GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRESY 3 i 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE
31 GRUDNIA 2006 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
IV kwartały
IV kwartały
narastająco
narastająco
okres od 01.01.2006
okres od 01.01.2005
do 31.12.2006
do 31.12.2005
12.812.690
9.645.545
804.335
1.069.907
901.081
1.137.654
715.244
968.839

EUR’000
IV kwartały
IV kwartały
narastająco
narastająco
okres od 01.01.2006
okres od 01.01.2005
do 31.12.2006
do 31.12.2005
3.286.063
2.397.421
206.287
265.928
231.100
282.766
183.438
240.807

666.103

915.124

170.835

227.456

49.141

53.715

12.603

13.351

612.333

598.182

157.045

148.679

(682.536)

(916.062)

(175.050)

(227.689)

74.874
4.693

930.316
612.782

19.203
1.204

231.232
152.308

Stan na
31.12.2006
7.889.711

Stan na
31.12.2005
6.989.609

Stan na
31.12.2006
2.059.332

Stan na
31.12.2005
1.810.873

5.214.963

4.553.828

1.361.183

1.179.809

300.817
5.515.780

254.281
4.808.109

78.518
1.439.700

65.879
1.245.689

5,86

9,47

1,50

2,35

-

-

-

-

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

PLN’000
IV kwartały
IV kwartały
narastająco
narastająco
okres od 01.01.2006
okres od 01.01.2005
do 31.12.2006
do 31.12.2005
11.631.594
8.545.728
340.698
535.081
493.731
647.170
409.791
532.268

EUR’000
IV kwartały
IV kwartały
narastająco
narastająco
okres od 01.01.2006
okres od 01.01.2005
do 31.12.2006
do 31.12.2005
2.983.148
2.124.059
87.379
132.996
126.627
160.856
105.099
132.296

(210.229)

234.698

(53.917)

58.335

(207.736)

(713.179)

(53.278)

(177.262)

120.309
(297.656)

697.565
219.084

30.856
(76.340)

173.381
54.454

Stan na
31.12.2006
5.976.145
4.488.224

Stan na
31.12.2005
5.375.563
4.078.433

Stan na
31.12.2006
1.559.862
1.171.493

Stan na
31.12.2005
1.392.705
1.056.644

3,60

5,51

0,92

1,37

-

-

-

-

PLN’000

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

EUR’000
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE BILANSE
na dzień 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)

31 grudnia 2006
(nie badane)

31 grudnia 2005

3.638.796
65.645
54.796
5.449
83.151
22.233
32.392
29.985
---------3.932.447
----------

3.311.780
54.588
51.086
5.888
83.336
20.193
26.593
28.016
--------3.581.480
---------

1.707.398

1.432.939

1.273.680
31.049
15.682
180.198
772.487
---------3.949.445
---------7.819
----------

1.060.348
8.705
11.288
135.760
767.794
--------3.408.129
-----------------

==========
7.889.711
==========

==========
6.989.609
==========

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Inwestycje w nieruchomości
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa finansowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Pozostały majątek trwały
Aktywa trwałe razem
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 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)

31 grudnia 2006
(nie badane)

31 grudnia 2005

113.700
970.951
4.133.014
(2.702)
----------

113.700
970.951
3.466.911
2.266
----------

5.214.963
---------300.817
---------5.515.780
----------

4.553.828
---------254.281
---------4.808.109
----------

330.706
184.288
204.092
10.504
---------729.590
----------

294.198
191.802
218.677
11.230
---------715.907
----------

1.382.706
3.442
173.526
85.854
2.255
---------1.644.341
----------

1.273.519
65.302
111.452
79.660
962
---------1.465.593
----------

==========
7.889.711
==========

==========
6.989.609
==========

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane
Różnice kursowe z przeliczenia
Kapitał własny przypisany
akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych
Kapitał własny razem
Zobowiązania długoterminowe
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
Kredyty i pożyczki
Rezerwy krótkoterminowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania krótkoterminowe razem

Pasywa razem
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT
za okresy 3 i 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)

3 miesiące
zakończone
31 grudnia 2006

12 miesięcy
zakończone
31 grudnia 2006

3 miesiące
zakończone
31 grudnia 2005

(nie badane)

(nie badane)

(nie badane)

12 miesięcy
zakończone
31 grudnia 2005

Przychody ze sprzedaży

3.156.138

12.812.690

2.953.606

9.645.545

Koszt własny sprzedaży

(2.741.287)
--------414.851
----------

(10.989.727)
--------1.822.963
---------

(2.554.505)
--------399.101
----------

(8.053.554)
--------1.591.991
---------

3.790
-

5.272
20.659
-

5.727
-

35.645
266.625

(4.656)
(189.326)
(108.755)
(31.705)
--------84.199
---------45.697
(17.636)

(4.656)
(664.892)
(315.665)
(59.346)
--------804.335
--------141.310
(44.560)

(146.674)
(94.080)
(26.583)
--------137.491
---------28.652
(13.536)

(501.650)
(273.986)
(48.718)
--------1.069.907
--------75.742
(52.557)

(7)

(4)

25.759

28.472

--------112.253
----------

--------901.081
---------

--------178.366
----------

16.090
--------1.137.654
---------

(28.053)
--------84.200
=========

(185.837)
--------715.244
=========

(32.685)
--------145.681
=========

(168.815)
--------968.839
=========

85.651

666.103

127.264

915.124

(1.451)
--------84.200
=========

49.141
--------715.244
=========

18.417
--------145.681
=========

53.715
--------968.839
=========

0,75
-

5,86
-

1,32
-

9,47
-

Zysk na sprzedaży
Zysk ze zbycia aktywów
dostępnych do sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Ujemna wartość firmy
Odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości firmy
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk operacyjny
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udział w inwestycjach
w jednostkach stowarzyszonych
Sprzedaż inwestycji w
jednostkach stowarzyszonych
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Zysk netto
Przypisany:
Akcjonariuszom jednostki
dominującej
Akcjonariuszom
mniejszościowym

Zysk netto na jedną akcję
- podstawowy
- rozwodniony
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)

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
Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu rezerw
(Zwiększenie) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych
Pozostałe
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

12 miesięcy
zakończone
31 grudnia 2006
(nie badane)

12 miesięcy
zakończone
31 grudnia 2005

715.244

968.839

4
297.337
(4.990)
6.633
14.774
(290.986)
185.837
(187.855)
(274.447)
157.435
58
(9.666)
2.955
---------

(28.472)
263.615
568
7.059
(17.340)
(135.467)
168.815
(163.192)
(458.772)
271.859
(3.435)
(8.868)
(267.027)
---------

612.333
---------

598.182
---------

2.527
12.937
(655.177)
-

41.648
33.469
315
(799.195)
(119.554)

(45.022)
2.199
--------(682.536)
---------

(117.680)
(90.193)
17.448
--------(916.062)
---------

216.870
(118.888)
(20.828)
(2.520)
240
--------74.874
--------22
=========
4.693
=========
767.794
=========
772.487
=========
22.995

