GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 3 i 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH
30 CZERWCA 2007 ROKU
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
GRUPA KAPITAŁOWA
GRUPY LOTOS S.A.
Przychody ze sprzedaży
Zysk operacyjny
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto
Zysk netto przypisany akcjonariuszom
jednostki dominującej
Zysk netto przypisany akcjonariuszom
mniejszościowym
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
Przepływy pieniężne netto razem

PLN’000
I i II kwartał
I i II kwartał
narastająco
narastająco
okres od 01.01.2007
okres od 01.01.2006
do 30.06.2007
do 30.06.2006
5.621.484
5.954.704
305.791
465.641
386.779
514.602
300.083
414.265

EUR’000
I i II kwartał
I i II kwartał
narastająco
narastająco
okres od 01.01.2007
okres od 01.01.2006
do 30.06.2007
do 30.06.2006
1.460.657
1.526.769
79.455
119.389
100.499
131.942
77.972
106.216

289.999

380.807

75.352

97.638

10.084

33.458

2.620

8.579

122.890

256.570

31.931

65.784

(251.173)

(188.399)

(65.263)

(48.305)

5.424
(124.154)

(9.383)
59.253

1.409
(32.260)

(2.406)
15.192

Stan na
30.06.2007
8.719.362

Stan na
31.12.2006
7.926.475

Stan na
30.06.2007
2.315.408

Stan na
31.12.2006
2.068.927

5.475.361

5.227.918

1.453.970

1.364.564

307.789
5.783.150

306.416
5.534.334

81.733
1.535.703

79.979
1.444.543

2,55

3,35

0,66

0,86

-

-

-

-

PLN’000
Aktywa razem
Kapitał własny przypisany
akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał własny akcjonariuszy
mniejszościowych
Kapitał własny razem
Podstawowy zysk
na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Rozwodniony zysk
na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

EUR’000

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

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

PLN’000
I i II kwartał
I i II kwartał
narastająco
narastająco
okres od 01.01.2007
okres od 01.01.2006
do 30.06.2006
do 30.06.2007
5.118.383
5.503.351
146.120
271.160
421.712
384.421
380.256
322.098

EUR’000
I i II kwartał
I i II kwartał
narastająco
narastająco
okres od 01.01.2007
okres od 01.01.2006
do 30.06.2007
do 30.06.2006
1.329.934
1.411.043
37.967
69.525
109.575
98.564
98.804
82.585

139.576

(83.891)

36.267

(21.509)

(163.513)

18.178

(42.486)

4.661

653
(65.060)

(6.650)

167
(16.681)

Stan na
31.12.2006
5.977.280
4.485.147

Stan na
30.06.2007
1.818.799
1.286.069

Stan na
31.12.2006
1.560.159
1.170.690

3,34

2,83

0,87

0,73

-

-

-

-

(25.592)
PLN’000
Stan na
30.06.2007
6.849.234
4.843.079

EUR’000
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE BILANSE
na dzień 30 czerwca 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku

(w tysiącach złotych)

30 czerwca 2007

31 grudnia 2006

(nie badane)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Inwestycje w nieruchomości
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa finansowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Pozostały majątek trwały
Aktywa trwałe razem

3.468.604
491.553
67.059
55.193
4.706
35.527
23.607
30.609
25.252
---------4.202.110
----------

3.500.285
148.018
67.058
55.858
4.849
83.381
23.642
32.057
30.111
--------3.945.259
---------

2.212.586

1.707.442

1.422.506
1.973
42.637
49.250
764.318
---------4.511.297
---------5.955
----------

1.276.475
33.068
13.562
203.531
772.387
--------3.973.397
--------7.819
---------

==========
8.719.362
==========

==========
7.926.475
==========

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

Aktywa razem
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE BILANSE
na dzień 30 czerwca 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku

(w tysiącach złotych)

30 czerwca 2007

31 grudnia 2006

(nie badane)
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane
Różnice kursowe z przeliczenia
Kapitał własny przypisany
akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych
Kapitał własny razem

113.700
970.951
4.396.019
(5.309)
----------

113.700
970.951
4.146.823
(3.556)
----------

5.475.361
---------307.789
---------5.783.150
----------

5.227.918
---------306.416
---------5.534.334
----------

309.283
208.854
204.336
9.070
---------731.543
----------

330.706
208.082
201.064
10.801
---------750.653
----------

1.815.734
28.013
339.282
48.443
1.210
---------2.204.669
---------2.936.212
==========
8.719.362
==========

1.385.106
3.413
173.526
80.579
2.277
---------1.641.488
---------2.392.141
==========
7.926.475
==========

Zobowiązania długoterminowe
Oprocentowane kredyty i pożyczki
Rezerwy długoterminowe
Rezerwa na podatek odroczony
Pozostałe zobowiązania finansowe i inne
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
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT
za okresy 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku i 30 czerwca 2006 roku

(w tysiącach złotych)

3 miesiące
zakończone
30 czerwca 2007

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2007

3 miesiące
zakończone
30 czerwca 2006

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2006

(dane porównywalne)

(dane porównywalne)

(nie badane)

(nie badane)

(nie badane)

(nie badane)

Przychody ze sprzedaży

3.073.489

5.621.484

3.265.058

5.954.704

Koszt własny sprzedaży

(2.578.138)
--------495.351

(4.851.753)
--------769.731

(2.695.412)
--------569.646

(5.043.632)
--------911.072

13.044
(169.692)
(74.834)
(11.007)
--------252.862

47.011
(335.024)
(148.399)
(27.528)
--------305.791

3.510
(149.080)
(83.259)
(5.880)
--------334.937

9.057
(290.437)
(145.400)
(18.651)
--------465.641

57.074
(4.054)

95.283
(14.283)

42.244
(12.473)

72.915
(23.950)

(10)
--------305.872

(12)
--------386.779

45
--------364.753

(4)
--------514.602

(68.626)
---------

(86.696)
---------

(68.126)
---------

(100.337)
---------

237.246
==========

300.083
==========

296.627
=========

414.265
=========

277.918

380.807

18.709
=========
296.627
=========

33.458
=========
414.265
=========

2,44
-

3,35
-

Zysk brutto na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk operacyjny
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udział w inwestycjach
w jednostkach stowarzyszonych
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Zysk netto z działalności
kontynuowanej
Przypisany:
Akcjonariuszom jednostki
dominującej
Akcjonariuszom
mniejszościowym

Zysk netto na jedną akcję
- podstawowy
- rozwodniony

233.970
3.276
==========
237.246
==========

2,06
-

289.999
10.084
==========
300.083
==========

2,55
-
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku i 30 czerwca 2006 roku

(w tysiącach złotych)

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2007
(nie badane)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk netto
Korekty o pozycje:
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja
Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy zapłacone netto
(Zysk) / strata z tytułu działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy zapłacony
Podatek dochodowy bieżącego okresu
(Zwiększenie) stanu należności
(Zwiększenie) stanu zapasów
Zwiększenie stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych
(Zmniejszenie) / Zwiększenie stanu rezerw
(Zwiększenie) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych
Pozostałe pozycje netto
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2006
(dane porównywalne)

(nie badane)

300.083

414.265

12
150.113
(550)
3.035
29.328
(26.282)
86.697
(199.324)
(505.160)
341.177
(27.767)
(28.472)
---------

4
147.953
(1.398)
6.789
(7.607)
(147.425)
100.337
(272.196)
(179.823)
219.352
3.458
(26.321)
(818)
---------

122.890
---------

256.570
---------

2.173
8.331
(101.047)
182.926
(343.556)
--------(251.173)
---------

2.154
4.629
(325.382)
128.527
1.673
--------(188.399)
---------

37.219
(9.184)
(9.580)
(8.593)
(4.438)
--------5.424
--------(1.295)
=========
(124.154)
=========
624.165
=========
500.011
=========
29.183

66.376
(64.156)
(10.686)
(917)
--------(9.383)
--------465
=========
59.253
=========
767.794
=========
827.047
=========
22.179

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
(Zakup) / Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych
(Zakup) / Sprzedaż krótkoterminowych aktywów finansowych
Pozostałe pozycje netto
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek
Zapłacone odsetki
Zapłacone dywidendy – akcjonariuszom mniejszościowym
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
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku i 30 czerwca 2006 roku

(w tysiącach złotych)

1 stycznia 2006

Zysk netto za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2006
Dywidenda
Pozostałe
30 czerwca 2006
(dane porównywalne)
(nie badane)
1 stycznia 2007

Zysk netto za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2007
Dywidenda
Zmiany w strukturze Grupy
Kapitałowej
Pozostałe
30 czerwca 2007
(nie badane)

Kapitał
podstawowy

Kapitał
zapasowy

Zyski
zatrzymane

Różnice
kursowe

Kapitał własny
przypisany
akcjonariuszom
jednostki dominującej

113.700
--------

970.951
--------

3.466.911
--------

2.266
------

4.553.828
----------

254.281
----------

4.808.109
----------

========

========

380.807
========

1.769
======

380.807
1.769
==========

33.458
(2.520)
==========

414.265
(2.520)
1.769
==========

113.700
========

970.951
========

3.847.718
========

4.035
======

4.936.404
==========

285.219
==========

5.221.623
==========

113.700
--------

970.951
--------

4.146.823
--------

(3.556)
------

5.227.918
----------

306.416
----------

5.534.334
----------

-

-

289.999
(40.932)

