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Wyniki finansowe Spółki
za okres sześciu miesięcy
zakończony 30 czerwca 2022 r.
15 sierpnia 2022 r.

Uwaga: Niniejszy dokument stanowi wolne tłumaczenie oryginału sporządzonego w języku angielskim.
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych obowiązuje wersja angielska.

Wyniki I półrocza 2022 r.
Działalność operacyjna – najważniejsze wydarzenia
Najważniejsze
wydarzenia
I półrocza
2022 r.
Działalność
operacyjna

 Średnie dzienne wydobycie w Grupie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło
1.006 boe/d, w tym:
– w Rumunii – 485 boe/d
– w Tunezji – 521 boe/d
 W Rumunii Spółka rozpoczęła prace wiertnicze na pierwszym, z dwóch odwiertów
poszukiwawczych, zaplanowanych do wykonania w drugim półroczu 2022 r.:
– Odwiert Canar-1 – prace wiertnicze rozpoczęto 4 sierpnia 2022 r.
– znajduje się 4 km na zachód od zakładu przetwarzania gazu Moftinu
– planowana głębokość: 1.600 m
– celem jest dotarcie do trzech gazonośnych stref
– Odwiert Moftinu Nord-1 – będzie wykonywany po ukończeniu prac wiertniczych
nad Canar-1
– znajduje się 5,2 km na północny-zachód od zakładu przetwarzania gazu Moftinu
– planowana głębokość: 1.000 m
– celem jest dotarcie do trzech gazonośnych stref
– W przypadku gdy odwierty zakończą się sukcesem, zostaną przyłączone do zakładu
przetwarzania gazu Moftinu, który dysponuje wystarczającymi mocami przerobowymi
do tego celu.
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Wyniki I półrocza 2022 r.
Działalność operacyjna – najważniejsze wydarzenia
Najważniejsze
wydarzenia
I półrocza
2022 r.

 W Tunezji teren wiertni Sabria W-1 został przygotowany do przeprowadzenia prac interwencyjnych,
polegających na montażu pierwszej pompy wgłębnej na potrzeby realizacji programu mechanicznej
eksploatacji złoża Sabria.
– Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych prac zostały już
dostarczone do lokalnego magazynu.

Działalność
operacyjna
(cd.)

– Spółka jest gotowa bezzwłocznie przystąpić do zabiegów rekonstrukcyjnych w odwiercie Sabria
W-1, gdy tylko firma La Compagnie Tunisienne de Forage („CTF”), mająca w Tunezji monopol na
prace wiertnicze, będzie w stanie wywiązać się z zawartej umowy najmu wieży wiertniczej.
– Spółka podpisała umowę najmu wieży CTF 006 i niezwłocznie po jej ustawieniu przez operatora
przystąpi do prac rekonstrukcyjnych i montażu pompy w Sabria W-1.
 Po ukończeniu prac rekonstrukcyjnych i montażu pompy w odwiercie Sabria W-1 wieża zostanie
przetransportowana na teren Sabria N-2, w celu przeprowadzenia prac rekonstrukcyjnych w tym
odwiercie i jego przezbrojenia.
– Odwiert wykonano w 1980 r., ale uległ uszkodzeniu podczas uzbrajania i pomimo położenia
w bliskim sąsiedztwie innych otworów eksploatacyjnych, uzyskanie w nim przepływu
węglowodorów na powierzchnię okazało się niemożliwe.
– W ramach prac rekonstrukcyjnych odwiert zostanie przezbrojony i zostaną usunięte wszelkie
przeszkody tamujące przepływ ropy.
 Dzięki realizacji przez Spółkę programu montażu i konserwacji pomp wgłębnych, wydobycie z terenu
koncesji Chouech Es Saida utrzymuje się na stabilnym poziomie.
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Wyniki I półrocza 2022 r.
Aktualna sytuacja
Wysokie
ceny
w
warunkach
globalnej
niepewności

