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WSTĘP
Poniższe Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za I
półrocze 2009 roku (Sprawozdanie Zarządu) będące elementem Skonsolidowanego Raportu
Półrocznego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zostało sporządzone na podstawie
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. W skład Skonsolidowanego Raportu Półrocznego
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oprócz ww. Sprawozdania Zarządu wchodzi
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2009 roku, sporządzone według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe) wraz z
Raportem z Przeglądu Biegłego Rewidenta.
1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.

1.1

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.

Poniżej przedstawiono schemat Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 30 czerwca
2009 roku.

Grupa LOTOS S.A.
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
100%
LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
100%
LOTOS Oil S.A.
100%
LOTOS Parafiny Sp. z o.o.
100%
LOTOS Tank Sp. z o.o.
100%
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
100%

LOTOS Czechowice S.A.
80,04% 1)
RCEkoenergia Sp. z o.o.
100%
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
100%

„PLASTEKOL Organizacja
Odzysku” S.A.
94% 4)

27,45%
8,19%

RC Serwis Sp. z o.o.
100%
KRAK GAZ Sp. z o.o.
100%

LOTOS Ekoenergia S.A.
100%
LOTOS Straż Sp. z o.o.
100%

Przedsiębiorstwo
Poszukiwań i Eksploatacji
Złóż Ropy i Gazu
„Petrobaltic” S.A. 69% 5)

Miliana Shipping
Company Ltd.
99,9%

28,50%

LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o.
35,58% 2)

UAB LOTOS Baltija
100%
LOTOS Gaz S.A.
100%

LOTOS Jasło S.A.
80,01% 3)

0,1%
Aphrodite Offshore
Services N.V.
100%
ENERGOBALTIC Sp. z o.o.
46,61%6)
AB „Naftos Gavyba”
42,7% 7)
LOTOS Exploration and
Production Norge AS
100%

LOTOS Lab Sp. z o.o.
100%
LOTOS Serwis Sp. z o.o.
100%
LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
100%

1.
2.
3.
4.
5.

Skarb Państwa – 5%, akcje pracownicze –14,96%
Partner Holding Management Sp. z o.o. – 0,29%
Skarb Państwa – 5%, akcje pracownicze –14,99%
inni akcjonariusze – 6%
Skarb Państwa - 30,32%, akcje pracownicze – 0,68%
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6.
7.

Stablewood Power Ventures (Władysławowo) Limited – 41,43%, Przedsiębiorstwo Technik Specjalnych „Hydromex”
Sp. z o.o. – 11,96%
UAB „Meditus” – 57,3%

Ponadto Grupa LOTOS S.A. posiada 8,97% udziałów w kapitale zakładowym P.P.P.P. „NAFTOPORT” Sp. z o.o. (spółce
należącej do grupy kapitałowej PERN „Przyjaźń” S.A z Płocka).

Na dzień 30 czerwca 2009 roku, na dzień 30 grudnia 2008 roku oraz na dzień 30 czerwca
2008 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę LOTOS S.A. w
podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy LOTOS S.A. w kapitałach tych jednostek.
1.2

OPIS PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

1.2.1 JEDNOSTKA DOMINUJĄCA
Grupa LOTOS S.A.
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.
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1.2.2 SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
Poniżej przedstawiono jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A. wraz z ich przedmiotem działalności, metodą konsolidacji oraz udziałem Grupy
w ogólnej liczbie głosów w kapitale podstawowym.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Przedmiot
działalności

Metoda
konsolidacji Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
/
wyceny
30.06.2009
31.12.2008
30.06.2008
udziałów

Podmiot dominujący

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

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

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

80,04%

80,04%

80,04%

Spółki bezpośrednio zależne

LOTOS Paliwa
Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Gaz S.A.
(spółka posiada swoją
grupę kapitałową)

Mława

LOTOS Oil S.A.

Gdańsk

LOTOS Asfalt Sp. z
o.o.

Gdańsk

LOTOS Ekoenergia
S.A.

Gdańsk

LOTOS Kolej Sp. z
o.o.

Gdańsk

LOTOS Serwis
Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Lab Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Straż
Sp. z o.o.
LOTOS Ochrona
Sp. z o.o.
LOTOS Parafiny
Sp. z o.o.
LOTOS Tank Sp. z
o.o.
LOTOS Czechowice
S.A. (spółka posiada
swoją grupę
kapitałową)

Gdańsk
Gdańsk
Jasło
Jasło

Czechowice

Sprzedaż hurtowa,
detaliczna paliw,
lekkiego oleju
opałowego,
zarządzanie siecią
stacji paliw LOTOS
Produkcja oraz
hurtowa i detaliczna
sprzedaż gazu
płynnego
Produkcja i sprzedaż
olejów smarowych i
smarów oraz krajowa
sprzedaż olejów
bazowych
Produkcja i sprzedaż
asfaltów
Spółka nie
rozpoczęła
działalności
operacyjnej
Transport kolejowy
Działalność w
zakresie utrzymania
ruchu
mechanicznego,
elektrycznego i
automatyki,
wykonawstwo
remontów
Wykonywanie analiz
laboratoryjnych
Ochrona
przeciwpożarowa
Ochrona mienia i
osób
Produkcja i sprzedaż
mas parafinowych
Handel hurtowy
produktami
naftowymi
Magazynowanie i
dystrybucja paliw
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Nazwa podmiotu

Siedziba

LOTOS Jasło S.A.
(spółka posiada swoją
grupę kapitałową)

Jasło

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

Gdańsk

UAB LOTOS Baltija

Litwa

Rafineria Nafty
„GLIMAR” S.A.

Gorlice

LOTOS
Hydrokompleks
Sp. z o.o. w likwidacji

Gorlice

LOTOS Park
Technologiczny
Sp. z o.o.

Jasło

Przedmiot
działalności

Metoda
konsolidacji Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
/
wyceny
30.06.2009
31.12.2008
30.06.2008
udziałów

Wytwarzanie i
przetwarzanie
produktów rafinacji
pełna
ropy naftowej oraz
ich sprzedaż hurtowa
i detaliczna
Pozyskiwanie oraz
eksploatacja złóż
pełna
ropy naftowej i gazu
ziemnego
Obrót hurtowy i
detaliczny olejami
smarowymi m.in. na
pełna
terenie Litwy
i Białorusi, Ukrainy i
Łotwy
Działalność
rafineryjna,
pełna
działalność usługowa
Realizacja budowy
oraz późniejsza
eksploatacja instalacji
wyłączenie
Hydrokompleks;
spółka nie rozpoczęła
działalności
operacyjnej
Doradztwo w
zakresie prowadzenia
działalności
pełna
gospodarczej i
zarządzania

80,01%

80,01%

80,01%

69,00%

69,00%

69,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

-

91,54%

-

-

100,00%

86,91%

86,91%

86,91%

pełna

80,04%

80,04%

80,04%

pełna

80,04%

80,04%

80,04%

-

86,91%

86,91%

86,91%

pełna

75,21%

66,81%

66,81%

pełna

-

-

80,01%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

68,93%

68,93%

68,93%

Spółki pośrednio zależne
RCEkoenergia
Sp. z o.o.
LOTOS Biopaliwa
Sp. z o.o.
RC Serwis Sp. z o.o.
„PLASTEKOL
Organizacja
Odzysku” S.A.
Chemipetrol Sp. z o.o.

KRAK - GAZ
Sp. z o.o.
Miliana Shipping
Company Ltd.

Czechowice
Działalność usługowa
-Dziedzice
Produkcja estrów
Czechowice metylowych kwasów
-Dziedzice tłuszczowych
(FAME)
Czechowice
Działalność usługowa
-Dziedzice
Jasło

Jasło

Bochnia
Cypr

Działalność usługowa
Działalność
handlowa, w zakresie
sprzedaży emulsji
parafinowych i
antyzbrylaczy
Hurtowa i detaliczna
sprzedaż gazu
płynnego
Działalność usługowa
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Nazwa podmiotu

Siedziba

Przedmiot
działalności

Poszukiwanie i
wydobycie ropy
naftowej na
norweskim szelfie
kontynentalnym;
świadczenie usług
LOTOS Exploration
Stavanger związanych z
and Production Norge
Norwegia poszukiwaniem i
AS
wydobyciem ropy
naftowej. Spółka
rozpoczęła
działalność
operacyjną w
listopadzie 2007 roku
Antyle
Aphrodite Offshore
Holenderski Działalność usługowa
Services Ltd.
e

Metoda
konsolidacji Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
/
wyceny
30.06.2009
31.12.2008
30.06.2008
udziałów

