GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
31 MARCA 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

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)

PLN’000
EUR’000
I kwartał narastająco I kwartał narastająco I kwartał narastająco I kwartał narastająco
okres od 01.01.2006 okres od 01.01.2005 okres od 01.01.2006 okres od 01.01.2005
do 31.03.2005
do 31.03.2006
do 31.03.2005
do 31.03.2006
2.689.646
1.485.839
699.409
370.044
130.704
351.522
33.988
87.546
149.849
351.629
38.966
87.572
117.638
321.249
30.590
80.006
102.889

320.614

26.755

79.848

14.749

635

3.835

158

(91.375)

18.325

(23.761)

4.564

(161.892)

16.009

(42.098)

3.987

91.887
127.437

16.280
(49.579)

22.884
31.738

Stan na
31.12.2005
6.989.609

Stan na
31.03.2006
1.794.965

4.657.796

4.553.828

1.183.473

1.179.809

269.030
4.926.826

254.281
4.808.109

68.356
1.251.830

65.879
1.245.689

1,03

4,08

0,27

1,02

-

-

-

-

62.605
(190.662)
PLN’000
Stan na
31.03.2006
7.064.444

EUR’000
Stan na 31.12.2005
1.810.873

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
EUR’000
I kwartał narastająco I kwartał narastająco I kwartał narastająco I kwartał narastająco
okres od 01.01.2006 okres od 01.01.2005 do okres od 01.01.2006 okres od 01.01.2005 do
31.03.2005
do 31.03.2006
do 31.03.2006
31.03.2005
2.522.534
1.298.965
655.953
323.504
47.817
85.806
12.434
21.370
65.143
88.589
16.940
22.063
51.634
71.387
13.427
17.779
(311.913)

(55.121)

(81.109)

(13.728)

46.723

(85.889)

12.150

(21.390)

2.614
(262.576)

72.595
(68.415)

680
(68.280)

18.080
(17.039)

Stan na
31.03.2006
5.343.452
4.130.067

Stan na
31.12.2005
5.375.563
4.078.433

Stan na
31.03.2006
1.357.688
1.049.386

0,45

0,91

0,12

0,23

-

-

-

-

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
Stan na 31.12.2005
1.392.705
1.056.644
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE BILANSE
na dzień 31 marca 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)

31 marca 2006
(nie badane)

31 grudnia 2005

3.430.169
63.128
50.021
5.832
84.921
21.636
25.872
24.335
---------3.705.914
----------

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

1.492.951

1.432.939

1.247.110
8.929
27.365
13.972
577.132
---------3.358.530
----------

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

==========
7.064.444
==========

==========
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 razem
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE BILANSE
na dzień 31 marca 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)

31 marca 2006
(nie badane)

31 grudnia 2005

113.700
970.951
3.569.800
3.345
----------

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

4.657.796
---------269.030
---------4.926.826
----------

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

338.351
168.330
217.020
10.610
---------734.311
----------

294.198
191.801
218.677
11.230
---------715.906
----------

1.156.758
11.304
135.273
110.440
836
---------1.403.307
----------

1.273.519
65.302
111.452
79.661
962
---------1.465.594
----------

==========
7.064.444
==========

==========
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 miesięcy zakończone 31 marca 2006 roku i 31 marca 2005 roku

3 miesiące
zakończone
31 marca 2006

3 miesiące zakończone
31 marca 2005
(dane porównywalne)

(nie badane)

(nie badane)

(w tysiącach złotych)
Przychody ze sprzedaży

2.689.646

1.485.839

Koszt własny sprzedaży

(2.348.220)
--------341.426

(1.267.981)
--------217.858

5.547

9.908

(141.357)
(62.141)
(12.771)
--------130.704

266.625
(76.887)
(60.130)
(5.852)
--------351.522

30.671
(11.477)

12.508
(14.570)

