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A Vermilion teljes fenntarthatósági jelentéséért látogasson el a vermilionenergy.com/sustainability oldalra
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A Vermilion tőzsdén jegyzett, nemzetközi kőolaj- és földgáztermelő vállalat.
Székhelyünk Calgary-ban (Alberta, Kanada) található, működési területünk kiterjed
a világ azon kőolaj- és földgázfeltárással és -kitermeléssel foglalkozó területeire, amelyeket stabil
költségvetés és szabályozási irányelvek jellemeznek ebből a szempontból.
Alapvető üzleti tevékenységünk a akvizíció, a feltárás, a kitermelés és a gyártás jellemzőinek optimalizálása
Észak-Amerikában, Európában és Ausztráliában.

2014-ben a Vermilion vállalat:
•

körülbelül

18 millió boe kőolajat és földgázt termelt

• több mint 1,3 milliárd USD bevételt realizált
•

több mint

•

közel

•

több mint

272 millió USD osztalékot fizetett a részvényeseinek

266 millió USD adót és jogdíjat fizetett a működéséhez

		 tartozó illetékességi területeken

1,3 millió USD-t fektetett be közösségi támogatásba

• 37 millió USD-t fordított a környezetvédelemre

Kanada

Franciaország

Hollandia

Termelés:

23 001 boe/d

Termelés:

11 011 boe/d

Termelés:

6443 boe/d

Személyzet:

304 fő

Személyzet:

187 fő

Személyzet:

110 fő

Nettó bevétel: 472,2 MM USD

Nettó bevétel: 402,8 MM USD

Nettó bevétel: 118,8 MM USD

Tartalék:

Tartalék:

Tartalék:

120 243 Mboe

57 967 Mboe

EGYESÜLT ÁLLAMOK

Ausztrália

Termelés:

95 boe/d

Termelés:

6571 boe/d

Személyzet:

8 fő

Személyzet:

75 fő

Nettó bevétel: 0,964 MM USD

Nettó bevétel: 283,5 MM USD

Tartalék:

Tartalék:

2129 Mboe

Megjegyzések:
Nettó bevétel = járulékokkal csökkentett értékesítés
Személyzet = alkalmazott + szerződéses munkavállaló
Tartalék = igazolt + valószínűsíthető

14 196 Mboe

7 983 Mboe

3.

MÁSODIK ÉVES
fenntarthatósági
jelentés

Nagy öröm számomra, hogy átadhatom Önöknek a Vermilion második
éves fenntarthatósági jelentését. Annak ellenére, hogy az éves
fenntarthatósági jelentés elkészítése továbbra is viszonylag új tipusú
feladatot jelent a Vermilion számára, a fenntartható és társadalmilag
felelős módon történő kőolaj- és földgáztermelés azonban nem
újdonság.
Húsz évre visszatekintő történelmünk során tetteinket és cselekedeteink
végrehajtásának módját a Vermilion alapértékei, azaz a Kiválóság, a Bizalom, a
Tisztelet és a Felelősség határozták meg. Mindvégig elkötelezettek maradtunk aziránt,
hogy tevékenységeink során munkatársaink egészségét és biztonságát tartsuk szem előtt,
és folyamatosan törekszünk arra, hogy működésünk során a leginkább környezetbarát
módon járjunk el. E célkitűzéseknek következetesen a legnagyobb prioritást biztosítottuk,
és azokat a jövőben is előtérbe helyezzük.
Egyszerre jelent hatalmas kiváltságot és óriási felelősséget az, hogy mi felelünk
azon energia előállításáért, amelyre számos ember és vállalat támaszkodik napi
igényeinek kielégítése és életminőségének fenntartása során. Messzemenően
tisztában vagyunk azzal, hogy – függetlenül attól, hogy a fosszilis energiaforrások
előállítói vagy -fogyasztói vagyunk-e – valamennyiünknek feladatot jelent a
szén-dioxid-kibocsátáson alapuló gazdaság környezeti hatásainak kezelése.
A Vermilion ezért az energia- és vízfelhasználás hatékonyságát maximalizáló
fejlesztésekkel, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésével
és a működésünk által érintett területekkel kapcsolatos gondos mérlegeléssel
változatlanul elkötelezett marad a környezetvédelem iránt.
Visszatekintve a 2014-es évre, büszke vagyok arra, amit elértünk, és ösztönzőleg
hat rám, hogy az év második felében a nyersanyagárakban tapasztalható jelentős
csökkenés miatt kialakult, kihívást jelentő ipari környezet ellenére sikerült elérnünk
ezeket a célkitűzéseket. Sikerünk titka véleményem szerint abban rejlik, hogy
folyamatosan törekszünk a HSE elsőbbségének biztosítására minden egyéb üzleti
tényezővel szemben. Munkatársaink magukénak vallják az abba vetett hitünket, hogy
a sikeres és jól irányított vállalatok mindenekfelett előtérbe helyezik a fenntarthatóságra
gyakorolt hatásaik kezelését. Hiszünk abban, hogy a fenntarthatóságnak az üzleti
stratégiánkba való beépítésével nemcsak a munkabiztonsági, közbiztonsági,
környezetvédelmi, pénzügyi és üzleti hírnévvel kapcsolatos költségek közkázatát
csökkentjük, hanem végső soron gazdasági és társadalmi előnyöket teremtünk az összes
részvényeseinknek és a működési területeinken élő közösségek számára.
Miközben továbbra is folytatjuk a manőverezést a jelenlegi gazdasági visszaesés kihívásai
között, továbbra is fokozottan összpontosítunk arra, hogy az iparágunkban
modellként elismert társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szempontból
fenntartható módon történő működésünk segítségével megvalósítsuk a hosszú
távú részvényesi érték biztosítására vonatkozó fenntarthatósági víziónkat.
Hiszek abban, hogy a Vermilion olyan vállalat, amely mind működési eredményei,
mind pedig a közösségeink iránti elkötelezettsége tekintetében erőn felül teljesít.
A 2014-es Fenntarthatósági jelentésünk bővebben részletezi a vállalati kultúránk
által e tekintetben elért magas szintű teljesítményt; ennek megtekintéséhez
látogasson el a vermilionenergy.com/sustainability oldalra.
Üdvözlettel:

Lorenzo Donadeo
Ügyvezető igazgató
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Fenntarthatósággal kapcsolatos megközelítésünk
Erkölcsi és jogi kötelezettségünk, hogy oly módon
tevékenykedjünk, amely megvédi munkatársaink
és közösségeink egészségét és biztonságát,
felelős védelmet nyújt a környezet számára,
továbbá tisztességesen és tisztelettel kezeli
munkatársainkat, partnereinket és beszállítóinkat.