-

289.999
(40.932)

10.084
(8.593)

300.083
(49.525)

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

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

129
========
4.396.019
========

(1.753)
======
(5.309)
======

129
(1.753)
==========
5.475.361
==========

(118)
==========
307.789
==========

11
(1.753)
==========
5.783.150
==========

Kapitał własny
akcjonariuszy
mniejszościowych

Kapitał własny
razem
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GRUPA LOTOS S.A.
BILANSE JEDNOSTKOWE
na dzień 30 czerwca 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku

(w tysiącach złotych)

30 czerwca 2007

31 grudnia 2006

(nie badane)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Wartości niematerialne
Aktywa finansowe
Aktywa trwałe razem

1.989.920
449.532
48.017
683.014
---------3.170.483
----------

1.996.769
122.558
45.800
696.004
--------2.861.131
---------

2.054.454

1.575.668

1.506.939
-

1.533.448
15.182

14.635
29.628
73.095
---------3.678.751
----------

2.348
3.360
1.325
--------3.116.149
---------

==========

==========

6.849.234
==========

5.977.280
==========

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

Aktywa razem
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GRUPA LOTOS S.A.
BILANSE JEDNOSTKOWE
na dzień 30 czerwca 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku

(w tysiącach złotych)

30 czerwca 2007

31 grudnia 2006

(nie badane)
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane
Kapitał własny razem

113.700
970.951
3.758.428
--------4.843.079
---------

113.700
970.951
3.400.496
--------4.485.147
---------

18.961
168.991
--------187.952
---------

15.150
165.952
--------181.102
---------

1.582.039
13.372
217.670
18.494
--------1.818.203
--------2.006.155
==========
6.849.234
==========

1.146.367
120.309
44.355
--------1.311.031
--------1.492.133
==========
5.977.280
==========

Zobowiązania długoterminowe
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
Oprocentowane kredyty i pożyczki
Rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
Pasywa razem
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GRUPA LOTOS S.A.
JEDNOSTKOWE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT
za okresy 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku i 30 czerwca 2006 roku

(w tysiącach złotych)

3 miesiące
zakończone
30 czerwca 2007

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2007

3 miesiące
zakończone
30 czerwca 2006

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2006

(dane porównywalne)

(dane porównywalne)

(nie badane)

(nie badane)

(nie badane)

(nie badane)

Przychody ze sprzedaży

2.747.592

5.118.383

2.980.817

5.503.351

Koszt własny sprzedaży

(2.449.480)
--------298.112

(4.705.265)
--------413.118

(2.622.310)
--------358.507

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

3.576
(98.498)
(46.878)
(1.035)
--------155.277

30.146
(204.892)
(90.378)
(1.874)
--------146.120

542
(90.215)
(44.852)
(639)
--------223.343

885
(185.607)
(82.074)
(1.791)
--------271.160

250.022
1.898
--------407.197

279.221
(3.629)
--------421.712

96.377
(442)
--------319.278

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

(41.535)
---------

(41.456)
---------

(48.814)
---------

(62.323)
---------

365.662
==========

380.256
==========

270.464
=========

322.098
=========

3,22
-

3,34
-

2,38
-

2,83
-

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 netto na jedną akcję
- podstawowy
- rozwodniony
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GRUPA LOTOS S.A.
JEDNOSTKOWE RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku i 30 czerwca 2006 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) z tytułu działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy bieżącego okresu
Podatek dochodowy zapłacony
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu należności
(Zwiększenie) stanu zapasów
Zwiększenie stanu zobowiązań i rozliczeń
międzyokresowych biernych
(Zmniejszenie)/Zwiększenie 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
Sprzedaż aktywów finansowych
Dywidendy i odsetki otrzymane
(Zakup) środków trwałych i wartości niematerialnych
Sprzedaż/(Zakup) 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
- o ograniczonej możliwości dysponowania

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2007

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2006
(dane porównywalne)

(nie badane)

(nie badane)

380.256

322.098

88.479
1.655
(201.502)
(26.606)
41.456
(9.863)
298.163
(477.822)

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

84.042
(27.987)
(10.695)
--------139.576
---------

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

201.507
(60.384)
24.137
(328.773)
--------(163.513)
---------

82
120.852
29.670
(122.826)
(4.301)
(5.299)
--------18.178
---------

----------------(1.655)
=========
(25.592)
=========
(118.984)
=========
(144.576)
3.156

653
--------653
--------=========
(65.060)
=========
298.981
=========
233.921
-
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku i 30 czerwca 2006 roku

(w tysiącach złotych)
1 stycznia 2006
Zysk netto za okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2006

Kapitał
podstawowy

Kapitał
zapasowy

Zyski
zatrzymane

Kapitały własne
razem

113.700

970.951

2.993.782

4.078.433

--------

--------

--------

--------

-

-

322.098

322.098

========

========

========

========

113.700
========

970.951
========

3.315.880
========

4.400.531
========

30 czerwca 2006
(dane porównywalne)

(nie badane)
1 stycznia 2007
Zysk netto za okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2007
Dywidenda
Połączenie z LOTOS Partner Sp. z o.o.*
30 czerwca 2007
(nie badane)

113.700

970.951

3.400.496

4.485.147

--------

--------

--------

--------

-

-

380.256
(40.932)

380.256
(40.932)

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

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

18.608
========
3.758.428
========

18.608
========
4.843.079
========

*

Patrz Nota 10 Not objaśniających do niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sporządzonego za okresy 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES 3 i 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH
30 CZERWCA 2007 ROKU
1.

Informacje ogólne

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”), będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 18 września
1991 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (obecnie Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) w dniu 10 kwietnia 2002 roku, pod numerem
KRS 0000106150. Spółce nadano numer statystyczny REGON 190541636.
Siedziba Jednostki Dominującej mieści się na ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk.
W 2003 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydziału Gospodarczego Krajowego
Rejestru Sądowego z dnia 28 maja 2003 roku została dokonana zmiana nazwy Rafinerii Gdańskiej Spółka
Akcyjna na Grupa LOTOS Spółka Akcyjna.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy
naftowej oraz ich sprzedaż hurtowa i detaliczna. Grupa prowadzi również działalność w zakresie pozyskiwania
oraz eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
2.

Skład Grupy Kapitałowej

Nazwa podmiotu

Siedziba

Przedmiot działalności

Metoda
konsolidacji/
wyceny
udziałów

Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
30.06.2007

31.12.2006

30.06.2006

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

- (1)

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

Podmiot dominujący

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

Wytwarzanie i
przetwarzanie produktów
rafinacji ropy naftowej
Nie dotyczy
(głównie paliw) oraz ich
sprzedaż hurtowa

Spółki bezpośrednio zależne

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Partner Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Gaz S.A. (2)
(dawniej LOTOS Mazowsze S.A.)

Mława

LOTOS Oil S.A.

Gdańsk

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Ekoenergia S.A.

Gdańsk

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Gdańsk

Sprzedaż hurtowa,
detaliczna paliw, lekkiego
oleju opałowego,
zarządzanie siecią stacji
paliw LOTOS
Sprzedaż paliw i obsługa
detalicznych sieci
koncernów
zagranicznych, obsługa
logistyczna
Sprzedaż LPG
Produkcja i sprzedaż
olejów smarowych i
smarów oraz krajowa
sprzedaż olejów
bazowych
Produkcja i sprzedaż
asfaltów
Realizacja budowy
podstawowych instalacji
PKRT; spółka nie
rozpoczęła działalności
operacyjnej
Transport kolejowy
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Nazwa podmiotu

Siedziba

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Lab Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Straż Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Ochrona Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Parafiny Sp. z o.o.

Jasło

LOTOS Tank Sp. z o.o.

Jasło

LOTOS Czechowice S.A.
(spółka posiada swoją grupę
kapitałową, dawniej Rafineria
Czechowice S.A. (5))

Czechowice

LOTOS Jasło S.A. (spółka
posiada swoją grupę kapitałową,
dawniej Rafineria Jasło S.A. (7))

Jasło

Petrobaltic S.A. (spółka posiada
swoją grupę kapitałową)

Gdańsk

UAB LOTOS Baltija

Litwa

BiproRaf Sp. z o.o.

Gdańsk

Rafineria Nafty
Glimar S.A.w upadłości

Gorlice

LOTOS Hydrokompleks
Sp. z o.o.

Gorlice

LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o.