351.349
1.015.000
(396.018)
(16.513)
(15.740)
(3.022)
(4.740)
--------930.316
--------346
=========
612.782
=========
155.012
=========
767.794
=========
1.572

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż długoterminowych aktywów finansowych
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
(Zakup) / Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych
(Zakup) długoterminowych aktywów finansowych, w tym:
- nabycie jednostek zależnych po odjęciu nabytych w transakcji
połączenia środków pieniężnych
(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
Emisja akcji
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek
Zapłacone odsetki
Zapłacone dywidendy – akcjonariuszom jednostki dominującej
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 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)

1 stycznia 2005
Zysk netto za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia 2005 roku
Dywidenda
Emisja nowych akcji
Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną
Koszty emisji z uwzględnieniem podatku
dochodowego
Objęcie konsolidacją nowych spółek
Inne
Pozostałe
31 grudnia 2005

1 stycznia 2006
Zysk netto za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia 2006 roku
Dywidenda
Pozostałe
31 grudnia 2006
(nie badane)

Kapitał
akcyjny

Kapitał własny
przypisany
akcjonariuszom
jednostki dominującej

Różnice
kursowe

Kapitał własny
akcjonariuszy
mniejszościowych

Kapitał
zapasowy

Zyski
zatrzymane

78.700
--------

--------

2.563.930
--------

------

2.642.630
----------

14.882
----------

2.657.512
----------

35.000
-

980.000

915.124
(15.740)
-

-

915.124
(15.740)
35.000
980.000

53.715
-

968.839
(15.740)
35.000
980.000

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

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

3.597
========
3.466.911
========

2.266
======
2.266
======

(9.049)
5.863
==========
4.553.828
==========

185.684
==========
254.281
==========

(9.049)
191.547
==========
4.808.109
==========

113.700
--------

970.951
--------

3.466.911
--------

2.266
------

4.553.828
----------

254.281
----------

4.808.109
----------

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

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

666.103
========
4.133.014
========

(4.968)
======
(2.702)
======

666.103
(4.968)
==========
5.214.963
==========

49.141
(2.520)
(85)
==========
300.817
==========

715.244
(2.520)
(5.053)
==========
5.515.780
==========

Kapitał własny
razem

7

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

(w tysiącach złotych)

31 grudnia
2006
(nie badane)

31 grudnia
2005

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

2.120.254
44.873
696.005
---------2.861.132
----------

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

1.575.656

1.258.336

1.532.324
14.147

1.066.411
-

2.348
3.360
1.325
---------3.115.013
----------

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

==========

==========

5.976.145
==========

5.375.563
==========

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 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)

31 grudnia
2006
(nie badane)

31 grudnia
2005

113.700
970.951
3.403.573
--------4.488.224
---------

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

15.150
164.062
--------179.212
---------

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

1.144.250
120.309
44.150
--------1.308.709
---------

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

==========
5.976.145
==========

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

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

Pasywa razem
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GRUPA LOTOS S.A.
JEDNOSTKOWE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT
za okresy 3 i 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)

3 miesiące
zakończone
31 grudnia 2006
(nie badane)

12 miesięcy
zakończone
31 grudnia 2006
(nie badane)

3 miesiące
zakończone
31 grudnia 2005
(nie badane)

12 miesięcy
zakończone
31 grudnia 2005

Przychody ze sprzedaży

2.779.847

11.631.594

2.658.827

8.545.728

Koszt własny sprzedaży

(2.654.898)
--------124.949

(10.721.976)
--------909.618

(2.475.920)
--------182.907

(7.549.452)
--------996.276

566

1.859

4.214

9.828

(109.400)
(46.836)
(1.248)
--------(31.969)

(400.521)
(165.464)
(4.794)
--------340.698

(92.022)
(44.189)
(8.743)
--------42.167

(312.637)
(148.242)
(10.144)
--------535.081

30.208
(8.851)
--------(10.612)

166.458
(13.425)
--------493.731

21.692
(4.124)
--------59.735

139.156
(27.067)
--------647.170

2.234
--------(8.378)
=========

(83.940)
--------409.791
=========

(11.598)
--------48.137
=========

(114.902)
--------532.268
=========

0,50
-

5,51
-

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

Zysk na jedną akcję:
- podstawowy
- rozwodniony

(0,07)
-

3,60
-
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GRUPA LOTOS S.A.
JEDNOSTKOWE RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)

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

12 miesięcy
zakończone
31 grudnia 2006
(nie badane)

12 miesięcy
zakończone
31 grudnia 2005

409.791

532.268

173.450
(63.231)
(869)
83.940
(172.316)
(451.766)
(317.320)

173.211
(45.284)
(25.501)
114.902
(57.592)
(351.726)
(490.261)

126.103
858
(326)
1.457
--------(210.229)
---------

385.460
(2.254)
1.472
3
--------234.698
---------

72
130.459
66.412
(269.732)
(4.389)
(130.558)
--------(207.736)
---------

1.478
(90.193)
51.685
(269.659)
(234.890)
(171.600)
--------(713.179)
---------

120.309
--------120.309
--------=========
(297.656)
=========
298.981
=========
1.325
1.151

1.015.000
(289.316)
(6.985)
(15.740)
(5.394)
--------697.565
--------=========
219.084
=========
79.897
=========
298.981
-
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GRUPA LOTOS S.A.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)
1 stycznia 2005
Zysk netto za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia 2005
Dywidenda
Emisja akcji
Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną
Koszty emisji z uwzględnieniem podatku
dochodowego
Inne
31 grudnia 2005

1 stycznia 2006
Zysk netto za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia 2006
31 grudnia 2006
(nie badane)

Kapitał
akcyjny

Kapitał
zapasowy

Zyski
zatrzymane

Kapitały własne
razem

78.700
========

========

2.473.654
========

2.552.354
========

35.000
-

980.000

532.268
(15.740)
-

532.268
(15.740)
35.000
980.000

-

(9.049)
-

3.600

(9.049)
3.600

========
113.700

========
970.951

========
2.993.782

========
4.078.433

========

========

========

========

113.700
========

970.951
========

2.993.782
========

4.078.433
========

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

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

409.791
========
3.403.573
========

409.791
========
4.488.224
========
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Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sporządzonego za okresy 3 i 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2006 roku

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRESY 3 i 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE
31 GRUDNIA 2006 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
31.12.2006

31.12.2005

Nie dotyczy

Nie dotyczy

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 Mazowsze S.A.

Mława

LOTOS Oil S.A.

Gdańsk

LOTOS Asfalt 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, ciężkiego
oleju opałowego oraz
produktów specjalnych
(siarki, plastyfikatorów,
paliw z komponentami z
recyklingu)
Produkcja i sprzedaż
olejów smarowych i
smarów oraz krajowa
sprzedaż olejów
bazowych
Produkcja i sprzedaż
asfaltów

pełna

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%
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Nazwa podmiotu

Metoda
konsolidacji/
wyceny
udziałów

Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym

Siedziba

Przedmiot działalności

LOTOS Ekoenergia S.A.

