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Informacje o wydobyciu w październiku 

 

15 listopada 2017 r. - Exillon Energy plc ("Exillon Energy", "Spółka" lub "Grupa") 

(EXI.LN), notowany na rynku głównym w Londynie (London Stock Exchange) producent 

ropy naftowej z aktywami w dwóch roponośnych regionach w Rosji, Timan-Peczora 

(„Exillon TP”) i Syberii Zachodniej („Exillon WS”), niniejszym publikuje nieaudytowane 

dane na temat wydobycia w październiku 2017 roku („Okres”). 

·     Średnie dzienne wydobycie 
[1]  

w omawianym okresie wynosiło  9 972 baryłek ropy. 

·     Średnie dziennie wydobycie Exillon TP oraz Exillon WS w omawianym okresie wynosiło 

odpowiednio 2 015 i 7 957 baryłek ropy. 

·     Największe dzienne wydobycie 
[2] 

w omawianym okresie wynosiło 10 295 baryłek ropy. 

 

 

 

 

Źródło: Dane o średnim dziennym wydobyciu oparte są na miesięcznych raportach o wydobyciu przekazywanych 

organowi podatkowemu w celach obliczenia wysokości płatności MET. Największe dzienne wydobycie oparte jest 

na wewnętrznych raportach operacyjnych.  

[1] Spółka prowadzi ewidencję wydobycia w tonach metrycznych. Przeliczenie na baryłki ma charakter wyłącznie 

informacyjny i oparte jest na szacunkach Spółki dotyczących standardowych kategorii API ropy wydobywanej w 

ramach danego pola naftowego. Od września 2016 r. do przeliczenia wartości na baryłki stosuje się czynnik 7,58 

baryłek na tonę dla Exillon WS oraz 7,43 baryłek na tonę dla Exillon TP, gdzie poprzednie wartości wynosiły 

odpowiednio 7,8037 baryłek na tonę dla Exillon WS oraz 7,44 baryłek na tonę w przypadku Exillon TP. Korekta 

wartości odnosi się do zmian w szacunkach API dotyczących potwierdzonych i prawdopodobnych rezerw Grupy 

podanych w najnowszym raporcie przygotowanym przez zespół niezależnych konsultantów inżynieryjnych z firmy 

Miller and Lents Ltd. W opisywanym 31-dniowym okresie łączne wydobycie Grupy wynosiło 40 950 ton, z 

czego  32 542 ton przypadało na Exillon WS, a  8 408 ton na Exillon TP. 

 [2] “Największe dzienne wydobycie” oznacza szacunki Spółki dotyczące łącznej wielkości wydobycia w dniu, w 

którym łączne wydobycie osiągnęło najwyższy poziom w danym okresie. Termin nie oznacza połączonego 

największego dziennego wydobycia w ramach poszczególnych pól w osobnych dniach – wielkość ta mogłaby być 

wyższa.  
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