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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2007 roku

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

PLN’000
GRUPA LOTOS S.A.

6 miesięcy
zakończone
30.06.2007

EUR’000
6 miesięcy
zakończone
30.06.2006

6 miesięcy
zakończone
30.06.2007

6 miesięcy
zakończone
30.06.2006

(dane porównywalne)

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

(dane porównywalne)

(nie badane)

(nie badane)

(nie badane)

5.118.383
146.816
422.408
385.594

5.503.351
271.160
384.421
322.098

1.329.934
38.148
109.756
100.191

1.411.043
69.525
98.564
82.585

139.675

(83.891)

36.292

(21.509)

(163.611)

18.178

(42.512)

4.661

(25.591)

653
(65.060)

(6.649)

167
(16.681)

PLN’000

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

(nie badane)

EUR’000

Stan na
30.06.2007

Stan na
31.12.2006

Stan na
30.06.2007

Stan na
31.12.2006

(nie badane)

(dane porównywalne)

(nie badane)

(dane porównywalne)

6.591.435
4.716.026

5.814.348
4.352.756

1.750.341
1.252.330

1.517.631
1.136.134

3,39

2,83

0,88

0,73

-

-

-

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 16
stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2007 roku

BILANSE JEDNOSTKOWE
na dzień 30 czerwca 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku

(w tysiącach złotych)

30 czerwca
2007
(nie badane)

31 grudnia
2006
(dane porównywalne)

1.826.475
449.532
48.017
683.014
---------3.007.038
----------

1.833.323
122.558
45.800
696.004
---------2.697.685
----------

2.054.454

1.575.668

1.407.638
-

1.533.448
15.182

14.635
34.575
73.095
---------3.584.397
----------

2.348
3.874
1.325
---------3.116.663
----------

==========

==========

6.591.435
==========

5.814.348
==========

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 16
stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2007 roku

BILANSE JEDNOSTKOWE
na dzień 30 czerwca 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku

(w tysiącach złotych)

30 czerwca
2007
(nie badane)

31 grudnia
2006
(dane porównywalne)

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

113.700
970.951
3.631.375
--------4.716.026
---------

113.700
970.951
3.268.105
--------4.352.756
---------

17.911
133.295
--------151.206
---------

15.150
134.897
--------150.047
---------

1.483.052
13.372
217.670
18.494
4.987
--------1.724.203
--------1.875.409
==========
6.591.435
==========

1.146.367
120.309
44.355
514
--------1.311.545
--------1.461.592
==========
5.814.348
==========

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 16
stanowią jego integralną część
5

GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2007 roku

JEDNOSTKOWE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku oraz 30 czerwca 2006 roku

w tysiącach złotych

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2007
(nie badane)

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

Przychody ze sprzedaży

5.118.383

5.503.351

Koszt własny sprzedaży

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

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

31.196
(204.892)
(90.732)
(1.874)
--------146.816

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

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

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

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

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

385.594
=========

322.098
=========

3,39
-

2,83
-

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

Zysk na jedną akcję:
- podstawowy
- rozwodniony

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 16
stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2007 roku

JEDNOSTKOWE RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku oraz 30 czerwca 2006 roku

w tysiącach złotych

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2007
(nie badane)

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

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

385.594

322.098

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

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

(14.905)
(29.038)
(11.703)
--------139.675
---------

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

310
201.507
(60.794)
2.099

120.852
29.670
(122.744)
(4.301)

22.038
(328.771)
--------(163.611)
---------

(5.299)
--------18.178
---------

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

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 16
stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2007 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku oraz 30 czerwca 2006 roku

(w tysiącach złotych)
1 stycznia 2006

Kapitał
podstawowy

Kapitał
zapasowy

Zyski
zatrzymane

Kapitały własne
razem

113.700
========

970.951
========

2.861.391
========

3.946.042
========

========

========

322.098
========

322.098
========

113.700

970.951

3.183.489

4.268.140

(nie badane)

========

========

========

========

1 stycznia 2007

113.700
========

970.951
========

3.268.105
========

4.352.756
========

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

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

385.594
(40.932)
18.608
========
3.631.375
========

385.594
(40.932)
18.608
========
4.716.026
========

Zysk netto za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2006
30 czerwca 2006
(dane porównywalne)

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

*Patrz Nota 10 Dodatkowe informacje i objaśnienia do niniejszego sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 16
stanowią jego integralną część
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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2007 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

Informacje ogólne

GRUPA LOTOS S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135, której akcje znajdują
się w publicznym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dnia 19 września 2007 roku śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2007 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji.
Spółka sporządziła również śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2007 roku, które również w dniu 19 września 2007 roku zostało przez Zarząd
zatwierdzone do publikacji.
2.

