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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2008 roku

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
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)

Aktywa razem
Kapitał własny

6 miesięcy
zakończone
30.06.2008
(nie badane)
7.242.289
364.635
873.811
729.675

PLN’000
6 miesięcy
zakończone
30.06.2007
(dane porównywalne)
(nie badane)
5.118.383
146.816
422.408
385.594

6 miesięcy
zakończone
30.06.2008
(nie badane)
2.082.554
104.852
251.268
209.821

EUR’000
6 miesięcy
zakończone
30.06.2007
(dane porównywalne)
(nie badane)
1.329.934
38.148
109.756
100.191

(11.641)

134.462

(3.347)

34.938

(610.516)

(163.611)

(175.557)

(42.512)

636.090
8.620

5.213
(25.591)

182.911
2.479

1.355
(6.649)

6,42

3,39

1,85

0,88

Stan na
30.06.2008
(nie badane)
8.922.208
5.805.190

PLN’000
Stan na
31.12.2007
(badane)
7.680.471
5.075.515

Stan na
30.06.2008
(nie badane)
2.660.011
1.730.723

EUR’000
Stan na
31.12.2007
(badane)
2.144.185
1.416.950

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na dzień 30 czerwca 2008 roku, użyto średniego kursu NBP
obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 3,3542 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane jednostkowe dane finansowe" za 6 miesięcy narastająco
2008 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,4776 PLN (według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku).
W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane jednostkowe dane finansowe" na dzień 31 grudnia
2007 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj.1 EUR = 3,5820 PLN. Pozycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe"
za 6 miesięcy narastająco 2007 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,8486 PLN (według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 14
stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2008 roku

BILANSE JEDNOSTKOWE
na dzień 30 czerwca 2008 roku i 31 grudnia 2007 roku
AKTYWA
(w tysiącach złotych)

30 czerwca 2008
(nie badane)

31 grudnia 2007
(badane)

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Wartości niematerialne
Długoterminowe aktywa finansowe

2.165.508
1.204.222
48.902
673.360
---------4.091.992
----------

1.890.243
766.004
52.742
677.977
---------3.386.966
----------

2.931.454

2.469.830

1.791.115
-

1.605.203
-

12.258
66.846
28.543
---------4.830.216
----------

14.059
99.969
104.444
---------4.293.505
----------

==========
8.922.208
==========

==========
7.680.471
==========

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe, w tym:
- należności z tytułu podatku dochodowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Aktywa razem

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 14
stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2008 roku

BILANSE JEDNOSTKOWE
na dzień 30 czerwca 2008 roku i 31 grudnia 2007 roku

(w tysiącach złotych)

30 czerwca 2008
(nie badane)

31 grudnia 2007
(badane)

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane
Kapitał własny razem

113.700
970.951
4.720.539
--------5.805.190
---------

113.700
970.951
3.990.864
--------5.075.515
---------

765.271
21.028
113.123
288
--------899.710
---------

486.379
20.125
122.431
288
--------629.223
---------

1.830.815
39.486
294.579
41.200
50.714
--------2.217.308
--------3.117.018
==========
8.922.208
==========

1.554.619
5.430
378.580
38.570
3.964
--------1.975.733
--------2.604.956
==========
7.680.471
==========

Zobowiązania długoterminowe
Oprocentowane kredyty i pożyczki
Rezerwy długoterminowe
Rezerwa na podatek odroczony
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia
międzyokresowe bierne oraz pozostałe
zobowiązania, w tym:
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Oprocentowane kredyty i pożyczki
Rezerwy krótkoterminowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
Pasywa razem

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 14
stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2008 roku

JEDNOSTKOWE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku oraz 30 czerwca 2007 roku

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2008
w tysiącach złotych
(nie badane)

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2007
(dane porównywalne)
(nie badane)