Gdańsk

Realizacja budowy
podstawowych instalacji
PKRT; spółka nie
rozpoczęła działalności
operacyjnej

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Gdańsk

Transport kolejowy

pełna

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

pełna

(1)

87,44%

pełna

100,00%

100,00%

pełna

80,04%

80,04%

pełna

80,01%

80,01%

pełna

69,00%

69,00%

wyłączenienieistotność

100,00%

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

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
LOTOS Czechowice S.A.
Wytwarzanie i
(spółka posiada swoją grupę
przetwarzanie produktów
Czechowice
kapitałową, dawniej Rafineria
rafinacji ropy naftowej
(2)
Czechowice S.A. )
oraz ich sprzedaż hurtowa
Wytwarzanie i
przetwarzanie produktów
LOTOS Jasło S.A. (spółka
Jasło
rafinacji ropy naftowej
posiada swoją grupę kapitałową,
(3)
oraz ich sprzedaż hurtowa
dawniej Rafineria Jasło S.A. )
i detaliczna
Pozyskiwanie oraz
Petrobaltic S.A. (spółka posiada
Gdańsk
eksploatacja złóż ropy
swoją grupę kapitałową)
naftowej i gazu ziemnego
Obrót hurtowy i
detaliczny olejami
UAB LOTOS Baltija
Litwa
smarowymi m.in. na
terenie Litwy i Białorusi,
Ukrainy i Łotwy
Usługi projektowe dla
BiproRaf Sp. z o.o.
Gdańsk
przemysłu naftowego
LOTOS Parafiny Sp. z o.o.

Jasło

Rafineria Nafty
Glimar S.A.w upadłości

Gorlice

LOTOS Hydrokompleks
Sp. z o.o.

Gorlice

LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o.

Gorlice

Laboratorium „Badacz”
Sp. z o.o.

Jasło

wyłączenienieistotność
wyłączenieDziałalność rafineryjna
brak
(obecnie wstrzymana z
sprawowania
powodu upadłości spółki)
kontroli
Realizacja budowy oraz
późniejsza eksploatacja
wyłączenieinstalacji Hydrokompleks;
nieistotność
spółka nie rozpoczęła
działalności operacyjnej
Zarządzanie majątkiem
pełna
Rafinerii Glimar
wyłączenieDziałalność usługowa
nieistotność

31.12.2006

31.12.2005

100,00%

100,00%

50,00%

50,00%

91,54%

91,54%

100,00%

100,00%

86,91%

90,00%

(4)

100,00%

Spółki pośrednio zależne
CzechowiceDziałalność usługowa
Dziedzice

RCEkoenergia Sp. z o.o

pełna

80,04%

80,04%

80,04%

80,04%

(5)

LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
Czechowice- Brak działalności
pełna
(dawniej RCParafiny Sp. z o.o.) Dziedzice operacyjnej
CzechowiceRCRemo Sp. z o.o.
Działalność usługowa
pełna
Dziedzice
CzechowiceCBA Racer Sp. z o.o.
Działalność usługowa
pełna
Dziedzice
Czechowice(8)
RCSerwis Sp. z o.o.
Działalność usługowa
Dziedzice
Działalność handlowa (nie
RCPaliwa Sp. z o.o. w
Czechowicemetoda praw
została jeszcze
likwidacji(9)
Dziedzice
własności
rozpoczęta)

(6)

80,04%

(7)

80,04%
89,66%

80,04%

80,04%

80,04%
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Nazwa podmiotu

RCTransport Sp. z o.o.

Siedziba

Przedmiot działalności

Metoda
konsolidacji/
wyceny
udziałów

CzechowiceDziałalność usługowa
Dziedzice

-

Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
31.12.2006

31.12.2005

(10)

80,04%

Jasło

Działalność handlowa

pełna/
metoda praw
własności

Jasło

Działalność usługowa

pełna

Jasło

Działalność usługowa

pełna

Rafineria Jasło
Sped-Kol Sp. z o.o.

Jasło

Brak działalności
operacyjnej - dzierżawa
majątku na rzecz
LOTOS Kolej

wyłączenienieistotność

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

Jasło

Działalność usługowa

wyłączenienieistotność

80,01%

80,01%

Chemipetrol Sp. z o.o.

Jasło

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

wyłączenienieistotność

80,01%

80,01%

Miliana Shipping Company Ltd.

Cypr

Działalność usługowa

pełna

68,93%

68,93%

wyłączenienieistotność

69,00%

69,00%

LOTOS Tank Sp. z o.o.
Rafineria Jasło Monto-Rem
Sp. z o.o.
Plastekol Organizacja Odzysku
S.A.

Aphrodite Offshore Services
Ltd.

Antyle
Działalność usługowa
Holenderskie

86,01%
(6)

86,01%
79,56%

53,61%
(11)

53,61%

80,01%

(1)
W dniu 20 grudnia 2006 roku na podstawie umowy sprzedaży udziałów Grupa LOTOS S.A. nabyła pozostałą część (12,56%) udziałów w LOTOS
Ochrona Sp. z o.o.
(2)
W dniu 19 grudnia 2005 roku Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował zmianę firmy spółki z Rafineria Czechowice S.A. na LOTOS Czechowice
S.A.
(3)

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

(4)

Jak opisano w Nocie 10 Not objaśniających do niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w dniu 3 stycznia 2006 roku
nastąpiła likwidacja spółki Laboratorium Badacz Sp. z o.o.. Jednocześnie nastąpiło połączenie poprzez przeniesienie na rzecz LOTOS Lab Sp. z o.o
całego majątku spółki Laboratorium Badacz Sp. z o.o.
(5)

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

(6)

Jak opisano w Nocie 10 Not objaśniających do niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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.
(7)

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

(8)

Udziały wniesione aportem przez LOTOS Czechowice S.A. do LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.

(9)

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.
(10)
Jak opisano w Nocie 10 Not objaśniających do niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, udziały w spółce zostały
sprzedane.
(11)

W dniu 12 grudnia 2006 roku Walne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło protokół likwidacyjny spółki Rafineria Jasło SPED-KOL Sp. z o.o.
Jednocześnie złożony został wniosek do Sądu Rejestrowego o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku, 31 grudnia 2005 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.

Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu Jednostki Dominującej

Skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz na dzień publikacji niniejszego
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.
4.