(49)
--------149.849

2.169
--------351.629

(32.211)
--------117.638
=========

(30.380)
--------321.249
=========

102.889
14.749
=========
117.638
=========

320.614
635
=========
321.249
=========

1,03
-

4,08
-

Zysk na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Nadwyżka wartości godziwej aktywów
netto nad ceną nabycia
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
Przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Akcjonariuszom mniejszościowym

Zysk na jedną akcję
- podstawowy
- rozwodniony
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okresy 3 miesięcy zakończone 31 marca 2006 roku i 31 marca 2005 roku

3 miesiące
zakończone
31 marca 2006
(w tysiącach złotych)

(dane porównywalne)

(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 z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy zapłacone netto
(Zysk)/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy bieżącego okresu
Podatek dochodowy zapłacony
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności
(Zwiększenie)stanu zapasów
Zmniejszenie / zwiększenie stanu zobowiązań i
rozliczeń międzyokresowych biernych
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu rezerw
Pozostałe
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

3 miesiące
zakończone
31 marca 2005
(nie badane)

117.638

321.249

49
72.014
(547)
5.126
(8.014)
32.211
(86.689)
(188.861)
(60.001)

(2.169)
62.190
1.219
4.527
2.668
30.380
(15.254)
122.861
(108.048)

31.619
6.701
(12.621)
--------(91.375)
---------

(100.439)
787
(301.646)
--------18.325
---------

2.356
(221.843)
124.336
(66.741)
--------(161.892)
---------

531
(146.159)
19.643
142.169
(175)
--------16.009
---------

79.778
(11.943)
(5.002)
(228)
--------62.605
--------=========
(190.662)
=========
767.794
=========
577.132
=========
567

96.814
(485)
(3.848)
(594)
--------91.887
--------1.216
=========
127.437
=========
155.012
=========
282.449
=========
19.677

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Odsetki otrzymane
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych
(Zakup)/sprzedaż aktywów finansowych
Nabyte środki pieniężne z tytułu zmiany składu Grupy
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
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 okresy 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2006 roku i 31 marca 2005 roku

(w tysiącach złotych)

1 stycznia 2005
Zysk netto za okres 3 miesięcy
zakończony 31 marca 2005 roku
Pozostałe
31 marca 2005 (dane porównywalne)
(nie badane)
1 stycznia 2006
Zysk netto za okres 3 miesięcy
zakończony 31 marca 2006 roku
Pozostałe
31 marca 2006
(nie badane)

Kapitał
akcyjny

Różnice
kursowe

Kapitał własny
przypisany
akcjonariuszom
jednostki dominującej

Kapitał własny
akcjonariuszy
mniejszościowych

Kapitał
zapasowy

Zyski
zatrzymane

78.700
--------

--------

2.563.930
--------

------

2.642.630
----------

14.882
----------

2.657.512
----------

========
78.700
========

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

320.614
========
2.884.544
========

4.215
======
4.215
======

320.614
4.215
==========
2.967.459
==========

635
190.031
==========
205.548
==========

321.249
194.246
==========
3.173.007
==========

113.700
--------

970.951
--------

3.466.911
--------

2.266
------

4.553.828
----------

254.281
----------

4.808.109
----------

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

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

102.889
========
3.569.800
========

1.079
======
3.345
======

102.889
1.079
==========
4.657.796
==========

14.749

117.638
1.079
==========
4.926.826
==========

==========
269.030
==========

Kapitał własny
razem
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GRUPA LOTOS S.A.
BILANSE JEDNOSTKOWE
na dzień 31 marca 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku

(w tysiącach złotych)

31 marca
2006
(nie badane)

31 grudnia
2005

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

1.898.200
43.300
700.408
---------2.641.908
---------

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

1.292.910
1.354.519

1.258.336
1.066.411

3.481
14.229
36.405
--------2.701.544
---------

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

==========
5.343.452
==========

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

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

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

(w tysiącach złotych)

31 marca
2006
(nie badane)