pełna

69,00%

69,00%

100,00%

pełna

69,00%

69,00%

69,00%

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. wydzielona na bazie struktur Grupy LOTOS S.A., została zawiązana
Aktem Notarialnym z dnia 12 stycznia 1996 roku. spółka została zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym (prowadzonym obecnie przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) dnia 9 kwietnia 2001 roku pod
numerem KRS 0000006312. Siedzibą spółki jest miasto Gdańsk. Wartość kapitału
zakładowego spółki na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiła 114.706.000,00 złotych i dzieliła
się na 114.706 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy. Grupa LOTOS S.A.
posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
Spółka jest wyłącznym dystrybutorem paliw i lekkiego oleju opałowego w Grupie Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. Działalność LOTOS Paliwa Sp. z o.o. skupia się na:
zarządzaniu i rozwoju sieci stacji paliw (własnych w systemie – CODO, partnerskich –
DOFO, patronackich – DODO) stanowiących jedną z największych sieci na rynku
polskim;
sprzedaży paliw do klientów instytucjonalnych oraz pośredników;
zarządzaniu siecią samoobsługowych dystrybutorów oleju napędowego i realizowaniu
poprzez nią sprzedaży oleju napędowego (LOTOS Diesel Service);
handlu detalicznym i hurtowym lekkim olejem opałowym;
detalicznej sprzedaży gazu płynnego.
Największy udział w strukturze sprzedaży paliw stanowi sprzedaż oleju napędowego i
benzyny bezołowiowej 95. Znaczną pozycję w przychodach spółki stanowi również sprzedaż
lekkiego oleju opałowego. Od 2008 roku spółka sprzedaje również paliwa typu premium –
LOTOS Dynamic oraz wprowadziła program lojalnościowy Navigator. W ofercie spółki
znajdują się usługi związane z obsługą samochodów oraz usługi reklamowo-promocyjne.
Usługi związane z obsługą samochodów obejmują przede wszystkim myjnie samochodowe
oraz podstawowy serwis samochodowy. Spółka sukcesywnie zwiększa liczbę stacji
oferujących tego typu usługi.
Na koniec czerwca 2009 roku sieć stacji paliw LOTOS liczyła blisko 320 placówek (czwarte
miejsce pod względem liczby stacji w Polsce), z czego ponad 140 stanowiły stacje własne
(CODO). W kwietniu 2009 roku spółka otworzyła pierwszą w sieci LOTOS stację
autostradową tzw. MOP, przy autostradzie A6 w Kołbaskowie. Dynamika sprzedaży paliw w I
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półroczu 2009 roku w sieci stacji LOTOS wyniosła ok. 25% w stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego (w tym wzrost sprzedaży olejów napędowych o ponad 30%).
LOTOS Gaz S.A.
Spółka weszła w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 czerwca 2003 roku w
wyniku zakupu przez Grupę LOTOS S.A. 75% akcji spółki PETRIM S.A. W momencie zakupu
akcji została zmieniona nazwa spółki na LOTOS Mazowsze S.A. PETRIM S.A. została
zawiązana Aktem Notarialnym w dniu 27 grudnia 2000 roku. Spółka została wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) dnia 14 grudnia 2001 roku pod
numerem KRS 0000069388. W czerwcu 2004 roku została rozliczona transakcja nabycia 75%
akcji spółki LOTOS Mazowsze S.A. Następnie w lipcu tego samego roku dokonano nabycia
pozostałych 25% akcji. Po dokonaniu zakupu Grupa LOTOS S.A. stała się 100%
akcjonariuszem spółki LOTOS Mazowsze S.A. W dniu 5 lipca 2007 roku została zmieniona
nazwa spółki na LOTOS Gaz S.A. Na dzień 30 czerwca 2009 roku kapitał zakładowy LOTOS
Gaz S.A. wynosił 3.680.000,00 złotych i dzielił się na 160.000 akcji serii A o wartości
nominalnej 23,00 złotych każda. Siedziba spółki mieści się w Mławie.
Spółka prowadzi działalność w obszarze sprzedaży gazu płynnego (autogazu i gazu
grzewczego). W styczniu 2009 roku działalność związana ze sprzedażą siarki została
przekazana do Grupy LOTOS. W I półroczu 2009 roku spółka prowadziła działania
restrukturyzacyjne, w wyniku których m.in. „zamknęła” kontrakty na import gazu z kierunku
wschodniego oraz z dniem 1 czerwca 2009 roku zakończyła świadczenie usług związanych z
zaopatrywaniem w LPG stacji LOTOS Paliw Sp. z o.o. położonych na południu Polski.
Działania te pozwoliły na poprawę rentowności prowadzonej działalności. Dnia 30 kwietnia
2009 roku Zarząd spółki zależnej – KRAK GAZ Sp. z o.o. złożył w Sądzie Rejonowym w
Krakowie wniosek o ogłoszenie upadłości.
LOTOS Oil S.A.
Spółka powstała na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 26 lipca 2002 roku. Spółka została
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzonego obecnie przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) w dniu
27 sierpnia 2002 roku pod numerem KRS 0000128016. Siedzibą spółki jest miasto Gdańsk.
Kapitał zakładowy spółki na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł 2.000.000,00 złotych i dzielił
się na 200.000 akcji na okaziciela (50.000 akcji serii A pierwszej emisji oraz 150.000 akcji serii
B drugiej emisji) o wartości nominalnej 10,00 złotych każda. Grupa LOTOS S.A. posiada
100% akcji w kapitale zakładowym LOTOS Oil S.A.
Przedmiotem działalności LOTOS Oil S.A. jest produkcja i dystrybucja środków smarowych
(gotowych olejów samochodowych, przemysłowych i smarów), olejów bazowych, dystrybucja
kosmetyków i chemii samochodowej oraz sprzedaż plastyfikatorów. Spółka działa w oparciu o
trzy ośrodki produkcyjne: w Gdańsku, w Czechowicach-Dziedzicach i w Jaśle oraz Centrum
Dystrybucyjne w Piotrkowie Trybunalskim.
W kwietniu 2009 roku spółka otrzymała aprobatę Fabryki Maszyn FAMUR na pełne
zastosowanie niektórych produktów LOTOS Oil w układach roboczych kombajnów
ścianowych. W czerwcu 2009 roku spółka wprowadziła do sprzedaży nową gamę
ultranowoczesnych syntetycznych olejów silnikowych LOTOS QUAZAR.
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LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
Spółka została założona w dniu 30 grudnia 2003 roku Aktem Notarialnym i została wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzonego obecnie przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) dnia 26 kwietnia 2004
roku pod numerem KRS 0000204527. Siedzibą spółki jest miasto Gdańsk. Na dzień 30
czerwca 2009 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 2.000.000,00 złotych i dzielił się na 4.000
udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy. Własnością Grupy LOTOS S.A. jest
100% udziałów spółki.
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. jest obecnie wyłącznym odbiorcą komponentów do produkcji asfaltów
od Grupy LOTOS S.A. Spółka zajmuje się produkcją i handlem asfaltami drogowymi,
asfaltami przemysłowymi, emulsjami i specyfikami asfaltowymi, jak również sprzedażą
ciężkiego oleju opałowego. LOTOS Asfalt Sp. z o.o. odgrywa rolę jednego z czołowych graczy
na krajowym rynku asfaltów, a w segmencie asfaltów modyfikowanych (ok. 20% sprzedaży
spółki) pozostaje niekwestionowanym liderem z udziałem w rynku przekraczającym 50%.
Spółka dysponuje trzema ośrodkami produkcyjnymi: w Gdańsku, w Jaśle i w CzechowicachDziedzicach. Sprzedaż asfaltów jest realizowana głównie na terenie kraju. Rynkami
eksportowymi są: Skandynawia, kraje bałtyckie, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a także:
Austria, Niemcy i Rosja.
W czerwcu 2009 roku spółka otworzyła w Jaśle nowoczesną fabrykę materiałów
hydroizolacyjnych. Przewiduje się, że fabryka osiągnie pełne moce produkcyjne do końca
2009 roku. Zakład będzie produkował kilkanaście mln metrów kwadratowych pap
hydroizolacyjnych, a docelowo zatrudnienie w nim znajdzie ponad 100 osób.
LOTOS Parafiny Sp. z o.o.
Spółka powstała na bazie spółki Parafiny Rafineria Jasło Sp. z o.o. w wyniku konsolidacji
działalności parafinowej spółek: Parafiny Rafineria Jasło Sp. z o.o., RCParafiny Sp. z o.o. i
Chemipetrol Sp. z o.o. Spółka Parafiny Rafineria Jasło Sp. z o.o. powstała mocą Aktu
Notarialnego z dnia 13 grudnia 1999 roku, a jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
(prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego) nastąpiła w dniu 27 maja 2002 roku pod numerem KRS 0000114749.
Dnia 26 sierpnia 2004 roku zarejestrowano zmianę firmy Spółki z Parafiny Rafineria Jasło Sp.
z o.o. na LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Siedziba spółki znajduje się w Jaśle. Kapitał zakładowy
LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił 19.783.000,00 złotych i
dzielił się na 19.783 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy. Właścicielem
100% udziałów LOTOS Parafiny Sp. z o.o. jest Grupa LOTOS S.A.
Działalność spółki opiera się na dwóch zakładach produkcyjnych w Jaśle oraz Czechowicach
-Dziedzicach i jest skupiona wokół produkcji wysokiej jakości parafin, szerokiego asortymentu
mas parafinowych, wosków i cerezyn oraz wazelin i smarów, a także takich produktów jak
znicze i świece.
LOTOS Ekoenergia S.A.
Spółka została utworzona 17 lipca 2002 roku Aktem Notarialnym, a jej rejestracja w Krajowym
Rejestrze Sądowym (prowadzonym obecnie przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) nastąpiła 26 sierpnia 2002 roku pod
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numerem KRS 0000128043. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk. Na dzień 30 czerwca 2009
roku kapitał zakładowy spółki wynosił 500.000,00 złotych i dzielił się na 50.000 akcji serii A o
wartości nominalnej 10,00 złotych każda. Grupa LOTOS S.A. jest właścicielem 100% akcji
spółki LOTOS Ekoenergia S.A.
Spółka została powołana w 2002 roku w celu realizacji Programu 10+ (PKRT). Jednakże
obecnie realizacja Programu 10+ odbywa się w ramach i na koszt Grupy LOTOS S.A. Do dnia
30 czerwca 2009 roku LOTOS Ekoenergia S.A. nie rozpoczęła działalności operacyjnej.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o. o. została zawiązana Aktem Notarialnym z dnia 13 stycznia 2000 roku.
Dnia 16 października 2002 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
(prowadzonego obecnie przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000135118. Siedzibą
LOTOS Kolej Sp. z o.o. jest miasto Gdańsk. Na dzień 30 czerwca 2009 roku kapitał
zakładowy spółki wynosił 2.000.000,00 złotych i dzielił się na 4.000 udziałów o wartości
nominalnej 500,00 złotych każdy. Grupa LOTOS S.A. posiada 100% udziałów w kapitale
zakładowym LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Spółka zajmuje się kompleksową obsługą kolejową w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
Do głównych zadań realizowanych przez Spółkę należy:
kompleksowa kolejowa obsługa Grupy LOTOS S.A. (wywóz, zaopatrzenie, rozliczenia
przewozowe, reprezentowanie interesów Grupy LOTOS S.A. w kontaktach z PKP,
właścicielami cystern, firmami spedycyjnymi),
prowadzenie przewozów koncesjonowanych,
utrzymanie infrastruktury, pojazdów szynowych i innych środków trwałych na bocznicy.
Spółka posiada licencję na wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy na terenie całego
kraju. Ponadto LOTOS Kolej Sp. z o.o. oferuje usługi oczyszczalni cystern i autocystern w
Jaśle oraz wynajęcia cystern do przewozu gazów płynnych.
LOTOS Serwis Sp. z o.o.
Spółka została zawiązana Aktem Notarialnym z dnia 29 kwietnia 2003 roku. W dniu 9 maja
2003 roku LOTOS Serwis Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
(prowadzonego obecnie przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000161302. Kapitał
zakładowy Spółki na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił 4.000.000,00 złotych i dzielił się na
8.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy. Właścicielem spółki w 100% jest
Grupa LOTOS S.A. Siedziba spółki mieści się w Gdańsku.
Działalność spółki polega na świadczeniu usług utrzymania ruchu, remontów urządzeń i
instalacji głównie na rzecz Grupy LOTOS S.A. oraz innych podmiotów Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. Spółka posiada trzy oddziały: w Gdańsku, w Czechowicach-Dziedzicach i
w Jaśle.
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LOTOS Lab Sp. z o.o.
Spółka powstała dnia 29 maja 2003 roku mocą Aktu Notarialnego. W dniu 24 czerwca 2003
roku LOTOS Lab Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
(prowadzonym obecnie przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000165598. Siedziba
spółki mieści się w Gdańsku. Wartość kapitału zakładowego spółki na dzień 30 czerwca 2009
roku wynosiła 1.000.000,00 złotych i dzieliła się na 2.000 udziałów o wartości nominalnej
500,00 złotych każdy. Wszystkie udziały spółki znajdują się w posiadaniu Grupy LOTOS S.A.
LOTOS Lab Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem analiz laboratoryjnych w trzech
laboratoriach prowadzonych w Gdańsku, Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Przedmiotem
działalności jest świadczenie usług analitycznych w zakresie ropy naftowej i jej produktów,
wody, ścieków i niektórych chemikaliów oraz wykonywanie pomiarów i dokumentowanie
warunków środowiska pracy.
LOTOS Straż Sp. z o.o.
LOTOS Straż Sp. z o.o. została zawiązana Aktem Notarialnym z dnia 4 lutego 2004 roku. W
dniu 20 lutego 2004 roku spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
(prowadzonego obecnie przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000196158. Kapitał
zakładowy spółki na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł 3.900.000,00 złotych i dzielił się na
7.800 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy. Grupa
LOTOS S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki LOTOS Straż Sp. z o.o.
Spółka LOTOS Straż Sp. z o.o. świadczy usługi w obszarze ochrony przeciwpożarowej
obejmujące działania operacyjne i ratownicze, działania prewencyjne, opiniowanie
dokumentacji, udzielanie zezwoleń oraz usługi szkoleniowe. Spółka jest zobowiązana do
świadczenia usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Grupy LOTOS S.A. Może także
świadczyć usługi na rzecz innych podmiotów wyłącznie na terenie rafinerii w Gdańsku. Takie
ograniczenie wynika z potrzeby utrzymania stałego i wysokiego poziomu zabezpieczenia
gdańskiej rafinerii.
LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
Spółka (pod firmą Służba Ochrony Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.) została zawiązana Aktem
Notarialnym z dnia 19 czerwca 1998 roku. W dniu 15 stycznia 2002 roku Spółka została
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (prowadzonym obecnie przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod
numerem KRS 0000068276. Od dnia 19 grudnia 2003 roku spółka działa pod firmą LOTOS
Ochrona Sp. z o.o. Kapitał zakładowy LOTOS Ochrona Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2009
roku wynosił 302.500,00 złotych i dzielił się na 605 udziałów o wartości nominalnej 500,00
złotych każdy. Grupa LOTOS S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki.
Przedmiotem działalności LOTOS Ochrona Sp. z o.o. jest ochrona osób i mienia. Spółka
świadczy usługi dla spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. i innych podmiotów
prowadzących prace na terenie rafinerii w Gdańsku oraz dla spółki Petrobaltic S.A. Zawężenie
obszaru działalności spółki służy utrzymaniu stałego i wysokiego poziomu bezpieczeństwa
chronionych obiektów.
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LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
Spółka powstała mocą Aktu Notarialnego z dnia 13 grudnia 2004 roku. Natomiast do
Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) spółka została
wpisana w dniu 6 stycznia 2005 roku pod numerem KRS 0000225650. Na dzień 30 czerwca
2009 roku kapitał zakładowy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. wynosił
17.307.000,00 złotych i dzielił się na 34.614 udziałów po 500,00 złotych każdy. Udział
bezpośredni Grupy LOTOS S.A. w kapitale zakładowym spółki wynosił 27,45%.
Do dnia 30 czerwca 2009 roku zakończył się proces zamykania przez spółkę prowadzonych
działalności. Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej.
LOTOS Tank Sp. z o.o.
LOTOS Tank Sp. z o.o. została zawiązana Aktem Notarialnym z dnia 20 kwietnia 1999 roku.
W dniu 4 kwietnia 2002 roku spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
(prowadzonego obecnie przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000104463. Siedziba spółki mieści się w
Jaśle. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 lipca 2009 roku
siedziba spółki została przeniesiona do Gdańska (zmiana umowy spółki nie została
dotychczas zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym). Na dzień 30 czerwca 2009
roku kapitał zakładowy LOTOS Tank Sp. z o.o. wynosił 6.945.000,00 złotych i dzielił się na
1.000 udziałów po 6.945,00 złotych każdy. Grupa LOTOS S.A. posiada 100% udziałów w
kapitale zakładowym LOTOS Tank Sp. z o.o.
Spółka w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest odpowiedzialna za rozwój i
realizację sprzedaży paliwa lotniczego (JET-A1) do klientów ostatecznych, w tym
bezpośrednio do „skrzydła samolotu”. W czerwcu 2009 roku spółka otworzyła bazę paliw na
lotnisku w Gdańsku – Rębiechowie. Obecnie spółka prowadzi proces związany z
pozyskiwaniem zezwoleń i certyfikatów niezbędnych do rozpoczęcia działalności związanej z
tankowaniem statków powietrznych na lotnisku w Gdańsku.
UAB LOTOS Baltija
Spółka została zarejestrowana w dniu 31 stycznia 2000 roku jako UAB Baltic LOTOS pod nr
110841134, a Grupa LOTOS S.A. objęła 85,03% akcji spółki. W 2003 roku została zmieniona
nazwa spółki z UAB Baltic LOTOS na UAB LOTOS Baltija. W 2004 i 2005 roku Grupa LOTOS
S.A. nabyła pozostałe akcje spółki, stając się 16 listopada 2005 roku jej jedynym
akcjonariuszem. Siedziba spółki mieści się w Wilnie na Litwie. Na dzień 30 czerwca 2009 roku
kapitał zakładowy spółki wynosił 720.200,00 litów litewskich (wg kursu średniego NBP na
dzień 30 czerwca 2009 roku 932.298,9 PLN) i dzielił się na 11.080 akcji o wartości nominalnej
65,00 litów litewskich każda (wg kursu średniego NBP na dzień 30 czerwca 2009r. 84,14
PLN).
W I kwartale 2009 roku spółka zaprzestała prowadzenia działalności handlowej. W chwili
obecnej pełni funkcję doradczą i wspomagającą dla spółek należących do Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. w działalności prowadzonej na rynku litewskim.
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KRAK GAZ Sp. z o.o.
Spółka została zawiązana mocą Aktu Notarialnego z dnia 12 września 1997 roku. Natomiast
dnia 19 listopada 2001 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
(prowadzonym obecnie przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000057636.
Spółka weszła w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w dniu 9 lipca 2007 roku w
wyniku transakcji zakupu przez LOTOS Gaz S.A. 100% udziałów w KRAK GAZ Sp. z o.o.
Siedziba spółki mieści się w Krakowie. Na dzień 30 czerwca 2009 roku kapitał zakładowy
spółki wynosił 3.450.000,00 złotych i dzielił się na 34.500 udziałów o wartości nominalnej
100,00 złotych każdy. LOTOS Gaz S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym
KRAK GAZ Sp. z o.o.
W związku z trudną sytuacją finansową Zarząd spółki w dniu 30 kwietnia 2009 roku złożył w
Sądzie Rejonowym w Krakowie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Postanowieniem z
dnia 23 lipca 2009 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział
Gospodarczy ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku KRAK GAZ Sp. z o.o.
GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS CZECHOWICE S.A.
LOTOS Czechowice S.A.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia w dniu 9 stycznia 1996 roku przedsiębiorstwa
państwowego Śląskie Zakłady Rafineryjne im. Ludwika Waryńskiego w CzechowicachDziedzicach w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod firmą Rafineria
Czechowice S.A. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego) dnia 26 marca 2002 roku pod numerem KRS 0000102608. W skład Grupy
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. spółka weszła w lutym 2005 roku w wyniku transakcji nabycia
akcji będących w posiadaniu Nafty Polskiej S.A. (w ramach rządowej strategii dla polskiego
przemysłu naftowego). Od dnia 19 grudnia 2005 roku spółka działa pod firmą LOTOS
Czechowice S.A. Siedziba spółki mieści się w Czechowicach-Dziedzicach. Na dzień 30
czerwca 2009 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 75.000.000,00 złotych i był podzielony na
7.500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 złotych każda. Udział Grupy
LOTOS S.A. w kapitale zakładowym spółki na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił 80,04%.
Na podstawie umowy z dnia 9 lipca 2009 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Grupą
LOTOS S.A., Grupa LOTOS S.A. nabyła 375.000 szt. akcji spółki stanowiących 5% kapitału
zakładowego. W wyniku tej transakcji Grupa LOTOS S.A. stała się właścicielem łącznie
85,04%% akcji w kapitale zakładowym LOTOS Czechowice S.A.
Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest prowadzenie działalności usługowej w
zakresie obrotu (dystrybucji) produktami ropopochodnymi, magazynowanie paliw oraz
tworzenie i utrzymywanie zapasów paliw na zasadach określonych właściwymi przepisami.
Posiadana infrastruktura, tj. baza magazynowo-dystrybucyjna, terminal autocysternowy wraz
z paliwowym i kolejowym terminalem przeładunkowym umożliwia prawidłowe funkcjonowanie
LOTOS Czechowice S.A. jako operatora logistycznego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS
S.A., który spełnia aktualne i przyszłe restrykcyjne przepisy regulujące funkcjonowanie baz
magazynowo-dystrybucyjnych.
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W I półroczu 2009 roku trwały prace związane z przejęciem przez Grupę LOTOS S.A.
zarządzania bazą logistyczno – magazynową. Od dnia 1 maja 2009 roku bazą logistyczno –
magazynową zarządza Grupa LOTOS S.A.
RCEkoenergia Sp. z o.o.
RCEkoenergia Sp. z o.o. została zawiązana Aktem Notarialnym w dniu 11 lipca 2000 roku.
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod
numerem KRS 0000113788. Siedziba spółki mieści się w Czechowicach-Dziedzicach. Na
dzień 30 czerwca 2009 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 20.061.000,00 złotych i dzielił
się na 20.061 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy. LOTOS Czechowice
S.A. posiada 100 % udziałów spółce.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja oraz
obrót mediami energetycznymi.
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. została utworzona w 2000 roku pod nazwą RCParafiny Sp. z o.o.
Dnia 10 maja 2006 roku nastąpiła rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany nazwy
na LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym
(prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000065231. Na dzień 30 czerwca 2009 roku kapitał
zakładowy spółki wynosił 10.000.000,00 złotych i dzielił się na 20.000 udziałów o wartości
nominalnej 500,00 złotych każdy. LOTOS Czechowice S.A. posiada 100% udziałów w spółce.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż estrów metylowych
kwasów tłuszczowych (FAME) popularnie zwanych biodieslem. W I półroczu 2009 roku spółka
sfinalizowała proces inwestycyjny polegający na budowie instalacji FAME, o zdolności
przerobowej 100 tys. ton rocznie. Z dniem 1 marca 2009 LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. w
związku z uruchomieniem instalacji rozpoczęła podstawową działalność operacyjną
polegającą na wytwarzaniu estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME.
GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS JASŁO S.A.
LOTOS Jasło S.A.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia w dniu 17 maja 1996 roku przedsiębiorstwa
państwowego Podkarpackie Zakłady Rafineryjne im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w
jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod firmą Rafineria Jasło S.A. Spółka została
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) dnia 30 listopada 2001
roku pod numerem KRS 0000068125. Od dnia 2 stycznia 2006 roku firma spółki brzmi
LOTOS Jasło S.A. Kapitał zakładowy LOTOS Jasło S.A. na dzień 30 czerwca 2009 roku
wynosił 48.000.000,00 złotych i dzielił się na 6.000.000 akcji imiennych serii A o wartości
nominalnej 8,00 złotych każda. Grupa LOTOS S.A. na dzień 30 czerwca 2009 roku posiadała
80,01% akcji w kapitale zakładowym spółki.
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Na podstawie umowy z dnia 9 lipca 2009 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Grupą
LOTOS S.A., Grupa LOTOS S.A. nabyła 300.000 szt. akcji spółki stanowiących 5% kapitału
zakładowego. W wyniku tej transakcji Grupa LOTOS S.A. stała się właścicielem łącznie
85,01%% akcji w kapitale zakładowym LOTOS Jasło S.A.
Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest prowadzenie działalności usługowej w
zakresie obrotu (dystrybucji) produktami ropopochodnymi, magazynowania paliw oraz
tworzenia i utrzymywania zapasów paliw. W I półroczu 2009 roku trwały prace związane z
przejęciem przez Grupę LOTOS S.A. zarządzania bazą logistyczno – magazynową.
„PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz. 639) LOTOS Jasło S.A. (dawniej: Rafineria Jasło S.A.) wraz z
szesnastoma innymi przedsiębiorcami utworzyła wspólną organizację odzysku w formie spółki
akcyjnej pod firmą „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka
została zawiązana Aktem Notarialnym w dniu 8 stycznia 2002 roku, a jej rejestracja w
Krajowym Rejestrze Sądowym (obecnie prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) nastąpiła w dniu 17 stycznia 2002 roku
pod numerem KRS 0000082936. Od dnia 19 sierpnia 2004 roku siedziba spółki znajduje się w
Jaśle. Kapitał zakładowy spółki na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił 1.000.000,00 złotych i
dzielił się na 1.000 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych, serii A o wartości nominalnej
1.000,00 złotych każda. Głównym akcjonariuszem spółki jest LOTOS Jasło S.A., która na
dzień 30 czerwca 2009 roku posiadała prawo do 94% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy.
Przedmiotem działalności spółki jest: gospodarka ściekami, wywóz i unieszkodliwianie
odpadów, usługi sanitarne oraz sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
GRUPA KAPITAŁOWA PETROBALTIC S.A.
Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” S.A.
Petrobaltic S.A. rozpoczęła działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dnia 1
stycznia 1999 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. W 2003 roku
spółka zmieniła formę prawną i stała się spółką akcyjną. W skład Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A. spółka weszła w lutym 2005 roku w wyniku transakcji nabycia akcji będących w
posiadaniu Nafty Polskiej S.A. (w ramach rządowej strategii dla polskiego przemysłu
naftowego). Petrobaltic S.A. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
(prowadzonym obecnie przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000171101. Siedziba
spółki mieści się w Gdańsku. Na dzień 30 czerwca 2009 roku kapitał zakładowy spółki wynosił
92.400.000,00 złotych i dzielił się na 9.240.000 akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych
każda. Na dzień 30 czerwca 2009 roku Grupa LOTOS S.A. posiadała 69,00% akcji spółki.
Na podstawie umowy z dnia 9 lipca 2009 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Grupą
LOTOS S.A., Grupa LOTOS S.A. nabyła 2.801.400 szt. akcji spółki stanowiących 30,32%
kapitału zakładowego. W wyniku tej transakcji Grupa LOTOS S.A. stała się właścicielem
łącznie 99,32% akcji w kapitale zakładowym Petrobaltic S.A.
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Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego w obszarze polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. W
2008 roku, poprzez akwizycję akcji spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS,
spółka rozpoczęła proces rozszerzania swojej działalności wydobywczej o obszar Morza
Północnego.
Na przełomie 2008 i 2009 roku spółka przeprowadziła dwu- i trójwymiarowe badania
sejsmiczne na czterech koncesjach na Morzu Bałtyckim. Równocześnie spółka kontynuuje
działania związane z przygotowaniem do eksploatacji złoża B8. W maju 2009 roku spółka
podpisała z Nordea Bank Polska S.A. dwie umowy kredytowe na łączną sumę 150 mln
złotych. W czerwcu 2009 roku wydobycie na platformie Baltic Beta (licząc od początku
eksploatacji złoża B3, tj. od 21 maja 1992 roku) przekroczyło 4 mln m3 ropy. W przeliczeniu
na baryłki produkcja ze złoża B3 przekroczyła poziom 25 milionów.
LOTOS Exploration and Production Norge AS
Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS została zawiązana przez Grupę LOTOS
S.A. dnia 14 września 2007 roku. Dnia 22 września 2007 roku spółka została zarejestrowana
przez norweski Rejestr Przedsiębiorców Bronnoysundregistrene pod numerem 991735194. W
maju 2008 roku spółka Petrobaltic S.A. objęła akcje nowej emisji, stając się tym samym obok
Grupy LOTOS S.A. akcjonariuszem w spółce. Na dzień 30 czerwca 2009 roku kapitał spółki
wynosił 430.000.000,00 koron norweskich (wg kursu średniego NBP na dzień 30 czerwca
2009 roku 212.248.000,00 PLN) i dzielił się na 430.000.000 akcji zwykłych o wartości
nominalnej 1,00 korony norweskiej każda (wg kursu średniego NBP na dzień 30 czerwca
2009 roku 0,49 PLN). Na dzień 30 czerwca 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. była
właścicielem 100% akcji spółki.
Przedmiotem działalności LOTOS Exploration and Production Norge AS jest poszukiwanie i
wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym oraz świadczenie usług
związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej.
W styczniu 2009 roku kapitał spółki został podwyższony do kwoty 430 mln koron norweskich
(wg kursu średniego NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku 202.702.000,00 PLN) poprzez
emisję 240 mln szt. akcji o wartości nominalnej 1,00 korony norweskiej każda (wg kursu
średniego NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku 0,47 PLN). Akcje nowej emisji zostały objęte
przez Petrobaltic S.A. W dniu 30 kwietnia 2009 roku spółka zawarła z Grupą LOTOS S.A.
umowę pożyczki na kwotę stanowiącą równowartość 13 mln dolarów amerykańskich (wg
kursu średniego NBP na dzień 30 kwietnia 2009 roku 42.716.700,00 PLN). Działalność spółki
w I półroczu 2009 roku koncentrowała się na przygotowaniach do uruchomienia produkcji ze
złoża YME na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (spółka posiada 20% udziałów w tej
koncesji).
Miliana Shipping Company Ltd.
Miliana Shipping Company Ltd. została zarejestrowana 22 kwietnia 1999 roku na Cyprze.
Siedziba spółki mieści się w Nikozji na Cyprze. Na dzień 30 czerwca 2009 roku kapitał
zakładowy spółki wynosił 1.710,00 euro (wg kursu średniego NBP na dzień 30 czerwca 2009
roku 7.643,02 PLN) każdy i składał się z 1.000 udziałów o wartości nominalnej 1,71 euro (wg
kursu średniego NBP na dzień 30 czerwca 2009 roku 7,64 PLN). Petrobaltic S.A. jest w
posiadaniu 999 udziałów, co stanowi 99,9% kapitału zakładowego Spółki. Właścicielem 1
udziału w spółce jest Aphrodite Offshore Services N.V. – spółka zależna od Petrobaltic S.A. W
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związku z powyższym Petrobaltic S.A. kontroluje 100% kapitału zakładowego Miliana
Shipping Company Ltd.
Spółka zajmuje się świadczeniem usług magazynowania i transportu ropy naftowej, asysty
ratowniczej i przeciwrozlewowej oraz usług geotechnicznych. Spółka powstała z uwagi na
konieczność prawnego, finansowego oraz logistycznego wyodrębnienia tych rodzajów
działalności, których ryzyko realizacji nie może obciążać działalności wydobywczej Petrobaltic
S.A.
Aphrodite Offshore Services N.V.
Aphrodite Offshore Services N.V. weszła w skład grupy kapitałowej Petrobaltic S.A. w dniu 7
kwietnia 1997 w wyniku transakcji zakupu przez Petrobaltic S.A. 100% udziałów w spółce.
Aphrodite Offshore Services N.V. została zawiązana 4 maja 1990 roku na Antylach
Holenderskich. Siedziba spółki mieści się w Curacao na Antylach Holenderskich. Na dzień 30
czerwca 2009 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 30.000,00 dolarów amerykańskich (wg
kursu średniego NBP na dzień 30 czerwca 2009 roku 95.199,00 PLN) i dzielił się na 30.000
udziałów o wartości nominalnej 1,00 dolar amerykański (wg kursu średniego NBP na dzień 30
czerwca 2009 roku 3,17 PLN) każdy. Petrobaltic S.A. jest w posiadaniu 100% udziałów w
kapitale zakładowym Aphrodite Offshore Services N.V.
Przedmiotem działalności spółki jest: prowadzenie działalności żeglugowej (łącznie z
nabywaniem, posiadaniem, przenoszeniem prawa własności, odnajmowaniem i dzierżawą
oraz zamawianiem budowy statków), eksploatacja statków, zawieranie umów czarterowych.
Spółka jest jedynym właścicielem przybrzeżnego statku wspomagającego Aphrodite I, który
był czarterowany przez Miliana Shipping Company Ltd.
Energobaltic Sp. z o.o.
Energobaltic Sp. z o.o. została zawiązana dnia 10 września 1997 roku. W dniu 11 maja 2001
roku spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców (prowadzonego obecnie
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000011924. Siedziba spółki znajduje się w
Gdańsku. Kapitał zakładowy spółki na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił 14.701.500,00
złotych i dzielił się na 1.815 udziałów o wartości nominalnej 8.100,00 złotych każdy.
Petrobaltic S.A. jest w posiadaniu 846 udziałów, co stanowi 46,61% kapitału zakładowego.
Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji oraz sprzedaży energii cieplnej i
elektrycznej, kondensatu gazu naturalnego oraz gazu płynnego LPG.
W związku z trudną sytuacją finansową spółki Zarząd opracował plan naprawczy, który w dniu
30 marca 2009 roku został zaakceptowany przez Sąd Gospodarczy. Od dnia ukazania się
decyzji Sądu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, tj. od dnia 8 kwietnia 2009 roku spółka
znajduje się w postępowaniu naprawczym. W dniu 29 czerwca 2009 roku Zgromadzenie
Wierzycieli spółki zatwierdziło plan naprawczy, a spółka oczekuje na zatwierdzenie planu
naprawczego przez Sąd. Rozprawa sądowa planowana jest na dzień 26 sierpnia 2009 roku.
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AB Naftos Gavyba
Spółka została zawiązana 14 lipca 2000 roku. Siedziba spółki znajduje się w Gargždai na
Litwie. Na dzień 30 czerwca 2009 roku kapitał zakładowy wynosił 150.000,00 litów litewskich
(wg kursu średniego NBP na dzień 30 czerwca 2009 roku 194,175,00 PLN) i składał się
10.000 akcji o wartości nominalnej 15,00 litów litewskich każda (wg kursu średniego NBP na
dzień 30 czerwca 2009 roku 19,42 PLN). Petrobaltic S.A. jest w posiadaniu 4.270 akcji spółki,
co stanowi 42,7% kapitału zakładowego.
Głównym przedmiotem działalności spółki są operacje kapitałowe w branży naftowej. W dniu
7 sierpnia 2009 roku właściwy organ rejestrowy na terytorium Litwy dokonał rejestracji
połączenia spółek AB Naftos Gavyba i AB Geonafta. W wyniku dokonanego połączenia
spółka AB Naftos Gavyba została wykreślona z rejestru. Spółka Petrobaltic S.A. posiada
obecnie w połączonej spółce AB Geonafta akcje reprezentujące 40,59% kapitału
zakładowego, a spółka UAB Meditius posiada akcje reprezentujące 59,41% kapitału
zakładowego.
1.3