Zasady prezentacji

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSSF oraz MSSF
przyjętymi do stosowania w UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję 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 UE, 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 2005
sporządzonym według MSSF.
Zaprezentowane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz za okresy 3 i 12 miesięcy zakończone tą
datą oraz za okres 3 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 roku zawarte w niniejszym skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie podlegały badaniu audytora.
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 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2006 roku przyjmując, że GK
Petrobaltic wykazuje udziały swojej spółki stowarzyszonej Naftos Gavyba („NG”) według metody praw własności
według stanu na 31 grudnia 2005 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”).
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji
przez Zarząd w dniu 26 lutego 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 2005 roku (patrz Nota 10 Not objaśniających do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2005 sporządzonego według MSSF).
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Począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku w wyniku zmian dokonanych przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości zmienione zostały następujące standardy:
-

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych,
MSR 19 Świadczenia pracownicze,
MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych,
MSR 39 Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena.

Następujące standardy i interpretacje weszły w życie od dnia 1 stycznia 2006 roku:
-

MSSF 6 Poszukiwanie i ocena złóż mineralnych,
Interpretacja KIMSF 4 Ustalenie, czy umowa zawiera w sobie elementy leasingu,
Interpretacja KIMSF 5 Prawa do udziału w funduszu rozliczającym zobowiązania z tytułu rekultywacji,
odnowy terenu i ochrony środowiska,
Interpretacja KIMSF 6 Zobowiązania wynikające z udziału w rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Spółka dokonała weryfikacji nowych standardów oraz zmian do standardów już istniejących. Nowe standardy
oraz zmiany do istniejących standardów nie mają zastosowania do niniejszych skonsolidowanych sprawozdań
finansowych, za wyjątkiem MSSF 6 Poszukiwanie i ocena złóż mineralnych, którego przyjęcie nie wpłynęło
istotnie na polityki rachunkowości Grupy.
Ponadto Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała następujące nowe standardy i
interpretacje, które będą obowiązywały w następnych okresach finansowych:
• MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji,
• Interpretacja KIMSF 7 Zastosowanie podejścia polegającego na przekształceniu według 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 i utrata wartości.
Spółka dokonała weryfikacji powyższych nowych standardów i interpretacji. Efektem zastosowania MSSF 7 w
roku rozpoczynającym się 1 stycznia 2007 roku, mogą ulec zmianie ujawnienia informacji o instrumentach
finansowych.
6.

Zasady przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR

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 4 kwartały narastająco 2006 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,8991 PLN (według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku).
W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2005 roku,
użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj.1 EUR = 3,8598 PLN. Pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za
4 kwartały narastająco 2005 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,0233 PLN (według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku).
7.

Działalność w okresie śródrocznym

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

Dywidendy

W dniu 19 czerwca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o podziale
wyniku Jednostki Dominującej za 2005 rok. Zgodnie z treścią uchwały zysk netto Spółki za rok kończący się
31 grudnia 2005 roku w kwocie 532.268 tysięcy złotych przeznaczono w całości na zwiększenie kapitału
zapasowego Spółki. W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka zaprezentowała podzielony wynik w
pozycji „Zyski zatrzymane”.
9.

Zysk przypadający na jedną akcję
12 miesięcy zakończone
31 grudnia 2006

12 miesięcy zakończone
31 grudnia 2005

(nie badane)
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki
dominującej tys. PLN (A)
Średnioważona liczba akcji w tys. sztuk (B)*

666.103
113.700

=============
Zysk na jedną akcję (A/B)

915.124
96.632

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

5,86

9,47

* Do wyliczenia zysku przypadającego na jedną akcję w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 roku, została
przyjęta średnioważona liczba akcji występująca w ciągu okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

10.

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Objęcie udziałów w LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. przez LOTOS Czechowice S.A. w wyniku
aportu
W dniu 2 stycznia 2006 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. w zamian za wniesiony aport objęła
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. 8.920 udziałów za
łączną kwotę 4.460 tysięcy złotych. W wyniku transakcji spółka LOTOS Czechowice S.A. stała się
właścicielem 55,24% udziałów spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500
złotych za jeden udział. Po dokonaniu transakcji spółka LOTOS Czechowice S.A. jest właścicielem 60,58%
udziałów spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Grupa LOTOS S.A. oraz LOTOS Czechowice S.A.
posiadały przed dokonaniem transakcji odpowiednio 12,5% oraz 11,93% udziałów w spółce LOTOS Park
Technologiczny Sp. z o.o.
W dniu 20 stycznia 2006 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 8.074 tysięcy złotych. Po podwyższeniu kapitał
zakładowy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. dzieli się na 16.148 udziałów o wartości 500 złotych
za jeden udział, z których wynika 16.148 głosów. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze wniesienia przez
spółkę LOTOS Czechowice S.A. wkładów niepieniężnych, których wartość ustalono na poziomie 4.460 tysięcy
złotych.
Połączenie LOTOS Lab Sp. z o.o. i spółki Laboratorium Badacz Sp. z o.o.
W dniu 3 stycznia 2006 roku nastąpiła likwidacja spółki Laboratorium Badacz Sp. z o.o.. Jednocześnie nastąpiło
połączenie poprzez przeniesienie na rzecz LOTOS Lab Sp. z o.o całego majątku spółki Laboratorium Badacz
Sp. z o.o. Wpisu do Krajowego rejestru Sądowego dokonano w dniu 3 stycznia 2006 roku.
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Nabycie udziałów w spółce RCRemo Sp. z o.o. i Monto-Rem Sp. z o.o. przez LOTOS Serwis Sp. z o.o.
W dniu 5 stycznia 2006 roku spółka LOTOS Serwis Sp. z o.o. nabyła ze środków własnych:
- 2.428 udziałów w spółce RCRemo Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach za łączną kwotę 3.000
tysięcy złotych od spółki LOTOS Czechowice S.A., kontrolowanej przez Grupę LOTOS S.A. w 80,04%,
- 3.200 udziałów w spółce Rafineria Jasło Monto – Rem Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle za łączną kwotę 1.768
tysięcy złotych od spółki LOTOS Jasło S.A., zależnej od Grupy LOTOS S.A. w 80,01%.
Do momentu zawarcia transakcji Rafineria Jasło Monto – Rem Sp. z o.o. prowadziła działalność w ramach
grupy kapitałowej LOTOS Jasło S.A., zaś RCRemo Sp. z o.o. była spółką w pełni kontrolowaną przez
LOTOS Czechowice S.A. W wyniku transakcji spółka LOTOS Serwis Sp. z o.o. weszła w posiadanie 100%
udziałów spółki RCRemo Sp. z o.o. oraz 100% udziałów spółki Rafineria Jasło Monto – Rem Sp. z o.o. Wartość
nominalna jednego udziału w RCRemo Sp. z o.o. i jednego udziału w Rafineria Jasło Monto – Rem Sp. z o.o.
wynosi odpowiednio 1 tysiąc złotych oraz 500 złotych. Łączna wartość nominalna objętych przez LOTOS
Serwis Sp. z o.o. 100% udziałów w każdej ze spółek wynosi odpowiednio: 2.428 tysięcy złotych i 1.600 tysięcy
złotych. Opisywana transakcja jest skutkiem realizacji programu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. i wynika z programu restrukturyzacji Rafinerii Południowych.
Rejestracja zmian w strukturze kapitału zakładowego LOTOS Parafiny Sp. z o.o.
W dniu 23 stycznia 2006 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, zarejestrował zmiany struktury kapitału zakładowego spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o.
Po zarejestrowaniu zmian 100% kapitału zakładowego spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. należy do
Grupy LOTOS S.A. Kapitał dzieli się na 19.783 udziały o wartości 1.000 złotych za jeden udział, z których
wynika 19.783 głosów. Zmiana struktury kapitału LOTOS Parafiny Sp. z o.o. jest następstwem zawartej w dniu
16 grudnia 2005 roku umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A., Rafinerią Jasło S.A., RC Parafiny oraz
Chemipetrol Sp. z o.o., na podstawie której Grupa LOTOS S.A. nabyła 14.639 udziałów w spółce LOTOS
Parafiny Sp. z o.o.
Zbycie udziałów w RCTransport Sp. z o.o. przez LOTOS Czechowice S.A.
W dniu 16 lutego 2006 roku LOTOS Czechowice S.A. podpisała umowę zbycia na rzecz firmy Paul Klacska
Sp. z o.o. 100% udziałów posiadanych w spółce RCTransport Sp. z o.o., to jest 3.213 udziałów o wartości
nominalnej 500 złotych za jeden udział i łącznej wartości nominalnej 1.606,5 tysięcy złotych. Cena sprzedaży
wszystkich udziałów wynosi 2.800 tysięcy złotych. Zbycie prawa własności przez LOTOS Czechowic S.A.
nastąpi po spełnieniu łącznie następujących warunków:
- zawarcie przez kupującego umowy transportowej z LOTOS Paliwa Sp. z o.o.,
- uiszczeniu zapłaty za udziały na rzecz LOTOS Czechowice S.A.
Podwyższenie kapitału zakładowego w LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
W dniu 17 lutego 2006 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 12.374 tysięcy złotych. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. dzieli się na 24.748 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych za
jeden udział, z których wynika 24.748 głosów. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze wniesienia przez
Grupę LOTOS S.A. wkładów pieniężnych w wysokości 4.300 tysięcy złotych w wyniku czego
Grupa LOTOS S.A. zwiększyła swój udział w kapitale zakładowym spółki LOTOS Park
Technologiczny Sp. z o.o. do 38,4%.
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Po zarejestrowaniu podwyższenia struktura kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny
kształtuje się następująco:
- 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,
- RCRemo 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.
Podwyższenie kapitału zakładowego w LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
W dniu 10 maja 2006 roku Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. do kwoty
10.000 tysięcy złotych. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki dzieli się na 20.000 udziałów o wartości
500 złotych za jeden udział. Ogólna liczba głosów po wpisie zmiany kapitału zakładowego wynosi 20.000.
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. zostało w całości
opłacone gotówką. Zmiana struktury kapitału LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. nastąpiła w celu realizacji inwestycji
instalacji do produkcji estrów kwasów tłuszczowych. Inwestycja powstanie na bazie technologii i licencji CD
Process (Connemann Diesel). Po jej uruchomieniu LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. będzie w stanie wyprodukować
rocznie 100 tysięcy ton jakości biokomponentu. LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. jest spółką w pełni kontrolowaną
przez LOTOS Czechowice S.A. - spółki w 80,04% zależnej od Grupy LOTOS S.A.