31 grudnia
2005

113.700
970.951
3.045.416
--------4.130.067
---------

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

14.288
176.144
--------190.432
---------

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

976.185
4.845
2.614
44.154
--------1.022.953
---------

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

==========
5.343.452
==========

==========
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 miesięcy zakończonych 31 marca 2006 roku i 31 marca 2005 roku

3 miesiące
zakończone
31 marca 2006
(nie badane)

3 miesiące
zakończone
31 marca 2005
(nie badane)

Przychody ze sprzedaży

2.522.534

1.298.965

Koszt własny sprzedaży

(2.341.294)
--------181.240

(1.117.813)
--------181.152

343
(95.392)
(37.222)
(1.152)
--------47.817

81
(59.600)
(34.711)
(1.116)
--------85.806

21.091
(3.765)
--------65.143

9.270
(6.487)
--------88.589

(13.509)
--------51.634
=========

(17.202)
--------71.387
=========

(w tysiącach złotych)

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

Zysk na jedną akcję
- podstawowy
- rozwodniony

0,45
-

0,91
-
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GRUPA LOTOS S.A.
JEDNOSTKOWE RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okresy 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2006 roku i 31 marca 2005 roku

(w tysiącach złotych)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk netto
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Zyski 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 stanu zapasów
Zwiększenie stanu zobowiązań
i rozliczeń międzyokresowych biernych
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw
Zwiększenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Przychody ze sprzedaży środków trwałych
i wartości niematerialnych
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych
Sprzedaż / (Zakup) krótkoterminowych aktywów finansowych
Zakup długoterminowych aktywów finansowych
Odsetki otrzymane
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
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

3 miesiące
zakończone
31 marca 2006
(nie badane)

3 miesiące
zakończone
31 marca 2005
(nie badane)

51.634

71.387

41.664
3.023
(7.276)
13.509
(70.810)
(288.108)
(34.574)

42.706
(680)
2.926
3.033
17.202
(9.171)
(90.953)
(83.404)

(19.516)
(1.459)
--------(311.913)
---------

(6.889)
(463)
(815)

50
(63.791)
124.336
29
(13.901)
--------46.723
---------

---------

(55.121)

--------169
(81.316)
22.216
(2.573)
-

(24.385)
---------

(85.889)
---------

2.614

74.339
(24)
(1.720)

--------2.614
--------=========
(262.576)
=========
298.981
=========
36.405
=========

--------

=========

-

-

72.595
--------

-

=======
(68.415)

=======
79.897
=========

11.482
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GRUPA LOTOS S.A.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okresy 3 miesięcy zakończone 31 marca 2006 roku i 31 marca 2005 roku

(w tysiącach złotych)
1 stycznia 2005

Kapitał
akcyjny

Kapitał
zapasowy

Zyski
zatrzymane

Kapitały własne
razem

78.700
========

========

2.473.654
========

2.552.354
========

-

-

71.387

71.387

31 marca 2005

========
78.700

========
-

========
2.545.041

========
2.623.741

(nie badane)

========

========

========

========

1 stycznia 2006

113.700
========

970.951
========

2.993.782
========

4.078.433
========

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

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

51.634
========
3.045.416
========

51.634
========
4.130.067
========

Zysk netto za okres 3 miesięcy
zakończony 31 marca 2005

Zysk netto za okres 3 miesięcy
zakończony 31 marca 2006
31 marca 2006
(nie badane)
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 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
31.03.2006

31.12.2005

31.03.2005

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

75,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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.

LOTOS Partner Sp. z o.o.

LOTOS Mazowsze S.A.

Gdańsk

Gdańsk

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

pełna

pełna

pełna

pełna
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Nazwa podmiotu

Metoda
konsolidacji/
wyceny
udziałów

Siedziba

Przedmiot działalności

LOTOS Ekoenergia S.A.

Gdańsk

realizacja budowy
podstawowych instalacji
PKRT; spółka nie
rozpoczęła działalności
operacyjnej

pełna

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Gdańsk

transport kolejowy

pełna

działalność w zakresie
utrzymania ruchu
mechanicznego,
elektrycznego i
automatyki,
wykonawstwo remontów
wykonywanie analiz
laboratoryjnych

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Lab Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Straż Sp. z o.o.