ZMIANY WŁASNOŚCIOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 2009
ROKU.

Nie nastąpiły żadne istotne zmiany w strukturze Grupy od dnia kończącego poprzedni rok
finansowy, tj. dnia 31 grudnia 2008 roku w ciągu okresu śródrocznego (patrz Nota 2
Dodatkowe informacje i objaśnienia do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za
rok 2008 sporządzonego zgodnie z MSSF), które by wynikały z połączenia, przejęcia lub
sprzedaży jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania
działalności, poza wymienionymi poniżej:
„PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A.
W dniu 30 stycznia 2009 roku spółka LOTOS Jasło S.A. nabyła od Krzysztofa Bonieckiego
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ROBAC” 15 sztuk akcji „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. stanowiących 1,5% w
kapitale zakładowym spółki. W wyniku przeprowadzonej transakcji udział spółki LOTOS
Jasło S.A. w kapitale zakładowym spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. wzrósł z
83,5% do 85% (ilość akcji wzrosła z 835 do 850 sztuk).
W dniu 13 lutego 2009 roku spółka LOTOS Jasło S.A. nabyła od EKO-OPEN Sp. z o.o. 30
sztuk akcji „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. stanowiących 3,0% w kapitale
zakładowym spółki. W wyniku przeprowadzonej transakcji udział spółki LOTOS Jasło S.A. w
kapitale zakładowym w/w spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. wzrósł z 85% do
88% (ilość akcji wzrosła z 850 do 880 sztuk).
W dniu 6 kwietnia 2009 roku spółka LOTOS Jasło S.A. nabyła od Jana B. Tylisza
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
TYL-OIL 30 sztuk akcji „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. stanowiących 3% w
kapitale zakładowym spółki. W wyniku przeprowadzonej transakcji udział spółki LOTOS
Jasło S.A. w kapitale zakładowym spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. wzrósł z
88% do 91% (ilość akcji wzrosła z 880 do 910 sztuk).
W dniu 13 maja 2009 roku spółka LOTOS Jasło S.A. nabyła od spółki JASCHEM Zakład
Petrochemiczno-Rafineryjny Sp. z o.o. 30 sztuk akcji spółki „PLASTEKOL Organizacja
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Odzysku” S.A. stanowiących 3% w kapitale zakładowym spółki. W wyniku przeprowadzonej
transakcji udział spółki LOTOS Jasło S.A. w kapitale zakładowym spółki „PLASTEKOL
Organizacja Odzysku” S.A. wzrósł z 91% do 94% (ilość akcji wzrosła z 910 do 940 sztuk).
LOTOS Exploration and Production Norge AS.
W dniu 20 stycznia 2009 roku Zarząd spółki Petrobaltic S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu
procedury rejestracji kolejnego podniesienia kapitału zakładowego i objęcia przez spółkę
Petrobaltic S.A. akcji w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS. Kapitał
zakładowy spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS został podwyższony z kwoty
190 milionów NOK (tj. 90 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK
przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku) do 430 milionów NOK (tj. 203 milionów złotych
według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku).
Nowe akcje powstałe w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o łącznej wartości
nominalnej tj. 240 milionów NOK (113 milionów złotych według średniego kursu ustalonego
dla NOK przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku) są równe, niepodzielne oraz są
traktowane przez spółkę Petrobaltic S.A. jako inwestycja długoterminowa.
Spółka Petrobaltic S.A. pokryła gotówką 240 milionów nowych akcji spółki LOTOS
Exploration and Production Norge AS, za cenę równą ich wartości nominalnej 240 milionów
NOK (tj. 113 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na
dzień 20 stycznia 2009 roku) wykorzystując własne środki finansowe.
W dniu 26 lutego 2009 roku w norweskim Rejestrze Przedsiębiorców Bronnoysundregistrene
zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki LOTOS Exploration and
Production Norge AS opisane powyżej.
KRAK-GAZ Sp. z o.o.
W dniu 30 kwietnia 2009 roku spółka KRAK-GAZ Sp. z o.o. złożyła do Sądu Rejonowego dla
Krakowa Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowo - naprawczych
wniosek o ogłoszenie upadłości.
W dniu 1 lipca 2009 roku ustanowiono tymczasowego nadzorcę sądowego w celu złożenia
sprawozdania, którego przedmiotem winna być weryfikacja danych zawartych we wniosku,
ocena możliwości pokrycia z majątku spółki KRAK GAZ Sp. z o.o. kosztów postępowania
upadłościowego (i tym samym ocena możliwości jego prowadzenia) oraz ocena możliwości
zawarcia układu z wierzycielami. W dniu 13 lipca 2009 roku tymczasowy nadzorca sądowy
złożył sprawozdanie obejmujące analizę dokumentacji dłużnika i stanu jego
przedsiębiorstwa.
W dniu 23 lipca 2009 roku Sąd Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia Wydział VIII
Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu
upadłości w drodze likwidacji majątku spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o.
Energobaltic Sp. z o.o.
Zarząd spółki Energobaltic Sp. z o.o. w dniu 13 marca 2009 roku złożył w Sądzie
Rejonowym w Gdańsku oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego. Sąd
Rejonowy w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy w dniu 30 marca 2009 roku po rozpoznaniu
sprawy w przedmiocie oświadczenia Energobaltic Sp. z o.o. o wszczęciu postępowania
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naprawczego na mocy art. 497 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo
upadłościowe i naprawcze ustanowił nadzorcę sądowego w postępowaniu naprawczym
Energobaltic Sp. z o.o. W ramach postępowania naprawczego w dniu 29 czerwca 2009 roku
pomiędzy spółką Energobaltic Sp. z o.o. a Bankiem Ochrony Środowiska S.A., spółką
Petrobaltic S.A. oraz Stablewood Power Ventures (Władysławowo) Ltd. został podpisany
Układ.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku należność spółki Petrobaltic S.A. z tytułu udzielonej pożyczki
spółce Energobaltic Sp. z o.o. wynosi 7.894 tysięcy USD (31 grudnia 2008: 7.764 tysięcy
USD), co stanowi równowartość 25.051 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 22.994 tysięcy
złotych) wraz z naliczonymi odsetkami. Należności z tytułu udzielonej spółce Energobaltic
Sp. z o.o. pożyczki są objęte odpisami w pełnej wysokości. Odpisem aktualizującym została
również objęta wartość udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o. ponadto spółka Petrobaltic
S.A. posiada na dzień 30 czerwca 2009 roku rezerwę w kwocie 21.769 tysięcy złotych. na
zobowiązania mogące wystąpić z tytułu podpisanej umowy Wspólników i konieczności
wykupu wierzytelności wynikających z tytułu umowy pożyczki udzielonej przez Stablewood
Power Ventures (Władysławowo) Ltd. spółce Energobaltic Sp. z o.o., o której mowa w Nocie
42 Dodatkowych informacji i objaśnień do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
za rok 2008 sporządzonego zgodnie z MSSF.
Grupa Kapitałowa Petrobaltic S.A.
W skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz Sprawozdaniu Zarządu z
Działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., dane finansowe dotyczące Grupy
Kapitałowej Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic" S.A.
("GK Petrobaltic") za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku ujęto przyjmując,
że GK Petrobaltic S.A. wykazuje udziały swojej spółki stowarzyszonej „Naftos Gavyba”
(„NG”) według metody praw własności według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie
73.488 tysięcy złotych.
Podstawą do ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartości NG
odpowiadającej ilości posiadanych przez spółkę Petrobaltic S.A. udziałów w NG było
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NG („Grupa NG”) sporządzone
w oparciu o zasady rachunkowości obowiązujące na Litwie.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku właścicielami spółki AB „Naftos Gavyba” są spółka
Petrobaltic S.A. posiadająca 42,7% udział w kapitale zakładowym oraz UAB Meditus,
posiadająca 57,3% udział w kapitale zakładowym. Grupa pośrednio posiada 29,46% udział w
kapitale zakładowym AB „Naftos Gavyba”.
Grupa na dzień 30 czerwca 2009 roku wykazuje aktywa zaangażowane w spółkę
stowarzyszoną AB „Naftos Gavyba” w łącznej wysokości 25,3 mln złotych (31 grudnia 2008:
25,3 milionów złotych). Źródłem dla tej kwoty są środki przekazane do UAB „Naftos Gavyba”
(obecnie AB „Naftos Gavyba”) w roku 2000 przez Petrobaltic S.A. na zakup z warunkiem
zawieszającym akcji spółki AB Geonafta (Warunkowa Umowa Kupna - Sprzedaży Prawa
Własności do Akcji z dnia 18 lipca 2000 roku - dalej zwana Umową). Warunkiem
zawieszającym przekazanie akcji było wywiązanie się przez AB „Naftos Gavyba” ze
zobowiązań inwestycyjnych wobec AB Geonafta określonych w umowie prywatyzacyjnej AB
Geonafty. W latach 2001-2005 UAB „Naftos Gavyba” zrealizowała wszystkie zobowiązania
inwestycyjne w kwocie 56 milionów LTL obejmując z tego tytułu 41 milionów akcji AB
Geonafta. Ostatnie podwyższenie kapitału akcyjnego AB Geonafta miało miejsce w dniu 25
kwietnia 2005 roku. Sfinansowanie tych zobowiązań nastąpiło w całości ze środków
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własnych UAB „Naftos Gavyba” uzyskanych z dywidend wypłacanych w kolejnych latach z
AB Geonafta. W dniu 25 kwietnia 2005 roku spełniony został warunek zawieszający, co
umożliwiło przejęcie przez Petrobaltic S.A. akcji AB Geonafta określonych w Umowie.
W dniu 24 marca 2006 roku zostało zawarte dodatkowe porozumienie do Umowy z dnia 18
lipca 2000 roku pomiędzy Petrobaltic S.A. i UAB Meditus a UAB „Naftos Gavyba” w sprawie
prolongowania terminu przekazania prawa własności do akcji AB Geonafta do dnia 31
sierpnia 2007 roku. W dniu 19 grudnia 2007 roku pomiędzy spółką AB „Naftos Gavyba” a
Petrobaltic S.A. zostało zawarte dodatkowe porozumienie do Umowy z dnia 18 lipca 2000
roku pomiędzy Petrobaltic S.A. a UAB „Naftos Gavyba” w sprawie prolongowania terminu
przekazania prawa własności do akcji AB Geonafta do dnia 30 czerwca 2008 roku. Na mocy
dodatkowego porozumienia, którego postanowienia weszły w życie z dniem 30 czerwca
2008 roku, strony Umowy prolongowały termin przekazania prawa własności do akcji AB
Geonafta do dnia 31 grudnia 2008 roku. W dniu 11 lutego 2009 roku zostało podpisane
kolejne dodatkowe porozumienie do Umowy z dnia 18 lipca 2000 roku pomiędzy Petrobaltic
SA i AB „Naftos Gavyba” w sprawie prolongowania terminu przekazania prawa własności do
akcji AB Geonafta do dnia 15 kwietnia 2009 roku.
W dniu 15 kwietna 2009 roku przedmiotowe porozumienie prolongujące termin objęcia przez
spółkę UAB Meditus i spółkę Petrobaltic S.A. bezpośrednio akcji w spółce AB Geonafta
wygasło.
W dniu 1 czerwca 2009 roku podpisano nową Umowę Akcjonariuszy pomiędzy spółkę UAB
Meditus i spółką Petrobaltic S.A. na potrzeby planowanego połączenia spółek AB Naftos
Gavyba i AB Geonafta. W umowie tej postanowiono m.in., iż umowa z dnia 18 lipca 2000
roku dotycząca przekazania przez AB Naftos Gavyba spółkom UAB Meditus i Petrobaltic
S.A. akcji spółki AB Geonafta zostanie wykonana, co najmniej na 3 dni przed podjęciem
przez AB Naftos Gavyba i AB Geonafta uchwał dotyczących połączenia obu spółek.
Faktycznie wykonanie umowy z dnia 18 lipca 2000 roku nastąpiło w dniu 1 lipca 2009 roku
na skutek czego spółka Petrobaltic S.A. objęła bezpośrednio w AB Geonafta akcje
stanowiące 12.20% kapitału zakładowego tej spółki (spółka UAB Meditus odpowiednio
16.37%). Zmiany w kapitale zakładowym spółki AB Geonafta zostały zarejestrowane w dniu
9 lipca 2009 roku. Uchwały Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek AB Naftos Gavyba i AB
Geonafta w przedmiocie zatwierdzenia połączenia obu spółek zostały podjęte w dniu 20 lipca
2009 roku.
Rejestracja połączenia spółek AB Naftos Gavyba i AB Geonafta oraz wykreślenie spółki AB
Naftos Gavyba z właściwego rejestru nastąpiła dnia 7 sierpnia 2009 roku. W spółce AB
Geonafta (po połączeniu) spółka Petrobaltic S.A. posiadała będzie akcje reprezentujące
40,59% kapitału zakładowego tej spółki a spółka UAB Meditus 59,41% kapitału zakładowego
tej spółki. Spółka AB Naftos Gavyba zostanie wykreślona z właściwego rejestru.
1.4