Połączenie LOTOS Serwis Sp. z o.o. z Monto-Rem Sp. z o.o. i RCRemo Sp. z o.o.
W dniu 30 czerwca 2006 roku nastąpiło przejęcie przez LOTOS Serwis Sp. z o.o. spółki Rafineria Jasło MontoRem Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle oraz RCRemo Sp. z o.o. z siedzibą Czechowicach Dziedzicach. Wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego dokonano w dniu 30 czerwca 2006 roku.
Objęcie udziałów w LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. przez LOTOS Jasło S.A. w wyniku aportu
W dniu 6 grudnia 2006 roku została zawarta transakcja pomiędzy LOTOS Jasło S.A. a LOTOS Park
Technologiczny, w drodze umowy o przeniesieniu do spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. prawa
wieczystego użytkowania nieruchomości, prawa własności budynków, budowli, maszyn i urządzeń o łącznej
wartości 4.933 tysięcy złotych. W zamian za wniesiony aport LOTOS Jasło S.A. objęła w podwyższonym
kapitale zakładowym spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. 9.866 udziałów za łączną kwotę 4.933
tysięcy złotych. W wyniku transakcji spółka LOTOS Jasło S.A. stała się właścicielem 28,5% udziałów spółki
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 złotych za jeden udział. Opisana powyżej
transakcja wynika z realizowanego programu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
oraz programu restrukturyzacji Rafinerii Południowych.
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.
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Po zarejestrowaniu podwyższenia struktura kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny
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 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.
11.