Gdańsk

ochrona przeciwpożarowa

pełna

LOTOS Ochrona Sp. z o.o.

Gdańsk

ochrona mienia i osób

pełna

sprzedaż i produkcja mas
LOTOS Parafiny Sp. z o.o.
Jasło
parafinowych
LOTOS Czechowice S.A.
wytwarzanie i
(spółka posiada swoją grupę
przetwarzanie produktów
Czechowice
kapitałową, dawniej Rafineria
rafinacji ropy naftowej
Czechowice S.A. (1))
oraz ich sprzedaż hurtowa
wytwarzanie i
LOTOS Jasło S.A. (spółka
przetwarzanie produktów
posiada swoją grupę kapitałową,
Jasło
rafinacji ropy naftowej
dawniej Rafineria Jasło S.A. (2))
oraz ich sprzedaż hurtowa
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 smarowymi m.in.
UAB LOTOS Baltija
Litwa
na terenie Litwy
i Białorusi, Ukrainy i
Łotwy
usługi projektowe dla
BiproRaf Sp. z o.o.
Gdańsk
przemysłu naftowego
Rafineria Nafty
Glimar S.A.w upadłości

Gorlice

LOTOS Hydrokompleks
Sp. z o.o.

Gorlice

LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o.

Gorlice

Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
31.03.2006

31.12.2005

31.03.2005

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

87,44%

87,44%

87,44%

100,00%

100,00%

85,22%

80,04%

80,04%

80,04%

80,01%

80,01%

80,01%

69,00%

69,00%

69,00%

100,00%

100,00%

60,29%

50,00%

50,00%

50,00%

91,54%

91,54%

91,54%

100,00%

100,00%

100,00%

89,66%

90,00%

100,00%

80,04%

80,04%

80,04%

80,04%

80,04%

80,04%

100,00%

80,04%

80,04%

80,04%

80,04%

80,04%

89,66%

80,04%

80,04%

80,04%

80,04%

80,04%

pełna

pełna

pełna

pełna

pełna

pełna

wyłączenienieistotność

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
wyłączenieRafinerii Glimar
nieistotność

Spółki pośrednio zależne
RCEkoenergia Sp. z o.o

RCParafiny Sp. z o.o.

RCRemo Sp. z o.o.
CBA Racer Sp. z o.o.
RCSerwis Sp. z o.o.
RCPaliwa Sp. z o.o.

Czechowicedziałalność usługowa
pełna
Dziedzice
brak działalności
operacyjnej – majątek
Czechowiceprzekazany w zamian
pełna
Dziedzice
za udziały na rzecz spółki
LOTOS Parafiny
Czechowicedziałalność usługowa
pełna
Dziedzice
Czechowicedziałalność usługowa
pełna
Dziedzice
Czechowicemetoda praw
działalność usługowa
Dziedzice
własności
działalność handlowa (nie
Czechowicemetoda praw
została jeszcze
Dziedzice
własności
rozpoczęta)
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Nazwa podmiotu

Siedziba

Przedmiot działalności

CzechowiceRCTransport Sp. z o.o.
działalność usługowa
Dziedzice
brak działalności
Jasło
operacyjnej
Jasbit – Rafineria Jasło Sp. z
(spółka w likwidacji)
o.o. w likwidacji

Metoda
konsolidacji/
wyceny
udziałów
metoda praw
własności

pełna/
metoda praw
własności

Jasło

działalność handlowa

Parafiny Sp. z o.o.

Jasło

Wytwarzanie produktów
rafinacji ropy naftowej

pełna

Jasło

działalność usługowa

pełna

Jasło

działalność usługowa

pełna

Jasło

brak działalności
operacyjnej - dzierżawa
majątku na rzecz
LOTOS Kolej

Rafineria Jasło
Sped-Kol Sp. z o.o.
Petrosoft.pl Technologie
Informatyczne Sp. z o.o.
Laboratorium „Badacz”
Sp. z o.o.