ZMIANY W POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Z INNYMI PODMIOTAMI.

LUB

KAPITAŁOWYCH

W I półroczu 2009 roku nie miały miejsca istotne zmiany w powiązaniach organizacyjnych i
kapitałowych Grupy LOTOS S.A. z innymi podmiotami oprócz zmian przedstawionych w pkt
1.3 oraz 1.5 Sprawozdania Zarządu
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1.5

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ
PODMIOTY ZALEŻNE, CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA
WALNYM ZGROMADZENIU GRUPY LOTOS S.A.

Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS S.A. na dzień publikacji Raportu Grupy LOTOS S.A. za
I kwartał 2009 roku, tj. 14 maja 2009 roku oraz na dzień 30 czerwca 2009 roku, według
wiedzy Spółki była następująca:
Akcjonariusze
Nafta Polska S.A
Skarb Państwa
Pozostali
Razem

Liczba akcji
59.025.000

Liczba głosów
59.025.000

Wartość
nominalna
akcji
59.025.000

Udział w kapitale
podstawowym
51,91%

7.878.030

7.878.030

7.878.030

6,93%

46.796.970

46.796.970

46.796.970

41,16%

113.700.000

113.700.000

113.700.000

100,00%

Na dzień publikacji Raportu Grupy LOTOS S.A. za I kwartał 2009 roku, tj. 14 maja 2009 roku
oraz na dzień 31 sierpnia 2009 roku zgodnie z informacjami w dyspozycji Grupy LOTOS
S.A., dwóch akcjonariuszy Spółki posiadało co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A.
W dniu 17 lipca postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło zarejestrowanie
podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. w wyniku emisji akcji serii C. W
nawiązaniu do uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z
dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję akcji pokrytych wkładami w postaci akcji spółek Petrobaltic S.A., LOTOS Jasło S.A.,
LOTOS Czechowice S.A. (patrz raport bieżący nr 23/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku i
raport bieżący 27/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku) należy oczekiwać rozwodnienia udziałów
Skarbu Państwa oraz idących za tym zmian w strukturze akcjonariatu Spółki. Kapitał
zakładowy po rejestracji, tj. na dzień 17 lipca 2009 roku wynosi 129.873.362,00 złote i dzieli
się na 129.873.362 akcji.
W dniu 30 lipca 2009 roku, Zarząd Grupy LOTOS S.A. otrzymał zawiadomienie o nabyciu
przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa 16.173.362 nowych
akcji zwykłych na okaziciela serii C Grupy LOTOS S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN
każda, stanowiących 12,45% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Grupy LOTOS
S.A. oraz reprezentujących 16.173.362 głosy, co stanowi 12,45% ogólnej liczby głosów w
Grupie LOTOS S.A.
Objęcie znacznego pakietu akcji Grupy LOTOS S.A. przez Skarb Państwa nastąpiło w
nawiązaniu do uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z
dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS
S.A. poprzez emisję akcji pokrytych wkładami w postaci akcji spółek Petrobaltic S.A., LOTOS
Jasło S.A., LOTOS Czechowice S.A. (patrz raport bieżący nr 23/2009 z dnia 30 czerwca
2009 roku) oraz w wyniku realizacji postanowień umowy zawartej w dniu 9 lipca 2009 roku
pomiędzy Skarbem Państwa a Grupą LOTOS S.A. o objęciu przez Skarb Państwa nowych
akcji zwykłych na okaziciela serii C.
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W dniu 21 lipca 2009 roku Ministerstwo Skarbu zostało poinformowane o przekazaniu kopii
odpisu aktualnego rejestru przedsiębiorców nr KRS 0000106150, zawierającego wpis
dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii C,
zarejestrowany w dniu 17 lipca 2009 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Skarb Państwa przed zmianą udziału posiadał
7.878.030 akcji stanowiących łącznie 6,93% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS
S.A. oraz reprezentujących 7.878.030 głosów, co stanowiło 6,93% ogólnej liczby głosów w
Grupie LOTOS S.A. W dniu 22 lipca 2009 roku, w wyniku wykonania postanowień umowy
nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zawartej pomiędzy Naftą polską S.A. i Skarbem
Państwa w dniu 16 lipca 2009 roku, Nafta Polska S.A. przeniosła w tym dniu na Skarb
Państwa m.in.:
-

50.109.000 akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda,
stanowiących 44,07% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz
reprezentujących 50.109.000 głosów, co stanowi 44,07% ogólnej liczby głosów w Grupie
LOTOS S.A.,

-

8.916.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda,
stanowiących 7,84% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz
reprezentujących 8.916.000 głosów, co stanowi 7,84% ogólnej liczby głosów w Grupie
LOTOS S.A.,

tj. łącznie 59.025.000 akcji stanowiących łącznie 51,91% udziału w kapitale zakładowym
Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 59.025.000 głosów, co stanowi 51,91% ogólnej
liczby głosów w Grupie LOTOS S.A (patrz raport bieżący nr 32/2009 z dnia 28 lipca 2009
roku).
Po uwzględnieniu powyższej transakcji, Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra
Skarbu Państwa, posiadał łącznie 66.903.030 akcji Grupy LOTOS S.A., stanowiących
łącznie 58,84% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących
66.903.030 głosów, co stanowiło 58,84% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.
Skarb Państwa posiada 83.076.392 akcji Grupy LOTOS S.A., stanowiących łącznie 63,97%
udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących
83.076.392 głosów, co stanowi 63,97% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.
Skarb Państwa poinformował, że nie posiada bieżącej informacji o akcjach Grupy LOTOS
S.A. posiadanych przez podmioty zależne. Kapitał akcyjny Grupy LOTOS S.A. po rejestracji
podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii C składa się z 129.873.362 akcji.
Zgodnie z posiadaną przez Spółkę wiedzą opartą na zawiadomieniach otrzymanych od
Akcjonariuszy do dnia zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu struktura
akcjonariatu Grupy LOTOS S.A. po podwyższeniu kapitału zakładowego na dzień 31
sierpnia 2009 roku była następująca:
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Akcjonariusze
Skarb Państwa
Pozostali
Razem

1.6

Liczba akcji

Liczba głosów

83.076.392

83.076.392

Wartość
nominalna
akcji
83.076.392

Udział w kapitale
podstawowym
63,97%

46.796.970

46.796.970

46.796.970

36,03%

129.873.362

129.873.362

129.873.362

100,00%

ZESTAWIENIE POSIADANIA AKCJI GRUPY LOTOS S. A. LUB UPRAWNIEŃ DO
NICH,
BĘDĄCYCH
W
POSIADANIU
OSÓB
ZARZĄDZAJĄCYCH
I
NADZORUJĄCYCH.

Zgodnie z posiadaną przez Spółkę wiedzą opartą na oświadczeniach osób zarządzających i
nadzorujących Grupę LOTOS S.A. z dnia 24 sierpnia 2009 roku, na dzień publikacji
niniejszego Sprawozdania Zarządu niżej wymienione osoby posiadają akcje Grupy LOTOS
S.A. Poniższy stan posiadania akcji Grupy LOTOS S.A. nie uległ zmianie od dnia publikacji
raportu za I kwartał 2009 roku, tj. 14 maja 2009 roku ):

Ilość akcji
Zarząd, w tym:

Wartość nominalna akcji (PLN)
8.636

8.636

Pan Marek Sokołowski

8.636

8.636

Razem

8.636

8.636

Zgodnie z wiedzą Spółki pozostali członkowie Zarządu Grupy LOTOS S.A. oraz członkowie
Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. nie posiadają akcji Spółki lub uprawnień do nich.
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2.

ZASADY
SPORZĄDZENIA
ŚRÓDROCZNEGO
SKRÓCONEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
GRUPY LOTOS S.A.

ZASADY PREZENTACJI
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku zostało sporządzone
zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) Nr 34 – Śródroczna
Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami
rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej
przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowania
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS
S.A.
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku powinno być czytane
łącznie ze zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. za rok 2008 sporządzonym według MSSF.
Zaprezentowane dane finansowe na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz za okres 6 miesięcy
zakończony tą datą, jak również porównywalne dane finansowe za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2008 roku, zawarte w skróconym sprawozdaniu finansowym
podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. Dane finansowe na dzień 31 grudnia 2008
roku podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z badania w dniu 27
kwietnia 2009 roku.
Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą niniejszego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego jest złoty polski. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o
ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych.
Opisywane skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do
publikacji przez Zarząd w dniu 26 sierpnia 2009 roku.
ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółka zastosowała takie same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak przy
sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31
grudnia 2008 roku (patrz Nota 10 Dodatkowych informacji i objaśnień do Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego za rok 2008 sporządzonego według MSSF).
Jednostki Grupy, za wyjątkiem Jednostki Dominującej, jednostek zagranicznych oraz spółek:
Petrobaltic S.A., LOTOS Asfalt Sp. z o.o., LOTOS Oil S.A., LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości
określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) i
wydanymi na jej podstawie przepisami („Polskie Standardy Rachunkowości”- „PSR”).
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach
rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia danych finansowych
tych jednostek do zgodności z MSSF.
Grupa dokonała weryfikacji nowych interpretacji, standardów oraz zmian do standardów już
istniejących. Nowe interpretacje, standardy oraz zmiany do istniejących standardów
obowiązujących i przyjętych do stosowania przez Unię Europejską, za wyjątkiem
zaktualizowanego MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSSF 8 „Segmenty
operacyjne”, nie mają istotnego wpływu na stosowane przez Grupę zasady (polityki)
rachunkowości.
Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje przyjęte
lub będące w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską są obowiązujące na dzień 1
stycznia 2009 roku:
− Zmiana do MSR 23, Koszty finansowania zewnętrznego (została przyjęta do stosowania
przez Unię Europejską),
− Zmiana do MSR 1, Prezentacja sprawozdań finansowych (została przyjęta do
stosowania przez Unię Europejską),
− MSSF 8, Segmenty operacyjne (został przyjęty do stosowania przez Unię Europejską),
− Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji – Warunki nabycia uprawnień i anulowanie”
(zostały przyjęte do stosowania przez Unię Europejską),
− Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz do MSR 1 „Prezentacja
sprawozdań finansowych – Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży i zobowiązania
powstałe w wyniku likwidacji” (zostały przyjęte do stosowania przez Unię Europejską),
− Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór
zmian
do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (zostały
zaakceptowane przez Unię Europejską),
− Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej po raz pierwszy” oraz do MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe
sprawozdania finansowe” – „Koszt inwestycji w jednostkę zależną, współzależną lub
stowarzyszoną” (zostały zaakceptowane przez Unię Europejską),
− KIMSF 13 „Programy lojalnościowe” (ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających
się
1 lipca 2008 roku lub po tej dacie, została zaakceptowana przez Unię Europejską),
− KIMSF 14 „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne
wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności” (ma zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie, została
zaakceptowana przez Unię Europejską),
− KIMSF 15 „Umowy na budowę nieruchomości” (ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie, nie została zaakceptowana
przez Unię Europejską),
− KIMSF 16 „Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagranicznych” (ma
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 października 2008 roku i
później, została zaakceptowana przez Unię Europejską)
− Zaktualizowany MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” (ma zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2009 roku (z możliwością
wcześniejszego zastosowania), został przyjęty do stosowania przez Unię Europejską),
− Zaktualizowany MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” (ma
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2009 roku (z
możliwością wcześniejszego zastosowania), został przyjęty do stosowania przez Unię
Europejską).
Zastosowanie zaktualizowanego MSR 1
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W związku z zastosowaniem MSR 1 (zaktualizowanego w 2007 roku) „Prezentacja
sprawozdań finansowych” w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółka
zgodnie z wytycznymi standardu przyjęła nowe nazewnictwo poszczególnych części
sprawozdania finansowego oraz wykazała w skonsolidowanym sprawozdaniu zmian w
kapitałach własnych tylko transakcje z właścicielami, a pozostałe elementy ujęła w
skonsolidowanym sprawozdaniu z pełnego dochodu.
Zastosowanie MSSF 8
Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 8 „Segmenty operacyjne”
(„MSSF 8”) zastąpił Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 14 „Sprawozdawczość
dotycząca segmentów działalności”. Grupa nie sporządzała informacji dotyczących
segmentów działalności, ponieważ nie spełniała wymogów dotyczących wydzielenia
segmentów działalności określonych przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości
Nr 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”.
MSSF 8 wymaga ujawnienia danych dotyczących segmentów operacyjnych Grupy na
podstawie wewnętrznych raportów, które podlegają regularnemu przeglądowi przez
członków kierownictwa odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji operacyjnych w celu
alokacji zasobów i oceny wyników segmentów operacyjnych.
Dla celów zarządczych Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. podzielona jest na jednostki
biznesowe w oparciu o segmenty branżowe.
W działalności operacyjnej Grupy wyróżnia się dwa główne sprawozdawcze segmenty
operacyjne:
•
•

segment wydobywczy – obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania oraz
eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
segment produkcji i handlu – obejmuje działalność spółek w zakresie wytwarzania,
przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaży hurtowej i
detalicznej oraz działalność pomocniczą, transportową i serwisową.