Igazgatótanácsunk és az ügyvezetői és vezetőségi csapataink megítélése
szerint az érdekelt felek elvárásai létfontosságúak a Vermilion sikere
szempontjából. Célokként épülnek be a stratégiai hosszú távú vízióink
közé, az éves tervezés szempontjából kötelezettségvállalásként azonosítjuk
be azokat, és negyedévente értékeljük a kötelezettségvállalások terén elért
haladást.
Hiszünk abban, hogy ez a megközelítés folyamatosan hozzájárul ahhoz,

Feltárási és termelési tevékenységünk lehetséges hatásaiban számos
érdekelt fél érintett, akik azt az elvárást támasztják a Vermilionnal szemben,

amiért a Vermilion a befektetők, a munkavállalók, a partnerek és a
közösségek első számú választása.

hogy felelős és etikus módon, következetesen jó pénzügyi eredményeket
érjen el.

Kötelezettségvállalásaink teljesítése érdekében a
fenntarthatósági irányelvünk által biztosított keretre
építünk, amely az üzletvitelünk összes aspektusába beépíti a
fenntarthatóságot az alábbi öt fő területen:
1.		 Irányítás és etika
2.		 Gazdasági teljesítmény
3.		 Munkatársak

A fenntart
hatósággal
kapcsolatos
víziónk
A Vermilion Energy Inc. felelős kőolaj- és
földgáztermelő vállalatként következetesen
hosszú távú értéket biztosít részvényesei részére,

4.		 Egészség, biztonság és környezet

mivel az érdekelt felek által az iparágunkban

5.		Közösségek

környezetvédelmi szempontból fenntartható

modellként elismert társadalmi, gazdasági és
módon működünk.
5.

A jelentésünkről
A Vermilion fenntarthatósággal kapcsolatos lényeges kérdéseinek beazonosítása érdekében először
értékláncunk főbb elemeit mutatjuk be.
Ezután a fő érdekelt feleket azonosítjuk, és az ügyeket a jelentőségük, továbbá a Vermilionra vagy érdekelt feleire gyakorolt
várható hatás alapján rangsoroljuk. Majd a GRI G4-es keretének segítségével kifejlesztettük a fontossági mátrixot, és
kiválasztottuk azokat a fenntarthatósági jelentésben megtárgyalandó kérdéseket, amelyek mind az ügyfelek, mind az érdekelt
felek szempontjából magukban hordozzák a jelentős hatással bíró következmények potenciálját.

1. LÉPÉS Értékláncunk
A Vermilion tevékenységei átfogó értékláncot befolyásolnak, amelyek összekötik a mindennapi életünkhöz kapcsolódó
legfontosabb tevékenységeket, így a szállítást, a gyártást és a fűtést a petrolkémiai erőforrásokkal, és ezáltal hozzájárulnak a
globális gazdaság erejéhez és stabilitásához.

Feltárás

BESZERZÉS

Termelés

Szállítás

Termékfelhasználás

Hogyan azonosítjuk

A külső szerződéses

Hogyan termeljük ki a

Hogyan szállítja

Ügyfeleinket a midstream

be, elemezzük és

megbízottak,

kőolajat és a földgázt,

és forgalmazza a

és downstream szeg-

fejlesztjük az új

beszállítók, anyagok

valamint a kapcsolódó

termékeinket a Vermilion,

mensbe tartozó finomító

lehetőségeket a kőolaj-

és az üzletvitelünk során

melléktermékeket

ideértve a termékek

üzemek, továbbá az

és földgázfeltárás terén

kiaknázott szaktudás

működési területeinkről,

további szállítását egészen

ezek tevékenységeinek

a kutatástól kezdve a

beleértve a kőolaj- és

a végfelhasználóig

eredményeként létrejött

helyreállításig

földgáz-erőforrásaink

termékeket felhasználó vál-

művelésének teljes

lalatok és egyéni fogyasztók

életciklusát

jelentik

2. LÉPÉS Fő érdekelt feleink

BEFEKTETŐINK

Igen nagy a valószínűsége annak, hogy munkavállalóinkat, partnereinket,
beszállítóinkat, befektetőinket és a tevékenységi területünkön található

negatívan és hosszú távon befolyásolhatja ezeket a csoportokat.
Másfelől ezek a csoportok többféleképpen befolyásolják üzletünket és
tevékenységeinket, többek között például azzal, hogy tőkét biztosítanak
tevékenységeink finanszírozására, továbbá rögzítik a biztonsággal és a

KÖZÖSSÉGEK

környezeti és/vagy társadalmi teljesítmény terén elért sikertelenségünk

PARTNEREK
ÉS BESZÁLLÍTÓK

közösségekhez tartozókat közvetlenül érintik tevékenységeink. A gazdasági,

környezeti teljesítménnyel kapcsolatos elvárásokat. Az elvárások teljesítése
kulcsfontosságú a működésünkre és a termelés növelésére adott társadalmi
engedély fenntartása terén. Ezáltal rendszeresen és folyamatosan be kell
vonnunk az érdekelteket.
6.

SZEMÉLYZET

3. LÉPÉS A FONTOSSÁGI MÁTRIXUNK
A Vermilion vállalatra vonatkozó problémák azonosítását követően kategorizáltuk, hogy magas, közepes vagy alacsony szintű hatást fejtenek-e ki a
Vermilion vállalatra, továbbá hogy magas, közepes vagy alacsony szintű hatást jelentenek-e az érdekelt csoportjaink szemszögéből.
Fontos megjegyezni, hogy a fontossági sorrendnek ebből a szemszögből történő megállapítása nem a társadalmi fontossággal kapcsolatos megítélést
tükrözi. Például az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések jelentős aggodalomra adnak okot, azonban a Vermilion vállalatra és az érdekeltekre gyakorolt
hatásuk alacsony szintűnek tekinthető, mivel olyan országokban tevékenykedünk, ahol hathatós törvények és végrehajtási intézkedések szabályozzák
ezeket a kérdéseket.