Przychody ze sprzedaży

7.242.289

5.118.383

Koszt własny sprzedaży

(6.589.601)
--------652.688

(4.699.920)
--------418.463

2.086
(178.294)
(106.164)
(5.681)
--------364.635

31.196
(211.341)
(89.628)
(1.874)
--------146.816

593.793
(84.617)
--------873.811

279.221
(3.629)
--------422.408

(144.136)
---------

(36.814)
---------

729.675
==========

385.594
==========

6,42
6,42
-

3,39
3,39
-

Zysk brutto 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 z działalności
kontynuowanej

Zysk na jedną akcję (w złotych):
- podstawowy
- rozwodniony

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 14
stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2008 roku
JEDNOSTKOWE RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku oraz 30 czerwca 2007 roku

(w tysiącach złotych)

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2008
(nie badane)

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)/Zmniejszenie stanu należności
(Zwiększenie) stanu zapasów
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń
międzyokresowych biernych
Zwiększenie / (Zmniejszenie) stanu rezerw
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych
Pozostałe pozycje netto
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
(Zakup)/Sprzedaż aktywów finansowych
(Zakup)/Sprzedaż długoterminowych aktywów finansowych
Spłata udzielonych pożyczek
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
(Zakup)/Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych
Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie
Środki pieniężne nabyte w transakcji połączenia z LOTOS Partner
Sp. z o. o.
Pozostałe pozycje netto
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Zapłacone odsetki
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
- o ograniczonej możliwości dysponowania

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2007
(dane porównywalne)
(nie badane)

729.675

385.594

92.057
(94.363)
(131.137)
99.066
144.136
(119.388)
(160.825)
(461.568)

88.479
1.655
(201.502)
(26.916)
36.814
(8.855)
397.874
(477.822)

155.177
3.533
1.483
(269.487)
--------(11.641)
---------

(14.905)
(29.038)
(11.703)
(5.213)
--------134.462
---------

3.376
1.200
101.880
824
(235.469)
(482.327)

310
2.099
201.507
(57.538)
(330.227)

--------(610.516)
---------

22.038
(1.800)
--------(163.611)
---------

375.212
(8.495)
269.373
--------636.090
--------(5.313)
=========
8.620
=========
(274.136)
=========
(265.516)
=========
18.550

5.213
--------5.213
--------(1.655)
=========
(25.591)
=========
(118.984)
=========
(144.575)
=========
3.156

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 14
stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2008 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku oraz 30 czerwca 2007 roku

(w tysiącach złotych)
1 stycznia 2007
(dane porównywalne)
(badane)

Zysk netto za okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2007
Dywidendy dla akcjonariuszy z podziału
zysku za 2006 rok
Połączenie z LOTOS Partner Sp. z o. o.

Kapitał
podstawowy

Kapitał
zapasowy

Zyski
zatrzymane

Kapitały własne
razem

113.700

970.951

3.268.105

4.352.756

--------

--------

--------

--------

-

-

385.594

385.594

-

-

(40.932)
18.608

(40.932)
18.608

========

========

========

========

113.700
========

970.951
========

3.631.375
========

4.716.026
========

30 czerwca 2007
(dane porównywalne)
(nie badane)

1 stycznia 2008
(badane)

Zysk netto za okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2008
30 czerwca 2008
(nie badane)

113.700

970.951

3.990.864

5.075.515

--------

--------

--------

--------

========

========

729.675
========

729.675
========

113.700
========

970.951
========

4.720.539
========

5.805.190
========

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 14
stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2008 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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 22 września 2008 roku śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2008 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji.
Spółka sporządziła również śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2008 roku, które również w dniu 22 września 2008 roku zostało przez Zarząd
zatwierdzone do publikacji.
2.