Segmenty identyfikowane są na poziomie Grupy. Grupa LOTOS S.A. wchodzi w skład
segmentu produkcji i handlu. Segment wydobywczy w całości obejmuje Grupę Kapitałową
Petrobaltic S.A.
Ocena wyników segmentu dokonywana jest na podstawie przychodów ze sprzedaży, EBIT,
EBITDA.
EBIT stanowi zysk/(stratę) operacyjny/(ą),
EBITDA stanowi zysk/(stratę) operacyjny/(ą) przed uwzględnieniem amortyzacji.
Segmentowe przychody ze sprzedaży oraz wyniki określono przed dokonaniem korekt
międzysegmentowych.
Informacje finansowe dotyczące segmentów operacyjnych wykorzystywane w celu ich oceny
przez członków kierownictwa odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji operacyjnych
przedstawia Nota 12 Not objaśniających do niniejszego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Z dniem 30 czerwca 2009 roku Spółka skorzystała z możliwości wcześniejszego
zastosowania zaktualizowanego standardu MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”
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oraz zaktualizowanego standardu MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania
finansowe”.
Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje zostały
wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds.
Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ale nie przyjęte przez Unię
Europejską:
− Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: Pozycje kwalifikujące się do rachunkowości
zabezpieczeń” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca
2009 roku i później, nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską),
− Zaktualizowany
MSSF
1
„Zastosowanie
Międzynarodowych
Standardów
Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” (ma zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, nie został zaakceptowany
przez Unię Europejską),
− KIMSF 17 „Dystrybucja aktywów niepieniężnych na rzecz właścicieli” (ma zastosowanie
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, nie została
zaakceptowana przez Unię Europejską),
− KIMSF 18 „Nieodpłatne przekazanie aktywów”, ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, nie została zaakceptowana przez Unię
Europejską),
− Zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 „Pochodne instrumenty wbudowane” (mają zastosowanie
dla okresów rocznych kończące się po 30 czerwca 2009 roku, nie zostały
zaakceptowane przez Unię Europejską),
− Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór
zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (mają
zastosowanie w większości przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2010 roku i później, nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską),
− MSSF dla Małych i Średnich Jednostek (standard ma zastosowanie z dniem wydania 9
lipca 2009 roku, nie został zaakceptowany przez Unię Europejską),
− Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej po raz pierwszy” (mają zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub później, nie zostały zaakceptowane przez
Unię Europejską).
Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało
istotny wpływ na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości.

ZASADY PRZELICZENIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH NA EUR
W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane dane
finansowe" na dzień 30 czerwca 2009 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla
EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,4696 PLN. Pozycje sprawozdania z pełnego dochodu oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za 6
miesięcy 2009 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,5184 PLN (według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2009 roku do
30 czerwca 2009 roku).
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W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane dane
finansowe" na dzień 31 grudnia 2008 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla
EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,1724 PLN. Pozycje sprawozdania z pełnego dochodu oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za 6
miesięcy 2008 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,4776 PLN (według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2008 roku do
30 czerwca 2008 roku).
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3.

3.1

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE
PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ GRUPY LOTOS S.A. WYNIKI W PERSPEKTYWIE
KOLEJNEGO PÓŁROCZA ORAZ OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKA
OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH
UJAWNIONYCH W PÓŁROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU
W I półroczu 2009 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
wyniosły 6.164,5 mln zł, tj. o 1.614,9 mln zł mniej niż w I półroczu 2008 roku, główne na
skutek niższych notowań cen ropy i produktów naftowych na rynkach światowych w
porównaniu z I półroczem 2008 roku oraz niższych wolumenów sprzedaży wynikających z
przeprowadzonego na przełomie I i II kwartału 2009 roku remontu postojowego w rafinerii
Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku. Średni poziom notowań w I półroczu 2009 roku ropy Brent
(Dated Brent) wyniósł 51,7 USD/bbl, co stanowi spadek w stosunku do okresu
porównywalnego 2008 roku o 52,6%. Średnia cena sprzedaży netto spadła o 19,3% z
2.218zł/t w I półroczu 2008 roku do 1.789 zł/t w bieżącym roku.
Wolumen sprzedaży w Grupie Kapitałowej wyniósł w I półroczu 2009 roku 3.445,7 tys. ton i
obniżył się w porównaniu z I półroczem roku poprzedniego o 61,6 tys. ton, tj. o 1,8%. W
analizowanym okresie nastąpił spadek wolumenu sprzedaży ciężkich olejów opałowych
(-170,3 tys. ton), reformatu (-66,5 tys. ton), paliwa JET A-1 (-56,2 tys. ton), asfaltów (-52,7
tys. ton), benzyn (-48,1 tys. ton), paliwa bunkrowego (-43,6 tys. ton) oraz olejów smarowych,
olejów bazowych, gazów płynnych (łącznie: -18,6 tys. ton), przy równoczesnym wzroście
wolumenu sprzedaży olejów napędowych (+384,7 tys. ton) i lekkiego oleju opałowego (+9,6
tys. ton).
Skonsolidowany koszt własny sprzedaży w I półroczu 2009 roku wyniósł 5.511,5 mln zł i
zmniejszył się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1.253,3 mln zł, tj. o
18,5%. Koszt własny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. przypadający na 1 tonę
sprzedaży wyniósł w analizowanym okresie 1.600 zł/t, tj. o 17,1% mniej niż w I półroczu 2008
roku. Średnia marża brutto przypadająca na 1 tonę sprzedanego wolumenu osiągnęła w I
półroczu 2009 roku poziom 190 zł/t i spadła w porównaniu do I półrocza 2008 roku o 34,5%.
Zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty przez Grupę Kapitałową Grupy LOTOS S.A. w I
półroczu 2009 roku wyniósł 653,0 mln zł, tj. o 35,6% mniej niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego. Podstawową przyczyną spadku zysku brutto ze sprzedaży były znacznie
niższe marże z notowań dla średnich frakcji z przerobu ropy. Średnia marża z notowań w I
półroczu 2009 roku dla Diesla 10 ppm wyniosła 88,3 USD/t, tj. obniżyła się o 60,8% w
porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, dla Gasoil 0,1 wyniosła 66,6
USD/t, tj. spadła o 65,7% i dla Paliwa JET wyniosła 105,1 USD/t, tj. o 62,1% mniej niż w I
półroczu 2008 roku. Średnia marża rafineryjna z notowań w I półroczu 2009 roku wyniosła
3,97 USD/bbl i była niższa od marży w I półroczu 2008 roku o 35,7%. Do spadku zysku
brutto na sprzedaży przyczynił się również 33 dniowy postój remontowy w rafinerii Grupy
LOTOS S.A. w Gdańsku trwający w okresie marzec-kwiecień. Koszty remontu postojowego
w kwocie 79,5 mln zł zostały odniesione w ciężar rachunku wyników. Znacznie niższym
cenom ropy naftowej w I półroczu 2009 roku w porównaniu z I półroczem 2008 roku
towarzyszył spadek dyferencjału z notowań Brent/Ural z 3,54 USD/bbl w 2008 roku do 0,74
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USD/bbl w analizowanym półroczu, który przyczynił się również do spadku wyniku brutto na
sprzedaży.
Osłabienie się złotówki w I półroczu 2009 roku z 2,96 zł/USD w dniu 31 grudnia 2008 roku do
3,17 zł/USD w dniu 30 czerwca 2009 roku, tj. o 7,1% spowodowało powstanie w
analizowanym okresie ujemnych różnic kursowych związanych z działalnością operacyjną w
wysokości -105,0 mln zł. W I półroczu 2008 roku zmiana kursu USD spowodowała powstanie
ujemnych różnic kursowych z działalności operacyjnej na poziomie -4,7 mln zł.
Średni kurs USD w I półroczu 2009 roku był wyższy o 1,08 zł/USD, tj. o 47,2% od średniego
kursu USD w okresie porównywalnym. W związku z faktem, że Grupa LOTOS S.A. w
ramach działalności operacyjnej posiada długą pozycję w USD obniżenie się wartości
złotówki miało korzystny wpływ na wynik brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej w
analizowanym okresie.
Koszty sprzedaży wygenerowane przez Grupę Kapitałową Grupy LOTOS S.A. w I półroczu
2009 roku osiągnęły poziom 328,1 mln zł, tj. o 5,4% mniej niż w analogicznym okresie roku
ubiegłego, głównie w związku ze spadkiem wolumenu sprzedaży produktów Grupy LOTOS
S.A. oraz realizowanym Pakietem Antykryzysowym dla Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS
S.A. Koszty ogólnego zarządu osiągnęły poziom 162,0 mln zł, tj. o 0,5% niższy od kosztów
ogólnego zarządu w porównywalnym okresie 2008 roku, głównie w związku z realizacją
działań wchodzących w skład Pakietu Antykryzysowego i równocześnie na skutek
zwiększonej skali działalności Grupy Kapitałowej, głównie w obszarze wydobywczym.
Mimo niekorzystnych warunków makroekonomicznych związanych z niską marżą rafineryjną
i niskim dyferencjałem Brent/Ural oraz postojem remontowym Grupa Kapitałowa Grupy
LOTOS S.A. w okresie styczeń – czerwiec 2009 roku wykazała zysk na działalności
operacyjnej w wysokości 153,1 mln zł, tj. niższy od zysku I półrocza 2008 roku o 68,1%. W
analizowanym okresie Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. osiągnęła lepsze rezultaty w
zakresie działalności handlowej, zwiększając udziały w rynku paliw w Polsce z 23,6% w 2008
roku do 27,5% w 2009 roku, przy porównywalnym poziomie popytu. Na lepsze efekty
działalności handlowej wpływ miały przede wszystkim: rozwój handlu hurtowego i
detalicznego oraz rozwój rynku asfaltów i paliw lotniczych.
Saldo na działalności finansowej w okresie I półrocza 2009 roku było ujemne i wyniosło -28,6
mln zł, wobec dodatniego salda w I półroczu 2008 roku wynoszącego 392,5 mln zł. Ujemne
różnice kursowe z przeszacowania kredytów -wyrażonych głównie w USD- za 6 miesięcy
2009 roku osiągnęły poziom 116,5 mln zł. W I półroczu 2008 roku zostały wykazane dodatnie
różnice kursowe z przeszacowania kredytów w kwocie 99,6 mln zł. Wynik wyceny i
rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe wyniósł w I półroczu 2009 roku -2,1
mln zł, wobec dodatniego wyniku na transakcjach zabezpieczających w I półroczu 2008 roku
wynoszącego 175,0 mln zł.
Nadwyżka dodatniego rozliczenia instrumentów pochodnych odniesiona w przychody
finansowe za okres 6 miesięcy 2009 roku wyniosła 26,7mln zł (za I półrocze 2008 roku
wyniosła 253,5 mln zł), w tym z tytułu transakcji zabezpieczających poziom marży
rafineryjnej (full barrel swap) w kwocie 61,0 mln zł oraz z tytułu transakcji zabezpieczających
poziom stóp procentowych IRS w kwocie 3,7 mln zł. Efekt ujemnego rozliczenia transakcji
forward zabezpieczających poziom kursów walutowych w kwocie -30,4 mln zł, z tytułu
kontraktów futures zabezpieczających ceny uprawnień do emisji CO2 w kwocie -2,2 mln zł
oraz rozliczenia pozostałych transakcji (FRA i opcje) w wysokości -5,4 mln zł odniesiony
został w przychody finansowe pomniejszając efekt dodatniego rozliczenia transakcji full
barrel swap oraz IRS.
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Efekt wyceny otwartych transakcji terminowych na koniec czerwca 2009 roku przypisany
został w koszty finansowe w wysokości 28,8 mln zł (w okresie porównywalnym wyniósł 78,5
mln zł), w tym: transakcje zabezpieczające poziom marży rafineryjnej (full barrel swap) w
kwocie 28,3 mln zł, transakcje forward zabezpieczające poziom kursów walutowych w
kwocie 26,1 mln zł i kontrakty futures zabezpieczające ceny uprawnień do emisji CO2 w
kwocie 3,2 mln zł. Dodatnią wycenę zanotowano na transakcjach SWAP i FRA
zabezpieczających poziom stopy procentowej w kwocie odpowiednio 27,8 mln zł i 1,0 mln zł.
Szczegóły dotyczące otwartych transakcji terminowych przedstawiono w tabelach poniżej.
Tabela 1. Wykaz transakcji zabezpieczających poziom marży rafineryjnej (full barrel swap)
na 30 czerwca 2009 roku
Okres

III kw. 2009

Wolumen (bbl)
Produkt/Surowiec

3 000 999
Indeks

Średnioważona struktura baryłki

Benzyna

Gasoline 95r 10ppm NWE barge (Argus)

25,67%

Paliwo lotnicze

Jet Cargoes CIF NWE / ARA (Platts)

10,95%

Olej napędowy

10 PPM Cargoes CIF NWE / ARA (Platts)

43,56%

Lekki olej opałowy

Gasoil .1 Cargoes CIF NWE / ARA (Platts)

1,22%

Ciężki olej opałowy

1 PCT Cargoes FOB NEW (Platts)

0,08%

Ciężki olej opałowy

3.5 PCT Barges FOB Rotterdam (Platts)

Ropa

Brent (Dtd) (Platts)

18,52%
-100%

Przedział poziomów marży w transakcjach (USD/bbl)

12,4 - 14,3

Tabela 2. Wykaz transakcji terminowych zabezpieczających poziom kursów walutowych na
30 czerwca 2009 roku
Para walut

Instrument

Wolumen

Waluta

Przedział kursu

Kurs EUR/USD

Forward

245 900 000

EUR

1,2493 - 1,4222

Kursy EUR/PLN

Forward

-22 450 000

EUR

4,4283 - 4,7046

Kursy USD/PLN

Forward

-62 740 100

USD

3,1015 - 3,6860

Tabela 3. Wykaz transakcji terminowych zabezpieczających poziom stopy procentowej na
30 czerwca 2009 roku
Instrument
FRA
IRS

Data
początkowa
15.07.2009

Data
końcowa
15.01.2010

od 15.10.2008

od 30.06.2011

do 15.07.2011

do 15.01.2018

Nominał

Waluta

Przedział stopy
procentowej

Stopa
referencyjna

200 000 000

USD

1,315% - 1,315%

LIBOR 6M

1 280 000 000

USD

3,33% -4,33%

LIBOR 6M

Zysk przed opodatkowaniem w I półroczu 2009 roku wyniósł 124,5 mln zł i był niższy o
85,7% od zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Zysk netto z działalności kontynuowanej osiągnięty przez Grupę Kapitałową Grupy LOTOS
S.A. w I półroczu 2009 roku wyniósł 89,0 mln zł, w tym zysk akcjonariuszy Jednostki
Dominującej osiągnął poziom 80,4 mln zł.

33

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z POZYCJI FINANSOWEJ
Na dzień 30 czerwca 2009 roku suma bilansowa Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
wyniosła 14.375,2 mln zł, co oznacza wzrost w ciągu pierwszego półrocza 2009 roku o
2.173,2 mln zł. Spowodowany on został na skutek miedzy innymi wzrostu stanu aktywów
trwałych o 1.714,9 mln zł i aktywów obrotowych o 462,6 mln zł. W okresie I półrocza 2009
roku wzrosły stany rzeczowych aktywów trwałych o 2.528,8 mln zł, długoterminowych
aktywów finansowych o 38,8 mln zł (w związku z ujęciem długoterminowej części dodatniej
wyceny instrumentów finansowych), wartości niematerialnych o 24,3 mln zł, aktywów z tytułu
podatku odroczonego o 12,5 mln zł oraz pozostałego majątku o 9,4 mln zł. Równocześnie
zmniejszył się stan zaliczek na środki trwałe w budowie o 898,6mln zł. Zmiany te związane
są z realizacją Programu 10+ w Jednostce Dominującej, z nakładami na zagospodarowanie
złoża YME na Morzu Północnym oraz z nakładami na działania związane z fazą
poszukiwawczą w ramach koncesji PL 455. W analizowanym okresie nastąpił również wzrost
poziomu zapasów o 471,6 mln zł w związku ze wzrostem cen ropy i produktów naftowych na
koniec I półrocza 2009 roku w porównaniu z cenami z końca 2008 roku oraz wzrostem o
140 tys.ton wymaganej Ustawą masy zapasów obowiązkowych. W związku ze znacznym
wzrostem cen produktów w I półroczu 2009 roku nastąpił wzrost o 280,0 mln zł stanu
należności z tytułu dostaw i innych. Równocześnie zmniejszył się o 157,4 mln zł stan
należności z tytułu podatku dochodowego, głównie w Jednostce Dominującej. Spadek o 80,9
mln zł stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest efektem przede wszystkim
poniesionych nakładów na zagospodarowanie złóż. Krótkoterminowe aktywa finansowe na
koniec czerwca 2009 roku osiągnęły poziom 266,8 mln zł, z czego 240,4 mln zł dotyczy
transakcji zabezpieczających.
W strukturze aktywów wzrósł udział aktywów trwałych z 58,1% w 2008 roku do 61,3% na
koniec analizowanego okresu.
Stan kapitałów własnych na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł 5.913,2 mln zł, tj. wzrósł o
113,2 mln zł w ciągu I półrocza 2009 roku, na skutek wzrostu o 80,4 mln zł zysków
zatrzymanych, wzrostu o 24,3 mln zł różnic kursowych z przeliczenia oraz wzrostu o 8,5 mln
zł kapitału własnego akcjonariuszy mniejszościowych.
Stan zobowiązań długoterminowych w okresie I półrocza 2009 roku uległ wzrostowi o
1.404,6 mln zł, głównie na skutek wzrostu o 1.302,4 mln zł poziomu kredytów i pożyczek
długoterminowych związanych przede wszystkim z realizacją Programu 10+ oraz wzrostu o
92,3 mln zł pozostałych zobowiązań finansowych, głównie w związku z ujęciem
długoterminowej części ujemnej wyceny instrumentów finansowych. Poziom zobowiązań
długoterminowych wyniósł na koniec czerwca 2009 roku 5.105,1 mln zł, w tym stan
oprocentowanych kredytów i pożyczek wyniósł 4.714,6 mln zł.
Stan zobowiązań krótkoterminowych wyniósł na koniec czerwca 2009 roku 3.356,9 mln zł i
wzrósł w okresie I półrocza 2009 roku o 655,5 mln zł, tj. o 24,3%, przede wszystkim na
skutek wzrostu o 622,1 mln zł stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych
związanego z wyższymi cenami surowców oraz wzrostu o 111,3 mln zł stanu kredytów i
pożyczek krótkoterminowych głównie w Jednostce Dominującej i Grupie Kapitałowej
Petrobaltic S.A. Poziom oprocentowanych krótkoterminowych kredytów i pożyczek w Grupie
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wyniósł na dzień 30 czerwca 2009 roku 618,7 mln zł. Stan
pozostałych krótkoterminowych zobowiązań finansowych wyniósł na 30 czerwca 2009 roku
134,2 mln zł, z czego 130,4 mln zł dotyczy ujemnej wyceny instrumentów finansowych.
W strukturze pasywów zmniejszył się udział kapitałów własnych z 47,5% na koniec 2008
roku do 41,1% na koniec I półrocza 2009 roku. Udziały zobowiązań długoterminowych i
krótkoterminowych zwiększyły się odpowiednio o 5,2 i 1,2 punktów procentowych.
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Stan środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na koniec czerwca 2009
roku wyniósł 216,1 mln zł i obniżył się w porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2008 roku
o 104,6 mln zł.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w I półroczu 2009 roku wyniosły 506,6
mln zł i w porównaniu do niewielkich ujemnych przepływów w I półroczu 2008 roku wzrosły o
507,4 mln zł. Na zwiększenie przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w I
półroczu 2009 roku wpłynęły przede wszystkim: zwiększenie stanu zobowiązań
krótkoterminowych o 865,5 mln zł, amortyzacja w kwocie 147,5 mln zł, wygenerowany zysk
netto w wysokości 89,0 mln zł, korekta straty z tytułu działalności inwestycyjnej na poziomie
33,3 mln zł oraz korekta z tytułu ujemnych różnic kursowych w kwocie 22,8 mln zł. Do
głównych czynników zmniejszających wartość przepływów operacyjnych w analizowanym
okresie należą zwiększenie stanu zapasów o 343,4 mln zł, zwiększenie stanu należności o
282,6 mln zł, korekty wynikające z rozliczenia instrumentów finansowych na poziomie 14,6
mln zł oraz zwiększenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych na poziomie 13,5 mln
zł.
Saldo przepływów środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w I półroczu 2009 roku
wyniosło -1.969,9 mln zł i w porównaniu z saldem przepływów w I półroczu 2008 roku, było
niższe o 1.177,4 mln zł. Ujemne saldo przepływów środków pieniężnych w I półroczu 2009
roku związane jest przede wszystkim z wydatkami związanymi z zakupem środków trwałych i
wartości niematerialnych oraz zaliczkami na środki trwałe w budowie w łącznej kwocie
1.977,6 mln zł.
W I półroczu 2009 roku saldo przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej w
Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wyniosło 1.302,0 mln zł i było wyższe od salda w I
półroczu 2008 roku o 660,4 mln zł. Wzrost ten związany jest z większymi o 1.020,6 mln zł, w
porównaniu z I półroczem ubiegłego roku, wpływami z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek. Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu 2009 roku w
wysokości 1.430,5 mln zł powiększone o korekty z tytułu rozliczenia instrumentów
finansowych na poziomie 14,6 mln zł zmniejszone zostały głównie o wydatki z tytułu spłaty
kredytów i pożyczek w kwocie 94,1 mln zł oraz zapłacone odsetki w wysokości 48,5 mln zł.
3.2

PODSTAWOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

Działalność Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. podobnie jak innych podmiotów
działających w branży narażona jest w dużym stopniu na ryzyka z kategorii ryzyk
zewnętrznych związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie. Są to
w głównej mierze ryzyka związane ze zmiennością stóp procentowych i kursów wymiany
walut, zmiennością cen surowców i marż rafinacyjnych, ryzyka cen uprawnień do emisji
CO2, a także ryzyka związane z dostępnością do surowców oraz źródeł finansowania.
Ponadto duży wpływ na działalność spółki mają ryzyka związane ze zmiennością regulacji
prawnych, a zwłaszcza ze zmianami i interpretacjami prawa podatkowego, zmiany w polityce
państwa oraz wynikające z tego zmiany celów strategicznych.
Istotnymi ryzykami z punktu widzenia prowadzenia działalności jest ryzyko płynności oraz
ryzyko kredytowe związane z transakcjami finansowymi oraz handlowymi.
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Z działalnością operacyjną Grupy wiążą się także:
- ryzyka środowiskowe – ryzyka braku dostatecznej liczby uprawnień do emisji CO2,
ryzyko
wystąpienia
poważnej
awarii
przemysłowej,
skutkujące
zrzutami
ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód i/lub gruntu oraz ryzyka nie
spełnienia wymogów przepisów prawa środowiskowego (krajowego i wspólnotowego),
- ryzyka procesowo – techniczne - dotyczące zwłaszcza zagrożeń związanych z
przerabianymi substancjami, stosowanymi procesami technologicznymi, użytkowanymi
aparatami i urządzeniami, a także warunkami operacyjnymi związanymi m.in. z
parametrami wysokich ciśnień i temperatur,
- ryzyka zdrowotne – dotyczące narażenia pracowników na oddziaływanie czynników
niebezpiecznych i uciążliwych, związanych z wykonywaną pracą i bliskością
prowadzonych procesów technologicznych, mogących w konsekwencji prowadzić do
występowania wypadków przy pracy, czy chorób zawodowych.
W dobie globalnego kryzysu i dużej zmienności cen surowców i produktów naftowych oraz
kursów walut najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS
S.A. jest terminowe ukończenie Programu 10+ oraz uzyskanie dostępu do własnych złóż
ropy naftowej, a także wzmocnienie pozycji rynkowej oraz zwiększenie efektywności
sprzedaży.
W związku z tym poniżej wymienione zostały kluczowe ryzyka wg poszczególnych obszarów
działalności.
Ryzyka związane z realizacją Programu 10+
Realizacja Programu 10+ niesie za sobą szereg ryzyk, charakterystycznych dla dużych
projektów inwestycyjnych. Niezależnie jednak od typowych ryzyk związanych z kosztami i
terminowością, a także zapewnieniem odpowiedniej jakości i wymogów bezpieczeństwa w
roku 2009 mogą pojawiać się również inne zjawiska wynikające ze światowego kryzysu
finansowo – gospodarczego.
Ryzyka związane z działalnością poszukiwawczo-wydobywczą
Jednym z kluczowych celów Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest stopniowy rozwój
wydobycia ropy. Zgodnie z zaktualizowaną strategią Grupy LOTOS S.A. na lata 2008-12,
opublikowaną raportem bieżącym numer 28/2008 w dniu 16 czerwca 2008 r. założono
istotne zwiększenie nakładów inwestycyjnych na segment poszukiwań i wydobycia ropy
naftowej.
Rozwój działalności spółki w segmencie upstream ma następować stopniowo, wraz z
nabywaniem kolejnych udziałów, początkowo głównie mniejszościowych, w koncesjach
poszukiwawczych i wydobywczych. Ma to umożliwić nabieranie doświadczenia dzięki
współpracy z podmiotami pełniącymi rolę operatorów tych złóż. Z uwagi na światowe
spowolnienie gospodarcze plany wydobywcze mogą zostać zweryfikowane z uwagi na
konieczność przesunięcia w czasie wydatkowania środków na niektóre projekty
wydobywcze.
Ryzyka związane z zapewnieniem surowców
W Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. kontynuowane są działania związane z przyjętą
strategią dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, koncentrując się na dwóch najważniejszych
aspektach tego celu strategicznego:
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-

bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej,
poprawie konkurencyjności.

Ryzyka w obszarze sprzedaży
Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. działając w otoczeniu makroekonomicznym, które ma
duży wpływ na realizowaną sprzedaż, jest narażona na niekorzystny wpływ czynników
rynkowych zwłaszcza w sytuacji obecnego spowolnienia gospodarczego. Od tego jak głęboki
i długi będzie kryzys gospodarczy, zależeć będzie siła jego wpływu na popyt na produkty
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
Ryzyka związane z finansowaniem działalności
W połowie 2008 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowy kredytowe na finansowanie
Programu 10+. Kredyt na finansowanie Programu 10+ jest kredytem długoterminowym, w
którym uczestniczy łącznie kilkanaście renomowanych instytucji finansowych.
W obszarze finansowania jako potencjalne ryzyka wymienić można:
- ryzyko ograniczenia dostępu do finansowania zarówno inwestycji jak i finansowania
obrotowego,
- ryzyko związane z zapewnieniem przez Grupę LOTOS S.A. 40% wkładu własnego
na Program 10+ generowanego z bieżących, operacyjnych przepływów pieniężnych,
co jest jednym z warunków wykorzystania kredytu na finansowanie Programu 10+,
- ryzyko wzrostu kosztów kredytu lub pogorszenia warunków finansowania.
Ryzyka związane ze zmianami i interpretacjami prawa podatkowego
W otoczeniu prawnym, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza Grupy
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. mają miejsce częste zmiany przepisów podatkowych.
Wprowadzane nowe regulacje oraz zmiany sposobu stosowania przepisów już
obowiązujących wpływają na sposób prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową
Grupy LOTOS S.A. oraz na rodzaj podejmowanych działań, a także na wielkość zobowiązań
podatkowych. W związku z licznymi zmianami przepisów zostały wdrożone wewnętrzne
procedury, których celem jest przestrzeganie wymogów prawa oraz identyfikacja i
minimalizacja ryzyka podatkowego, a także jego wpływu na sprawozdania finansowe Grupy
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Jednocześnie zmiany są na bieżąco monitorowane, co
pozwala na odpowiednie dostosowanie wewnętrznych systemów rozliczeń podatkowych.
Ryzyka prawne o charakterze strategicznym,
W ramach prowadzonych analiz strategicznych spółki Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A.
współpracuje z organami administracji państwowej, odpowiedzialnymi za tworzenie i
realizację strategii rządu dla sektora naftowego. Właściwe Ministerstwa są na bieżąco
informowane o postępie realizacji poszczególnych założeń rządowej strategii, jak również o
postulowanych kierunkach rozwoju polskiego sektora naftowego. Na bieżąco monitorowany
jest również stan legislacji polskiej oraz europejskiej, w zakresie dotyczącym sektora
naftowego wraz z tworzeniem opinii na temat projektowanych oraz obowiązujących aktów
prawnych, zwłaszcza w zakresie przepisów dotyczących zapasów obowiązkowych ropy i
paliw oraz biokomponentów i biopaliw.
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Ryzyko zaostrzenia wymagań jakościowych dla produktów naftowych
Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. na bieżąco monitoruje projekty nowych norm i
rozporządzeń mających wpływ na działalność produkcyjną i handlową spółki. Źródłem
informacji na temat przyszłych zmian wymagań jakościowych jest Komitet Techniczny 222
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do spraw przetworów naftowych i cieczy
eksploatacyjnych. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w pracach podkomitetów wchodzących w
skład KT 222 Grupa LOTOS S.A. ma możliwość opiniowania projektów norm europejskich
jeszcze w fazie ich powstawania. Dodatkowy wpływ na poziom wymagań jakościowych,
zwłaszcza dla paliw silnikowych, spółka uzyskuje poprzez uczestnictwo w stowarzyszeniu
branżowym Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Uczestnictwo w powyższym
pracach znacząco ogranicza ryzyka w zakresie nieterminowego dostosowania się do
przyszłych standardów jakościowych w obszarze produktów naftowych. W roku 2009 nie
przewiduje się zmian norm lub przepisów prawnych zaostrzających dotychczasowe
wymagania dla produktów naftowych, a zwłaszcza paliw silnikowych.
Ryzyka środowiskowe, ryzyka procesowo – techniczne, ryzyka zdrowotne
W celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych, w tym także
chorób zawodowych i niekorzystnych skutków zdrowotnych, związanych z pracą
wykonywaną przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., szczególną rangę
nadaje się inicjatywom i działaniom profilaktycznym.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi, w spółce
systematycznie identyfikuje się zagrożenia na stanowiskach pracy i ocenia ryzyko zawodowe
pod względem występowania w środowisku pracy m.in.: hałasu, wibracji, substancji
chemicznych i biologicznych, atmosfer wybuchowych, maszyn i urządzeń, uciążliwości
związanych z pracą na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Ryzyka związane z brakiem dostatecznej liczby uprawnień CO2 dla istniejących
instalacji oraz brakiem pozyskania dostatecznej liczby uprawnień dla instalacji
nowych, bądź istotnie zmienionych (w których wzrasta emisja dwutlenku węgla)
W dniu 1 lipca 2008 r. dokonano podziału i opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów
Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 we
wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dla instalacji istniejących i
zmienianych (Dz.U. Nr 202 poz.1248). Zgodnie z obowiązującym prawem w/w uprawnienia
na drugi okres rozliczeniowy (2008-2012) zostały rozdzielone bezpłatnie dla wszystkich
instalacji objętych systemem handlu emisjami. Zgodnie z tym podziałem, oraz bazując na: a)
formalnie rozliczonym pierwszym roku KPRU II (2008 r.) oraz b) prognozach wykonania
emisji na lata do 2012 roku spółka nie przewiduje braków w uprawnieniach do emisji dla
istniejących instalacji.
Potrzeby na dodatkowe uprawnienia zaistnieją w II połowie 2009 roku. Grupa LOTOS S.A.
ma duże szanse na pozyskanie dodatkowych uprawnień związanych z realizacją Programu
10+. Pewnym zagrożeniem jest natomiast brak ustalonych zasad pozyskiwania tych
uprawnień.
Grupa LOTOS S.A. zarządza głównymi rodzajami ryzyka. Przedmiotem szczególnego
zainteresowania są ryzyka o charakterze finansowym i rynkowym.
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Ryzyka o charakterze finansowym i rynkowym zarządzane są w ramach Komitetu ds.
Zarządzania Ryzykiem Finansowym, który jest odpowiedzialny za nadzór oraz koordynację
procesu zarządzania ryzykiem finansowym w Grupie LOTOS S.A. Celem działań w tym
zakresie jest maksymalizacja wyniku na zarządzaniu ryzykiem rynkowym przy założonym
poziomie ryzyka, stabilizacja przepływów pieniężnych, zapewnienie krótkoterminowej
płynności finansowej, wsparcie działań w zakresie organizacji finansowania działalności
inwestycyjnej.
Szczególne znaczenie dla funkcjonowania Grupy LOTOS S.A. ma zarządzanie:
- ryzykiem cen surowców i produktów naftowych,
- ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2),
- ryzykiem walutowym,
- ryzykiem stopy procentowej,
- ryzykiem płynności,
- ryzykiem kredytowym partnerów transakcji finansowych,
- ryzykiem kredytowym partnerów transakcji niefinansowych.
Dla wszystkich wyżej wymienionych ryzyk Grupa LOTOS S.A. ustaliła odpowiednie
procedury zarządzania. Czynnikiem determinującym zarządzanie ryzykiem do 2010 r. jest
płynność Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w szczególności związana z realizacją
Programu 10+.
Grupa LOTOS S.A. kontynuuje prace związane z wdrożeniem Zintegrowanego Zarządzania
Ryzykiem Korporacyjnym.
3.3

PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY
LOTOS S.A.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
Kluczowymi czynnikami zewnętrznymi istotnymi dla rozwoju są:
-

Notowania cen ropy i produktów naftowych – kształtowanie się cen ropy naftowej
oraz produktów naftowych w istotny sposób wpływa na wyniki finansowe Spółki i Grupy
Kapitałowej.

-

Kurs PLN/USD – kształtowanie się kursów walutowych, zwłaszcza relacji PLN/USD,
wpływa w istotnym/dużym stopniu na wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej, ze względu na
notowanie zarówno cen surowca jak i części cen produktów w walucie amerykańskiej.

-

Wysokość podaży i popytu na produkty naftowe – w dłuższej perspektywie
spodziewany jest wzrost popytu na olej napędowy oraz stabilizacja popytu na benzyny
silnikowe. Tendencje te znajdują odzwierciedlenie w planach inwestycyjnych Spółki i
Grupy Kapitałowej.
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CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
Kluczowymi czynnikami wewnętrznymi istotnymi dla rozwoju są:
-

Realizacja Programu 10+ – w dłuższej perspektywie niezwykle istotnym czynnikiem
wpływającym na rozwój i wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. będzie terminowa realizacja Programu 10+. Po wybudowaniu i
uruchomieniu instalacji składających się na ten program nastąpi wzrost zdolności
przerobowych rafinerii w Gdańsku do 10,5 mln ton rocznie i zwiększenie głębokości jej
przerobu co wpłynie korzystnie na strukturę produkcji Spółki.

-

Dalszy rozwój detalicznej sieci sprzedaży paliw – realizacja programu rozwoju sieci
stacji paliw jest podstawowym elementem budowy pozycji rynkowej w obszarze
detalicznej sprzedaży paliw pod marką LOTOS. W szczególności istotne są działania
restrukturyzacyjne w celu poprawy efektywności sieci stacji paliw.

-

Realizacja programu rozwoju obszaru wydobycia – planowany rozwój działalności
wydobywczej powinien spowodować zwiększenie niezależności surowcowej Grupy
Kapitałowej, a także przyczynić się do dalszej poprawy wyników finansowych i
zwiększenia wartości Spółki.