 Wydarzenia rozgrywające się w Ukrainie zwróciły uwagę na kwestię bezpieczeństwa
energetycznego.
 Sankcje nakładane na Rosję i kategoryczne zakazy nabywania rosyjskiej ropy będą
wpływały na strukturę handlu na globalnym oraz kontynentalnym rynku energetycznym.
 Dla Europy bezpieczeństwo energetyczne stało się kwestią pierwszoplanową, skutkując
wezwaniami do wyeliminowania lub zmniejszenia poziomu zależności od importu
rosyjskiej ropy i gazu.
 Europa, w ramach dywersyfikacji źródeł, co uniezależni ją od rosyjskich dostawców gazu,
dążyć będzie do zwiększenia dostaw gazu skroplonego (LNG), zwiększenia ilości gazu
przesyłanego przez istniejące rurociągi z północnej Afryki i Azji Środkowej
oraz do wyższego poziomu wydobycia gazu w samej Europie.
 W Rumunii – Serinus realizuje swoje plany poszukiwawcze i zagospodarowania na rok
2022, których celem jest wzrost wydobycia gazu w Rumunii. Działania Spółki wspomagają
tym samym proces ograniczania zależności Rumunii i Europy Wschodniej od gazu
importowanego z Rosji.
 W Tunezji – Spółka kontynuuje realizację programu mechanicznej eksploatacji złoża,
spodziewając się wzrostu wydobycia ropy i gazu z koncesji Spółki w Tunezji oraz w celu
zapewnienia wysokiego zwrotu z inwestycji.
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Wyniki I półrocza 2022 r.
Działalność finansowa
Główne
wydarzenia
I półrocza
2022 r.

 Przychody ze sprzedaży za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. wyniosły 29,3 mln USD
(w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. – 15,9 mln USD).
 Środki pieniężne z działalności operacyjnej za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.
wyniosły 8,2 mln USD (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. – 5,3 mln USD).
 Wynik EBITDA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. wyniósł 8,1 mln USD
(w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. – 5,5 mln USD).
 Zysk brutto ze sprzedaży za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. wyniósł 8,0 mln USD
(w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. – 2,1 mln USD).
 W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2022 r. średnia uzyskiwana przez Spółkę cena
węglowodorów netto wyniosła 154,83 USD/boe, w tym:
– średnia uzyskiwana cena sprzedaży ropy naftowej wyniosła 101,63 USD/bbl,
– średnia uzyskiwana cena sprzedaży gazu ziemnego wyniosła 33,80 USD/Mcf.
 W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2022 r. średnia wartość retroaktywna netto
wypracowana przez Grupę pozostawała na wysokim poziomie, tj. wyniosła 113,38 USD/boe
(w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. – 26,72 USD/boe), w tym:
– w Rumunii – 171,01 USD/boe
(w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. – 28,73 USD/boe),
– w Tunezji – 63,49 USD/boe
(w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. – 21,85 USD/boe).
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Wyniki I półrocza 2022 r.
Działalność finansowa
Główne
wydarzenia
I półrocza
2022 r.
(cd.)

 Łączne nakłady inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 4,2 mln USD
(w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. – 5,9 mln USD), z czego:
– 3,5 mln USD wyniosły nakłady poniesione w Rumunii,
– 0,7 mln USD wyniosły nakłady poniesione w Tunezji.
 Saldo kapitału obrotowego wzrosło do poziomu 2,8 mln USD
(na 31 grudnia 2021 r. – 0,6 mln USD).
 Na dzień 30 czerwca 2022 r. saldo środków pieniężnych wynosiło 7,2 mln USD
(na 31 grudnia 2021 r. – 8,4 mln USD).
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Dane operacyjne i finansowe
Wysoki poziom wygenerowanych przepływów pieniężnych
z działalności operacyjnej
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Przychody i koszt sprzedaży
Wyższy przychód i zysk netto
Przychody brutto (w tys. USD)
I półr. 2021

H1 2021

Zysk (strata) brutto (w tys. USD)
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Koszt sprzedaży:
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niższe odpisy umorzeniowe i amortyzację.
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W kwietniu 2022 r. Spółka dostarczyła
42.000 baryłek zakontraktowanej ropy
naftowej, której cena sprzedaży wyniosła
104,79 USD/bbl.
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do poziomu 29,3 mln USD
(I półr. 2021 r.: 15,9 mln USD)
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Przychody:

-

Zysk brutto ze sprzedaży: 8 mln USD
(I półr. 2021 r.: 2,1 mln USD)

Zysk netto za I półrocze:
(660)



1,8 mln USD zysku netto
(I półr. 2021 r.: strata netto 0,7 mln USD)

