GRUPA LOTOS S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU BIEGŁEGO REWIDENTA

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

GRUPA LOTOS S.A.
Przychody ze sprzedaży
Zysk operacyjny
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
Przepływy pieniężne netto razem

6 miesięcy
zakończone
30.06.2006
5.503.351
271.160
384.421
322.098

PLN’000
6 miesięcy
zakończone
30.06.2005
3.117.793
170.178
234.057
198.419

6 miesięcy
zakończone
30.06.2006
1.411.659
69.555
98.607
82.621

EUR’000
6 miesięcy
zakończone
30.06.2005
764.071
41.705
57.360
48.626

(83.891)

120.464

(21.519)

29.522

18.178

(811.852)

4.663

(198.959)

653
(65.060)

844.070
152.682

168
(16.688)

206.855
37.417

Stan na
30.06.2006
6.014.530
4.400.531

Stan na
31.12.2005
5.375.563
4.078.433

Stan na
30.06.2006
1.472.814
1.077.584

Stan na
31.12.2005
1.392.705
1.056.644

2,83

2,50

0,73

0,61

-

-

-

-

PLN’000

Aktywa razem
Kapitał własny
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)

EUR’000

1

GRUPA LOTOS S.A.
BILANSE JEDNOSTKOWE
na dzień 30 czerwca 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)

30 czerwca
2006
(nie badane)

31 grudnia
2005

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Aktywa finansowe
Aktywa trwałe razem

1.973.811
47.052
700.408
---------2.721.271
----------

1.885.333
44.035
686.507
---------2.615.875
----------

1.480.720
1.555.393

1.258.336
1.066.411

10.013
13.212
233.921
---------3.293.259
----------

2.022
133.938
298.981
---------2.759.688
----------

==========

==========

6.014.530
==========

5.375.563
==========

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
Czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem

Aktywa razem

Noty do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 7 do 10 stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
BILANSE JEDNOSTKOWE
na dzień 30 czerwca 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)

30 czerwca
2006
(nie badane)

31 grudnia
2005

113.700
970.951
3.315.880
--------4.400.531
---------

113.700
970.951
2.993.782
--------4.078.433
---------

15.156
174.105
--------189.261
---------

14.288
178.079
--------192.367
---------

1.376.644
11.783
653
47.441
--------1.424.738
---------

1.060.609
60.211
44.154
--------1.104.763
---------

==========
6.014.530
==========

==========
5.375.563
==========

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane
Kapitał własny razem
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Rezerwy długoterminowe
Rezerwa na podatek odroczony
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia
międzyokresowe bierne oraz pozostałe
zobowiązania, w tym:
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Kredyty i pożyczki
Rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe razem

Pasywa razem

Noty do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 7 do 10 stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
JEDNOSTKOWE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 roku i 30 czerwca 2005 roku

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2006
(nie badane)

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2005
(nie badane)

Przychody ze sprzedaży

5.503.351

3.117.793

Koszt własny sprzedaży

(4.963.604)
--------539.747

(2.750.876)
--------366.917

885

5.451

(185.607)
(82.074)
(1.791)
--------271.160

(129.347)
(71.727)
(1.116)
--------170.178

117.468
(4.207)
--------384.421

101.006
(37.127)
--------234.057

(62.323)
--------322.098
=========

(35.639)
--------198.418
=========

w tysiącach złotych

Zysk na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk operacyjny
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy od osób prawnych
Zysk netto

Zysk na jedną akcję:
- podstawowy
- rozwodniony

2,83
-

2,50
-

Noty do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 7 do 10 stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
JEDNOSTKOWE RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 roku i 30 czerwca 2005 roku

w tysiącach złotych

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk netto
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy zapłacone netto
Zysk/strata z tytułu działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy bieżącego okresu
Podatek dochodowy zapłacony
(Zwiększenie) stanu należności
(Zwiększenie) zmniejszenie stanu zapasów
Zwiększenie stanu zobowiązań i rozliczeń
międzyokresowych biernych
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw
(Zwiększenie) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych
(Zakup)/sprzedaż aktywów finansowych
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych
Zakup/sprzedaż długoterminowych aktywów finansowych
Pozostałe pozycje netto
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Emisja akcji
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek
Zapłacone odsetki
Zapłacone dywidendy
Pozostałe pozycje netto
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2006
(nie badane)

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2005
(nie badane)

322.098

198.418

86.011
(62.776)
(6.948)
62.323
(114.725)
(452.872)
(222.384)

84.519
(1.484)
(45.534)
(10.068)
35.639
(18.767)
(269.091)
(204.237)

309.218
4.155
(7.991)
--------(83.891)
---------

357.275
(2.055)
(4.151)
--------120.464
---------

82
120.852
29.518
152
(122.826)
(4.301)
(5.299)
--------18.178
---------

757
(425.414)
27.786
(171.680)
(218.701)
(24.600)
--------(811.852)
---------

653
--------653
--------=========
(65.060)
=========
298.981
=========
233.921

991
1.015.000
(144.670)
(6.117)
(15.740)
(5.394)
--------844.070
--------=========
152.682
=========
79.897
=========
232.579

Noty do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 7 do 10 stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 roku i 30 czerwca 2005 roku

(w tysiącach złotych)
1 stycznia 2005

Kapitał
akcyjny

Kapitał
zapasowy

Zyski
zatrzymane

Kapitały własne
razem

78.700
========

========

2.473.654
========

2.552.354
========

-

-

198.418

198.418

35.000

-

(15.740)
-

(15.740)
35.000

-

980.000

-

980.000

30 czerwca 2005

========
78.700

(9.049)
========
970.951

3.600
========
2.659.932

(9.049)
3.600
========
3.744.583

(nie badane)

========

========

========

========

1 stycznia 2006

113.700
========

970.951
========

2.993.782
========

4.078.433
========

========
113.700
========

========
970.951
========

322.098
========
3.315.880
========

322.098
========
4.400.531
========

Zysk netto za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2005
Dywidendy dla akcjonariuszy
z podziału zysku za 2004 rok
Emisja akcji
Nadwyżka ceny emisyjnej
nad nominalną
Koszty emisji z uwzględnieniem
podatku dochodowego
Inne

Zysk netto za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2006
30 czerwca 2006
(nie badane)

Noty do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 7 do 10 stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
Noty objaśniające do sprawozdania finansowego
sporządzonego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 roku

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES
6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006
1.