Realizacja programów inwestycyjnych i zamierzeń przedstawionych w zaktualizowanej
strategii na lata 2006 - 2012 umożliwi dalsze wzmocnienie pozycji Spółki i Grupy Kapitałowej
na krajowym rynku, a w konsekwencji powinna przyczynić się do poprawy wyników
finansowych oraz wzrostu wartości akcji.
Nadrzędnym celem w polityce Grupy LOTOS S.A. jest utrzymanie regionalnej
konkurencyjności Spółki w gronie firm naftowych prowadzących działalność operacyjną w
Basenie Morza Bałtyckiego oraz w rejonie Europy Centralnej i Wschodniej. Grupa LOTOS
S.A. zamierza realizować plan utrzymania konkurencyjności w regionie poprzez działania w
obszarze operacyjnym i w obszarze rynkowym.
Do obszaru operacyjnego należy realizacja Programu 10+, którego finalizacja pozwoli na
poprawienie efektu skali w zakresie wielkości przerobu i głębokości konwersji, co przeniesie
się na zwiększenie ogólnej efektywności ekonomicznej przerobu ropy w rafinerii Grupy
LOTOS S.A. w Gdańsku.
W obszarze operacyjnym innym ważnym kierunkiem rozwoju Grupy jest rozwinięcie
segmentu poszukiwawczo - wydobywczego, co pozwoli na zmniejszenie ekspozycji na
wahania cen ropy naftowej.
W obszarze rynkowym Grupa LOTOS S.A. zamierza realizować cel utrzymania regionalnej
konkurencyjności poprzez zwiększenie, a następnie ustabilizowanie udziałów rynkowych,
rozszerzenie sieci stacji własnych i partnerskich oraz poprzez wykorzystanie przewagi
wynikającej z nadmorskiego położenia rafinerii w Gdańsku.
Polityka Grupy LOTOS obejmuje także rozwój spółek LOTOS Jasło S.A. i LOTOS
Czechowice S.A. w kierunku działalności w obszarach logistyki i dystrybucji, produkcji
biopaliw oraz recyklingu tworzyw sztucznych.
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W polityce Grupy LOTOS mieści się rozwój wymienionych obszarów z poszanowaniem
środowiska naturalnego i minimalizowaniem oddziaływania prowadzonej działalności na
środowisko.
3.4

PAKIET ANTYKRYZYSOWY DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.

W związku z niestabilnym otoczeniem makroekonomicznym związanym ze światowym
kryzysem gospodarczym oraz prowadzonymi obecnie przez Grupę LOTOS S.A. programami
inwestycyjnymi Zarząd Grupy LOTOS S.A. przygotował i przyjął do realizacji Pakiet
Antykryzysowy dla Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Podstawowym celem działań
wchodzących w skład Pakietu jest zapewnienie realizacji najistotniejszych dla Grupy LOTOS
S.A. i jej przyszłej wartości dla akcjonariuszy programów inwestycyjnych oraz zapewnienie
płynności Spółki w 2009 roku.
Kluczowymi elementami Pakietu są oszczędności kosztów w 2009 roku na poziomie około
170 mln zł oraz zawieszenie lub zaniechanie wydatków inwestycyjnych jakie miały być
poniesione w 2009 roku na kwotę około 220 mln zł, co w efekcie powinno doprowadzić do
polepszenia przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. o około 390 mln
zł.
Zarząd Spółki w związku z niepewną sytuacją rynkową oraz ograniczonymi możliwościami
pozyskania finansowania podjął decyzję o zawieszeniu realizacji projektów inwestycyjnych
zakładanych w strategii Spółki na lata 2006 – 2012 o łącznej wartości nakładów około 2,1
mld zł. Ograniczenia te nie dotyczą realizowanych obecnie kluczowych projektów
inwestycyjnych: Programu 10+, zagospodarowania złoża YME na szelfie norweskim oraz
planowanych nakładów na zagospodarowanie złóż B8 i B23 na Morzu Bałtyckim w ramach
programu rozwojowego spółki Petrobaltic S.A.
Wskazane ograniczenia oznaczają redukcję łącznych nakładów inwestycyjnych Grupy
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. pozostałych do realizacji na lata 2009 - 2012 o ponad 25%,
a z uwzględnieniem podjętych zobowiązań inwestycyjnych wynikających z Programu 10+ i
zagospodarowania złoża YME prawie 40%. Zostaną one osiągnięte poprzez odłożenie w
czasie realizacji poszczególnych projektów.
Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i w przypadku istotnych jej zmian
będzie dokonywał weryfikacji przedstawionych powyżej założeń.
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4.

INFORMACJE O ZDARZENIACH ORAZ UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA OCENY
WYNIKU FINANSOWEGO, SYTUACJI FINANSOWEJ, MAJĄTKOWEJ, KADROWEJ I
ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GRUPĘ LOTOS S.A. ORAZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ GRUPY
LOTOS S.A.

4.1

ZDARZENIA ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY
LOTOS S.A.

OBSZAR WYDOBYCIA
Petrobaltic S.A.
W obszarze wydobywczym realizowanym przez Petrobaltic, w pierwszym półroczu 2009 roku
prowadzono produkcję ropy naftowej i gazu na złożach B3 i B8. Całkowita produkcja ropy
naftowej wyniosła 71,1 tys. ton i była niższa od produkcji w analogicznym okresie 2008 roku
o 67,7 tys. ton (49%) co spowodowane było przez awarie o charakterze operacyjnym, które
wystąpiły w I kwartale 2009 roku, a zwłaszcza przez przedłużającą się naprawę platformy
PG-1 z powodu złych warunków pogodowych warunkujących prace nurkowe. Produkcja
gazu wyniosła 7.966 tys. m3 i była również niższa od produkcji w analogicznym okresie 2008
roku o 7.747 tys. m3 (o 49%). W I półroczu 2009 roku sprzedaż ropy naftowej wydobytej
przez Petrobaltic S.A. do Grupy LOTOS S.A. wyniosła 96,39 tys. ton, zaś gazu odpadowego
do Energobaltic Sp. z o.o. wyniosła 5.379 tys. m3.
Do ważniejszych prac realizowanych w Petrobaltic S.A. w I półroczu 2009 roku zaliczyć
należy:
eksploatację złoża B8 z użyciem platformy Petrobaltic do dnia 14 stycznia 2009,
eksploatację złoża B3 wraz z zatłaczaniem wody do złoża z Morskiej Kopalni Ropy
zlokalizowanej na platformie Baltic Beta,
zakończenie prac konserwacyjno – naprawczych PG-1 i uruchomienie produkcji z B3-8,
B3-13B i B3-14A,
prace rekonstrukcyjne w odwiertach B 3-9 i B 3-10,
badania sejsmiczne 2D na potencjalnych obiektach złożowych B22 i B101,
badania sejsmiczne 3D na potencjalnym obiekcie złożowym B28 i B23,
badania geotechniczne dna morza pod posadowienie platformy,
wiercenie otworu poszukiwawczego B22-1 przez platformę Petrobaltic,
wymianę boi cumowniczo-przelewowej na złożu B3.
LOTOS Exploration & Porduction Norge AS
LOTOS Exploration & Porduction Norge AS (LOTOS E&P Norge),
została dokapitalizowana w drodze emisji nowych akcji w celu dalszego rozwoju działalności
oraz na pokrycie transakcji zakupu 10% udziałów w złożu YME, która miała miejsce w IV
kwartale 2008 roku. W wyniku transakcji spółka stała się posiadaczem łącznie 20% udziału w
złożu YME.
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W dniu 23 stycznia 2009 roku w wyniku rundy APA 2008, spółce LOTOS E&P Norge
przyznane zostały oficjalnie udziały w następujących koncesjach poszukiwawczych w
obszarze południowej części Morza Północnego oraz na Morzu Norweskim:
PL 497: LOTOS E&P Norge -10% udział (pozostali partnerzy i ich udział: Det Norske
Oljeselskap ASA (operator) - 35%, Bridge Energy AS - 30%, Dana Petroleum
Norway - 25%).
PL 498: LOTOS E&P Norge (operator) - 25% udział (pozostali partnerzy i ich udział: Skagen
44 AS - 25%, 4Sea Energy AS - 25%, Edison International Spa Norway branch 25%).
PL 503: LOTOS E&P Norge (operator) - 25% udział (pozostali partnerzy i ich udział: Skagen
44 AS - 25%,4 Sea Energy AS - 25%, Edison International Spa Norway branch 25%).
PL 515: LOTOS E&P Norge - 20% (pozostali partnerzy i ich udział: Rocksource ASA
działający jako operator -60%, Skagen 44 AS - 20%).
Spółka LOTOS E&P Norge podjęła również pierwsze działania w zakresie powyższych
koncesji, w szczególności w tych, w których pełni rolę „operatora” (PL 498 i PL 503).
Spółka LOTOS E&P Norge w drugim kwartale 2009 roku prowadziła prace w ramach swoich
działań poszukiwawczych, zarówno w roli operatora (licencje: PL498, PL503), m.in. analizę
danych sejsmicznych w celu zmniejszenia ryzyka poszukiwawczego, jak i udziałowca
(licencje: PL316DS, PL316CS, PL455, PL497, PL515). Przyjęte zostały zasady wspólnego
działania partnerów w ramach każdej koncesji.
Spółka uczestniczyła również w rozwoju „Projektu Wydobywczego YME”, w którym z
ważniejszych prac należy wymienić wiercenie otworów produkcyjnych oraz prace związane z
budową platformy produkcyjnej.
Prace wiertnicze prowadzone są według harmonogramu, natomiast zgodnie z informacją
operatora złoża YME (firma Talisman), w wyniku opóźnień w pracach nad budową platformy
produkcyjnej rozpoczęcie produkcji ze złoża YME, przewidywane w IV kwartale 2009, jest
obecnie planowane na przełomie I i II kwartału 2010 roku.
PROGRAM 10+
Realizacja Programu 10+, największego projektu inwestycyjnego Grupy LOTOS S.A., a
zarazem kluczowego dla przyszłego wzrostu jej wartości, w I półroczu 2009 roku
koncentrowała się na realizacji zawartych kontraktów wykonawczych.
Aktualny stopień zaawansowania prac realizowanych na poziomie planowanym w ramach
Programu 10+ przedstawiono na poniższym wykresie.
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Instalacja ROSE
W pierwszym półroczu 2009 roku kontynuowano prace nad projektem technicznym instalacji
ROSE z wykonawcą Technip Italy. W lutym uzyskano pozwolenie na budowę instalacji, w
maju otrzymano projekt budowlany dotyczący pozwolenia na budowę zbiornika
magazynowego oleju grzewczego ROSE, w czerwcu zakończono prace palowe i oficjalnie
przekazano teren budowy pierwszemu wykonawcy branży budowlanej. Rozpoczęto transport
pakietów ROSEMAX drogą morską do Gdańska (pakiet ROSEMAX jest integralną częścią
projektu licencyjnego instalacji; w skład pakietu wchodzą: wypełnienia strukturalne dla dwóch
kluczowych aparatów instalacji - separatorów oraz systemy dystrybucji wsadów do obu
separatorów).

Instalacja HDS
W zakresie instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) w pierwszym półroczu
2009 roku zakończono montaż rurociągów, aparatów i podłączenia odbiorników instalacji
elektrycznej i instalacji Kontroli i Automatyki (KiA). Trwał montaż izolacji termicznej
rurociągów. Przeprowadzono próby hydrauliczne rurociągów. Zamontowano półki w
reaktorze R1. Sfinalizowano prace rozruchowe instalacji zgodnie z harmonogramem.
Rozpoczęto próbę szczelności systemu reaktorowego i prowadzono prace związane z
załadunkiem katalizatora.
Instalacja osiągnęła status RFSU (tzn. Ready For Start Up) w dniu 26 czerwca 2009 roku, co
oznacza przejęcie odpowiedzialności za instalację przez Pion Produkcji Grupy LOTOS S.A.
oraz rozpoczęła pracę co pozwoliło osiągnąć pierwsze produkty z ww. instalacji.

Instalacja CDU/VDU
W pierwszym półroczu 2009 roku zakończono główne prace budowlane w obrębie instalacji.
Dostarczono aparaty i urządzenia. Trwał montaż pieców. Kontynuowano montaż konstrukcji
stalowych oraz prowadzono prefabrykację i montaż rurociągów. Kontynuowano prace
izolacyjne aparatów i układanie warstw ognioochronnych. Trwały końcowe prace projektowe
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w poszczególnych branżach. Przygotowywano dokumentację rozruchową i rejestracyjną
aparatów.

Instalacja MHC
W odniesieniu do instalacji hydrokrakingu (MHC) w pierwszym półroczu 2009 roku
finalizowano prace projektowe w poszczególnych branżach oraz kontynuowano
projektowanie układu próbnikowego w układzie reaktorowym. Realizowano dostawy
materiałów rurociągowych, elementów konstrukcji stalowych oraz wyposażenia instalacji.
Prowadzono końcowe prace fundamentowe oraz w zakresie rurociągów podziemnych.
Kontynuowano ponadto budowę kanałów kablowych, slopowych oraz sieci podziemnej wraz
z pracami elektrycznymi. Kontynuowano montaż estakad wewnętrznych i prefabrykację
rurociągów. W dniach 11 i 12 czerwca odbyło się posadowienie reaktorów 930R1A oraz
930R1B na fundamentach (łączny ciężar: około 1560 ton).

Instalacja HGU
W zakresie instalacji produkcji wodoru (HGU) finalizowano projektowanie i prowadzono
prace nad dokumentacją rozruchową i odbiorową. Ułożono i pomalowano masę
ognioochronną aparatów i konstrukcji stalowych. Zamontowano wentylatory i ułożono kable
elektryczne oraz automatykę. Zakończono izolację aparatów i kontynuowano izolację
rurociągów. Trwał montaż elektrycznego ogrzewania rurociągów i aparatury Kontroli i
Automatyki. Rozpoczęto rozruch pierwszych systemów: wody serwisowej i pitnej.

KAS
W dniu 26 czerwca 2009 roku instalacje aminy i stripera wód kwaśnych (ARU/SWS)
osiągnęły status RFSU (Ready For Start Up). Przygotowano instalacje do rozruchu. W
obszarze instalacji siarkowych SRU/TGTU Technip KTI zakończył montaż w zakresie
automatyki, grzania elektrycznego rurociągów, oświetlenia instalacji oraz izolacji.
Prowadzono jednocześnie prace rozruchowe oraz podano na instalacje pierwsze media
pomocnicze. Kontynuowano izolację rurociągów. W ramach instalacji mycia aminowego
(LPG AWU) kończono prace budowlane i układanie zabezpieczenia przeciwogniowego
konstrukcji stalowych instalacji oraz zakończono montaż rurociągów.

Instalacje pomocnicze i infrastruktura
Realizowano prace w zakresie: mediów i połączeń międzyobiektowych, zbiorników
magazynowych oraz obiektów ogólnobudowlanych.
W czasie przeprowadzonego Remontu Postojowego WIOSNA 2009 (w dniach 14 marca – 9
kwietnia 2009 roku) zrealizowano wszystkie zaplanowane prace związane z realizacją
Programu 10+, dzięki czemu wszystkie nowobudowane obiekty technologiczne będą
integrowane z obecnym układem technologicznym rafinerii bez konieczności kolejnych
zatrzymań procesu produkcji.
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Finansowanie Programu 10+
W pierwszym półroczu 2009 roku dokonano kilku kolejnych ciągnień z linii kredytowych na
finansowanie realizacji Programu 10+, a ich terminy i kwoty, dostosowane były do bieżącej
sytuacji płatniczej Grupy LOTOS S.A. i skali wydatków związanych z realizacją Programu
10+.
Realizacja ciągnień przebiegała zgodnie ze złożonymi przez Grupę LOTOS S.A. wnioskami i
oparta była na informacjach o aktualnej sytuacji finansowej Grupy LOTOS S.A. Na dzień 30
czerwca 2009 roku wykorzystanie kredytów, przyznanych na finansowanie Programu 10+
wynosiło ok. 66,4 %.
Poza środkami kredytodawców, Grupa LOTOS S.A. wykorzystywała, w celu finansowania
Programu 10+ także środki własne, generowane w ramach działalności operacyjnej Spółki, w
proporcji do środków kredytowych, wynikającej z umowy kredytowej.
W marcu 2009 roku w ramach realizacji zobowiązań offsetowych związanych z umową z
Rządem Rzeczpospolitej Polskiej na dostawę samolotów wielozadaniowych F-16, Lockheed
Martin Corporation dokonał płatności kolejnej raty licencyjnej na rzecz licencjodawcy
technologii ROSE (jedna z instalacji produkcyjnych Programu 10+).
PROGRAM ROZWOJU SIECI STACJI (PROJEKT PROSTA)
W pierwszym półroczu 2009 roku działania związane z rozwojem sieci detalicznej dystrybucji
paliw, realizowane przez spółkę zależną LOTOS Paliwa Sp. z o.o., skupiły się na kontynuacji
rozbudowy sieci stacji własnych oraz rozbudowie sieci stacji partnerskich. W analizowanym
okresie:
w styczniu 2009 roku oddano do użytku własne stacje paliw w Rawiczu i Nowej Soli,
w kwietniu 2009 roku oddano do użytku własną stację paliw w Kołbaskowie,
program partnerstwa handlowego „Rodzina LOTOS” powiększył się o 9 stacji: w Bielsku
Podlaskim, Czaplinku, Środzie Śląskiej, Żyrzynie, Rumii, Tuchowie, Radzyminie,
Chęcinach i Przysuchej; w tym samym czasie wyłączono z programu stację partnerską
w Lisiej Górze,
w dniu 1 marca 2009 roku rozpoczęła się II edycja Programu Lojalnościowego
Navigator.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku na 138 stacjach własnych i 64 stacjach partnerskich
prowadzono sprzedaż paliw Premium.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku sieć stacji paliw LOTOS składała się z 318 obiektów, z
czego 142 stanowiły obiekty będące własnością LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (CODO), 87 stacji
partnerskich (DOFO) i 89 stacji patronackich (DODO). Podpisano łącznie 104 umowy
franszyzowe. Zgodnie z założeniami strategii spółki na lata 2008-2012 dotyczącymi
przechodzenia stacji patronackich na inną platformę operacyjną, łączna liczba stacji
własnych i franszyzowych od pierwszego kwartału 2007 roku przewyższa liczbę stacji
patronackich.
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LOTOS CZECHOWICE S.A. I LOTOS JASŁO S.A.
W I półroczu 2009 roku spółki LOTOS Czechowice S.A. i LOTOS Jasło S.A. prowadziły
dalszą restrukturyzację w zakresie zatrudnienia, działalności operacyjnej, organizacji i
technologii oraz działań mających na celu rozwój zdolności wytwórczych, a także realizację
nowych projektów angażujących niewykorzystywane dotąd aktywa. Prowadzono również
prace dotyczące wykorzystania aktywów (terminale, zbiorniki) obu spółek w zintegrowanej
logistyce paliwowej Grupy LOTOS S.A. W ramach prac związanych z magazynowaniem
paliw trwała ponadto rozbudowa bazy magazynowej. Działalność magazynowa stanie się
docelowo podstawowym obszarem działalności obu spółek.
KAWERNY SOLNE
W 2008 roku Grupa LOTOS S.A., kontynuowała realizację prac przygotowawczych dla
projektu budowy podziemnych magazynów węglowodorów w kawernach solnych. Założenia
projektu polegają na wybudowaniu kawern o pojemności do 7 mln metrów sześciennych z
możliwością zwiększenia pojemności do 15 mln metrów sześciennych w dalszej
perspektywie czasowej. Zakładana jest lokalizacja inwestycji na obszarze pomiędzy
Gdańskiem a Tczewem, optymalnym pod kątem logistycznym, zwłaszcza ze względu na
bliskość rurociągu surowcowego PERN „Przyjaźń”, rafinerii oraz portu w Gdańsku z pełną
infrastrukturą załadowczą i rozładowczą. W ramach realizowanych działań podpisano listy
intencyjne z władzami samorządowymi na obszarze będącym w zainteresowaniu Grupy
LOTOS S.A.. Ponadto nawiązano ścisłą współpracę z Państwowym Instytutem
Geologicznym w celu określenia optymalnej lokalizacji magazynów. Przeprowadzono
wstępne analizy finansowe, które potwierdziły opłacalność projektu. Wobec przyjętego
założenia, iż Grupa LOTOS S.A. nie będzie angażowała istotnych środków finansowych w
budowę magazynów, nawiązano współpracę z podmiotem zewnętrznym, który zapewniał
inżynierię finansową projektu oraz jego sfinansowanie. W konsekwencji udział Grupy LOTOS
w projekcie został wyceniony na poziomie 20% w postaci wkładu rzeczowego (In kind).
Z początkiem roku 2009 Grupa LOTOS S.A. wstrzymała prace nad projektem do czasu
dokonania stosownych uzgodnień dotyczących finansowania rezerw strategicznych w
ramach systemu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Państwa.
4.2