MAGAS

Etika és irányítás

Szabályozási keretrendszerek
Biológiai sokféleség, anyagok

Víz, energia, kibocsátás, hulladék és kiömlés
Munkavállalói elkötelezettség

KÖZEPES

Közösségi támogatás
Diverzitás
Emberi jogok

Ellátási
lánc
Működési hatékonyság

Technológia és innováció

ALACSONY

érdekeltek befolyása vagy aggálya

Biztonságosság
Gazdasági hatás

ALACSONY

KÖZEPES

MAGAS

A Vermilion vállalatra gyakorolt jelenlegi és lehetséges hatás

4. LÉPÉS MIRŐL SZÓL A JELENTÉS
A fontossági mátrix segítségével beazonosítottuk azokat a nagy hatású kérdéseket, amelyeket részletesen tárgyalunk a fenntarthatósági jelentésünkben.
Ezeket az alábbi táblázatban mutatjuk be a főbb alkotóelemeikkel együtt:

Biztonság	Gazdasági
Etika	Környezet és
Munkavállalói
hatás		
feddhetetlenség	elkötelezettség
Személyes
egészség és biztonság

Gazdasági
Etika és feddhetetlenség
teljesítmény		

Folyamatbiztonság
Tartalékok
Irányítás
			
Közösségi
befektetés

Korrupcióellenesség

Energia
Foglalkoztatás
fogyasztás 		
Üvegházhatású gázok
kibocsátások

Képzés és
kutatás

Vízhasználat

			
			
			

Elfolyó víz és hulladék a
kiömlő folyadékot is ideértve

7.

Vezetőségünk
VÁLLALATI ETIKAI KULTÚRA

Kiválóság

Az igazgatótanácsunkat alkotó férfiak és nők bizonyított vezetői képességekkel

Bizalom

rendelkeznek, iránymutatást adnak vezetőinknek, gondoskodnak a munkatársak és a

Tisztelet

folyamatok folyamatos integritásáról, ellenőrzik a kockázatkezelést, és olyan módon
irányítják a vállalatot, hogy teljesítsük küldetésünk, amelyben azt tűztük ki célul, hogy

Felelősség

kiváló nyereséget termeljünk befektetőink, munkavállalóink, partnereink és azon
közösségek részére, ahol működünk.
Minden igazgatónk és tisztségviselőnk tudatában van annak, hogy bizalmi
kötelezettséggel tartozik a Vermilion és az érdekeltek felé, többek között az

ALAPÉRTÉKEINK
VEZÉRLIK AZT, HOGY MIT
ÉS HOGYAN TESZÜNK

elkötelezettséget aziránt, hogy becsületesen és jóhiszeműen járnak el. Üzleti
magatartási és etikai kódexünk globális szinten felvázolja az irányadó elvek
keretrendszerét az igazgatók, a tisztségviselők és a munkavállalók számára, támogatja
alapértékeink megszemélyesítését és bemutatja az etikus üzleti gyakorlatokat.

A vezetőségünk elismerései
Az olyan szervezetek, mint a The Globe and
Mail (Board Games), Canadian Coalition
for Good Governance és a Brendan Wood
International elismerésben részesítették
a Vermilion vállalatot a vezetés terén
megvalósított magas szintű normákért.

2015. március 8-tól kezdődően az igazgatótanácsot 10 igazgató és egy vállalati titkár alkotja. Jelenlegi igazgatóink közül kilenc
tag független (90%) és két tag nő (20%). Igazgatóink az összes teljesítménnyel kapcsolatos tényezőt, ideértve a gazdasági,
társadalmi, környezeti és irányítási hatásokat is, négy bizottság segítségével ellenőrzik:
•
•
•
•

Könyvvizsgálat (Killi, Chairman; Ghersinich; Reinhart és Williams)
Irányítás és emberi erőforrások (Macdonald, Chairman; Raiss; Killi; Reinhart és Williams)
Egészség, biztonság és környezet (Madison, Chairman; Macdonald; Marchant és Raiss)
Független tartalékok (Ghersinich, Chairman; Leiker; Macdonald; Madison és Marchant)

Vezetőség felépítése szerint egyszintű rendszer; a Vermilion soha nem rendelkezett olyan végrehajtó bizottsággal, amely
felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az igazgatótanács többi része nélkül döntést hozzon.

NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG
A Vermilion helyes irányítási szabványokat követ saját nemzetközi leányvállalatainál, és független igazgatókat nevezett ki a
különböző leányvállalatai igazgatótanácsának élére. Összességében 11 független igazgatónk van, közülük két igazgató nő.
Nemzetközi leányvállalataink igazgatótanácsa kétszintű rendszer, amely magában foglalja a nem-ügyvezető igazgatók
és a munkavállalói képviselők által alkotott a képviseletet is.

8.

KOCKÁZATKEZELÉS
Felelős vállalatként a hatékony kockázat- és válságkezelés kulcsfontosságú a Vermilion számára. Az üzleti
tevékenységgel összefüggő kockázatokkal – többek között a gazdasági, környezeti és társadalmi kockázatokkal
kapcsolatos tudatosság és azok hatékony kezelése az igazgatótanács szintjén kezdődik.
A négy bizottságon keresztül az igazgatótanács negyedévente
függetlenül felülvizsgálja a Vermilion kockázat-azonosításának és
-kezelésének hatékonyságát. Mindezt az ügyvezetői csapat váltja
tettekre a kapcsolódó irányelvek és eljárások megvalósításával.

Munkatársaink is fontos szerepet játszanak a potenciális kockázati
területek azonosításában. A visszajelzésről értesül a vezetőségi
csapat, amely értesíti a személyzetet az aggályokra adott válaszairól,
ötleteiről és a felmerült javaslatokról. A személyzet jelentős horderejű
visszajelzéséről is értesítik az igazgatótanácsot.

A VERMILION VÁLLALATI
KOCKÁZATIRÁNYÍTÁSI FOLYAMATA
(A Coso ERM keretrendszer alapján)

9.