Gorlice

Przedmiot działalności
Działalność w zakresie
utrzymania ruchu
mechanicznego,
elektrycznego i
automatyki,
wykonawstwo remontów
Wykonywanie analiz
laboratoryjnych
Ochrona
przeciwpożarowa
Ochrona mienia i osób
Sprzedaż i produkcja mas
parafinowych
Handel hurtowy
produktami naftowymi
Magazynowanie i
dystrybucja paliw (6)

Metoda
konsolidacji/
wyceny
udziałów

30.06.2007

31.12.2006

30.06.2006

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00% (3)

87,44%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00% (4)

86,01%

86,01%

pełna

80,04%

80,04%

80,04%

80,01%

80,01%

80,01%

69,00%

69,00%

69,00%

100,00%

100,00%

100,00%

- (8)

50,00%

50,00%

91,54%

91,54%

91,54%

100,00%

100,00%

100,00%

86,91%

86,91%

89,66%

Wytwarzanie i
przetwarzanie produktów
rafinacji ropy naftowej
pełna
oraz ich sprzedaż hurtowa
i detaliczna
Pozyskiwanie oraz
eksploatacja złóż ropy
pełna
naftowej i gazu ziemnego
Obrót hurtowy i
detaliczny olejami
smarowymi m.in. na
wyłączenie
terenie Litwy i Białorusi,
Ukrainy i Łotwy
Usługi projektowe dla
wyłączenie
przemysłu naftowego
wyłączenieDziałalność rafineryjna
brak
(obecnie wstrzymana z
sprawowania
powodu upadłości spółki)
kontroli
Realizacja budowy oraz
późniejsza eksploatacja
instalacji Hydrokompleks; wyłączenie
spółka nie rozpoczęła
działalności operacyjnej
Doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności
pełna
gospodarczej i
zarządzania

Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym

Spółki pośrednio zależne
CzechowiceDziedzice
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. (9) Czechowice(dawniej RCParafiny Sp. z o.o.) Dziedzice
CzechowiceRCRemo Sp. z o.o.
Dziedzice
CzechowiceCBA Racer Sp. z o.o.
Dziedzice
CzechowiceRCSerwis Sp. z o.o.
Dziedzice
RCPaliwa Sp. z o.o. w
Czechowice(13)
likwidacji
Dziedzice
Rafineria Jasło Monto-Rem
Jasło
Sp. z o.o.
Plastekol Organizacja Odzysku
Jasło
S.A.
RCEkoenergia Sp. z o.o

Działalność usługowa

pełna

80,04%

80,04%

80,04%

Brak działalności
operacyjnej

pełna

80,04%

80,04%

80,04%

Działalność usługowa

-

-

- (10)

100,00%

Działalność usługowa

-

-

- (11)

80,04%

Działalność usługowa

(12)

86,91%

86,91%

89,66%

80,04%

80,04%

80,04%

Działalność handlowa (nie metoda praw
została rozpoczęta)
własności
Działalność usługowa

pełna

-

-(10)

100,00%

Działalność usługowa

pełna

53,61%

53,61%

53,61%
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Nazwa podmiotu

Siedziba

Przedmiot działalności

Metoda
konsolidacji/
wyceny
udziałów

30.06.2007

31.12.2006

30.06.2006

Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym

Rafineria Jasło
Sped-Kol Sp. z o.o.

Jasło

Brak działalności
operacyjnej - dzierżawa
majątku na rzecz
LOTOS Kolej

wyłączenie

-

-(14)

80,01%

Petrosoft.pl Technologie
Informatyczne Sp. z o.o.

Jasło

Działalność usługowa

wyłączenie

80,01%

80,01%

80,01%

Jasło

Działalność handlowa
majątek wniesiony w
zamian za udziały
na rzecz spółki LOTOS
Parafiny

wyłączenie

80,01%

80,01%

80,01%

Cypr

Działalność usługowa

pełna

68,93%

68,93%

68,93%

wyłączenie

69,00%

69,00%

69,00%

Chemipetrol Sp. z o.o.

Miliana Shipping Company Ltd.
Aphrodite Offshore Services
Ltd.

Antyle
Działalność usługowa
Holenderskie

(1)
Jak opisano w Nocie 10 Not objaśniających do niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w dniu 29 czerwca
2007 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
zarejestrowane zostało połączenie Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o.
(2)
Zmiana nazwy z dniem 5 lipca 2007 roku na LOTOS Gaz S.A.
(3)
W dniu 20 grudnia 2006 roku na podstawie umowy sprzedaży udziałów Grupa LOTOS S.A. nabyła pozostałą część (12,56%) udziałów w
spółce LOTOS Ochrona Sp. z o.o. (patrz Nota 10 Not objaśniających do niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego)
(4)
Jak opisano w Nocie 10 Not objaśniających do niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w dniu 11 kwietnia
2007 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółką LOTOS Jasło S.A. umowę zakupu 700 udziałów spółki LOTOS Tank Sp. z o.o.
(5)
W dniu 19 grudnia 2005 roku Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował zmianę firmy spółki z Rafineria Czechowice S.A. na LOTOS
Czechowice S.A.
(6)

Z dniem 31 marca 2006 roku Spółka zaprzestała przerobu ropy naftowej.

(7)

W dniu 2 stycznia 2006 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował zmianę firmy spółki z Rafineria Jasło S.A. na LOTOS Jasło S.A.

(8)

Jak opisano w Nocie 10 Not objaśniających do niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w dniu 15 stycznia
2007 roku Grupa LOTOS S.A. zbyła na rzecz KTI Poland S.A. z siedzibą w Warszawie 35 udziałów spółki Przedsiebiorstwo ProjektowoUsługowe BiproRaf Sp. z o.o. (PPU BiproRaf Sp. z o.o.) za cenę 2.750 tysięcy złotych.
(9)

Zmiana nazwy z dniem 10 maja 2006 roku na LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

(10)

W dniu 30 czerwca 2006 roku nastąpiło przejęcie przez LOTOS Serwis Sp. z o.o. spółki Rafineria Jasło Monto-Rem Sp. z o.o. z siedzibą
w Jaśle oraz RC Remo Sp. z o.o. z siedzibą Czechowicach Dziedzicach.

(11)

W dniu 28 grudnia 2006 roku nastąpiła inkorporacja spółki CBA Racer Sp. z o.o. przez spółkę LOTOS Czechowice S.A.

(12)

Udziały wniesione aportem w dniu 2 stycznia 2006 roku przez LOTOS Czechowice S.A. do LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.

(13)

Na mocy postanowienia z dnia 27 listopada 2006 roku wydanego na wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego z dnia 9 listopada
2006 roku wpisano otwarcie postępowania likwidacyjnego do rejestru spółki RC Paliwa Sp. z o.o., prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS.
(14)

W dniu 8 marca 2007 roku spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy KRS.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku, 31 grudnia 2006 roku, 30 czerwca 2006 roku udział w ogólnej liczbie głosów
posiadanych przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek.
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3.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

Skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz na dzień publikacji niniejszego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego był następujący:
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny – Paweł Olechnowicz,
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych – Mariusz Machajewski,
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu – Jarosław Kryński,
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju – Marek Sokołowski.
W dniu 28 maja 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. odwołało Pana Jacka
Tarnowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. i powołało:
− Jana Stefanowicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., który pełnił dotychczas
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.,
− Martę B.Busz na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.,
− Izabelę Emerling na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz na dzień publikacji niniejszego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego był następujący:
−
−
−
−
−
−
−

4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jan Stefanowicz,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Henryk Siodmok,
Członek Rady Nadzorczej – Beata Zawadzka,
Członek Rady Nadzorczej – Marta B.Busz,
Członek Rady Nadzorczej – Izabela Emerling,
Członek Rady Nadzorczej – Jacek Mościcki,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Grzegorz Szczodrowski.

Zasady prezentacji

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF przyjętymi do
stosowania w Unii Europejskiej. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa
(„MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej
sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie
przygotowania niniejszego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie ze
zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2006
sporządzonym według MSSF. Śródroczny wynik finansowy nie powinien być traktowany jako wyznacznik
wyniku finansowego za cały rok finansowy.
Zaprezentowane dane finansowe na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych tą
datą, jak również porównywalne dane finansowe na dzień 30 czerwca 2006 roku oraz za okres 3 i 6 miesięcy
zakończonych tą datą, zawarte w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie
podlegały badaniu audytora.
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W niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Jednostka Dominująca ujęła dane
finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu
"Petrobaltic" ("GK Petrobaltic") za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2007 roku przyjmując, że GK
Petrobaltic wykazuje udziały swojej spółki stowarzyszonej Naftos Gavyba („NG”) według metody praw
własności według stanu na 31 grudnia 2006 roku. Podstawą do ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym wartości NG odpowiadającej ilości posiadanych przez Petrobaltic udziałów w NG było
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NG („Grupa NG”) sporządzone w oparciu o
zasady rachunkowości obowiązujące na Litwie.
Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
jest złoty polski. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich
złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji
przez Zarząd w dniu 10 sierpnia 2007 roku.
5.

Zasady rachunkowości

Przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółka zastosowała takie same
zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku (patrz Nota 10 Dodatkowych informacji i objaśnień do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 sporządzonego według MSSF).
Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku w wyniku zmian dokonanych przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości zmieniony został standard:
− Zmiana do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, Ujawnianie informacji na temat kapitału.
Następujące standardy i interpretacje weszły w życie od dnia 1 stycznia 2007 roku:
− MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji,
− Interpretacja KIMSF 7 Zastosowanie metody przekształcenia w ramach MSR 29 Sprawozdawczość
finansowa w warunkach hiperinflacji,
− Interpretacja KIMSF 8 Zakres MSSF 2,
− Interpretacja KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych,
− Interpretacja KIMSF 10 Śródroczna sprawozdawczość finansowa a utrata wartości.
Spółka dokonała weryfikacji nowych interpretacji, standardów oraz zmian do standardów już istniejących.
Nowe interpretacje, standardy oraz zmiany do istniejących standardów nie mają istotnego wpływu na stosowane
przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości.
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły
jeszcze w życie:
− Zmiana do MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku, nie została
jeszcze przyjęta do stosowania przez Unię Europejską),
− MSSF 8 Segmenty operacyjne (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia
2009 roku),
− Interpretacja KIMSF 11 Wydanie akcji w ramach Grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych (ma
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 marca 2007 roku),
− Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane (ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku).
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Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na
stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości.
Grupa nie sporządza informacji dotyczących segmentów działalności, ponieważ nie spełnia wymogów
określonych przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów
działalności”.
6.