Podatek od zysków nadzwyczajnych – jedynie dla produkcji gazu w Rumunii
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Wydobycie i uzyskiwane ceny sprzedaży
Naturalny proces sczerpywania przejawiający się w niższym wydobyciu
skompensowany przez znaczący wzrost cen węglowodorów
Średnia wielkość wydobycia (boe/d)
FY 2021

3M 2022

Średnia wielkość wydobycia:

6M 2022
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Średnia uzyskiwana cena sprzedaży:
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 Średnie dzienne wydobycie w Grupie:
1.006 boe/d, z czego:
– w Tunezji: 485 boe/d
– w Rumunii: 521 boe/d
 Rumunia: poziom wydobycia sukcesywnie maleje,
co odzwierciedla proces naturalnego sczerpywania
się złóż.
 Tunezja: nadal stabilne wydobycie.

Romania
gas– gaz
($/mcf) Group
price
Rumunia
Średniaaverage
cena w Grupie
(USD/mcf)
(USD/boe)
($/boe)

 Średnia uzyskiwana przez Grupę cena węglowodorów
wyniosła 154,83 USD/boe, odzwierciedlając znaczny
wzrost ceny ropy Brent i rekordowo wysoki poziom
cen w Rumunii wynikający z ograniczenia dostaw z
Rosji oraz spadku krajowej produkcji gazu
– Rumunia – średnia uzyskiwana cena
sprzedaży gazu: 36,67 USD/mcf
– Tunezja – średnia uzyskiwana cena
sprzedaży ropy naftowej: 101,63 USD/bbl
Serinus Energy plc | Wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Koszty wydobycia i netback
Naturalny proces sczerpywania przejawiający się w niższym wydobyciu
skompensowany przez znaczący wzrost cen węglowodorów
Koszty wydobycia (USD/boe)
FY 2021

3M 2022

Koszty wydobycia:


6M 2022

41,06
34,58
25,26

Koszty wydobycia Grupy za półrocze br.: 6,1mln USD
(I półr. 2021 r.: 4,6 mln USD):
–

Tunezja: 2,4 mln USD – niższe koszty ze względu
na mniejsze koszty prac rekonstrukcyjnych.

–

Rumunia: 3,6 mln USD – wzrost za sprawą
wyższych kosztów usuwania wody z odwiertów
oraz wzrostu inflacji.

32,20
28,43

26,23

24,15

16,67
12,09


Tunisia
Tunezja ($/boe)
(USD/boe)

Romania(USD/boe)
($/boe)
Rumunia

Group
($/boe)
Grupa
(USD/boe)

Operacyjna wartość retroaktywna netto (USD/boe)
FY 2021

3M 2022
182,79

6M 2022


113,38

63,49
29,76

Tunisia ($/boe)
Tunezja
(USD/boe)
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52,44

Romania(USD/boe)
($/boe)
Rumunia

–

Tunezja 24,15 USD/boe

–

Rumunia: 41,06 USD/boe

Wzrost ten (w przeliczeniu na boe) wynikał z niższej wielkości
wydobycia i wzrostu kosztów wydobycia w Rumunii.

Operacyjna wartość retroaktywna netto:

171,01
148,88

41,88



Grupa: koszty wydobycia ogółem w przeliczeniu na boe
wzrosły do 32,20 USD/boe:

44,61

Group
($/boe)
Grupa
(USD/boe)

Grupa: 113,38 USD/boe wartości retroaktywnej netto –
odnotowane dzięki rekordowo wysokim cenom gazu w
Rumunii i wysokim cenom ropy Brent, co skutkowało tym, że
średnia cena węglowodorów netto uzyskiwana przez Grupę
wyniosła 154,83 USD/boe:
–

Tunezja: 63,49 USD/boe

–

Rumunia: 171,01 USD/boe
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Nakłady inwestycyjne i środki z działalności operacyjnej
Wzrost kosztów prowadzenia poszukiwań złóż
mających na celu zwiększenie wydobycia
Nakłady inwestycyjne:

Nakłady inwestycyjne (w tys. USD)
FY 2021

3M 2022

6M 2022

10 781
9 513

223

Tunisia
Tunezja

Group
Grupa

Środki pieniężne z działalności operacyjnej (w tys. USD)
3M 2022

10 232
8 176

4 030

3 948



Rumunia: 3,5 mln USD, montaż urządzeń do kompresji,
program badań sejsmicznych 2D, prace przygotowawcze
związane z wykonaniem zaplanowanych odwiertów
poszukiwawczych w 2022 r.