Munkatársaink
ÚGY VÉLJÜK, HOGY SZILÁRD VÁLLALATI KULTÚRÁNK JÁTSSZA AZ EGYETLEN,
LEGFONTOSABB SZEREPET HOSSZÚ TÁVÚ SIKEREINKBEN.
Vállalati kultúránk befolyásolja azt, hogy mit és hogyan teszünk, ezért
összpontosítunk az alábbiakra:
• Megőrizzük kultúránk főbb elemeit, és megtaláljuk annak módját, hogy
megőrizzük munkatársaink szilárd elkötelezettségét és elégedettségét
• Egyedülálló karrierfejlesztési lehetőséget kínálunk, amely elsőrendűen
elősegíti a tehetséges szakemberek vonzását és megtartását
• A rugalmasság elősegítésével képesek vagyunk kezelni és elfogadni
munkatársaink sokszínűségét
• A jelenlegi és a jövőbeli igényeknek való megfelelés érdekében proaktív
módon járunk el üzletvitelünk erőforrás-finanszírozása terén
Hiszünk abban, hogy vállalati kultúránk támogatása és megóvása elősegíti
a legjobbak közül a legjobb szakemberek vonzását és megtartását. Sikeres
erőfeszítéseinket leginkább a folyamatosan alacsony szintű fluktuációs
arány jelzi, amely évről évre az iparági ráta alatt marad.

Fluktuációs arány- 2014
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A 2014-es év rövid áttekintése
2014. december 31-re csapatunknak világszerte 690 tagja volt.
Állandó jelleggel foglalkoztatott munkavállalóink száma munkaerő-állományunk
közel 80%-át teszi ki.

A MUNKAERŐ LEBONTÁSA TERÜLET ÉS NEM ALAPJÁN
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Bár jelenleg még nem vezettünk be hivatalos irányelvet a nők irányítási és vezetői pozíciókban való részvételére vonatkozóan, igazgatótanácsunk
jelenlegi tíz igazgatója közül két tag (20%) nő és megnevezett ügyvivőink esetében minden öt főből egy fő nő (20%).
A 2013-as évhez képest 2014-ben kétszer annyi nőt foglalkoztattunk vezetői beosztásban (23 főt a korábbi 11 fővel szemben).
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EGYESÜLT ÁLLAMOK
Munkaerőnk 45%-át Észak-Amerikában, 44%-át Nyugat-Európában és 11%-át
Nyugat-Ausztráliában foglalkoztattuk.

Kanadában és Franciaországban hat egymást követő évben felkerültünk a Great Place to
Work Institute® Legjobb munkahelyek listájára. Ezenfelül már második éve szerepelünk a
hollandiai Legjobb munkahelyek listán is:
• Kanadában a több mint 300 résztvevő vállalat közül a 10. helyen végeztünk
•	Franciaországban a 101 résztvevő vállalat közül a 9. helyen végeztünk
• Hollandiában a 79 résztvevő vállalat közül a 8. helyen végeztünk
Az értékelések alapját az Institute kétszintű megközelítése képezi, amely egyrészt a vállalati
kultúránk független értékeléséből, másrészt pedig az alkalmazottainknak az Institute
felmérésére adott bizalmas válaszaiból áll.
11.

Elkötelezettségünk a HSE iránt
A Vermilion számára a legfontosabb, hogy üzletvitelünket
úgy folytassuk, hogy az garantálja munkatársaink és
a tevékenységeink által közvetlenül vagy közvetetten
érintett személyek egészségét és biztonságát.

HSE: Mindenhol. Minden nap. Mindenkinek.
Tudjuk, hogy egyértelmű kapcsolat áll fenn a
kiváló HSE teljesítmény és a kedvező üzleti
teljesítmény között.
Megszilárdítjuk erőfeszítéseinket, és figyelmünket az általunk a HSE teljesítmény öt
fő alappillérének tekintett elemekre összpontosítjuk, mivel hiszünk abban, hogy ez
fokozza a HSE prioritásaink előmozdítására vonatkozó képességeinket és csökkenti
kockázatunkat, ami másfelől viszont segítséget nyújt számunkra a munkatársaink
és a környezetünk biztonságának, a környezetvédelemnek és az elsőrendű üzleti
eredmények elérésének garantálásában.
Az öt fő HSE alappillérünk:
• HSE kultúra
•	Kommunikáció és tudásmenedzsment
•	Technikai biztonságirányítás
•	Váratlan események megelőzése
•	Működés felügyelete és Fenntarthatóság

A HSE-vel kapcsolatos víziónk, hogy
teljesen integráljuk a HSE-t mindennapi
üzleti életünkbe és vállalati
kultúránkba, ezáltal egy balesetmentes
munkahelyet létrehozva.
A HSE terén 2014-ben elért
teljesítményeink jó mutatói a HSEvíziónk megvalósításának irányában
tett előrelépésünknek. Néhány példa
az elért teljesítményeinkre:
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HSE kultúra
• Egyértelmű és mérhető tevékenységeket
vezettünk be a HSE kultúra 5
kulcsfontosságú területére: a Kommunikáció
és tudásmenedzsment, a Technikai
biztonságirányítás, a Váratlan események
megelőzése és Működés felügyelete
valamint a Fenntarthatóság
• Folyamataink átláthatóságának biztosítása
érdekében bevezettük a Méltányosság
Kúltúrájának Irányelvét
• Megalakítottuk a HSE irányító bizottság és
munkacsoport felső vezetőségét

Kommunikáció és
tudásmenedzsment
• Megjelentettük az első Vállalati fenntarthatósági
jelentést
• Beadtuk az első beszámolónkat a Szén-dioxidkibocsátás közzétételi projekthez (Carbon
Disclosure Project, CDP)
• Kifejlesztettük, közzétettük és mértük azokat a
legfontosabb teljesítménymutatókat, amelyek jelzik
lemaradásunkat, megakadályozzák a kiemelkőd
teljesítményt ezt követően intézkedéseket tettünk
ezen mutatók javulása érdekében.
• Folytattuk a kompetencia- és képzési program
kifejlesztését és bővítését

A biztonságra helyezett
hangsúly
Az, hogy a hangsúlyt a biztonságorientált vállalati kultúra
elősegítésére helyezzük, kiválóan tükröződik a HSE
mantránkban: „HSE: Mindenhol. Minden nap. Mindenkinek.”