Zasady przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 30 czerwca 2007 roku,
użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 3,7658 PLN. Pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za 2
kwartały 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).
W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2006 roku,
użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj.1 EUR = 3,8312 PLN.
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane
finansowe" za 2 kwartały narastająco 2006 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,9002 PLN (według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni
dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku).
7.

Działalność w okresie śródrocznym

Działalność Grupy nie wykazuje sezonowości lub cykliczności w okresie śródrocznym.
8.

Dywidendy

W dniu 28 maja 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę o podziale
zysku Grupy LOTOS S.A. za 2006 rok. Zgodnie z przyjętą uchwałą zysk netto Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2006 roku w kwocie 406.714 tysięcy złotych przeznacza się na:
– kapitał zapasowy Spółki – kwotę w wysokości 365.782 tysięcy złotych,
– wypłatę dywidendy – kwotę w wysokości 40.932 tysięcy złotych.
Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 31 lipca 2007 roku.
9.

Zysk przypadający na jedną akcję
6 miesięcy zakończonych

30 czerwca 2007
(nie badane)
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki
dominującej w tysiącach złotych (A)
Średnioważona liczba akcji w tysiącach sztuk (B)
Zysk na jedną akcję (A/B) (w złotych)

6 miesięcy zakończonych
30 czerwca 2006
(dane porównywalne)
(nie badane)

289.999

380.807

113.700

113.700

=============

=============

2,55

3,35
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10.

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Podwyższenie kapitału zakładowego w LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
W dniu 19 stycznia 2007 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki LOTOS
Park Technologiczny Sp. z o.o. do wysokości 17.307 tysięcy złotych. Po podwyższeniu kapitał zakładowy
spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. dzieli się na 34.634 udziały o wartości nominalnej 500 złotych za
jeden udział, z których wynika 34.634 głosów. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze wniesienia przez
spółkę LOTOS Jasło S.A. aportu o wartości 4.933 tysięcy złotych. Wartość ewidencyjna stanowiących
przedmiot aportu aktywów w księgach rachunkowych spółki LOTOS Jasło S.A. wynosi 2.323,5 tysięcy złotych.
Po zarejestrowaniu podwyższenia struktura kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z
o.o. kształtuje się następująco:
- LOTOS Jasło S.A. posiada 9.866 udziałów o łącznej wartości 4.933 tysięcy złotych,
- Grupa LOTOS S.A. posiada 9.500 udziałów o łącznej wartości 4.750 tysięcy złotych,
- LOTOS Czechowice S.A. posiada 9.782 udziałów o łącznej wartości 4.891 tysięcy złotych,
- CBA Racer Sp. z o.o. posiada 2.532 udziałów o łącznej wartości 1.266 tysięcy złotych,
- LOTOS Serwis Sp. z o.o. posiada 2.834 udziałów o łącznej wartości 1.417 tysięcy złotych,
- Kolaja&Partners Sp. z o.o. posiada 100 udziałów o łącznej wartości 50 tysięcy złotych.

Zmiana struktury kapitału zakładowego LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
W dniu 31 stycznia 2007 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę struktury kapitału zakładowego spółki
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
wynosi 17.307 tysięcy złotych i dzieli się na 34.614 równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500
złotych za jeden udział, z których wynika 34.614 głosów. Zmiana struktury kapitału nastąpiła w drodze
inkorporacji spółki CBA Racer Sp. z o.o. przez spółkę LOTOS Czechowice S.A., w wyniku czego spółka
LOTOS Czechowice S.A. stała się właścicielem łącznie 35,58% udziałów w kapitale zakładowym spółki
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Po zarejestrowaniu zmiany struktura kapitału zakładowego spółki
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. kształtuje się następująco:
- LOTOS Czechowice S.A. posiada 12.314 udziałów o łącznej wartości 6.157 tysięcy złotych,
- LOTOS Jasło S.A. posiada 9.866 udziałów o łącznej wartości 4.933 tysięcy złotych,
- Grupa LOTOS S.A. posiada 9.500 udziałów o łącznej wartości 4.750 tysięcy złotych,
- LOTOS Serwis Sp. z o.o. posiada 2.834 udziałów o łącznej wartości 1.417 tysięcy złotych,
- Kolaja&Partners Sp. z o.o. posiada 100 udziałów o łącznej wartości 50 tysięcy złotych.
Transakcja zbycia udziałów w jednostce stowarzyszonej Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
BiproRaf Sp. z o.o.
W dniu 15 stycznia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. zbyła na rzecz KTI Poland S.A. z siedzibą w Warszawie 35
udziałów spółki Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe BiproRaf Sp. z o.o. (PPU BiproRaf Sp. z o.o.). Zbyte
udziały o łącznej wartości nominalnej 35 tysięcy złotych są równe i niepodzielne, stanowiły 50% kapitału
zakładowego PPU BiproRaf Sp. z o.o. Grupa LOTOS S.A. zbyła udziały PPU BiproRaf Sp. z o.o. za cenę 2.750
tysięcy złotych. Opisywana transakcja wynika z realizacji programu porządkowania struktury Grupy
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
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Zmiana struktury kapitału zakładowego LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
W dniu 8 marca 2007 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę struktury kapitału zakładowego spółki LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy spółki LOTOS Ochrona Sp. z o.o. wynosi 302,5 tysięcy złotych i dzieli się na 605 równych i
niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych za jeden udział, z których wynika 605 głosów.
Zmiana struktury kapitału nastąpiła na podstawie podpisanej w dniu 20 grudnia 2006 roku umowy sprzedaży
udziałów spółki LOTOS Ochrona Sp. z o.o. przez udziałowców mniejszościowych na rzecz Grupy LOTOS S.A.
W wyniku transakcji Grupa LOTOS S.A. objęła 12,56% udziałów, stając się właścicielem łącznie 100%
udziałów w kapitale zakładowym spółki LOTOS Ochrona Sp. z o.o. (przed ww. transakcją Grupa LOTOS S.A.
posiadała 87,44% kapitału zakładowego spółki LOTOS Ochrona Sp. z o.o.).
Nabycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów spółki LOTOS Tank Sp. z o.o.
W dniu 11 kwietnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółką LOTOS Jasło S.A. umowę zakupu 700
udziałów spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. Udziały, których dotyczy powyższa umowa, o łącznej wartości
nominalnej 350 tysięcy złotych, są równe, niepodzielne i stanowią 70% kapitału zakładowego LOTOS Tank Sp.
z o.o. Grupa LOTOS S.A. nabyła udziały LOTOS Tank Sp. z o.o. za cenę 642,5 tysięcy złotych wykorzystując
własne środki finansowe. W wyniku transakcji Grupa LOTOS S.A. stała się właścicielem 1.000 udziałów
stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. Nabycie udziałów spółki przez Grupę
LOTOS S.A. jest elementem realizacji strategii i wynika z wdrażanego konsekwentnie programu porządkowania
struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz programu restrukturyzacji Rafinerii Południowych.
Wartość ewidencyjna będących przedmiotem umowy aktywów w księgach rachunkowych LOTOS Jasło S.A.
wynosiła 355,2 tysięcy złotych.
Połączenie Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o.
W dniu 27 lutego 2007 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. podpisał plan połączenia Grupy LOTOS S.A. i LOTOS
Partner Sp. z o.o. sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie Grupy LOTOS
S.A. i LOTOS Partner Sp. z o.o. zostało dokonane w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego
majątku LOTOS Partner Sp. z o.o. na Grupę LOTOS S.A. Z uwagi na fakt, że spółka przejmująca posiadała
100% udziałów w spółce przejmowanej, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 k.s.h., tj.
bez podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 czerwca 2007
roku zostało zarejestrowane połączenie Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o.
Połączenie spółek jest elementem restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. mającej na celu
między innymi uproszczenie jej struktury organizacyjnej. Powyższy program restrukturyzacji umożliwić ma
bardziej elastyczne działania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz umożliwić jej szybsze reagowanie na
zmiany w otoczeniu rynkowym. Połączenie Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o. jest elementem
realizacji założeń restrukturyzacji pionu handlowego całej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. i nie
powinno mieć istotnego wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
Połączenie Grupy LOTOS S.A. oraz LOTOS Partner Sp. z o.o. zostało rozliczone metodą nabycia udziałów.
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11.