Podstawa sporządzenia oraz zasady (polityka) rachunkowości

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia
30 czerwca 2007 roku zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, a w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34
„Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSSF
przyjęte do stosowania w Unii Europejskiej”). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w Unii Europejskiej proces wprowadzania standardów MSSF oraz
prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma
różnicy między standardami MSSF oraz standardami MSSF przyjętymi przez Unię Europejską.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych
w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki
na dzień 31 grudnia 2006 roku bądź skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A. sporządzonym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2007 roku.
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego
Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku, za wyjątkiem zasad rachunkowości dotyczących ujęcia prawa
wieczystego użytkowania gruntów nabytego nieodpłatne, tj. na mocy decyzji administracyjnej, jak opisano
poniżej. Zasady (polityki) rachunkowości zostały opisane w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2007 roku.
Na dzień zastosowania po raz pierwszy MSSF jako podstawy rachunkowości tj,. na dzień 1 stycznia 2004 roku,
nabyte nieodpłatne, tj. na mocy decyzji administracyjnej prawo wieczystego użytkowania gruntów zostało ujęte
w wartości godziwej w księgach rachunkowych i zaprezentowane jako składnik rzeczowych aktywów trwałych.
Na dzień 30 czerwca 2007 roku Spółka traktuje otrzymane bezpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów
jako leasing operacyjny i prezentuje w wartości godziwej jako pozycja pozabilansowa. W związku
z przeniesieniem otrzymanego bezpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntów do ewidencji
pozabilansowej Spółka dokonała korekty danych porównywalnych. W wyniku korekty danych porównywalnych
na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz na dzień 31 stycznia 2005 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych
spadła o kwotę 163.446 tysięcy złotych, wartość rezerwy na podatek odroczony spadła o kwotę 31.055 tysięcy
złotych, wartość kapitałów własnych (zyski zatrzymane) spadła o kwotę 132.391 tysięcy złotych,
z uwzględnieniem efektu podatku odroczonego. Niniejsza korekta nie miała wpływu na zysk netto na akcję.
Dodatkowo, Spółka dokonała zmiany prezentacji wartości godziwej aktywów i zobowiązań z tytułu wyceny
instrumentów pochodnych. Spółka na dzień 30 czerwca 2007 roku ujęła aktywa finansowe i zobowiązania
finansowe oddzielnie, wykazując je jako zasoby lub obowiązki jednostki. W związku z powyższym, wartość
aktywów i zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2006 rok wzrosła o 513 tysięcy (31 grudnia
2005:1.745 tysięcy złotych, 30 czerwca 2006: 7.695 tysięcy złotych).
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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2007 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

3.

Sezonowość i cykliczność działalności

Spółka nie charakteryzuje się sezonowością lub cyklicznością działalności.
4.

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku nie wystąpiły zdarzenia, które w istotny sposób wpłynęły
na pozycje aktywów, pasywów, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych Spółki.
5.

Zmiany wartości szacunkowych

Nie nastąpiły zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych.
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GRUPA LOTOS S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2007 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia

6.

Informacja na temat emisji papierów wartościowych

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku nie miał miejsca wykup, spłata dłużnych i kapitałowych
papierów wartościowych.
7.

Informacja o wypłaconych dywidendach

Jak opisano w Nocie 27 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2007 roku, w dniu 28 maja 2007 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o podziale wyniku Spółki za 2006 rok. Zgodnie z treścią uchwały
zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku w kwocie 406.714 tysięcy złotych przeznaczono na:
– kapitał zapasowy Spółki – kwotę w wysokości 365.782 tysięcy złotych,
– wypłatę dywidendy – kwotę w wysokości 40.932 tysięcy złotych.
W niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółka zaprezentowała podzielony wynik
w pozycji „Zyski zatrzymane”.
Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 31 lipca 2007 roku.
8.

Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności lub segmenty
geograficzne

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

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

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

Informacje o zmianach w strukturze jednostki

Nie nastąpiły żadne istotne zmiany w strukturze Spółki w ciągu okresu 6 miesięcy zakończonych dnia 30
czerwca 2007 roku poza opisaną poniżej:
1.
W dniu 27 lutego 2007 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. podpisał plan połączenia Grupy LOTOS S.A.
i LOTOS Partner Sp. z o.o. sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie Grupy
LOTOS S.A. i LOTOS Partner Sp. z o.o. zostało dokonane w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h.
poprzez przeniesienie całego majątku LOTOS Partner Sp. z o.o. na Grupę LOTOS S.A. Z uwagi na fakt, że
spółka przejmująca posiadała 100% udziałów w spółce przejmowanej, połączenie zostało przeprowadzone
stosownie do art. 515 §1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. Zgodnie
z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w dniu 29 czerwca 2007 roku zostało zarejestrowane połączenie Grupy LOTOS S.A. z
LOTOS Partner Sp. z o.o.
Połączenie spółek jest elementem restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. mającej na celu
między innymi uproszczenie jej struktury organizacyjnej. Powyższy program restrukturyzacji umożliwić ma
bardziej elastyczne działania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz umożliwić jej szybsze reagowanie
na zmiany w otoczeniu rynkowym. Połączenie Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o. jest elementem
realizacji założeń restrukturyzacji pionu handlowego całej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. i nie
powinno mieć istotnego wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
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Połączenie Grupy LOTOS S.A. oraz LOTOS Partner Sp. z o.o. zostało rozliczone metodą nabycia.
W wyniku rozliczenia połączenia w bilansie Grupy LOTOS S.A. zostały ujęte pozycje aktywów i pasywów
LOTOS Partner Sp. z o.o na dzień połączenia, po wyeliminowaniu wzajemnych rozrachunków spółki
przejmującej i spółki przejmowanej oraz wartości udziałów i kapitałów do dnia objęcia kontroli w 2002 roku
(Grupa LOTOS S.A. objęła kontrolę nad spółką LOTOS Partner Sp. z o.o.(dawniej Preem Terminale Rzeczne)
w 2002 roku poprzez zakup udziałów). Dodatkowo, w bilansie Grupy LOTOS S.A. wykazano wartość firmy
w kwocie 1.862 tysięcy złotych. W pozycji „Zyski zatrzymane” odniesiona została kwota przejętych na dzień
połączenia aktywów netto, jakie spółka LOTOS Partner Sp. z o.o. wygenerowała od dnia objęcia kontroli nad
nią w 2002 roku do dnia rozliczenia transakcji połączenia.
Wartość głównych pozycji aktywów netto Grupy LOTOS S.A. i LOTOS Partner Sp. z o.o. na dzień rozliczenia
połączenia wraz z przeprowadzonymi eliminacjami przedstawia się następująco:

(w tysiącach złotych)

Grupa LOTOS S.A.

LOTOS Partner
Sp. z o.o.

Eliminacje

Razem po eliminacjach

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Zaliczki na środki trwałe w
budowie
Wartości niematerialne
Aktywa finansowe
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego
Aktywa trwałe razem

1.820.149

6.326

-

1.826.475

449.122
46.059
696.655

410
96
-

1.862
(13.641)

449.532
48.017
683.014

-------3.011.985
--------

1.008
-------7.840
--------

(1.008)
-------(12.787)
--------

---------3.007.038
----------

2.053.490

964

-

2.054.454

1.403.861

286.836

(283.059)

1.407.638

13.699

936

-

14.635

34.575

-

-

34.575

51.057
-------3.556.682
--------

22.038
-------310.774
--------

-------(283.059)
--------

73.095
---------3.584.397
----------

========
6.568.667
========

========
318.614
========

========
(295.846)
========

==========
6.591.435
==========

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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(w tysiącach złotych)

Grupa LOTOS S.A.

LOTOS Partner
Sp. z o.o.