A JELENTENDŐ BALESETEK GYAKORISÁGÁNAK
SZÁMA ÖSSZESEN (200 000 MUNKAÓRÁRA LEVETÍTVE)
1.6

1.2

A fókusz a vezetőségtől indul és a vállalat teljes egészét áthatja.
0.8
Az egészség-, biztonság- és környezetirányítás terén elért teljesítményünket egy
sor olyan vezető mutató segítségével ellenőrizhetjük, amelyeket a munkahelyen
alkalmazott veszélyazonosítási és kockázatcsökkentési intézkedések
ellenőrzésére vezettünk be. Ezek közé tartozik a vállalkozók megfigyelése,
a veszély beazonosítása, a helyszíni ellenőrzés, a vezetőség és a személyzet
részvétele a biztonsági értekezleteken és a telephelyeken tett látogatás.
A HSE programunk hatásosságának értékelésére használjuk az elmaradást
jelző mutatókat, azaz a jelentendő balesetek számát, a elfolyások számát és a
elfolyt folyadék mennyiségét, amely mutatókat később nyomonkövetünk, mivel
részét képezik a biztonságos és egészséges munkahely létrehozására vonatkozó
proaktív megközelítésünk visszacsatolási láncának.

2014-ben vezető mutatóink több mint 92%-ánál elértük
vagy meghaladtuk a célkitűzéseinket.
2014-ben a 200 000 munkaórára vetített jelentendő balesetgyakorisági arány
teljes száma 1,4635 volt, amely a 2013-ban elért 1,093-as és a 2012-ben elért
0,9718-as TRIF arányhoz képest emelkedést jelent.
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KÖZBIZTONSÁG
2014 novemberében a Vermilion adott otthont
Hollandiában az eddigi legnagyobb szárazföldi
katasztrófa-elhárítási gyakorlatnak a kőolaj és földgáz
iparág területén. A gyakorlaton több mint 150 résztvevő
és megfigyelő vett részt, és célja nem csupán a Vermilion
katasztrófa-elhárítási terveinek tesztelése, hanem a helyi
biztonsági régió elsősegélynyújtóié is. A gyakorlat igazolta,
hogy a Vermilion képes hatékonyan reagálni a jelentős
incidensekre, és az összes résztvevő fontos tanulságokat
vonhatott le belőle, hogy vészhelyzet esetén mely
területeken kell még fejlődniük.

2014-ben összesen 29 jelentendő baleset fordult elő, és az összes érintett
munkatárs rövid időn belül vissza tudott térni a feladatához.
Továbbra is arra összpontosítunk, hogy a jelentendő balesetek számát nullára
csökkentsük, ezért az összes incidenst teljes körűen kivizsgáltuk, és megtettük a
megfelelő javító intézkedéseket annak érdekében, hogy megelőzzük a hasonló
balesetek előfordulását a jövőben.

TECHNIKAI
BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁS

Váratlan események
megelőzése

Működés felügyelete és
fenntarthatóság

• Átnéztük és aktualizáltuk a HSE irányelvünket,
hogy tükrözze a HSE célkitűzéseinket
• Megkezdtük a Biztonságtechnikai és
eszközintegritás-kezelő rendszereink életbe
léptetését
• Aktualizáltuk a különböző jelentős
Vállalati HSE szabványunkat, például az
Eseménykezelési gyakorlatunkat

• A legjelentősebb végzetes kockázati kitettségek
esetében hathatós veszélyazonosító és
kockázatkezelési programot fejlesztettünk ki
• A legjelentősebb, környezetvédelmi szempontból
érzékeny telephelyek esetében hathatós
veszélyazonosító és kockázatkezelési programot
fejlesztettünk ki
• Továbbra is folytatjuk a kockázatkezelésre
irányuló erőfeszítéseket a részletesebb
katasztrófa-elhárítási tervek kidolgozása
érdekében

• A kutak, kútkörzetek és létesítmények tervezett
és irányított felszámolásával, termelésből való
kivonásával és helyreállításával csökkentjük a hosszú
távú környezetvédelmi kötelezettségeket
• Hulladékkezelés a hulladék csökkentése,
újrafeldolgozása és hasznosítása segítségével
• Kísérleti programokat és a vizsgálatokat hajtunk
végre egy új technológia megvalósítása során, a
környezetvédelmi teljesítmény javítása és a műveletek
hatásának csökkentése érdekében
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A környezetre helyezett hangsúly
Arra törekszünk, hogy vállalatunkat környezetvédelmi szempontból a lehető legfelelősségteljesebb módon működtessük.
A kategóriájában legjobb HSE követése iránti elkötelezettségünk egyúttal elkötelezettséget jelent aziránt is, hogy minden tevékenységünkben folyamatos
fejlesztésre törekedjünk. A fenntarthatóságra gyakorolt hatásaink érdemi nyomon követését és megértését szolgáló folyamatok kiépítésének folytatása mellett
elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy lehetőség szerint olyan folyamatokat alkalmazzunk, amelyek csökkentik a környezetre gyakorolt hatásunkat.

A környezetvédelmi gazdálkodásra helyezett hangsúlyunk négy jelentős,
folyamatos fejlesztésre szoruló területet emelt ki:
1. Energiahatékonyság

3.	A vízhatékonyság maximalizálása

Hisszük abban, hogy az energiahatékonyság és a működési hatékonyság
kéz a kézben jár, mindemellett segít a „szénlábnyomunk” minimálisra
csökkentésében is. Számos dolog hat ösztönzően a kibocsátás-csökkentést
célzó tevékenységeinkre, többek között a szabályozói követelmények
és szabványok teljesítése, a munkavállalói elkötelezettség és a pénzügyi
optimalizálási számítások.

Arra törekszünk, hogy minden lehetséges esetben csökkentsük
ivóvízfogyasztásunkat. A teljes 2014-es Fenntarthatósági jelentésünk
Teljesítménymutató részében bemutatjuk a vízhasználatunkra vonatkozó fő
teljesítménymutatóinkat. A mutatók tartalmazzák a forrás általi vízvételezést,
továbbá az újra feldolgozott és újrahasznált víz százalékos arányát és térfogatát.

