakończonym 31 marca 2020 r. wyniósł 9,30 USD (w I kw. 2019 r. – 22,47 USD), a jego spadek 

wynikał przede wszystkim z uwzględnienia wydobycia prowadzonego ze złoża Moftinu, 

charakteryzującego się niższymi kosztami eksploatacji. 

• Z uwagi na panującą niepewnością spowodowaną pandemią COVID-19 i wywołany nią kryzys  

oraz związane z tym trudności w transporcie osób i sprzętu podjęto decyzję o odroczeniu wszystkich 

planowanych inwestycji rozwojowych. Realizowane będą wyłącznie inwestycje odtworzeniowe  

w minimalnym zakresie wymaganym do zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania ruchu 

infrastruktury wydobywczej. 

• Po wybuchu obecnego kryzysu Grupa przystąpiła do rozmów z Europejskim Bankiem Odbudowy  

i Rozwoju („EBOiR”), będącym jej kredytodawcą, w celu wspólnego znalezienia rozwiązań,  

jakie mogłyby zostać zastosowane w okresie panującej niepewności w celu umożliwienia Grupie 

spełnienia wymogów wynikających z udzielonego finansowania. Rozmowy trwają i Rada 

Dyrektorów jest pewna, że odpowiednie rozwiązania zostaną wypracowane i wdrożone przed 

terminem wymagalności kolejnej raty kredytu, przypadającym 30 czerwca 2020 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.  
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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) 

Andrew Fairclough, Dyrektor Finansowy (CFO) 

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 wymagane przepisami prawa. 

 