Razem po
eliminacjach

Eliminacje

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

113.700
970.951
3.612.767
--------4.697.418
---------

11.860
18.527
--------30.387
---------

(11.860)
81
--------(11.779)
---------

113.700
970.951
3.631.375
--------4.716.026
---------

14.904
134.303
---------

3.007
---------

(1.008)
---------

17.911
133.295
---------

149.207

3.007

(1.008)

151.206

---------

---------

---------

---------

1.483.823

282.288

(283.059)

1.483.052

217.670

-

-

217.670

15.562

2.932

-

18.494

4.987
---------

---------

---------

4.987
---------

1.722.042

285.220

(283.059)

1.724.203

--------1.871.249
==========
6.568.667
==========

--------288.227
==========
318.614
==========

--------(284.067)
==========
(295.846)
==========

--------1.875.409
==========
6.591.435
==========

Zobowiązania
długoterminowe
Rezerwy długoterminowe
Rezerwa na podatek odroczony
Zobowiązania
długoterminowe razem
Zobowiązania
krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług, rozliczenia
międzyokresowe bierne oraz
pozostałe zobowiązania
Oprocentowane kredyty i
pożyczki
Rezerwy krótkoterminowe
Pozostałe zobowiązania
finansowe
Zobowiązania
krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
Pasywa razem
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11.

Informacje o zmianach zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych

Informacje o istotnych zmianach zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych zostały opisane
w Nocie 39 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2007 roku.
12.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Transakcje z jednostkami powiązanymi są zawierane na typowych warunkach rynkowych.

(w tysiącach złotych)

Sprzedaż na rzecz
podmiotów
powiązanych

Zakupy od
podmiotów
powiązanych

Należności od
podmiotów
powiązanych

Zobowiązania wobec
podmiotów
powiązanych

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2007

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2007

Stan na dzień
30 czerwca 2007

Stan na dzień
30 czerwca 2007

Jednostki zależne objęte
konsolidacją

6.206.669

343.580

967.682

24.859

Jednostki stowarzyszone
wyceniane metodą praw
własności

3

1.714

-

184

13

143

3

-

6.206.685

345.437

967.685

25.043

Jednostki zależne nie
objęte konsolidacją
Razem

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku łączna wartość przychodów ze sprzedaży rzeczowego
majątku trwałego oraz wartości niematerialnych Grupy LOTOS S.A. na rzecz podmiotów powiązanych
wyniosła 37 tysięcy złotych.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku łączna wartość zakupów rzeczowego majątku trwałego
oraz wartości niematerialnych Grupy LOTOS S.A. od podmiotów powiązanych wyniosła 2.576 tysięcy złotych.
Sprzedaż na rzecz
podmiotów
powiązanych

Zakupy od
podmiotów
powiązanych

Należności od
podmiotów
powiązanych

Zobowiązania wobec
podmiotów
powiązanych

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2006

6 miesięcy
zakończone
30 czerwca 2006

Stan na dzień
31 grudnia 2006

Stan na dzień
31 grudnia 2006

(w tysiącach złotych)

Jednostki zależne objęte
konsolidacją

6.167.990

531.974

1.373.428

33.156

Jednostki stowarzyszone
wyceniane metodą praw
własności

-

-

1

201

173

621

123

692

6.168.163

532.595

1.373.552

34.049

Jednostki zależne nie
objęte konsolidacją
Razem
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W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku łączna wartość przychodów ze sprzedaży rzeczowego
majątku trwałego oraz wartości niematerialnych Grupy LOTOS S.A. na rzecz podmiotów powiązanych
wyniosła 77 tysięcy złotych.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku łączna wartość zakupów rzeczowego majątku trwałego
oraz wartości niematerialnych Grupy LOTOS S.A. od podmiotów powiązanych wyniosła 9.462 tysięcy złotych.
Ponadto, w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2006 roku członek Zarządu Grupy LOTOS S.A.
podczas sesji zwykłych na GPW zbył łącznie 42.755 akcji Grupy LOTOS S.A. za średnią cenę 42,65 złotych
za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 1.823,5 tysięcy złotych.
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13.

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

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. EkonomicznoFinansowych

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu

Jarosław Kryński
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i
Rozwoju

Marek Sokołowski
Główny Księgowy

Tomasz Południewski
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