4.	Törődünk a földdel
2.	Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
csökkentése
2014-ben a bruttó kibocsátási profilunk növekedett, azonban az
energiaintenzitásunk csökkent. A növekedés aránytalanul kisebb annál,
mint amekkora a termelésnövekedésünkből várható lenne (30% a 2012es bázisév és 2014 között), ami nagyrészt a kibocsátásra és a működési
hatékonyságra összpontosító programjainknak köszönhető.
A 2014-ben tapasztalható növekedést elsősorban a 2014-ben lezárult
felvásárlások eredményezték, amelyek körülbelül 23%-át tették ki a
Vermilion kombinált 1-es és 2-es hatályú kibocsátásának 2014-ben.
2015-ben az új infrastruktúra kiépítésével, a termelés gyűjtőrendszerekkel
történő összekapcsolásával, a páratartályok fáklyával való felszerelésével,
az akkumulátoros fáklyákra történő korszerűsítéssel, a műszeres
levegőrendszerekre történő átállással majdnem teljes mértékben
kiküszöböltük a földgáz kondenzátum fáklyázását és lefuvatását az újonnan
felvásárolt délkelet-saskatchewani létesítményeinkben. Ez várhatóan
körülbelül 120 000 metrikus tonna CO2e megtakarítást jelent majd.

Tisztában vagyunk azzal a kötelezettségünkkel, hogy gondos gazdái legyünk
a földnek.

Üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának intenzitása (C02e/boe)
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Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése a geotermikus energia
segítségével
2015-ben 30 éves partneri együttműködést írtunk alá egy francia területfejlesztővel, hogy egy újonnan tervezett öko lakóövezeti komplexum
450 háztartását lássuk el a geotermikus energiával. A dél-franciaországi La Teste Közösségben elhelyezkedő öko lakóövezeti komplexum építése 2015-ben
kezdődött és várhatóan 2018-ban fejeződik be.
ÖKO SZOMSZÉDSÁG

Így fog működni:
• A Vermilion kőolajat termel ki az (Aquitaniai-medence
részét képező) Arcachon medencében található három
olajmezőről: a Les Mimosas, Les Pins és Les Arbousiers
mezőkről. A termelést egy központi tárolóba gyűjtjük,
ahol naponta körülbelül 1000 m3/nap mennyiségű 70
fokos víz termelődik az olaj mellett.

• A tároló hőcserélővel történő
felszerelése lehetővé teszi, hogy a
termelt vízből előállított energia
eljusson az öko lakóövezetbe, ezáltal
a lakások fűtési igényének körülbelül
80%-át biztosítva.

TÁROLÓ

Fűtés

60 °C

30 °C
HŐCSERÉLŐ

1000 m3/d 70 °C-on

TERMELŐ KUTAK

TUDTA-E?
A tömegközlekedés közelsége döntő tényező akkor, amikor az irodalétesítményeink helyszínéről döntünk, ez ugyanis
segít a „szénlábnyomunk” csökkentésében. Perthben dolgozó munkatársaink háromnegyede gyalog, kerékpárral vagy a
tömegközlekedés segítségével jut el a munkahelyére!

GEOTERMIKUS SZAKÉRTELMÜNK KIAKNÁZÁSA
2014 februárjában értesítettük a Holland Gazdasági Minisztériumot, hogy a Vermilion felszíni, HSE és fúrási szakértelmének
kiaknázásával segítséget szeretnénk nyújtani abban, hogy helyi geotermikus projekteket fejlesszünk ki a tevékenységeinknek
otthont adó helyi közösségek javára, továbbá együttműködést kívánunk kialakítani a szomszédunkban lévő kereskedelmi és ipari
vállalatokkal.
A jelen időpontig arra összpontosítottuk tevékenységeinket, hogy az Észak-Holland tartományban fekvő három kimerült gázkutat
geotermikus kísérleti projektté alakítsuk át a regionális üzleti park fejlesztésének támogatása érdekében. Mostanáig közel 100 000
eurót fordítottunk erre a kötelezettségvállalásunkra, és reményeink szerint 2016-ra ez a kísérleti projekt a kivitelezési fázisba lép.
Az új potenciális gázlelőhelyek esetében a geotermikus értékelési terveket is elkészítjük, ezáltal egyetlen fúrási művelettel
felmérhetjük a földgáz-kitermelésre és a geotermikus energia előállítására vonatkozó lehetőségeket. Hiszünk abban, hogy a
földgáztermelés és a geotermikus lehetőségek tervezésének és fejlesztésének egyetlen műveletbe ötvözése tiszta előnyt jelent
az összes érdekelt fél részére, mivel végeredményként sokkal természetesebb, földgázzal és geotermikus energiával kapcsolatos
lehetőségekhez jutunk, amelyek egyaránt szolgálják a helyi és az országos szintű érdekelt felek érdekeit is.

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉLETBE LÉPTETETT INTÉZKEDÉSEINK
Többféleképpen is beépítettük az éghajlatváltozással kapcsolatos problémákat a Vermilion stratégiájába:
• Törekvésünk, hogy elérjük a lehető legmagasabb
színvonulú HSE teljesítményt, arra ösztönzi a vállalat
vezetését, hogy támogassa azokat a programokat,
amelyek növelik a környezeti teljesítményünket,
és képessé teszik munkatársainkat arra, hogy
változtatásokat léptessenek életbe a működés terén.
• Minden üzleti egységünk elkötelezett az összes
szabályozási rendszer által támasztott követelmények
teljesítése iránt.

• Módosítottuk projektirányítási
keretrendszerünket, amely mostantól
tartalmazza a fenntarthatóság és a
klímaváltozás szempontjait is – ideértve a
szabályozói változásokat, a vízfelhasználást, a
kibocsátások- és a „szénlábnyom” csökkentését
–, hozzájárulva ezáltal az ökoszisztéma
töredezettségének csökkentéséhez.

• Minden évben megvizsgáljuk és
újraértékeljük az éghajlatváltozáshoz
kapcsolódó kockázatokat és a
tevékenységünkre kifejtett lehetséges
globális hatásokat, többek között
a tengerszint emelkedését, a
szénadóztatási rendszereket és a
szén-dioxid megkötésére vonatkozó
követelményeket.