Informacje ogólne

GRUPA LOTOS S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135, której akcje znajdują
się w publicznym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dnia 27 września 2006 roku śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2006 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji.
Spółka sporządziła również śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2006 roku, które również w dniu 27 września 2006 roku zostało przez Zarząd
zatwierdzone do publikacji.
2.

Podstawa sporządzenia oraz zasady (polityka) rachunkowości

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki GRUPA LOTOS S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2006 roku zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, a w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34
„Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSSF
przyjęte do stosowania w UE”). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji,
biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę
działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami
MSSF oraz standardami MSSF przyjętymi przez Unię Europejską.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych
w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki
na dzień 31 grudnia 2005 roku bądź skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej
GRUPA LOTOS S.A. sporządzonym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 roku.
Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego
Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2005 roku. Zasady (polityka) rachunkowości zostały opisane w Notach
objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GRUPA LOTOS S.A.
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006.
3.

Sezonowość i cykliczność działalności

Spółka nie charakteryzuje się sezonowością lub cyklicznością działalności.
4.

Kwoty mające znaczący wpływ na pozycje aktywów, pasywów, kapitał, wynik finansowy netto
lub przepływy środków pieniężnych

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku nie wystąpiły zdarzenia, które w istotny sposób wpłynęły na
pozycje aktywów, pasywów, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych Spółki.
5.

Zmiany wartości szacunkowych

Nie nastąpiły zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych.
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GRUPA LOTOS S.A.
Noty objaśniające do sprawozdania finansowego
sporządzonego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 roku

6.

Informacja na temat emisji papierów wartościowych

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku nie miał miejsca wykup, spłata dłużnych i kapitałowych
papierów wartościowych.
7.

Informacja o wypłaconych dywidendach

Jak opisano w Nocie 26 Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006, w dniu 19 czerwca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy podjęło decyzję o podziale wyniku Spółki za 2005 rok. Zgodnie z treścią uchwały zysk netto
Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku w kwocie 532.268 tysięcy złotych przeznaczono w całości na
zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. W niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym
Spółka zaprezentowała podzielony wynik w pozycji „Zyski zatrzymane”.
8.

Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności lub segmenty
geograficzne

Spółka nie sporządza informacji dotyczących segmentów działalności, ponieważ nie spełnia wymogów
określonych przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów
działalności”.
9.

Informacje o istotnych zdarzeniach po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały
odzwierciedlone w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały
odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny.
10.

Informacje o zmianach w strukturze jednostki

Nie nastąpiły żadne istotne zmiany w strukturze Spółki w ciągu okresu 6 miesięcy zakończonych dnia 30
czerwca 2006 roku.
11.

Informacje o zmianach zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych

Informacje o istotnych zmianach zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych zostały opisane w
Nocie 38 Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2006 roku.

8

GRUPA LOTOS S.A.
Noty objaśniające do sprawozdania finansowego
sporządzonego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 roku

12.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Transakcje z jednostkami powiązanymi są zawierane na typowych warunkach rynkowych.

(w tysiącach złotych)

Jednostki zależne objęte
konsolidacją
Jednostki zależne nie
objęte konsolidacją
Razem

Sprzedaż na rzecz
podmiotów
powiązanych

Zakupy od
podmiotów
powiązanych

Należności od
podmiotów
powiązanych

Zobowiązania wobec
podmiotów
powiązanych

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2006

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2006

Stan na dzień
30 czerwca 2006

Stan na dzień
30 czerwca 2006

6.168.067

538.873

1.431.200

86.951

173

3.184

134

671

6.168.240

542.057

1.431.334

87.622

Ponadto, w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2006 roku członek Zarządu Grupy LOTOS S.A. podczas sesji
zwykłych na GPW zbył łącznie 42.755 akcji Grupy LOTOS S.A. za średnią cenę 42,65 PLN za jedną akcję. Łączna wartość
transakcji wyniosła 1.823,5 tysięcy złotych.

Sprzedaż na rzecz
podmiotów
powiązanych

Zakupy od
podmiotów
powiązanych

Należności od
podmiotów
powiązanych

Zobowiązania wobec
podmiotów
powiązanych

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2005

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2005

Stan na dzień
31 grudnia 2005

Stan na dzień
31 grudnia 2005

(w tysiącach złotych)

Jednostki zależne objęte
konsolidacją
Jednostki zależne nie
objęte konsolidacją
Razem

3.575.304

361.337

915.528

79.220

79

2.917

14

500

3.575.383

364.254

915.542

79.720
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GRUPA LOTOS S.A.
Noty objaśniające do sprawozdania finansowego
sporządzonego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 roku

13.

Podpisy członków Zarządu

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

Marek Sokołowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. EkonomicznoFinansowych

Mariusz Machajewski
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