Grupa: 8,2 mln USD środków z działalności operacyjnej



Tunezja: wzrost środków do 6,0 mln USD
w związku z realizowaną w kwietniu dostawą ropy dla
kontrahenta.



Rumunia: wzrost środków do kwoty 5,3 mln USD.



Segment korporacyjny: 3,2 mln USD środków
wykorzystanych na działalność operacyjną.

6M 2022

10 895
6 084

Tunezja: 0,7 mln USD, prace rekonstrukcyjne
na złożu Chouech.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej:

Romania
Rumunia

FY 2021



1 512

1 232

684

Grupa: 4,2 mln USD nakładów inwestycyjnych.

4 183

3 499
1 268



5 311
2 947

439

EBITDA:
(1 522)
(3 183)
(4 611)

Tunezja
Tunisia

Rumunia
Romania
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Segment
korporacyjny
Corporate



EBITDA: 8,1mln USD (I półr. 2021 r.: 5,5 mln USD).

Grupa
Group
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Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2022 r.
Dodatni wynik finansowy: Spółka wygenerowała
1,8 mln USD zysku za I półrocze 2022 r.
za sprawą wyższej operacyjnej wartości retroaktywnej
netto, wynikającej ze wzrostu cen węglowodorów.
Środki pieniężne z działalności operacyjnej:
8,2 mln USD
Zmiana stanu niepieniężnego kapitału obrotowego:
wzrost do 4,8 mln USD wynikający ze wzrostu należności
z tytułu zakontraktowanej sprzedaży ropy.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej:
3,4 mln USD
EBITDA: 8,1 mln USD (I półr. 2021 r.: 5,5 mln USD)
Nakłady inwestycyjne: łączne nakłady inwestycyjne,
przed uwzględnieniem korekt z tytułu kapitału
obrotowego:
 Rumunia: 3,2 mln USD – montaż urządzeń
do kompresji, program badań sejsmicznych 2D,
prace przygotowawcze związane z wykonaniem
zaplanowanych odwiertów poszukiwawczych w 2022 r.


Tunezja: 0,5 mln USD – prace rekonstrukcyjne
na złożu Chouech.

Środki pieniężne na 30 czerwca 2022 r.: 7,2 mln USD
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Patrząc w przyszłość
Plany na rok 2022
Realizowane
plany
w roku 2022

 Serinus posiada dużą i zróżnicowaną bazę aktywów, w tym koncesję Statu Mare w Rumunii,
obejmującą ponad 3.000 km2, oraz duże pole naftowe w Tunezji, którego pierwotne zasoby
(OOIP) szacuje się na 445 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.
 Spółka zainicjowała wielootworową kampanię wierceń poszukiwawczych w Rumunii,
rozpoczynając 4 sierpnia 2022 r. prace wiertnicze na Canar-1. Odwiert Moftinu Nord-1
będzie wykonywany po ukończeniu prac nad Canar-1. Jeśli odwierty spełnią oczekiwania,
zostaną przyłączone do zakładu przetwarzania gazu Moftinu w ramach dostępnych
mocy przerobowych tego zakładu.
 Teren wiertni Sabria W-1 został przygotowany do przeprowadzenia prac interwencyjnych,
polegających na montażu pierwszej pompy wgłębnej na potrzeby realizacji programu
mechanicznej eksploatacji złoża Sabria. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia
zaplanowanych prac zostały już dostarczone do magazynu Serinus w Tunezji. Spółka podpisała
umowę najmu wieży wiertniczej CTF 006 i niezwłocznie po jej ustawieniu na wiertni przez
operatora przystąpi do prac rekonstrukcyjnych i montażu pompy w odwiercie Sabria W-1.
Spółka otrzymała od CTF zawiadomienie, że dostarczenie i ustawienie wieży CTF 006
zgodnie z umową nie jest obecnie możliwe. W związku z powyższym Serinus prowadzi obecnie
rozmowy z CTF, a także jej partnerem, spółką ETAP, oraz przedstawicielami tunezyjskiego
Ministerstwa Energii w celu pozyskania zastępczej wieży wiertniczej na takich samych
warunkach, jakie określono we wcześniej zawartej z CTF umowie.
 Po ukończeniu prac rekonstrukcyjnych i montażu pompy w odwiercie Sabria W-1 wieża zostanie
przetransportowana na teren wiertni Sabria N-2 w celu przeprowadzenia prac
rekonstrukcyjnych w tym odwiercie i jego przezbrojenia, aby ponownie stał się wydobywczy.
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Patrząc w przyszłość
Plany na rok 2022
Realizowane
plany
w roku 2022
(cd.)