Podstawa sporządzenia oraz zasady (polityka) rachunkowości

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia
30 czerwca 2008 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 związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSSF
przyjęte do stosowania w Unii Europejskiej”). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w Unii Europejskiej 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 2007 roku, bądź skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A. sporządzonym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku.
Zasady (polityki) 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 2007 roku.
Spółka w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 roku dokonała reklasyfikacji kosztów dotyczących
urządzeń nalewczych. Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2007 roku zmniejszeniu uległa wartość
kosztu własnego sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu odpowiednio o kwotę: 5.345 tysięcy złotych
i 1.104 tysięcy złotych, natomiast wartość kosztów sprzedaży zwiększyła się o kwotę 6.449 tysięcy złotych.
W rachunku przepływów pieniężnych Spółka w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 roku
dokonała reklasyfikacji ujęcia rozliczenia instrumentów finansowych. Spółka wcześniej ujmowała wartość
rozliczenia instrumentów finansowych w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej. W
niniejszym śródrocznym sprawdzaniu finansowym wartość rozliczenia instrumentów finansowych została ujęta
w przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej.
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Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
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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 2008 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.
6.

Informacja na temat emisji papierów wartościowych

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku nie miał miejsca wykup, spłata dłużnych i kapitałowych
papierów wartościowych.
7.

Informacja o wypłaconych dywidendach

Jak opisano w Nocie 27 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku, w dniu 30 czerwca 2008 roku Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału wyniku za 2007 rok. Zgodnie z treścią
uchwały zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku w kwocie 745.084 tysięcy złotych
podzielony został na:
- kapitał zapasowy Spółki w kwocie 742.584 tysięcy złotych,
- fundusz celowy Spółki na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych w kwocie
2.500 tysięcy złotych.
W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka zaprezentowała podzielony wynik w pozycji „Zyski
zatrzymane”. Dodatkowo podział wyniku na fundusz celowy został ujęty jako koszt okresu roku 2008 i
zaprezentowany w pozycji rezerwy krótkoterminowe.
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.
Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących Spółki, a następujące po zakończeniu okresu śródrocznego
zostały opisane w Nocie 44 Dodatkowych informacji i objaśnień do śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku.
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10.

Informacje o zmianach w strukturze jednostki

Nie nastąpiły żadne istotne zmiany w strukturze Spółki w ciągu okresu 6 miesięcy zakończonych dnia
30 czerwca 2008 roku poza opisaną poniżej:
1. Nabycie przez spółkę Petrobaltic S.A. akcji spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS
W dniu 12 czerwca 2008 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółką Petrobaltic S.A. umowę zbycia 8 milionów
akcji spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS stanowiących 20% kapitału zakładowego spółki.
Akcje, będące przedmiotem umowy, o łącznej wartości nominalnej 8 milionów NOK (tj. 3.376 tysięcy złotych
według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 12 czerwca 2008 roku), z których wynika
8 milionów głosów, są równe, niepodzielne i stanowią 20% kapitału zakładowego LOTOS Exploration and
Production Norge AS oraz są traktowane przez spółkę Petrobaltic S.A. jako inwestycja długoterminowa.
Spółka Petrobaltic S.A. nabyła akcje LOTOS Exploration and Production Norge AS za cenę rynkową równą
wartości nominalnej, wykorzystując własne środki finansowe.
W dniu 17 czerwca 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Petrobaltic S.A.
wyraziło zgodę na objęcie przez spółkę Petrobaltic S.A. 20% udziałów w spółce LOTOS Exploration and
Production Norge AS. Wyżej wymieniona zgoda była warunkiem koniecznym, aby transakcja zbycia przez
Grupę LOTOS S.A. 8 milionów akcji spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS stanowiących
20% kapitału zakładowego spółki na rzecz spółki Petrobaltic S.A. doszła do skutku.
Wartość ewidencyjna będących przedmiotem umowy aktywów LOTOS Exploration and Production Norge AS
w księgach rachunkowych Grupy LOTOS S.A. wynosiła 3.886 tysięcy złotych.
11.

Informacje o zmianach zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych

Informacje o istotnych zmianach zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych zostały opisane
w Nocie 42 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku.
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12.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi (jednostki zależne objęte konsolidacją,
jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności, jednostki zależne nie objęte
konsolidacją)

Transakcje z jednostkami powiązanymi są zawierane na typowych warunkach rynkowych.