Dodatkowe informacje

Koncesja na eksploatację gazowego złoża B4
W dniu 19 lipca 2007 roku do Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic" S.A.
wpłynęła wydana przez Ministra Środowiska, koncesja z dnia 11 maja 2007 roku na wydobywanie gazu ziemnego
gazolinowego ze złoża B4. Koncesja została udzielona na okres 25 lat. Rozpoczęcie działalności objętej koncesją
powinno nastąpić nie później niż w ciągu 24 miesięcy, licząc od daty udzielenia koncesji. W dniu 11 maja 2007
roku Minister Środowiska podpisał również z PPiEZRiG "Petrobaltic" S.A. umowę o ustanowienie użytkowania
górniczego w celu wydobywania gazu ziemnego gazolinowego ze złoża B4. Umowa określa warunki jakie
powinny być spełnione przez podmiot gospodarczy korzystający z koncesji. Złoże B4 położone jest na obszarze
polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego, około 104 km na północny-wschód od Łeby. Zasoby
przemysłowe gazu ziemnego gazolinowego wynoszą w nim około 2.000 milionów m3.

Realizacja Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT) - podpisanie Kontraktu EPCM (na
projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową instalacji pomocniczych i infrastruktury w
ramach PKRT)
W dniu 19 czerwca 2007 roku Grupa LOTOS S.A. oraz firma FLUOR S.A. podpisały kontrakt EPCM na
projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową instalacji pomocniczych i infrastruktury w
ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT, Program). Budowa instalacji PKRT
umożliwi Spółce sprostanie wymogom Unii Europejskiej dotyczącymi jakości olejów napędowych, które wejdą
w życie w 2009 roku. Zakres realizacji jest dostosowany do planowanej zdolności przerobowej ropy naftowej na
poziomie 10,5 miliona ton rocznie. Realizacja kontraktu będzie trwała 34 miesiące. Kontrakt stanowi element
strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., która zapewnia budowę instalacji produkcyjnych
PKRT. Celem Programu jest zwiększenie zdolności przerobowej rafinerii w Gdańsku o około 75%, czyli do
10,5 miliona ton ropy naftowej rocznie przy wyższym współczynniku konwersji. Wyżej wymieniony kontrakt to
drugi z szeregu kontraktów, których podpisanie jest planowane w ramach realizacji programu PKRT. W
związku z zakończeniem fazy przygotowawczej projektu Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż realizacja
projektu PKRT została podzielona na etapy:
Pierwszy - zakładający realizację do 2010 roku następujących instalacji w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w
Gdańsku:
- instalacja destylacji ropy (CDU),
- instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS),
- instalacja hydrokrakingu (MHC),
- instalacja przerobu ciężkiej pozostałości (PCP),
- wytwórnia wodoru,
- kompleks aminowo-siarkowy.
Następny etap zakłada realizację instalacji zgazowania ciężkiej pozostałości po przerobie ropy naftowej po 2012
roku.
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Modyfikacja harmonogramu realizacji projektu ma na celu zwiększenie efektywności oraz bezpieczeństwa
realizacji PKRT. Aktualna struktura projektu daje możliwość:
- zmniejszenia ryzyka wynikającego z deficytu siły roboczej, materiałów i ograniczonej dostępności usług
wykonawczych,
- obniżenia kosztów projektu oraz lepszego dopasowania strategii finansowania projektu do możliwości Spółki,
- wykorzystania przez Grupę LOTOS S.A. sprzyjających trendów na rynku asfaltów oraz ciężkiego oleju
opałowego. Zgodnie z oczekiwaniami Spółki rynek asfaltów będzie charakteryzował się trendem wzrostowym
do 2012 roku, co pozwoli Spółce zwiększyć sprzedaż produktów z tej grupy do poziomu 1.300 tysięcy ton/rok
co stanowi wzrost w stosunku do 2006 roku o ponad 60%. W przypadku wystąpienia tendencji spadkowych na
rynku produktów ciężkich takich jak asfalty i ciężki olej opałowy uruchomiony zostanie kolejny etap projektu
PKRT, który pozwoli zagospodarować ciężką pozostałość po przerobie ropy naftowej.
Planowane nakłady na realizację projektu PKRT do 2012 roku wynoszą około 1,47 miliarda EUR. Strategia
finansowania zakłada pozyskanie ze źródeł zewnętrznych 70% środków potrzebnych do realizacji projektu.

Podpisanie kontraktu na projektowanie techniczne, dostawy i budowę instalacji hydrokrakingu oraz kompleksu
aminowo – siarkowego w ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT)
W dniu 21 czerwca 2007 roku Grupa LOTOS S.A. oraz Technip Italy S.p.A., jako główny wykonawca wraz z
firmami Technip KTI S.p.A., Technip Polska Sp. z o.o i KTI Poland S.A. podpisały kontrakt EPC LSTK (cena
ryczałtowa "pod klucz") na projektowanie techniczne, dostawy i budowę instalacji hydrokrakingu ("MHC") oraz
kompleksu aminowo – siarkowego, tj. instalacji odzysku siarkowodoru ("ARU"), stripera wód kwaśnych
(SWS), instalacji odzysku siarki/oczyszczania gazów odlotowych (SRU/TGTU) dla Grupy LOTOS S.A. w
ramach PKRT.
Zakres realizacji MHC, ARU, SWS oraz SRU/TGTU jest dostosowany do planowanej zdolności przerobowej
ropy naftowej na poziomie 10,5 miliona ton rocznie. Realizacja kontraktu będzie trwała około 42 miesięcy.
Wartość kontraktu wynosi 2.208.051 tysięcy złotych (wg. średniego kursu NBP z dnia 20 czerwca 2007 roku).
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, że jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów
własnych Grupy LOTOS S.A.
Kontrakt zobowiązuje do wypłaty na rzecz Grupy LOTOS S.A. kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji lub
niezachowania ustalonych parametrów budowanych instalacji. Całkowita odpowiedzialność wykonawcy
względem Grupy LOTOS S.A. ograniczona jest do 8% wartości kontraktu.
Kontrakt wejdzie w życie po spełnieniu następujących warunków zawieszających: otrzymanie przez Grupę
LOTOS S.A. wymaganych gwarancji należytego wykonania, wystawienie przez bank Grupy LOTOS S.A.
akredytywy oraz dokonaniu na rzecz Technip Italy S.p.A. przelewu praw i obowiązków z umów na dostawę
odpowiednich urządzeń zawartych wcześniej przez Grupę LOTOS S.A.
Kontrakt stanowi element strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., który zapewnia budowę
instalacji w ramach PKRT. Celem Programu jest zwiększenie zdolności przerobowej rafinerii w Gdańsku o
około 75%, czyli do 10,5 miliona ton ropy naftowej rocznie przy wyższym współczynniku konwersji.
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Podpisanie kontraktu EPC LSTK (cena ryczałtowa "pod klucz") na projektowanie techniczne, dostawy i
budowę instalacji wytwórni wodoru w ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT)
W dniu 28 czerwca 2007 roku Grupa LOTOS S.A. i spółka Lurgi S.A. z siedzibą w Krakowie podpisały
kontrakt EPC LSTK (cena ryczałtowa "pod klucz") na projektowanie techniczne, dostawy i budowę instalacji
wytwórni wodoru na bazie technologii dostarczonej przez Lurgi AG Frankfurt w ramach Programu
Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT) Grupy LOTOS S.A. Wytwórnia wodoru będzie zaopatrywać
instalacje produkcyjne w wodór niezbędny do produkcji czystych paliw. Zakres nowej instalacji jest
dostosowany do planowanej zdolności przerobu ropy naftowej na poziomie 10,5 miliona ton. Realizacja
kontraktu potrwa do 28 miesięcy.
Kontrakt stanowi element strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., który zapewnia budowę
instalacji produkcyjnych dla PKRT. Celem Programu jest zwiększenie zdolności przerobowej rafinerii w
Gdańsku o około 75%, czyli do 10,5 miliona ton ropy naftowej rocznie przy wyższym współczynniku
konwersji.

Podpisanie kontraktu na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową instalacji destylacji
ropy naftowej w ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT)
W dniu 19 lipca 2007 roku Grupa LOTOS S.A. i spółka Lurgi S.A. z siedzibą w Krakowie podpisały kontrakt
na projektowanie techniczne, organizację dostaw oraz zarządzanie budową instalacji destylacji ropy naftowej.
Będzie to druga instalacja tego typu w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku. Jej zdolność przerobowa
wyniesie 4,5 miliona ton ropy rocznie, co pozwoli podnieść przerób ropy przez Grupę LOTOS S.A. do
wysokości 10,5 miliona ton/rok, tj. o około 75%. Jej budowa pozwoli również poprawić poziom zaopatrzenia
rynku krajowego w paliwa.
Realizacja kontraktu zakończy się w drugiej połowie 2009 roku.
Kontrakt stanowi element Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego, którego celem jest zwiększenie
zdolności przerobowej rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku przy wyższym współczynniku konwersji.
W ramach tego programu Lurgi S.A. z Krakowa (część grupy Lurgi AG), realizuje również kontrakt na budowę
„pod klucz” instalacji produkcji wodoru podpisany w dniu 28 czerwca 2007 roku.