Pozostałe informacje

Transakcja nabycia sieci stacji paliw ESSO
W dniu 24 sierpnia 2005 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zawarła przedwstępną warunkową umowę
zakupu sieci stacji paliw ESSO w Polsce od ExxonMobil Poland Sp. z o.o. Przedmiotem transakcji jest
zorganizowana część przedsiębiorstwa ExxonMobil Poland Sp. z o.o., w skład której wchodzą w szczególności:
−
39 stacji paliw wraz z nieruchomościami będącymi przedmiotem prawa własności, użytkowania
wieczystego lub wieloletniej dzierżawy,
−
14 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę nowych stacji paliw, będących
przedmiotem prawa własności, użytkowania wieczystego w tym 3 opcji zakupu.
Postanowienia umowy przedwstępnej przewidywały przejęcie również 24 pracowników ExxonMobil Poland
Sp. z o.o. zaangażowanych w dotychczasowy rozwój sieci stacji ESSO w Polsce. Transakcja obejmuje krajową i
międzynarodową współpracę Grupy LOTOS S.A. i ExxonMobil przy obsłudze klientów ESSO na stacjach
LOTOS w Polsce oraz klientów LOTOS poza Polską, na stacjach akceptujących kartę ESSO na terenie wielu
krajów Europy, tankujących z użyciem kart flotowych, jak również możliwość kontynuowania programu
lojalnościowego dla indywidualnych klientów stacji ESSO. Dodatkowo spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
zobowiązała się do zakupu, za odrębnym wynagrodzeniem, składników majątkowych tworzących aktywa
związane z bieżącą działalnością gospodarczą przejmowanych stacji w tym m.in. zapasy paliw, należności od
agentów, klientów kartowych i inne.
W dniu 14 grudnia 2005 roku LOTOS Paliwa Sp. z o.o. sfinalizowała opisaną transakcję z ExxonMobil Poland
Sp. z o.o. poprzez zawarcie umowy przyrzeczonej. Cena netto nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
wynosi 283.318 tysięcy złotych, w tym 250.728 tysięcy złotych za 39 stacji. Transakcja została sfinansowana
przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. ze środków własnych pochodzących z dopłat do kapitału dokonanych przez
Grupę LOTOS S.A. oraz z kredytu, na podstawie podpisanej w 2004 roku umowy kredytowej pomiędzy
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a konsorcjum banków Bank Pekao S.A. i PKO BP S.A.
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Na dzień 31 grudnia 2005 roku wydatki Spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. na nabycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa wynosiły 248.048 tysięcy złotych, w tym 215.458 tysięcy złotych za 33 stacje. W wyniku
przejęcia sieci stacji paliw ESSO rozpoznana została wartość firmy prezentująca różnicę pomiędzy ceną nabycia
a wartością godziwą przejętych aktywów netto w wysokości 42.717 tysięcy złotych.
W związku z ostatecznym rozliczeniem transakcji oraz faktem przejęcia kolejnych stacji paliw w ramach wyżej
wymienionej transakcji wartość firmy wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2005 rok
uległa obniżeniu o kwotę 545 tysięcy złotych. Na dzień 31 grudnia 2006 roku wydatki Spółki LOTOS
Paliwa Sp. z o.o. na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosiły 282.843 tysięcy złotych, w tym
250.253 tysięcy złotych za 39 stacji.
W wyniku przejęcia sieci stacji paliw ESSO rozpoznana została wartość firmy prezentująca różnicę pomiędzy
ceną nabycia a wartością godziwą przejętych aktywów netto w wysokości 46.828 tysięcy złotych. Różnica ta
dotyczy jednego ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne. W ramach transakcji nie zakupiono środków
pieniężnych. Wartość odzyskiwalna ośrodków generujących przepływy pieniężne została ustalona w oparciu o
ich wartość godziwą.
Wpływ na wysokość ceny nabycia (kosztu połączenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Exxon Mobil
Poland) miały dodatkowe wydatki związane z poniesionymi przez spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o., wydatkami
na doradztwo podatkowe, doradztwo finansowe, koszty finansowania zewnętrznego, opłaty za dzierżawy i
pozwolenia na budowę.
Ostateczna wartość firmy powstała na transakcji na dzień 31 grudnia 2006 roku prezentuje się następująco:
(w tysiącach złotych)

31.12.2006

Koszt połączenia (cena nabycia)

297.924

Aktywa trwałe

251.096

Wartość firmy

46.828

W wyniku przeprowadzonego testu na trwałą utratę wartości wartości firmy Grupa dokonała odpisu w
wysokości 4.656 tysięcy złotych.
Transakcja nabycia sieci stacji paliw Slovnaft Polska S.A.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2005 z dnia 28 września 2005 roku dotyczącego zawarcia przez
spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o. przedwstępnej warunkowej umowy na zakup sieci stacji paliw Slovnaft
w Polsce od spółki Slovnaft Polska S.A., po dopełnieniu wszystkich warunków zawieszających tejże umowy
w dniu 9 marca 2006 roku LOTOS Paliwa Sp. z o.o. sfinalizowała opisaną transakcję ze Slovnaft Polska S.A.
poprzez zawarcie umowy przyrzeczonej.
Przedmiotem transakcji było nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Slovnaft Polska S.A., w skład
której wchodzą:
-12 własnych stacji paliw zlokalizowanych na terenie południowej Polski, w obszarze strategicznym dla rozwoju
sieci LOTOS,
- 2 nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budowę nowych stacji paliw, z czego umowa na zakup
jednej nieruchomości jest umową warunkową.
Cena netto transakcji wyniosła 15.000 tysięcy EUR. Źródłem sfinansowana transakcji przez LOTOS Paliwa
Sp. z o.o. były środki własne pochodzące z dopłat do kapitału dokonanych przez Grupę LOTOS S.A., które
wskazane zostały wśród celów publicznej emisji akcji oraz z kredytu, na podstawie podpisanej w 2004 roku
umowy kredytowej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a konsorcjum banków Bank Pekao S.A. i PKO BP S.A.
Na dzień 31 grudnia 2006 roku wydatki Spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. na nabycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa wynosiły 57.434 tysięcy złotych za 12 stacji.
W wyniku przejęcia sieci stacji paliw Slovnaft rozpoznana została wartość firmy prezentująca różnicę pomiędzy
ceną nabycia a wartością godziwą przejętych aktywów netto w wysokości 11.601 tysięcy złotych. Różnica ta
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dotyczy jednego ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne. W ramach transakcji nie zakupiono środków
pieniężnych. Wartość odzyskiwalna ośrodków generujących przepływy pieniężne została ustalona w oparciu o
ich wartość godziwą.
(w tysiącach złotych)

31.12.2006

Koszt połączenia (cena nabycia)

60.026

Aktywa trwałe

48.425

Wartość firmy

11.601

Dopłaty do kapitału w LOTOS Parafiny Sp. z o.o.
Dnia 10 stycznia 2006 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LOTOS Parafiny Sp. z o.o. podjęło
uchwałę w sprawie dokonania dopłaty do kapitału spółki w wysokości 5,1 mln złotych w terminie do dnia
12 stycznia 2006 roku. W dniu 12 stycznia 2006 roku Grupa LOTOS S.A. wniosła dopłaty do dopłaty do
kapitału spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Dopłaty zostają przeznaczone zostają na realizację projektu
inwestycyjnego Prometeusz, dotyczącego uruchomienia fabryki produkcji świec i zniczy oraz sprzedaży
produktów świecarskich.
12.

Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu IV kwartału 2006 roku

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

13.

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 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.

Zobowiązania warunkowe

Nie wystąpiły istotne zmiany dotyczące zobowiązań warunkowych od dnia kończącego poprzedni rok
finansowy, tj. dnia 31 grudnia 2005 roku (patrz Nota 41 Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2005 roku sporządzonym według MSSF) poza wymienionymi poniżej:
1.

W dniu 16 marca 2006 roku, Grupa LOTOS S.A. złożyła zabezpieczenie akcyzowe w formie weksla
in blanco do kwoty 200.000 tysięcy złotych tytułem zabezpieczenia zobowiązania podatkowego
związanego z procedurą zawieszonego poboru akcyzy; zabezpieczenie jest ważne do dnia 16 marca
2007 roku. Do dnia 7 lipca 2007 roku został przedłużony termin ważności zabezpieczenia z dnia 7 lipca
2005 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 7
lipca 2006 roku.

2.

W dniu 4 lipca 2006 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank Millennium S.A. wystawił gwarancję
bankową, której beneficjentem jest Dyrektor Izby Celnej w Gdyni tytułem zabezpieczenia długów
celnych, podatków, innych opłat powstałych w okresie od dnia 4 lipca 2006 roku do 4 maja 2007 roku,
do łącznej kwoty 160.000 tysięcy złotych. Odpowiedzialność banku wygasa w dniu 3 lipca 2007 roku.
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3.