(w tysiącach złotych)

Sprzedaż na rzecz
podmiotów
powiązanych

Zakupy od
podmiotów
powiązanych

Należności od
podmiotów
powiązanych

Zobowiązania wobec
podmiotów
powiązanych

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2008

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2008

Stan na dzień
30 czerwca 2008

Stan na dzień
30 czerwca 2008

Jednostki zależne objęte
konsolidacją

5.132.213

457.718

1.237.378

110.582

Jednostki stowarzyszone
wyceniane metodą praw
własności

-

1.588

-

105

11

21

2

-

5.132.224

459.327

1.237.380

110.687

Jednostki zależne nie
objęte konsolidacją
Razem

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku łączna wartość przychodów ze sprzedaży rzeczowego
majątku trwałego oraz wartości niematerialnych Grupy LOTOS S.A. na rzecz podmiotów powiązanych
wyniosła 116 tysięcy złotych.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku łączna wartość zakupów rzeczowego majątku trwałego
oraz wartości niematerialnych Grupy LOTOS S.A. od podmiotów powiązanych wyniosła 5.193 tysięcy złotych.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku łączna wartość przychodów finansowych Grupy LOTOS S.A.
wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 129.602 tysięcy złotych (w tym: 129.270
tysięcy złotych dywidendy i udziały w zyskach oraz 332 tysiące złotych - odsetki).
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku łączna wartość kosztów finansowych Grupy LOTOS S.A.
wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 511 tysięcy złotych (w tym: 510 tysięcy złotych
- strata ze zbycia akcji i 1 tysiąc złotych - koszty z tytułu odsetek).
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku łączna wartość pozostałych przychodów operacyjnych Grupy
LOTOS S.A. wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 55 tysięcy złotych (w tym,
50 tysięcy złotych - inne przychody operacyjne i 5 tysięcy złotych - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych).
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku nie wystąpiły pozostałe koszty operacyjne Grupy LOTOS
S.A. wynikające z transakcji z podmiotami powiązanymi.
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(w tysiącach złotych)

Sprzedaż na rzecz
podmiotów
powiązanych

Zakupy od
podmiotów
powiązanych

Należności od
podmiotów
powiązanych

Zobowiązania wobec
podmiotów
powiązanych

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2007

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2007

Stan na dzień
30 czerwca 2007

Stan na dzień
30 czerwca 2007

Jednostki zależne objęte
konsolidacją

6.206.669

343.580

967.682

24.859

Jednostki stowarzyszone
wyceniane metodą praw
własności

3

1.714

-

184

13

143

3

-

6.206.685

345.437

967.685

25.043

Jednostki zależne nie
objęte konsolidacją
Razem

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku łączna wartość przychodów ze sprzedaży rzeczowego
majątku trwałego oraz wartości niematerialnych Grupy LOTOS S.A. na rzecz podmiotów powiązanych
wyniosła 37 tysięcy złotych.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku łączna wartość zakupów rzeczowego majątku trwałego
oraz wartości niematerialnych Grupy LOTOS S.A. od podmiotów powiązanych wyniosła 2.576 tysięcy złotych.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku łączna wartość przychodów finansowych Grupy LOTOS S.A.
wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 200.856 tysięcy złotych (w tym, 199.866
tysięcy złotych - dywidendy i udziały w zyskach i 990 tysięcy złotych - odsetki).
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku nie wystąpiły koszty finansowe Grupy LOTOS S.A.
wynikające z transakcji z podmiotami powiązanymi.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku łączna wartość pozostałych przychodów operacyjnych Grupy
LOTOS S.A. wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 10 tysięcy złotych (inne
przychody operacyjne).
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych Grupy
LOTOS S.A. wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 58 tysięcy złotych (w tym,
11 tysięcy złotych - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych i 47 tysięcy złotych – pozostałe koszty
operacyjne).
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13.

Podpisy członków Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Grupy LOTOS S.A.

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. EkonomicznoFinansowych

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i
Rozwoju

Marek Sokołowski
Główny Księgowy

Tomasz Południewski
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