Podpisanie aneksu do kontraktu na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budowa instalacji
destylacji ropy naftowej w ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT)
W dniu 1 sierpnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. i spółka Lurgi S.A. z siedzibą w Krakowie podpisały aneks do
kontraktu zawartego w dniu 19 lipca 2007 roku na projektowanie techniczne, organizację dostaw oraz
zarządzanie budową instalacji destylacji ropy naftowej (RB 37/2007). Zgodnie z podpisanym aneksem spółka
Lurgi S.A. z siedzibą w Krakowie zrealizuje również dostawy urządzeń budowanej instalacji destylacji ropy
naftowej.
Po zawarciu ww. aneksu łączna wartość kontraktów zawartych pomiędzy Grupa LOTOS S.A. a Lurgi S.A. w
ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 183 milionów EUR (697,7 milionów złotych wg średniego kursu NBP z
dnia 1 sierpnia 2007 roku). Uwzględniając zawarty aneks, kontrakt dotyczący budowy destylacji ropy naftowej
obejmujący projektowanie techniczne, realizację dostaw urządzeń oraz zarządzanie budową instalacji destylacji
ropy naftowej jest największą z zawartych transakcji pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami, a jego
wartość wynosi około 101 miliona EUR (około 385 miliona złotych wg średniego kursu NBP z dnia 1 sierpnia
2007 roku).
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Umowa przewiduje kary umowne. Limit odpowiedzialności finansowej z tytułu nienależytego wykonywania
umowy przez Lurgi S.A. wynosi 8% wartości kontraktu.
Umowa została uznana za znaczącą ze wzgledu na fakt, iż łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą
LOTOS S.A. a Lurgi S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Grupy
LOTOS S.A.

12.

Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu II kwartału 2007 roku

Do dnia sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły
istotne zdarzenia po dacie bilansu poza opisanymi poniżej:
1.

W dniu 6 lipca 2007 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Naczelnika Pomorskiego
Urzędu Skarbowego Nr PV/4400-96/124/VT/06/AR, w której określono spółce zawyżenie kwoty zwrotu
różnicy podatku na 23 tysiące złotych i kwotę dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 7
tysięcy złotych. Spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie odwołała się od tej decyzji uznając ją jako korzystną
dla jednostki. Poprzednia decyzja Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego Nr PV/44095/124/VT/AG z dnia 28 marca 2006 roku w przedmiotowej sprawie określała zaniżenie kwoty
zobowiązania podatkowego na 24.055 tysięcy złotych i dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości
7.850 tysięcy złotych (decyzja ta została uchylona decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 21
lipca 2006 roku). W dniu 6 lipca 2007 roku Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego wydał
postanowienie nr VT/440-185/07/WP/DP o wszczęciu postępowania podatkowego w zakresie
prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2005 roku.

2.

W związku z uzyskaniem zgody UOKiK na dokonanie koncentracji, poprzez przejęcie przez LOTOS Gaz
S.A. (dawniej LOTOS Mazowsze S.A.) kontroli nad spółką KRAK-GAZ Sp. z o.o. w wyniku nabycia jej
udziałów, LOTOS Gaz S.A. zawarła w dniu 9 lipca 2007 roku umowę przyrzeczoną zakupu 34.500
udziałów spółki KRAK-GAZ sp. z o.o. Przed wydaniem decyzji przez UOKiK LOTOS Gaz S.A. zawarła
w dniu 26 marca 2007 roku warunkową przedwstępną umowę zakupu od osób fizycznych 34.500 udziałów
spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. Udziały o łącznej wartości nominalnej 3.450 tysięcy złotych są równe i
niepodzielne i stanowią 100% kapitału zakładowego KRAK-GAZ Sp. z o.o. oraz są traktowane przez
LOTOS Gaz S.A. jako inwestycja długoterminowa. LOTOS Gaz S.A. nabyła udziały KRAK-GAZ Sp. z
o.o. za cenę 16.367,9 tysięcy złotych wykorzystując własne środki finansowe. Podstawowym przedmiotem
działalności spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. jest hurtowa oraz detaliczna sprzedaż LPG. Nabycie udziałów
spółki przez LOTOS Gaz S.A. jest elementem realizacji strategii Grupy LOTOS S.A. zakładającej wzrost
udziału Grupy LOTOS S.A. w krajowym rynku LPG.

13.

Zobowiązania warunkowe

Nie wystąpiły istotne zmiany dotyczące zobowiązań warunkowych od dnia kończącego poprzedni rok
finansowy, tj. dnia 31 grudnia 2006 roku (patrz Nota 38 Dodatkowych informacji i objaśnień do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 roku sporządzonym według MSSF) poza
wymienionymi poniżej:
1.

W dniu 3 stycznia 2007 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. wystawił gwarancję
bankową na rzecz ABB Lummus Global Gmbh w postaci akredytywy na kwotę 19.034 tysięcy EUR.
Termin ważności gwarancji mija 30 kwietnia 2008 roku. Dnia 8 maja 2007 roku nastąpiła realizacja
akredytywy w kwocie 13.436 tysięcy EUR i saldo na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosi 5.598 tysięcy
EUR.
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2.

W dniu 26 stycznia 2007 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
wystawił gwarancję bankową w postaci akredytywy na kwotę 42.600 tysięcy USD. Akredytywa
zabezpieczała transakcję handlową. Zobowiązanie warunkowe wygasło 10 kwietnia 2007 roku.

3.

Do dnia 16 czerwca 2008 roku został przedłużony termin ważności zabezpieczenia z dnia 16 marca 2006
roku w formie weksla własnego in blanco na kwotę 200.000 tysięcy złotych tytułem zabezpieczenia
zobowiązania podatkowego Spółki związanego z procedurą zawieszonego poboru akcyzy. Pierwotnie
określony termin ważności zabezpieczenia akcyzowego w formie weksla własnego in blanco upływał 16
marca 2007 roku.

4.

W dniu 18 marca 2007 roku spółka LOTOS Oil S.A. wystawiła i złożyła do Urzędu Celnego weksel
własny in blanco z deklaracją na 10.000 tysięcy złotych w celu zabezpieczenia podatku akcyzowego.
Weksel zastępuje gwarancję bankową. Zabezpieczenie w formie weksla obowiązuje do dnia 31
października 2008 roku.

5.

W dniu 27 kwietnia 2007 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. wystawił gwarancję
bankową na rzecz Izby Celnej zabezpieczającą zobowiązania z tytułu długów celnych, podatków i innych
opłat celnych na kwotę 160.000 tysięcy złotych. Termin ważności gwarancji mija 3 lipca 2008 roku.

6.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku LOTOS Jasło S.A. posiada zobowiązanie warunkowe w postaci weksla in
blanco tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zaciągniętego w banku PKO BP
S.A. o/Krosno na kwotę 20.000 tysięcy złotych z terminem ważności do dnia 29 lipca 2011 roku.

14.

Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach
jednostki dominującej lub jednostek od niej zależnych