2014-ben számos jelentős üzleti döntés született a kibocsátás csökkentése érdekében. Például pontosan meghatároztuk a Hollandiában, az Egyesült
Államokban és a Kanadában megszerzett létesítményekben szükségesen végrehajtandó módosítások, amelyek középtávon lehetővé teszik a Vermilion
2014-es kibocsátási szintjeinek jelentős (~50%-os) csökkentését.
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A környezetre helyezett hangsúly
FRANCIAORSZÁG – Négy fa alakú mesterséges zátony került a helyére a
Parentis-Biscarrosse tóban, a Vermilion szállításhoz és telepítéshez nyújtott
segítségének köszönhetően.
Franciaországban most először helyeztek el nagyméretű mesterséges zátonyokat egy édesvizű tóban, hogy ezáltal
új élőhelyeket teremtsenek a halak számára. A Vermilion segít a tó biodiverzitásának megőrzésében a jövő számára,
egyúttal hozzájárul a környezetvédelemhez és a gazdasági fejlődéshez.

KANADA – A Vermilion Pembinában található lépcsőzetesen rétegzett kutatási területe
vízszintes kutakat használ, ami segít a felszíni hatásának csökkentésében.
Általában egy kutas alapról vagy csoportos kút alapról irányítjuk ezeket a kutakat, egyetlen helyről legfeljebb nyolc kutat
fúrva. A csoportos kút fúrás csökkenti a kút telephelyének, a felszíni létesítményeknek, a csővezetékeknek és az utaknak a
légterhelését. Mindezt úgy szemléltethetjük, hogy amíg a függőleges fúrási felszín kutanként körülbelül 1,7 hektárra, addig
a nyolc kutat tartalmazó csoportos kútalap mindössze kutanként 0,5 hektárra van hatással.

HOLLANDIA – Felismertük, hogy számos szomszéddal osztozunk a földön, a vizeken
és a tengeren, közéjük tartoznak a tollruhát viselő szomszédaink is, éppen ezért fontos,
hogy telephelyeink tiszták és biztonságosak legyenek a számukra.
Szorosan együttműködünk a környezetvédelmi szakemberekkel, és iránymutatásukkal úgy tervezzük meg
tevékenységeinket, hogy ne akadályozzák vagy ne zavarják meg a madarak vonulását, táplálékszerzését vagy költési
szokásait. Néha ez azt eredményezi, hogy fejlesztési tevékenységeinket elhalasztjuk egy későbbi időpontra vagy
átcsoportosítjuk. 2015-ben későbbi időpontra halasztottuk a csővezetékek kiépítését a Diever-02 kút telephelyén, hogy
ne zavarjuk meg a madarak fészekrakó tevékenységét a területen.

Ausztrália – 2014-ben a National Offshore Petroleum Safety and Environmental
Management Authority (NOPSEMA) elfogadta a Wandoo Facility Environment (Wandoo
létesítmény környezetvédelmi terv) Plan és a Well Constuction Environment Plan
(Kútépítési környezetvédelmi terv) terveket.
Wandoo-ban elvállaltuk a nyílttengeri ellenőrzést a Vermilion tengeri környezetre gyakorolt lehetséges hatásainak
beazonosítása érdekében, hogy szükség esetén további fejlesztéseket léptethessünk életbe a környezetirányítás terén.
A régió legjelentősebb érdekelt feleként a Vermilion felelősséggel tartozik a szélesebb közösségért abban, hogy segítséget
nyújtson az egészséges regionális környezet fenntartásában.

EGYESÜLT ÁLLAMOK – Az északkeleti Wyomingban elhelyezkedő felszíni geológiai
területünk közismert arról, hogy jelentős dinoszaurusz fosszília lelőhely.
Ez a tény is ez indokolja azt, hogy az összes építési és kútlétesítési műveletünk során gondosan, az összes rendeletet
betartva járunk el, és szakértőket vonunk be a régészeti leletek beazonosítása és megőrzése érdekében. Legújabb
régészeti feltárásunk során egy Triceratops koponyát és egyéb dinoszaurusz csontokat találtunk egy kút kialakítása
közben. A fosszíliáknak a Denver Museum of Nature and Science kiállítóhely ad otthont.
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KÖZÖSSÉGEINK
Törődünk azokkal a közösségekkel, ahol élünk és dolgozunk.
Ha időbeni és finanszírozási támogatást nyújtunk közösségeink számára, az az adott közösség
minden tagjának jobbá teszi az életminőségét. A Vermilion vállalat üzletvitelében ez az elv
kulcsfontosságú szerepet játszik.

Az Our Ways of Caring (Utunk a gondoskodás terén) programunk segítségével
háromféleképpen támogathatjuk a közösségeinkben tevékenykedő nonprofit
és jótékonysági szervezeteket:

adjunk vissza.

Adjunk vissza: A Vermilion jótékonysági adományozása négy fő területre összpontosít:
• Hajléktalanság és szegénység
• Egészség és biztonság előmozdítása
• Környezetvédelmi gazdálkodás
• A Vermilion vállalati kultúrájának megünneplése

ADOMÁNYOZZUNK időt: Amikor az alkalmazottaink saját szabadidejükben
önkéntes munkát végeznek a helyi közösségek szervezetei számára, akkor vállalatunk
adományozzunk időt.

évente 1000 USD összeghatárig támogatást nyújt az adott szervezetek részére.

Adományozzunk együtt: Munkatársainkat arra bátorítjuk, hogy
évente két nap erejéig, munkaidőben a csapatszintű vagy a vállalati
adományozzunk együtt.

Gondoskodás napja projektek keretében önkéntes munkát végezzenek.

London Benchmarking Group (LBG), Kanada
KÖZVETLEN PÉNZBELI
HOZZÁJÁRULÁS:
1 063 220,000 USD

Az LBG Kanada tagjaként a közösségi beruházásaink értékét a
szervezet által kidolgozott szabványos „beruházási folyamatok”
segítségével adjuk meg, bemutatva, a teljes hozzájárulásunkat
a közösségeink részére.