Jasło

działalność usługowa

Jasło

działalność usługowa

Chemipetrol Sp. z o.o.

Jasło

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

Miliana Shipping Company Ltd.

Cypr

działalność usługowa

Aphrodite Offshore Services
Ltd.

Antyle
działalność usługowa
Holenderskie

31.03.2006

31.12.2005

31.03.2005

-

80,04%

80,04%

80,01%

80,01%

80,01%

86,01%

30,00%

30,00%

-

-

13,00%

100,00%

79,56%

79,56%

53,61%

53,61%

53,61%

80,01%

80,01%

80,01%

80,01%

80,01%

80,01%

-

100,0%

80,01%

80,01%

80,01%

80,01%

68,93%

68,93%

68,93%

69,00%

69,00%

69,00%

pełna

LOTOS Tank Sp. z o.o.

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

Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym

wyłączenienieistotność
wyłączenienieistotność
wyłączenienieistotność
wyłączenienieistotność
pełna
wyłączenienieistotność

(1)

W dniu 19 grudnia 2005 roku Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował zmianę firmy spółki z Rafineria Czechowice S.A. na LOTOS Czechowice
S.A.

(2)

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

Spółki stowarzyszone
Energobaltic Sp. z o.o.
UAB Naftos Gavyba
AB Geonafta
Naftoport Sp. z o.o.

Gdańsk
Kłajpeda,
Litwa
Gargždai,
Litwa
Gdańsk

metoda praw
własności
metoda praw
działalność usługowa
własności
metoda praw
wydobycie ropy naftowej
własności
Eksploatacja terminali
metoda praw
przeładunkowych ropy i
własności
produktów naftowych

działalność produkcyjna

32,16%

32,16%

32,16%

29,46%

29,46%

29,46%

27,60%

27,60%

27,60%

(3)

(3)

25,64%

(3)

Jak opisano w Nocie 17 Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok, w wyniku zbycia udziałów
Grupa LOTOS S.A. posiada 8,97% w kapitale zakładowym Naftoport Sp. z o.o..

Na dzień 31 marca 2006 roku, 3 grudnia 2005 roku oraz na dzień 31 marca 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.

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 EU, 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. Śródroczny wynik finansowy nie powinien być traktowany jako wyznacznik
wyniku finansowego za cały rok finansowy.
Zaprezentowane dane finansowe na dzień 31 marca 2006 roku oraz za okres 3 miesięcy zakończony tą datą, jak
również porównywalne dane finansowe na dzień 31 marca 2005 roku oraz za okres 3 miesięcy zakończony tą
datą, zawarte w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie podlegały badaniu
audytora.
W związku z ostatecznym rozliczeniem transakcji nabycia 80,04% akcji Rafinerii Czechowice S.A., 80,01%
akcji Rafinerii Jasło S.A., 91,54% akcji Rafinerii Nafty Glimar S.A. w upadłości, oraz 69,00 % akcji
Petrobaltic S.A. (w dniu 3 lutego 2005 roku zrealizowana została zawarta 13 stycznia 2005 roku umowa
sprzedaży Grupie LOTOS S.A. przez Naftę Polską S.A. akcji w.w. spółek) o czym mowa w Nocie 40 Not
objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 sporządzonego według MSSF,
porównywalne dane finansowe za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2005 roku zaprezentowane w
niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały odpowiednio
skorygowane. Wstępnie oszacowana wartość firmy z połączenia w skonsolidowanych śródrocznych
sprawozdaniach finansowych 2005 roku wykazywana była w bilansie w pozycji rezerwy. W wyniku
ostatecznego rozliczenia transakcji połączenia istotną zmianą było ujawnienie ujemnej wartości firmy w kwocie
266.625 tysięcy złotych w rachunku zysków i strat.
Jak opisano w Nocie 40 Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005
sporządzonego według MSSF, na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok
Spółka, dokonała oddzielnie dla każdej przejmowanej jednostki wyceny wartości firmy oraz ujęła różnicę
pomiędzy kosztem nabycia jednostek gospodarczych a udziałem w wartości godziwej netto możliwych do
zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych.
Jak opisano w Nocie 11 Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok,
Grupa kompensuje aktywa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”) ze swoimi zobowiązaniami
wobec ZFŚS. W związku z powyższą zmianą prezentacji aktywów i pasywów Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych, zmianie uległy odpowiednie pozycje rachunku przepływów pieniężnych za okres 3
miesięcy zakończony 31 marca 2005 roku.
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 3 miesięcy kończący się 31 marca 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.
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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 11 maja 2006 roku.
4.

Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania niniejszego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami stosowanymi w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2005 roku (patrz Nota 10 Not objaśniających do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 sporządzonego według MSSF).
Dodatkowo, Grupa przyjęła MSSF 6 Poszukiwanie i ocena złóż mineralnych. Przyjęcie standardu nie wpłynęło
istotnie na polityki rachunkowości Grupy.
5.

Działalność w okresie śródrocznym

Działalność Grupy nie wykazuje sezonowości lub cykliczności działalności w okresie śródrocznym.
6.
Dywidendy
Do dnia sporządzenia niniejszego skróconego sprawozdania finansowego Zarząd Jednostki Dominującej nie
podjął decyzji o podziale wyniku Jednostki Dominującej za 2005 rok.
7.

Zysk przypadający na jedną akcję
3 miesiące zakończone
31 marca 2006

3 miesiące zakończone
31 marca 2005

Skonsolidowany zysk netto w tys. PLN(A)

117.638

321.249

Średnioważona liczba akcji w tys. sztuk (B)*

113.700

78.700

1,03

4,08

Zysk na jedną akcję (A/B)

*Do wyliczenia zysku przypadającego na jedną akcję w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2006 roku,
została przyjęta średnioważona liczba akcji występująca w ciągu okresu od 1 stycznia do 31 marca 2006. Do
wyliczenia zysku przypadającego na jedną akcję w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2005 roku,
została przyjęta średnioważona liczba akcji występująca w ciągu okresu od 1 stycznia do 31 marca 2005 roku.
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8.

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.
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.
Podwyższenie kapitału zakładowego w 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.
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.
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Objęcie udziałów w LOTOS Park Technologiczny przez Grupę LOTOS S.A.
W dniu 31 stycznia 2006 roku Grupa LOTOS S.A. objęła w podwyższonym kapitale zakładowym spółki
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. 8.600 udziałów za łączną kwotę 4.300 tysięcy złotych. Udziały zostały
opłacone gotówką. W wyniku transakcji Grupa LOTOS S.A. stała się właścicielem 34,7% udziałów spółki
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 złotych z jeden udział. Po dokonaniu
transakcji Grupa LOTOS S.A. jest właścicielem 38,4% udziałów spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
Zbycie udziałów w RC Transport 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 RC Transport 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 Czechowice 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 PLN 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. z 5,6% do 38,4%.
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,
- RC REMO 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 wartosci 50 tysięcy złotych.
9.

Pozostałe informacje

Jak opisano w Nocie 40 Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok w
wyniku przejęcia sieci stacji paliw ESSO rozpoznana została na dzień 31 grudnia 2005 roku wartość firmy
prezentująca różnicę pomiędzy ceną nabycia a wartością godziwą przejętych aktywów netto w wysokości
42.717 tysięcy złotych.
W związku z faktem przejęcia kolejnych stacji paliw w ramach w.w. transakcji wartość firmy powstała na
transakcji prezentuje się następująco:
(w tysiącach złotych)

31.03.2006

Koszt połączenia (cena nabycia)

296.135

Aktywa trwałe

244.878

Wartość firmy

51.257
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10.

Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu I kwartału 2006 roku

1.
W dniu 11 kwietnia 2006 roku spółka LOTOS Ekoenergia S.A. zawarła umowę z Shell International
Trading and Shipping Company Limited (Shell Trading) na realizację dostaw wsadu do instalacji, których
budowę zakłada Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego Grupy LOTOS S.A. (PKRT). Umowa,
zawarta na 12 lat od momentu rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji PKRT, gwarantuje realizację dostaw wsadu
przez Shell Trading na rzecz LOTOS Ekoenergia S.A. Rozpoczęcie wykonywania zobowiązań związanych z
dostawami i ich odbiorem jest uzależnione od wcześniejszego zrealizowania programu PKRT. Wartość
szacunkowa opisywanej umowy dla LOTOS Ekoenergia S.A. w okresie jej obowiązywania wynosi 11 mld
złotych licząc od momentu przewidywanego rozpoczęcia dostaw w oparciu o prognozowane ceny rynku
naftowego. Umowa przewiduje kary wynikające z niedotrzymania przez strony zobowiązania do dostawy lub
odbioru uzgodnionych ilości wsadu spełniającego określone wymogi jakościowe. Kwota powyższych kar
umownych może przewyższyć równowartość 200.000 EUR. Zawarcie powyższej umowy obok wcześniej
zawartej umowy „offtake” zabezpieczającej odbiór przez Shell Trading z LOTOS Ekoenergia S.A. nadwyżki
produktów powstałej po realizacji PKRT jest kolejnym istotnym krokiem w procesie realizacji PKRT,
wskazanego w Prospekcie Emisyjnym Grupy LOTOS S.A. jako jeden z podstawowych celów emisji. Program
Kompleksowego Rozwoju Technicznego, na który w latach 2005-2009 Grupa LOTOS S.A. planuje przeznaczyć
ponad 3,2 mld złotych, przewiduje budowę w rafinerii w Gdańsku instalacji utylizacji ciężkich pozostałości po
przerobie ropy naftowej (IGCC), instalacji odasfaltowania rozpuszczalnikowego (SDA) oraz łagodnego
hydrokrakingu (MHC).
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11.

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.

według stanu na dzień 31 marca 2006 roku, w organach celnych tytułem zabezpieczenia zobowiązań
celno-podatkowych Jednostki Dominującej, złożony jest 1 czek na łączną kwotę 80.000 tysięcy złotych;

2.

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.

12.

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. 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 jest zdania, iż odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie
dla spółki.
2.
Dnia 12 kwietnia 2006 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej 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.
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. Od decyzji określających zobowiązanie podatkowe spółka zamierza
złożyć odwołanie do organu wyższej instancji.
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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

Zasady przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 marca 2006 roku,
użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EURO w tym dniu tj. 1 EUR = 3,9357 PLN. Pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe"
za I kwartał narastająco 2006 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,8456 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 marca 2006 roku).
W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2005 roku,
użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EURO w tym dniu tj.1 EUR = 3,8598. Pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za
I kwartał narastająco 2005 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,0153 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 marca 2005 roku).

II

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 okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2006 roku.

III

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

Opis skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej GRUPY LOTOSS.A., w tym w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej został opisany w Nocie 8 Not
objaśniających do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 3
miesięcy zakończony 31 marca 2006 roku.
IV

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

Zarząd Grupy LOTOS S.A. nie publikował prognoz wyników za 2006 rok.
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V

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, 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.

VI

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
przekazania
poprzedniego
raportu

Nabycie

Sprzedaż

Stan na dzień
przekazania
raportu*

Inne

Zarząd
Pan Paweł Olechnowicz
Pan Marek Sokołowski
Razem

42.755

-

-

-

42.755

8.636

-

-

-

8.636

51.391

-

-

-

51.391

* wg stanu na dzień 10 maja 2006

Zgodnie z wiedzą Spółki członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki lub uprawnień do nich.
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VII