Nie wystąpiły zmiany dotyczące postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach jednostki dominującej lub jednostek od
niej zależnych od dnia kończącego poprzedni rok finansowy, tj. dnia 31 grudnia 2006 roku (patrz Nota 41 Not
Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006) poza
następującymi:
1.
Postanowieniem Prezesa UOKiK z dnia 21 marca 2005 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie
antymonopolowe w związku z podejrzeniem zawarcia przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku
oraz Grupę LOTOS S.A. w Gdańsku porozumienia w sprawie jednoczesnego zakończenia produkcji i
dystrybucji benzyny uniwersalnej U95. Zdaniem Zarządu Spółki, w związku z faktem kontynuacji produkcji i
sprzedaży benzyny uniwersalnej U95 zarzuty UOKiK są bezpodstawne i w kwietniu 2005 roku Zarząd
wystosował wniosek o wydanie decyzji o niestwierdzeniu stosowania przez Grupę LOTOS S.A. praktyki
ograniczającej konkurencję.
W lipcu 2005 roku Spółka złożyła do Sądu Antymonopolowego zażalenie na postanowienie UOKiK w
przedmiocie ograniczenia dostępu do części zebranego w sprawie materiału dowodowego. Niezależnie od
złożonego zażalenia Spółka wystąpiła we wrześniu 2005 roku z kolejnym wnioskiem o wydanie decyzji o
stwierdzenie niestosowania przez Grupę LOTOS S.A. praktyk monopolistycznych. W październiku 2005 roku
wpłynęło kolejne postanowienie UOKiK w przedmiocie ograniczenia dostępu do części zebranego materiału
dowodowego, na które Spółka złożyła do Sądu Antymonopolowego zażalenie. Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oddalił zażalenia. Na postanowienia w przedmiocie oddalenia zażaleń, Grupa
LOTOS S.A. wniosła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie stosowne zażalenia, które zostały oddalone.
Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2007 roku ograniczono Grupie LOTOS S.A. na wniosek PKN ORLEN S.A.
prawo wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu antymonopolowym w postaci materiałów
zgromadzonych w trakcie kontroli PKN ORLEN S.A. w Płocku w zakresie części załączników do protokołu
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kontroli biur w Płocku oraz ograniczono wgląd do protokołu kontroli biur w Warszawie i załączników. Tym
samym Postanowieniem odmówiono uwzględnienia wniosku PKN ORLEN S.A. o ograniczenie prawa wglądu
do materiału dowodowego w zakresie protokołu kontroli biur wnioskodawcy w Płocku. W dniu 26 kwietnia
2007 roku Skarżąca (Grupa LOTOS S.A.) złożyła zażalenie na Postanowienie ograniczające Grupie LOTOS
S.A. prawo wglądu do materiału dowodowego. Obecnie sprawa jest w toku.
2.
Pozwem z dnia 18 maja 2001 roku PETROECCO JV Sp. z o.o. wniosło powództwo o zasądzenie od
Spółki kwoty 6.975 tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 maja 1999 roku tytułem
odszkodowania za szkodę doznaną na skutek stosowanych przez Spółkę praktyk monopolistycznych
polegających na sprzedaży olejów bazowych BS w sposób powodujący uprzywilejowanie niektórych odbiorców
poprzez realizowanie ich zamówień w zakresie nieproporcjonalnie większym niż zamówień PETROECCO JV
Sp. z o.o.
Stosowanie przez Spółkę zarzuconych jej praktyk monopolistycznych stwierdzone zostało decyzją Urzędu
Antymonopolowego z dnia 26 września 1996 roku, którą Urząd nakazał Spółce ich zaniechanie. Spółka
odwołała się od tej decyzji. Sąd Wojewódzki w Warszawie – Sąd Antymonopolowy wyrokiem z dnia 22
października 1997 roku zmienił w zasadzie tylko redakcję decyzji i również nakazał Spółce zaniechanie praktyk
monopolistycznych. Kasację Spółki od tego wyroku Sąd Najwyższy oddalił wyrokiem z dnia 2 czerwca 1999
roku.
Sąd Okręgowy w Gdańsku, wyrokiem z dnia 21 grudnia 2002 roku, oddalił powództwo o odszkodowanie,
w całości uwzględniając zgłoszony przez Spółkę zarzut przedawnienia. Wyrok ten został jednak uchylony w
dniu 4 grudnia 2003 roku przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie I ACa 824/03 i przekazany do
ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku. Sąd Apelacyjny uznał zarzut przedawnienia za
nietrafiony. Zdaniem tego Sądu dopiero w dniu 2 czerwca 1999 roku (data orzeczenia Sądu Najwyższego)
PETROECCO JV Sp. z o.o. dowiedziała się, że doznana przez nią szkoda jest efektem praktyk
monopolistycznych, z którą związana jest odpowiedzialność deliktowa Spółki, i to od tej daty – zdaniem Sądu –
biegnie trzyletni okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.
Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku (sąd I instancji) i oznaczona jest sygnaturą IX GC
134/04. Spółka broni się również zarzutami merytorycznymi (kwestionuje fakt wystąpienia jakiejkolwiek
szkody po stronie PETROECCO JV Sp. z o.o., jej wysokość i istnienie związku przyczynowego pomiędzy
praktyką monopolistyczną a szkodą). Po rozprawie w czerwcu 2005 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku zlecił
biegłemu z zakresu księgowości i ekonomii sporządzenie opinii w przedmiocie ustalenia strat, jakie poniósł
powód z tytułu działań Grupy LOTOS S.A. W przekazanej opinii biegły wskazał, że na podstawie materiałów
przedstawionych przez PETROECCO JV Sp. z o.o. nie jest możliwe obliczenie wysokości strat, czy też samego
ich istnienia. Biegły wskazał również, iż opinia powinna być zlecona innemu ekspertowi, niż biegłemu z zakresu
księgowości. Brak dowodów do wystawienia takiej opinii uniemożliwił powodowi doprowadzenie do wyboru
kolejnego biegłego. Rozprawa odbyła się 27 marca 2007 roku. Publikacja wyroku została wyznaczona na dzień
10 kwietnia 2007 roku, następnie odroczona została na dzień 20 kwietnia 2007 roku. Wyrokiem z dnia 20
kwietnia powództwo zostało oddalone. W dniu 17 maja 2007 roku Spółka wniosła zażalenie na postanowienie o
kosztach postępowania. W dniu 4 czerwca 2007 roku Petroecco złożyła apelację od wyroku z dnia 20 kwietnia
2007 roku.

3.
W dniu 3 listopada 2005 roku wpłynął do Grupy LOTOS S.A. pozew wniesiony przez Ministra Skarbu
Państwa o uznanie za nieważną umowę z dnia 18 sierpnia 1998 roku zawartej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i
Polską Żeglugą Morską przedsiębiorstwem państwowym dotyczącej sprzedaży dwóch udziałów w spółce
Naftoport Sp. z o.o. o wartości 3.340 tysięcy złotych. W dniu 21 kwietnia 2006 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku,
IX Wydział Gospodarczy wydał wyrok oddalający powództwo w całości. W dniu 8 czerwca 2006 roku Minister
Skarbu Państwa wniósł apelację od wyroku sądu z dnia 21 kwietnia 2006 roku oddalającego powództwo
Ministra Skarbu Państwa o uznanie za nieważną umowę z dnia 18 sierpnia 1998 roku zawartej pomiędzy Grupą
LOTOS S.A. i Polską Żeglugą Morską przedsiębiorstwem państwowym dotyczącej sprzedaży dwóch udziałów
w spółce Naftoport Sp. z o.o. o wartości 3.340 tysięcy złotych. W dniu 30 czerwca 2006 roku Spółka złożyła
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odpowiedź na powyższą apelację. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniono
zaskarżony wyrok z dnia 21 kwietnia 2006 roku ustalając za nieważną umowę zbycia dwóch udziałów w spółce
Naftoport Sp. z o.o. W dniu 6 kwietnia 2007 roku Spółka wniosła kasację wraz z wnioskiem o wstrzymanie
wykonania wyroku II instancji. Postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2007 roku,
wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku sądu II instancji został oddalony. Na dzień publikacji niniejszego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skarga kasacyjna nie została jeszcze rozpatrzona.
4.
W LOTOS Czechowice S.A. została przeprowadzona kontrola przez Naczelnika Urzędu Celnego w
Bielsku-Białej w celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za
okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 września 2004 roku. W konsekwencji przeprowadzonej kontroli, zostały
wszczęte z urzędu postępowania podatkowe w dniu 18 maja 2005 roku. W dniu 5 maja 2006 roku LOTOS
Czechowice S.A. otrzymała 4 decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej określające zobowiązanie
podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące styczeń, luty, marzec 2004 roku. Postępowanie w zakresie
określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc kwiecień 2004 roku zostało
umorzone. W dniu 19 maja 2006 roku spółka złożyła do Dyrektora Izby Celnej odwołania od wyżej
wymienionych decyzji oraz wnioski o wstrzymanie wykonania niniejszych decyzji. W sierpniu 2006 roku
wpłynęły decyzje Naczelnika Urzędu Celnego, w których umorzono postępowania w zakresie podatku za
miesiące maj-wrzesień 2004 roku. W dniu 17 października 2006 roku LOTOS Czechowice S.A. otrzymała
postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Katowicach wyznaczające termin rozpatrzenia odwołań od decyzji
Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej określających zobowiązanie podatkowe za okres od styczeńmarzec 2004 roku do dnia 13 grudnia 2006 roku. Dyrektor Izby Celnej w Katowicach postanowieniem z dnia 9
lutego 2007 roku wyznaczył termin załatwienia sprawy na 13 kwietnia 2007 roku. Zgodnie z ostatnim
postanowieniem z dnia 17 czerwca 2007 roku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wyznaczył termin
załatwienia sprawy do dnia 13 sierpnia 2007 roku. Na dzień publikacji niniejszego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa nie została rozstrzygnięta.
5.
W związku z przeprowadzonymi kontrolami skarbowymi i wydanymi decyzjami w zakresie podatku od
towarów i usług, Rafineria Czechowice S.A. (obecnie LOTOS Czechowice S.A.) złożyła w dniu 29 grudnia
2003 roku skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na trzy decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w
Katowicach w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 1998 roku, za lipiec 1998 roku oraz za
maj 1998 roku. Łączna wartość przedmiotu zaskarżenia wynosiła 1.229 tysięcy złotych. We wszystkich
powyższych sprawach został ogłoszony wyrok. Od wydanych wyroków zostały złożone skargi kasacyjne przez
Rafineria Czechowice S.A. (obecnie LOTOS Czechowice S.A.) w przedmiocie podatku za lipiec 1998 r. oraz
przez Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku za październik 1998 roku, za lipiec 1998 roku oraz za
maj 1998 roku.
Kwoty podatku VAT i odsetek za zwłokę zostały zapłacone przez LOTOS Czechowice S.A. W wyniku
prowadzonych postępowań podatkowych i sądowych istnieje możliwość zwrotu wpłaconych kwot wraz z
wysokimi odsetkami.
LOTOS Czechowice S.A. otrzymała następujące wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w grudniu 2005
roku:
- uchylono wyrok WSA z grudnia 2004 roku (w przedmiocie podatku za październik 1998 roku) w części
dotyczącą określenia zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę i w tej części
przekazano do WSA do ponownego rozpatrzenia; w pozostałym zakresie skargę kasacyjną oddalono,
- uchylono wyrok WSA z grudnia 2004 roku (w przedmiocie podatku za maj 1998 roku) w części dotyczącą
określenia zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę i w tej części przekazano
do WSA do ponownego rozpatrzenia; w pozostałym zakresie skargę kasacyjną oddalono,
- utrzymano wyrok WSA z grudnia 2004 roku (w przedmiocie podatku za lipiec 1998 roku), NSA odstąpił od
zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego.
LOTOS Czechowice S.A. wniosła skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyroki WSA w
Gliwicach z 27 kwietnia 2006 roku w następujących sprawach:
- w przedmiocie podatku za maj 1998 roku w kwocie 318 tysięcy złotych,
- w przedmiocie podatku za październik 1998 roku w kwocie 618 tysięcy złotych.
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WSA w Gliwicach w postanowieniu z dnia 27 listopada 2006 roku odrzuciła skargę kasacyjną dotyczącą
podatku za październik 1998 roku. Aktualnie trwa postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w kwestii
naruszenia Konstytucji przy wydawaniu postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej. WSA w Gliwicach
rozpatruje sprawę nadpłaty w VAT za sierpień 1998 roku w kwocie 292,7 tysięcy złotych, nie wyznaczając
terminu rozprawy.
Powyższe postępowania nie rodzą negatywnych skutków podatkowych dla LOTOS Czechowice S.A., mogą być
jedynie dodatkowym przychodem.
6.
W dniu 30 lipca 2007 roku Petrobaltic S.A. otrzymał wyrok Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, wydany w dniu 11 czerwca 2007 roku w sprawie z powództwa
ENERGOBALTIC Sp. z o.o. przeciwko PETROBALTIC S.A. Przedmiot sporu dotyczył wykonania umowy nr
EB/PKT – 02/01/2001 z dnia 17 grudnia 2001 roku, zgodnie z którą PETROBALTIC S.A. miał zaprojektować i
zbudować system przesyłowy gazu ze swojej platformy do należącej do powoda elektrociepłowni we
Władysławowie. Powód twierdził, że pozwany dopuścił się zwłoki w wykonaniu świadczenia z ww. umowy i
żądał zapłaty kary umownej, zaś pozwany twierdził, że wykonał swe świadczenie w czasie właściwym. Ww.
wyrokiem uwzględniono w całości żądania ENERGOBALTIC Sp. z o.o. i zasądzono od PETROBALTIC S.A. na
rzecz powoda kwotę 1.424 tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 3 lipca 2003 roku do dnia
zapłaty, kwotę 30 tysięcy złotych tytułem wpisu sądowego oraz kwotę 7 tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów
zastępstwa procesowego. Suma odsetek ustawowych na dzień 6 sierpnia 2007 roku wynoszą 712 tysięcy złotych.
Obecnie w Petrobaltic S.A. trwa analiza istnienia podstaw wniesienia skargi o uchylenie ww. wyroku.