 Kontynuacja prac na obszarze tunezyjskiej koncesji Chouech Es Saida
oferuje możliwość zwiększenia wydobycia z tego złoża.
 Spółka bada możliwości w zakresie zagospodarowania nowych obiektów gazowych,
ulokowanych pod Chouech es Saida
W I półroczu 2022 r. Spółka odnotowała dobre wyniki, a generowane przepływy
z działalności operacyjnej umożliwiają Spółce przyspieszenie realizacji
dotychczasowych planów rozwoju w celu zwiększenia produkcji w czasie,
gdy na rynku utrzymują się rekordowo wysokie ceny węglowodorów
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Środowisko i bezpieczeństwo
Również w 2022 r. uwaga niezmiennie skierowana na środowisko
 Skuteczne prowadzenie działalności w czasie globalnej pandemii
bez wypadków powodujących utratę czasu pracy.
 Kamień milowy - 18 września 2021 r. Spółka przekroczyła próg
1 miliona roboczogodzin bez wypadków powodujących utratę czasu
pracy podczas wierceń, rekonstrukcji i innych prac specjalnych
przeprowadzanych na odwiertach w Rumunii.
 Nowoczesny i wydajny zakład przetwarzania gazu Moftinu minimalizuje
poziom emisji niezorganizowanych oraz zużycie energii elektrycznej.
 Instalacja paneli na terenie zakładu Moftinu w celu
dalszego ograniczenia zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci.
 Ścisły monitoring środowiskowy na instalacjach Spółki w Tunezji,
przewyższający wymagania wynikające z lokalnych przepisów.
 Coroczne kontrole środowiskowe przeprowadzane przez przedstawicieli
lokalnych organów nadzoru.
 Poziom niezorganizowanych emisji gazów podlega niezależnej
zewnętrznej kontroli od ponad 10 lat.

1.

Tunezja

Rumunia

2.252 dni

1.208 dni1

bez wypadków
powodujących
utratę czasu pracy

bez wypadków
powodujących
utratę czasu pracy

Od czasu uruchomienia produkcji w zakładzie Moftinu, tj. od 26 kwietnia 2019 r.
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Podsumowanie
Wydobycie, przepływy pieniężne, rozwój
Dobre wyniki finansowe
umożliwiają Spółce
przyspieszenie realizacji
dotychczasowych
planów rozwoju
i wykorzystanie
możliwości związanych
z wysokimi cenami
węglowodorów

 Generowanie wysokich przepływów pieniężnych.
 Duża baza aktywów oferuje możliwość organicznego wzrostu
i prowadzenia poszukiwań.
 Środki generowane z wydobycia finansują podstawową działalność
Spółki oraz prace w zakresie poszukiwań i zagospodarowywania złóż w
bliskim horyzoncie czasowym.
 Plany inwestycyjne na 2022 r. oferują doskonałe możliwości rozwoju.
– 4 sierpnia 2022 r. Spółka rozpoczęła wielootworową kampanię
wierceń poszukiwawczych w Rumunii. Wszelkie rozpoznane złoża
gazu znajdują się w pobliżu infrastruktury zakładu przetwarzania
gazu Moftinu i mogą zostać do niego podłączone.
– W Tunezji na polu Sabria - wdrażanie mechanicznej eksploatacji
odwiertu W-1 (dostarczona pompa wgłębna, oczekiwanie na
ustawienie wiertni) oraz przezbrajanie odwiertu N-2.
 W długim horyzoncie czasowym – potężny potencjał poszukiwawczy.
 Kierownictwo Spółki koncentruje wysiłki na efektywnej alokacji środków
w celu maksymalizacji wzrostu, a także na kontroli kosztów.
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