W związku z przedłużeniem terminu spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zaciągniętego w
banku PKO BP S.A. o/Jasło przez LOTOS Jasło S.A., do dnia 28 lipca 2009 roku został przedłużony
termin ważności zabezpieczenia w formie weksla in blanco na kwotę 12.000 tysięcy złotych dla PKO BP
S.A. o/Jasło. Pierwotnie określony termin ważności zabezpieczenia upływał 30 sierpnia 2006 roku. Na
skutek podwyższenia o 3.000 tysiące złotych limitu linii kredytowej, zwiększyło się zobowiązanie
warunkowe w postaci weksla in blanco wobec banku PKO BP S.A do kwoty 15.000 tysięcy złotych.

4.

W wyniku spłaty kredytu przez LOTOS Jasło S.A., wygasło zobowiązanie warunkowe tej spółki, w
postaci weksla in blanco wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku w kwocie 4.300
tysięcy złotych.

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 2005 roku (patrz Nota 43 Not
objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005) poza następującymi:
1.

W dniu 30 marca 2006 roku LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Pomorskiego Urzędu
Skarbowego w Gdańsku z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w
podatku od towarów i usług za styczeń 2005 roku. Działając na podstawie art. 109 Ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z o późn. zm.) Naczelnik
Urzędu Skarbowego nałożył na spółkę dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które dotyczy rozliczenia
transakcji przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Mazowsze S.A. Spółka LOTOS
Paliwa Sp. z o.o. nie uwzględniła skutków tego zdarzenia w sprawozdaniu finansowym ze względu na
fakt, iż zarząd spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. złożył odwołanie od w.w. decyzji Urzędu Skarbowego
oraz będąc zdania, iż odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie dla spółki. W dniu 25 lipca 2006 roku
spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 21 lipca
2006 roku uchylającą decyzję organu pierwszej instancji określającą w tytule podatku od towarów i usług
za miesiąc styczeń 2005 roku zobowiązanie podatkowe oraz ustalającej dodatkowe zobowiązanie
podatkowe w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Naczelnik
Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku przedłużył postępowanie podatkowe w tym zakresie do
15 marca 2007 roku.

2.

Dnia 12 kwietnia 2006 roku w spółce LOTOS Czechowice S.A. Naczelnik Urzędu Celnego w BielskuBiałej wszczął postępowanie w zakresie ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w
podatku akcyzowym za okres od 1 września 2003 do 31 grudnia 2003 roku. Do czasu zakończenia
postępowań trudno określić, czy zobowiązania podatkowe w podatku akcyzowym zostaną określone na
nowo, a jeżeli zostaną określone, to w jakiej wysokości. Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej
postanowieniem z dnia 31 stycznia 2007 roku wyznaczył termin załatwienia sprawy na 31 marca 2007
roku.
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3.

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 styczeń-marzec 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.

4.

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 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. Spółce przysługuje kasacja od wyroku w terminie do 7 kwietnia 2007 roku.

5.

W dniu 25 lipca 2006 roku LOTOS Czechowice S.A. otrzymała od Naczelnika Drugiego Śląskiego
Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej z dnia 24
lipca 2006 roku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 rok. W sierpniu 2006
spółka LOTOS Czechowice S.A. otrzymała protokół z przeprowadzonej kontroli, do którego we
wrześniu 2006 złożyła wyjaśnienia i zastrzeżenia. W dniu 29 września 2006 roku do LOTOS
Czechowice S.A. wpłynęły postanowienia Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego z dnia 27
września 2006 roku o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości
zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 rok oraz w sprawie określenia
wysokości odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy. Decyzją
Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 12 grudnia 2006 roku
została wyznaczona kwota wyższa o 31 tysięcy złotych zobowiązania w podatku dochodowym od osób
prawnych za 2000 rok. Spółka LOTOS Czechowice S.A. powyższą kwotę uregulowała wraz z
odsetkami.

15.

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku nie miał miejsca wykup, 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 z ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
została przedstawiona w Nocie 2 Not objaśniających do skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego sporządzonego za okresy 3 i 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2006 roku.
II

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

W IV kwartale 2006 roku nie miały miejsca zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A, poza
zaprezentowanymi w Nocie 2 Not objaśniających do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sporządzonego za okresy 3 i 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2006 roku.
III

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

W dniu 5 września 2006 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazał do publicznej wiadomości raportem
bieżącym nr 53/2006 prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS
S.A. na 2006 rok.
Wybrane prognozowane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS
S.A.
(w milionach złotych)
Przychody ze sprzedaży
Amortyzacja
Zysk operacyjny
Zysk netto
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

2006 rok
13.436
307
819
723
657

Wykazane w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniki za IV kwartały 2006
roku nie odbiegają znacząco od zaprezentowanych prognozowanych danych finansowych.

26

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sporządzonego za okresy 3 i 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2006 roku

IV

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w IV kwartale 2006 roku

W IV kwartale 2006 roku działalność Grupy LOTOS S.A. nie podlegała sezonowości lub cykliczności.
V

Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych w IV kwartale 2006 roku

W IV kwartale 2006 roku nie miała miejsca emisja, wykup i spłata dłużnych ani kapitałowych papierów
wartościowych.
VI

Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda w IV kwartale 2006 roku

W IV kwartale 2006 roku Grupa LOTOS S.A. nie wypłacała ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.
VII

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 zakładowego Grupy LOTOS S.A. była
następująca:
Ilość głosów

Wartość
nominalna akcji

7.878.030

7.878.030

7.878.030

6,93 %

Nafta Polska S.A.

59.025.000

59.025.000

59.025.000

51,91 %

Pozostali akcjonariusze*

46.796.970

46.796.970

46.796.970

41,16 %

113.700.000

113.700.000

113.700.000

100,00 %

Ilość akcji
Skarb Państwa

Razem

Udział w kapitale
zakładowym

* Spółka nie posiada informacji na temat pozostałych akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio
poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki
Dominującej, bowiem żaden z nich nie poinformował o tym fakcie Spółki do dnia sporządzenia niniejszego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Spółka nie posiada również informacji
o jakichkolwiek zmianach w strukturze własności znaczących pakietów akcji.
Według wiedzy Spółki od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia publikacji raportu za
IV kwartał 2006 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze własności znaczących pakietów akcji.
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VIII 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
20 lutego 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.

IX

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.
X

Informacje o nietypowych transakcjach zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 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 20 stycznia 2006 roku Spółka LOTOS Czechowice S.A. i spółka LOTOS Mazowsze S.A. zawarły
umowę na sprzedaż olejów opałowych przez LOTOS Czechowice S.A. na rzecz LOTOS Mazowsze S.A.
Umowa została zawarta na czas określony i wygasła w dniu 31 marca 2006 roku. Jej szacunkowa wartość
wynosiła 30 000 tysięcy złotych. Transakcję zawarto na typowych warunkach rynkowych.

2.