15.

Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku nie miała miejsca emisja, wykup i spłata dłużnych i
kapitałowych papierów wartościowych.
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DODATKOWE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW
Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH
I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Zgodnie z § 91 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744
z 2005 roku), Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje następujące informacje:
I

Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Struktura Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
została przedstawiona w Nocie 2 Not objaśniających do skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego sporządzonego za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku.

II

Skutki zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

W II kwartale 2007 roku nie miały miejsca zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A, poza
zaprezentowanymi w Nocie 10 Not objaśniających do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sporządzonego za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku.

III

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok

Zarząd Grupy LOTOS S.A. nie publikował prognoz wyników na 2007 rok.
IV

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w II kwartale 2007 roku

W II kwartale 2007 roku działalność Grupy LOTOS S.A. nie podlegała sezonowości lub cykliczności.

V

Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych w II kwartale 2007 roku

W II kwartale 2007 roku nie miała miejsca emisja, wykup i spłata dłużnych ani kapitałowych papierów
wartościowych.
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VI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
jednostki dominującej na dzień przekazania niniejszego raportu

Na dzień przekazania niniejszego raportu struktura własności kapitału podstawowego Grupy LOTOS S.A. była
następująca:

Ilość akcji

Ilość głosów

Wartość
nominalna akcji
( w złotych)

Skarb Państwa
Nafta Polska S.A.
ING Nationale-Nederlanden
Polska OFE
Pozostali akcjonariusze
Razem

Udział w kapitale
podstawowym

7.878.030

7.878.030

7.878.030

6,93 %

59.025.000

59.025.000

59.025.000

51,91 %

5.876.589

5.876.589

5.876.589

5,17%

40.920.381

40.920.381

40.920.381

35,99 %

113.700.000

113.700.000

113.700.000

100,00 %

W wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 6 marca 2007 roku,
fundusz ING Nationale-Nederlanden Polska OFE stał się posiadaczem akcji Spółki, zapewniających ponad 5%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. Przed zmianą udziału
fundusz ING Nationale-Nederlanden Polska posiadał 5.676.589 akcji Grupy LOTOS S.A., stanowiących 4,99%
kapitału podstawowego Spółki i był uprawniony do 5.676.589 głosów na WZA, co stanowiło 4,99% ogólnej
liczby głosów. W dniu 7 marca 2007 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu ING NationaleNederlanden Polska znajdowało się 5.876.589 akcji Grupy LOTOS S.A., co stanowi 5,17% jej kapitału
podstawowego i uprawnia do 5.876.589 głosów na WZA Grupy LOTOS S.A., stanowiących 5,17% ogólnej
liczby głosów.

VII

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby z Zarządu
oraz Rady Nadzorczej, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami
Stan na dzień wg
poprzedniego
raportu kwartalnego

Nabycie

Sprzedaż

Inne

Stan na dzień
8 sierpnia 2007 roku

Zarząd:
Pan Marek Sokołowski
Razem

8.636

-

-

-

8.636

8.636

-

-

-

8.636

Zgodnie z wiedzą Spółki członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki lub uprawnień do nich.
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VIII Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach
jednostki dominującej lub jednostek od niej zależnych
Nie występują postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności toczące się przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość stanowi co
najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki.
Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach jednostki dominującej lub jednostek od
niej zależnych zostały opisane w punkcie 14 Not objaśniających do niniejszego skróconego skonsolidowanego
sprawozdana finansowego.
IX

Informacje o nietypowych transakcjach zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku, w ramach Grupy Kapitałowej nie doszło do zawarcia
transakcji nietypowych pomiędzy podmiotami powiązanymi, gdzie wartość transakcji przekracza 500 tysięcy
EUR z wyjątkiem transakcji opisanych w Nocie 10 Not objaśniających do niniejszego skróconego
skonsolidowanego sprawozdana finansowego oraz niżej wyszczególnionych:
1. W dniu 2 stycznia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. oraz Spółka LOTOS Kolej Sp. z o.o. podpisały umowę
na świadczenie kompleksowych usług kolejowych przez LOTOS Kolej Sp. z o.o. na rzecz Grupy LOTOS S.A.
W zakres świadczonych usług wchodzą miedzy innymi:
- nadanie i odbiór przesyłek kolejowych, których nadawcą i odbiorcą jest Grupa LOTOS S.A.,
- zabezpieczenie odpowiedniej ilości i rodzaju cystern na potrzeby Grupy LOTOS S.A.,
- obsługę techniczną i zabezpieczenie technicznej sprawności urządzeń kolejowych stanowiących własność
Grupy LOTOS S.A.
Umowa została zawarta na okres pięciu lat oraz przewiduje standardowe kary umowne, których wartość zależy
od opóźnień lub niezrealizowania usług przez Spółkę LOTOS Kolej Sp. z o.o. Szacunkowa wartość umowy w
okresie jej obowiązywania wynosi około 1.000.000 tysięcy złotych.
2. W dniu 23 stycznia 2007 roku pomiędzy Grupą LOTOS S.A., LOTOS Partner Sp. z o.o. oraz BP Polska
Sp. z o.o. została podpisana umowa znacząca, dotycząca sprzedaży i dostawy paliw płynnych na rzecz BP
Polska Sp. z o.o. Umowę zawarto na czas określony do 31 grudnia 2007 roku. Szacunkowa jej wartość wynosi
1.000.000 tysięcy złotych. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, których wielkość
maksymalna wynosi 22.000 tysięcy złotych. Umowa nie zawiera zapisów, które uniemożliwiałyby dochodzenie
dodatkowych kwot na zasadach ogólnych.

X

Informacja o udzielonych przez jednostkę dominującą lub jednostki od niej zależne poręczeń
kredytów lub udzielonych gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
podmiotu, gdzie wartość poręczenia lub gwarancji stanowi, co najmniej 10 % kapitałów własnych
Spółki

W ramach Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku Jednostka Dominująca i
jednostki od niej zależne nie udzieliły poręczeń kredytów, gwarancji innemu podmiotowi lub jednostce od niej
zależnej, gdzie wartość poręczeń lub gwarancji stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki.
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XI

Informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego
Grupy i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
przez jednostkę dominującą

Oprócz informacji zaprezentowanych w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
oraz w notach objaśniających do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie występują inne
informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian
lub dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę.
XII

Czynniki, które w ocenie Grupy LOTOS S.A. będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę
Kapitałową Grupy LOTOS S.A. wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Czynniki, o których mowa poniżej będą zdaniem Zarządu Spółki oddziaływać na wyniki Spółki oraz Grupy w
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 2007 roku:
•
•
•
•
•
•

notowania cen ropy i produktów naftowych,
kurs PLN/USD,
wysokość podaży i popytu na produkty naftowe,
likwidacja ulg w podatku akcyzowym w odniesieniu do działalności LOTOS Jasło S.A.,
podwyżki podatku akcyzowego,
gromadzenie zapasów obowiązkowych.
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XIII Podpisy członków Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Grupy LOTOS S.A.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. EkonomicznoFinansowych

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i
Rozwoju

Marek Sokołowski
Główny Księgowy

Tomasz Południewski
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