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.
VIII Informacje o nietypowych transakcjach zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 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 8 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 r. Jej szacunkowa wartość
wynosiła 30 000 tys. PLN. Transakcję zawarto na typowych warunkach rynkowych.
2.
W dniu 2 lutego 2006 roku Neste Polska Sp. z o.o., LOTOS Partner Sp. z o.o. oraz Grupa LOTOS S.A.
podpisały umowę znaczącą, która dotyczy sprzedaży paliw płynnych na rzecz Neste Polska Sp. z o.o. Umowa
została zawarta na czas określony i wygasa w dniu 31 grudnia 2008 roku. Szacunkowa wartość umowy w
okresie jej obowiązywania wynosi 2.400.000 tysięcy złotych. Umowa przewiduje kary umowne, których
szacowana, maksymalna wysokość wynosi 55.000 tysięcy złotych. Umowa nie zawiera zapisów, które
uniemożliwiałyby dochodzenie dodatkowych kwot na zasadach ogólnych. W dniu 2 lutego 2006 roku w
związku z zawarciem opisanej wyżej trójstronnej umowy, LOTOS Partner Sp. z o.o. i Neste Polska Sp. z o.o.
rozwiązały wcześniejszą umowę na sprzedaż paliw płynnych z dnia 1 stycznia 2004 roku.
3.
W dniu 13 lutego 2006 roku BP Polska Sp. z o.o., LOTOS Partner Sp. z o.o. oraz Grupa LOTOS S.A.
podpisały umowę znaczącą, która dotyczy sprzedaży paliw płynnych na rzecz BP Polska Sp. z o.o. Umowa
została zawarta na czas określony i wygasa w dniu 31 grudnia 2006 roku. Szacunkowa wartość umowy w
okresie jej obowiązywania wynosi 1.030.000 tysięcy złotych.
4.
W dniu 6 marca 2006 roku pomiędzy ConocoPhillips Poland Sp. z o.o. a LOTOS Partner Sp. z o.o. i
Grupa LOTOS S.A. została zawarta trójstronna umowa znacząca na sprzedaż i dostawy paliw płynnych na rzecz
ConocoPhillips Poland Sp. z o.o. Szacunkowa wartość umowy, która została zawarta na czas określony i wygasa
w dniu 31 grudnia 2006 r., wynosi 1.000.000 tysięcy złotych. Maksymalna wysokość kar wynikających z
Umowy szacowana jest na 25.000 tys. PLN. Umowa nie zawiera zapisów, które uniemożliwiałyby dochodzenie
dodatkowych kwot na zasadach ogólnych.
IX

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 marca 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.
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X

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

Poza informacjami zaprezentowanymi w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
oraz w notach 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 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 jest 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.
W ramach transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółka LOTOS Paliwa przejmie
współpracę z wybranymi franczyzobiorcami Slovnaft Polska S.A.
Cena netto transakcji wyniosła 15 000 tysięcy EUR. Źródłem sfinansowana transakcji przez LOTOS Paliwa Sp.
z o.o. są 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.
XI

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 2006 roku:
•
•
•
•
•
•
•

notowania cen ropy i produktów naftowych,
kurs PLN/USD,
wysokość podaży i popytu na produkty naftowe,
zmiana regulacji prawnych w zakresie ulg w podatku akcyzowym, z których korzystają
Rafinerie Południowe, co może być powodem obniżenia efektywności ekonomicznej działalności
tych podmiotów,
przejęcie przez spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Slovnaft
Polska S.A. w związku z umową na zakup sieci stacji paliw Slovnaft od spółki Slovnaft Polska S.A.,
zaprzestanie przerobu ropy z dniem 31 marca 2006 roku w LOTOS Czechowice S.A.,
realizacja programu rozwoju sieci stacji „Prosta”, co wiąże się z zaciągnięciem kredytów
inwestycyjnych przez spółkę zależną LOTOS Paliwa Sp. z o.o. oraz rozwojem sprzedaży detalicznej
paliw.
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XII

Podpisy członków Zarządu

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

Marek Sokołowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu

Wojciech Kowalczyk
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