TOVÁBBI KÖZVETLEN
TÁMOGATÁS
282 244 USD
BEVONT KÜLSŐ
ERŐFORRÁSOK:
278 659

• Közvetlen pénzbeli hozzájárulás a nonprofit és a jótékonysági szervezetek
részére adott adományaink
• További közvetlen támogatás: «3 természetbeni támogatás:
például adományok a „Gondoskodási napok” megszervezéséhez és a
munkaidőben önkéntes munkát végző személyzet részére
•	Bevont külső erőforrás-finanszírozások:

tartalmazza a dolgozók adományait és a munkaidőn kívül végzett
önkéntes munkáját

A KÖZÖSSÉGI BERUHÁZÁS
TELJES ÉRTÉKE 2014-BEN:
1 624 123 $
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Fából épült otthonok.
Befejeződtek a Bowness Campus of Wood’s Homes-ban
található Vermilion Energy Family Centre építési munkálatai!
Felismertük, hogy a mentális egészség és a szegénység vagy a hajléktalanná
válás kockázatai összefüggésben állnak egymással. 2013-ban kötelezettséget
vállaltunk arra, hogy 1 millió dollárt adományozunk a Vermilion Energy Family
Centre létrehozására, mivel hiszünk abban, hogy a gyermekek és családjaik
fontos tényezőt képeznek az egyre jelentősebb társadalmi problémát jelentő
hajléktalansággal és a szegénységgel kapcsolatos problémák megelőzésében.
„A Vermilion Energy Family Centre úttörő szerepet játszik a családközpontú
kezelés megvalósításában. Hiszünk abban, hogy lehetőséget tudunk biztosítani
a családok részére olyan együttműködésre és olyan stratégiák kidolgozására,
amelyek megnövelik a siker esélyét, amikor a gyermek visszatér a családjához és
a közösségéhez” – mondta Dr. Jane Matheson, a Wood’s Homes vezérigazgatója.

YWCA of Calgary
Az YWCA of Calgary szervezettel folytatott partneri együtt
működésünk 2007-ben kezdődött, amikor 2,5 millió dollárt
majd további 1,5 millió dollárt adományoztunk; ez utóbbi összeghez a
Vermilion alapítói, az igazgatótanács és a munkatársak járultak hozzá a
Vermilion Energy/YWCA Skills Training Centre létrehozása érdekében. 2013-ban,
felismerve a gazdasági környezet és foglalkoztatási környezet megváltozását
Calgary-ban, továbbá azt az igényt, hogy több nő részére tegyük elérhetővé
szolgáltatásainkat, Skills Training Centre-t átalakítottuk és létrehoztuk a
Vermilion Energy / YWCA Employment Resource Centre-t (ERC).
Az ERC továbbra is élénk és elfoglalt foglalkoztatási központ maradt, amely
kiszolgálja a különböző kulturális háttérrel rendelkező nők által támasztott
igényeket, változatos karrierlehetőségeket kínálva, valamint oktatási és képzési
lehetőségek teljes választékával.

TOWN OF DRAYTON VALLEY’S EARLY
CHILDOOD DEVELOPMENT CENTRE (ECDC)
Büszkék vagyunk arra, hogy támogatást
nyújthatunk az ECDC V-Powered Kids programjának,
mivel felismertük, hogy a minőségi koragyermekkori nevelés
kulcsfontosságú szerepet játszik a szegénységcsökkentési stratégiában.
A pénzügyi támogatás mellett munkatársaink rendszeresen időt és energiát
fordítanak a központ megsegítésére.
„Örömmel tölt el bennünket, hogy a Vermilion Energy vállalatnak nemcsak
a pénzügyi hozzájárulása, hanem a munkavállalói nagykövetei révén is
megvalósított befektetése helyi közösségi programmá vált. Úgy vélem, hogy
a Vermilion megjelenése előtt közösségünkben nem létezett a Vermilion
által kialakított támogatási modellhez hasonló [...]. Az elmúlt két év során
több vállalat is megkereste a várost, és érdekeltek voltak az értelmes
elkötelezettségen alapuló támogatási rendszer kiépítésében. Azt hiszem,
hogy mindez annak a támogatási rendszernek köszönhető, amelyet a
Vermilion Energy kialakított az ECDC-n belül.”
- Town of Drayton Valley
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gondoskodási napok a világ különböző országaiban
KANADA
2014. szeptember 11-én s Bowness Campus of Wood’s
Homes (Calgary, Alberta) helyszínen 111 munkatársunk vett
részt a vállalati gondoskodási napon. Egyéb csapatszintű
gondoskodási napokra az alábbi helyszíneken került sor:
Women In Need Society, Providence Child Development Centre
és Calgary Inter-Faith Foodbank.

FRANCIAORSZÁG
Chateaux Vaux le Vicomte településen a gondoskodási napok
keretén belül 10 munkatársunk 300 fát ültetett. Az egyéb
csapatszintű gondoskodási napokon a szegénységben élők számára
élelmiszercsomagot és étkezési lehetőséget nyújtó Restos du Coeur
szervezetnek és a La Rue des Etoiles eseménynek nyújtottak támogatást;
ez utóbbi a biscarossei fiatalok színjátszó csoportjának nyújt támogatást.

HOLLANDIA
33 munkatárs vett részt az NBU legelső gondozási napján 2014.
október 3-án! A projektek három helyi szervezet részére nyújtottak
támogatást: de-Doarpstun (Leeuwardenben található közösségi
kert), Stitching Present (Heerhugowaardban található önkénteseket
koordináló szervezet), és Voedselbanken (Harlingenben található
élelmiszerbank).

AUSZTRÁLIA
2014 szeptemberében 20 munkatársunk végzett
önkéntes munkát a Cannington Heights-ben található St.
Bart’s in Perth átmeneti szállásán.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
Az egyesült államokbeli üzleti egység legelső gondozási napjára
2015. május 15-én került sor. A személyzet mind a 8 tagja a Food
Bank of the Rockies szervezetnél végzett önkéntes munkát. A
második gondozási napra júliusban került sor és a Denver Boys
and Girls Club részére nyújtottak támogatást!
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Telefonszám:
1.403.269.4884
Fax: 		
1.403.476.8100
IR díjmentes:
1.866.895.8101
sustainability@vermilionenergy.com
vermilionenergy.com
ÚJRAHASZNOSÍTOTT
Újrahasznosított anyagból
készült papír

A Vermilion 2014-es Vállalati gondoskodási napjára szeptember 5-én került sor a Bowness Campus of Wood’s Homes helyszínen.

100%-ban újrahasznosított papírra nyomtatva.

Vermilion Energy Inc.
3500, 520 3rd Avenue SW
Calgary, Alberta T2P 0R3