W dniu 23 czerwca 2006 roku do kapitału spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. (całkowicie zależnej od
spółki LOTOS Czechowice S.A.) wniesione zostały dwie dopłaty na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie
zobowiązania wspólnika, (tj. spółki LOTOS Czechowice S.A., zależnej od Grupy LOTOS S.A. w 80,04%)
do wniesienia dopłat.
Pierwsza dopłata została wniesiona w kwocie 685,75 złotych na każdy udział, tj. łącznie 13.715 tysięcy
złotych, przy czym nie określono terminu jej zwrotu. Drugą dopłatę wniesiono w kwocie 825,00 złotych na
każdy udział, tj. łącznie 16.500 tysięcy złotych, określając termin jej zwrotu wspólnikowi do dnia 31 marca
2007 roku. Dopłaty przeznaczono na utworzenie przez Spółkę LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. lokaty
kaucyjnej, która stanowić ma zabezpieczenie płatności związanych z kontraktem zawartym z niemiecką
firmą MAN Ferrostaal na budowę instalacji do produkcji biokomponetu.
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3.

W dniu 28 grudnia 2006 roku Grupa LOTOS S.A. oraz Spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. podpisały umowę
znaczącą, która dotyczy sprzedaży oleju opałowego na rzecz LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Umowa została
zawarta na czas nieokreślony oraz przewiduje standardowe kary umowne, których wartość zależy od ilości
nie zrealizowanych dostaw lub nieodebranych zamówień produktów. Szacunkowa wartość umowy w
okresie 5 lat jej obowiązywania wynosi ok. 450.000 tysięcy złotych. Jednocześnie od 1 stycznia 2007 roku
Grupa LOTOS S.A. zaprzestaje sprzedaży wyżej opisywanych produktów do spółki LOTOS Mazowsze
S.A. w związku z konsekwentnie realizowaną optymalizacją i restrukturyzacją pionu handlu w Grupie
LOTOS S.A.

XI

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 31 grudnia 2006 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.
XII

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 poza:
1. W dniu 29 sierpnia 2006 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła umowę z firmą Kuwait Petroleum Corporation na
realizację pierwszej dostawy ropy naftowej Kuwait Export do Grupy LOTOS S.A., której realizacja nastąpiła
w październiku 2006 roku. Kontrakt dotyczy dostawy w październiku 2006 ok. 1 mln baryłek ropy.
2. W dniu 24 października 2006 roku Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę z PETRACO OIL COMPANY
Limited z siedzibą na Guernsey, na dostawę dla Grupy LOTOS S.A., w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku
do 31 grudnia 2011 roku, 9.000.000 (dziewięciu milionów) ton ropy naftowej typu REBCO w oparciu o
zasoby Rosnefti. W umowie tej strony przewidziały możliwość przedłużenia obowiązywania umowy o
kolejny rok. Przewidywana wartość dostaw na podstawie ww. umowy do 2011 roku wynosi około
2.600.000.000 (dwóch miliardów sześciuset milionów) USD (8.024.900.000 PLN wg kursu średniego NBP
dla USD z dnia 24 października 2006 roku). Umowa przewiduje standardowe kary umowne, które wraz z
pozostałymi warunkami umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zawarcie umów wynika ze strategii Spółki na lata 2006 – 2012, o której Spółka poinformowała w raporcie
bieżącym nr 46/2006 w czerwcu 2006 roku, zgodnie z którą dywersyfikacja zaopatrzenia w ropę naftową
realizowana będzie poprzez:
- wzrost własnego wydobycia,
- dostawy rurociągiem "Przyjaźń" z kierunków wschodnich,
- dostawy drogą morską, ze źródeł innych niż kierunek wschodni.
3. Petrobaltic S.A. otrzymało od Ministra Środowiska pismem z dnia 28 września 2006 roku koncesję na
wydobywanie ropy naftowej oraz współwystępującego gazu ziemnego ze złoża B8. Koncesja została
udzielona na 10 lat. Rozpoczęcie działalności objętej koncesją powinno nastąpić nie później niż w ciągu
24 miesięcy, licząc od dnia 5 września 2006 roku – tj. daty udzielenia koncesji. Złoże B8 jest położone
blisko 68 km od linii brzegowej, na wysokości Helu. Znajduje się 2,1 km pod dnem morza. Przewiduje się,
że eksploatacja złoża na skalę przemysłową będzie trwała 10 lat.
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4. 7 listopada 2006 roku spółka Petrobaltic S.A. otrzymała decyzje Ministra Środowiska o przedłużeniu o 3 lata
(do 14 grudnia 2010 roku) okresu ważności koncesji z 14 grudnia 2001 roku – na poszukiwanie i
rozpoznawanie przez Petrobaltic złóż ropy i gazu ziemnego w rejonie „Gotlandia”, położonym we
wschodniej części obszaru morskiego Rzeczpospolitej Polskiej. W rejonie „Gotlandia” znajduje się obiekt
B23, położony ok. 160 km na północ od Gdańska. Geologiczne badania tego rejonu pozwalają oszacować
wydobywalne zasoby węglowodorów z tej struktury na ok. 15 mln metrów sześciennych. Ponadto w dniu
7 listopada 2006 roku spółka Petrobaltic S.A. otrzymała na okres 20 lat koncesję na wydobywanie gazu
ziemnego (gazokondensatu) ze złoża B6 położonego na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej
Morza Bałtyckiego. Uzyskanie powyższej koncesji stwarza możliwość kontynuacji prac nad koncepcją
zagospodarowania powyższego złoża. Złoże B6, którego zasoby szacuje się na ok. 1.800 mln m3 położone
jest ok. 75 km na północ od Łeby.
5. W dniu 15 listopada 2006 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z firma ABB Lummus Global kontrakt EPC na
budowę instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych (tzw. HDS) w oparciu o licencje firmy Chevron
Lummus Global. Wybudowanie instalacji HDS umożliwi Spółce spełnienie unijnych wymagań
jakościowych dla olejów napędowych, które będa obowiązywały od 2009 roku. Przepustowość instalacji
dostosowana jest do planowanej wielkości przerobu ropy naftowej na poziomie 10,5 mln ton z możliwością
odsiarczania około 2,3 mln ton oleju napędowego rocznie. Realizacja kontraktu planowana jest na 31
miesięcy. Zawarcie powyższego kontraktu wynika z realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej LOTOS
S.A. przewidującej budowę instalacji HDS w ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego
(PKRT). Celem PKRT jest zwiększenie zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku o około 75%, tj. do
10,5 mln ton ropy naftowej rocznie oraz pogłębienie stopnia jej przerobu.
XIII 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,
możliwe dalsze decyzje Ministerstwa Finansów w zakresie ulg w podatku akcyzowym w odniesieniu do
działalności LOTOS Jasło S.A.
• podwyżki podatku akcyzowego.
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XIV Podpisy członków Zarządu

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. EkonomicznoFinansowych

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu

Jarosław Kryński
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i
Rozwoju

Marek Sokołowski
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