UMOWY ZNACZĄCE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ W I
PÓŁROCZU 2009 ROKU ORAZ PO 30 CZERWCA 2009 ROKU

Umowa pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a TOTAL DEUTSCHLAND GmbH
W dniu 13 lutego 2009 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. otrzymał zwrotnie podpisaną przez
wszystkie strony umowę zawartą z dniem 1 lutego 2009 roku pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a
TOTAL DEUTSCHLAND GmbH z siedzibą w Berlinie. Powyższa umowa dotyczy zakupu
przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych od spółki TOTAL DEUTSCHLAND GmbH.
Umowa została zawarta na czas określony od 1 lutego 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, a
jej szacunkowa wartość netto wynosi 563 mln złotych.
Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych, jej strony mogą dochodzić szkód w
pełnej wysokości przed sądem powszechnym w Berlinie, zgodnie z właściwością prawa
niemieckiego, któremu umowa podlega. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od
powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość
przekracza wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
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Umowa pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a NESTE OIL (SUISSE) SA
13 marca 2009 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. otrzymał zwrotnie podpisaną przez wszystkie
strony umowę zakupu przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych od Neste Oil (Suisse)
SA,.zawartą w dniu 10 grudnia 2008 r.
Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, a jej
szacunkowa wartość netto wynosi 624 mln złotych.
Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych, strony umowy mogą dochodzić
szkód w pełnej wysokości przed sądem powszechnym w Londynie, zgodnie z właściwością
prawa angielskiego, któremu umowa podlega. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od
powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość
przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a J&S Service and Investment Ltd na
łączną wartość umowy znaczącej
W dniu 3 lipca 2009 roku łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a
J&S Service and Investment Ltd w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 180,4 mln USD
(tj. 563,6 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 3 lipca 2009
roku) i osiągnęła wartość znaczącą tj. przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Grupy
LOTOS S.A.
Największą pod względem wartości spośród transakcji zawartych pomiędzy podmiotami w
ciągu ostatnich 12 m-cy jest transakcja zakupu przez Grupę LOTOS S.A. od J&S Service
and Investment Ltd ropy naftowej, której wartość w dniu 3 lipca 2009 roku wyniosła 48,8
mln USD (tj. 152,5 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 3
lipca 2009 roku). Transakcja nie zawierała warunku ani terminu zawieszającego, nie
przewidywała kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych
dla tego typu transakcji.
Umowa znacząca pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Kolej Sp. z o.o.
W dniu 10 sierpnia 2009 roku pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Kolej Sp. z o.o.
(całkowicie kontrolowaną przez Grupę LOTOS S.A.) podpisana została umowa o
świadczenie usług przewozowych i innych usług związanych z transportem kolejowym.
Umowa została zawarta na czas określony od 10 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2019
roku, a jej szacunkowa wartość netto wynosi 2 129 mln złotych.
Szacunkowa maksymalna wartość kar umownych za niewykonanie umowy przez LOTOS
Kolej Sp. z o.o. jest równa szacowanej wartości umowy, a ponadto umowa przewiduje
możliwość dochodzenia przez Grupę LOTOS S.A. dodatkowego odszkodowania ponad
wysokość kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie
stosowanych dla danego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość
przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
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4.3

UMOWY ZNACZĄCE ZAWARTE PRZEZ POZOSTAŁE SPÓŁKI GRUPY
KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A. W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ORAZ PO 30
CZERWCA 2009 ROKU

W I półroczu 2009 roku oraz po 30 czerwca 2009 roku żadna ze spółek Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. nie była stroną umów znaczących, poza wyżej opisaną umową.
4.4

OCENA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

Syntetycznej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS
S.A. dokonano za pomocą analizy wskaźnikowej badając kształtowanie się wartości
wskaźników w obszarach rentowności, płynności i zadłużenia.
Wskaźnik

I półrocze 2009

Zysk operacyjny (w tys. złotych)
Marża zysku operacyjnego (1)

153 074
2,48%

Zysk przed opodatkowaniem (w tys. złotych)
Rentowność sprzedaży brutto (2)
Zysk netto (w tys. złotych)
Rentowność sprzedaży netto (3)
Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE (4)
Stopa zwrotu z aktywów ROA (5)

124 482
2,02%
88 996
1,44%
1,51%
0,62%

Płynność bieżąca (6)
Płynność szybka (7)
Rotacja należności (w dniach) (8)
Rotacja zobowiązań (w dniach) (9)
Kapitał pracujący (10)
Udział kapitału pracującego w całości aktywów (11)
Zadłużenia ogółem (12)
Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego (13)

1,66
0,79
40,91
34,88
2 205 204
15,34%
58,87%
143,10%

I półrocze 2008
480 402
6,18%
872 893
11,22%
701 817
9,02%
10,25%
6,42%
2,19
1,01
35,37
30,39
3 093 237
28,28%
37,44%
59,84%

(1) zysk operacyjny/sprzedaż netto
(2) zysk przed opodatkowaniem/sprzedaż netto
(3) zysk netto/sprzedaż netto
(4) zysk netto/wartość kapitału własnego na koniec okresu
(5) zysk netto/wartość aktywów na koniec okresu
(6) aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
(7) (aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe
(8) (średnie należności z tytułu dostaw i usług/sprzedaż netto)*181
(9) (średnie zobowiązania z tytułu dostaw i usług/koszt własny
sprzedaży)*181
(10) aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe
(11) kapitał pracujący/aktywa
(12) zobowiązania ogółem/aktywa
(13) zobowiązania ogółem/kapitał własny
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4.5

SYTUACJA KADROWA

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
W okresie od 1 stycznia 2009 roku do końca VI kadencji skład Zarządu Grupy LOTOS S.A.
był następujący:
Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych,
Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju.
Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. w dniu 25 czerwca 2009 roku podjęła uchwałę o
powołaniu do Zarządu Grupy LOTOS S.A. wspólnej VII kadencji, następujących osób:
Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych,
Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju,
Maciej Szozda - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu skład Zarządu Grupy LOTOS
S.A. był następujący:
Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych,
Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju,
Maciej Szozda - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu.
Od 1 stycznia 2009 roku do dnia 10 marca skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII
kadencji był następujący:
Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Starosta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Stefanowicz – Członek Rady Nadzorczej
Radosław Barszcz – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Chajderowski – Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Obszyński – Sekretarz Rady Nadzorczej
W dniu 10 marca 2009 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Piotra Chajderowskiego Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji o jego rezygnacji z dniem 10
marca 2009 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki VII kadencji. W dniu 27 kwietnia
2009 roku Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę o powołaniu Pana
Ireneusza Fąfara do składu Rady Nadzorczej VII kadencji.
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Na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania
Zarządu, tj. 26 sierpnia 2009 rokuskład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. był
następujący:
Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Leszek Starosta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Mariusz Obszyński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Radosław Barszcz – Członek Rady Nadzorczej,
Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
Jan Stefanowicz – Członek Rady Nadzorczej,
Ireneusz Fąfara – Członek Rady Nadzorczej.
ZATRUDNIENIE
Sytuacja kadrowa w Grupie LOTOS nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do stanu na
dzień 31 grudnia 2008 r. i według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku w Grupie LOTOS
S.A. zatrudnionych było 1290 osób, zaś w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 4886
osób.
Struktura zatrudnienia w Grupie LOTOS S.A. w podziale na rodzaj stanowiska pracy na
dzień 30 czerwca 2009 roku:
Wyszczególnienie
stanowiska robotnicze

497

stanowiska nierobotnicze

793

Razem:

1290

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w podziale na rodzaj
stanowiska pracy na dzień 30 czerwca 2009 roku:
Wyszczególnienie
stanowiska robotnicze

2599

stanowiska nierobotnicze

2287

Razem:

4886
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Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2009 r.
stanowiska robotnicze
Grupa LOTOS S.A
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

stanowiska nierobotnicze
497

793

0

247

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

316

113

LOTOS Oil S.A.

142

188

LOTOS Lab Sp. z o.o.

117

46

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

527

172

LOTOS Straż Sp. z o.o.

64

12

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

122

117

LOTOS Gaz S.A.
LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
UAB LOTOS Baltija
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
RC Serwis Sp. z o.o.
LOTOS Parafiny Sp. z o.o.
LOTOS Tank Sp. z o.o.
LOTOS Jasło S.A.
PLASTEKOL Organizacja Odzysku S.A.

7

50

171

27

0

7

0

2

10

5

189

88

4

12

71

53

3

3

LOTOS Czechowice S.A.

88

58

RC Ekoenergia Sp. z o.o.

45

31

LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

20

15

206

237

Petrobaltic S.A.
LOTOS E&P Norge AS
Razem

0

11

2599

2287
4886
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5.

INFORMACJA O ZAWARCIU PRZEZ GRUPĘ LOTOS S.A. ISTOTNYCH
TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ
RYNKOWE

W pierwszym półroczu 2009 roku Grupa LOTOS S.A. nie zawierała istotnych transakcji z
podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. Istotne transakcje zawarte
przez Grupę LOTOS S.A. z podmiotami powiązanymi na typowych warunkach rynkowych
przedstawione zostały w Nocie 16.6 Dodatkowych informacji i objaśnień do Skróconego
Śródrocznego Sprawozdania Finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca
2009 roku.

6.

POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA
ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Nie wystąpiły zmiany dotyczące postępowań toczących się przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych
ryzyk Spółki lub jednostek od niej zależnych od dnia kończącego poprzedni rok finansowy, tj.
dnia 31 grudnia 2008 roku (patrz Nota 45 Dodatkowe informacje i objaśnienia do
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2008 sporządzonego zgodnie z
MSSF) poza wymienionymi poniżej:
1.

Pozwem z dnia 18 maja 2001 roku PETROECCO JV Sp. z o.o. wniosło powództwo o
zasądzenie od Spółki kwoty 6.975 tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia
1 maja 1999 roku tytułem odszkodowania za szkodę doznaną na skutek stosowanych
przez Spółkę praktyk monopolistycznych polegających na sprzedaży olejów bazowych
BS w sposób powodujący uprzywilejowanie niektórych odbiorców poprzez realizowanie
ich zamówień w zakresie nieproporcjonalnie większym niż zamówień PETROECCO JV
Sp. z o.o.
Stosowanie przez Spółkę zarzuconych jej praktyk monopolistycznych stwierdzone
zostało decyzją Urzędu Antymonopolowego z dnia 26 września 1996 roku, którą Urząd
nakazał Spółce ich zaniechanie. Spółka odwołała się od tej decyzji. Sąd Wojewódzki w
Warszawie – Sąd Antymonopolowy wyrokiem z dnia 22 października 1997 roku zmienił
w zasadzie tylko redakcję decyzji i również nakazał Spółce zaniechanie praktyk
monopolistycznych. Kasację Spółki od tego wyroku Sąd Najwyższy oddalił wyrokiem z
dnia 2 czerwca 1999 roku.
Sąd Okręgowy w Gdańsku, wyrokiem z dnia 21 grudnia 2002 roku, oddalił powództwo o
odszkodowanie, w całości uwzględniając zgłoszony przez Spółkę zarzut przedawnienia.
Wyrok ten został jednak uchylony w dniu 4 grudnia 2003 roku przez Sąd Apelacyjny w
Gdańsku w sprawie I ACa 824/03 i przekazany do ponownego rozpoznania Sądowi
Okręgowemu w Gdańsku. Sąd Apelacyjny uznał zarzut przedawnienia za nietrafiony.
Zdaniem tego Sądu dopiero w dniu 2 czerwca 1999 roku (data orzeczenia Sądu
Najwyższego) PETROECCO JV Sp. z o.o. dowiedziała się, że doznana przez nią
szkoda jest efektem praktyk monopolistycznych, z którą związana jest odpowiedzialność
deliktowa Spółki, i to od tej daty – zdaniem Sądu – biegnie trzyletni okres przedawnienia
roszczeń odszkodowawczych.
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Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku (sąd I instancji) i oznaczona jest
sygnaturą IX GC 134/04. Spółka broni się również zarzutami merytorycznymi
(kwestionuje fakt wystąpienia jakiejkolwiek szkody po stronie PETROECCO JV Sp. z
o.o., jej wysokość i istnienie związku przyczynowego pomiędzy praktyką
monopolistyczną a szkodą). Po rozprawie w czerwcu 2005 roku Sąd Okręgowy w
Gdańsku zlecił biegłemu z zakresu księgowości i ekonomii sporządzenie opinii w
przedmiocie ustalenia strat, jakie poniósł powód z tytułu działań Grupy LOTOS S.A. W
przekazanej opinii biegły wskazał, że na podstawie materiałów przedstawionych przez
PETROECCO JV Sp. z o.o. nie jest możliwe obliczenie wysokości strat, czy też samego
ich istnienia. Biegły wskazał również, iż opinia powinna być zlecona innemu ekspertowi,
niż biegłemu z zakresu księgowości. Brak dowodów do wystawienia takiej opinii
uniemożliwił powodowi doprowadzenie do wyboru kolejnego biegłego. Rozprawa odbyła
się 27 marca 2007 roku. Publikacja wyroku została wyznaczona na dzień 10 kwietnia
2007 roku, następnie odroczona została na dzień 20 kwietnia 2007 roku. Wyrokiem z
dnia 20 kwietnia 2007 roku powództwo zostało oddalone. W dniu 17 maja 2007 roku
Spółka wniosła zażalenie na postanowienie o kosztach postępowania. W dniu 4 czerwca
2007 roku PETROECCO JV Sp. z o.o. złożyła apelację od wyroku z dnia 20 kwietnia
2007 roku. W dniu 12 sierpnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła odpowiedź na
apelację. W dniu 20 grudnia 2007 roku Sąd oddalił apelację PETROECCO JV Sp. z o.o.
od wyroku Sądu Okręgowego. W dniu 19 marca 2008 roku został złożony u Komornika
wniosek egzekucyjny przeciwko PETROECCO JV Sp. z o.o. W dniu 17 kwietnia 2008
roku PETROECCO JV Sp. z o.o. złożyła skargę kasacyjną od wyroku z dnia 20 grudnia
2007 roku. Skarga została doręczona Grupie LOTOS S.A. w dniu 17 czerwca 2008 roku.
W dniu 30 czerwca 2008 roku została wysłana odpowiedź na skargę. Sprawa została
skierowana na przedsąd na 14 listopada 2008 roku. W dniu 14 stycznia 2009 roku Sąd
Najwyższy postanowił uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku do ponownego rozpoznania.
W dniu 10 marca 2009 roku akta zostały przekazane do Sądu Apelacyjnego. W dniu 3
kwietnia 2009 roku Komornik przesłał postanowienie o umorzeniu postępowania
egzekucyjnego. W dniu 14 maja 2009 roku Sąd Apelacyjny przekazał sprawę do Sądu
Okręgowego do ponownego rozpoznania. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
Sprawozdania Zarządu sprawa jest w toku.
Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że ryzyko związane z przegraną ewentualnego sporu
jest niewielkie, w związku z tym w sprawozdaniu finansowym nie zostały utworzone
rezerwy na potencjalne odszkodowanie.
2.

W dniu 3 listopada 2005 roku wpłynął do Grupy LOTOS S.A. pozew wniesiony przez
Ministra Skarbu Państwa o uznanie za nieważną umowę z dnia 18 sierpnia 1998 roku
zawartej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i Polską Żeglugą Morską przedsiębiorstwem
państwowym dotyczącej sprzedaży dwóch udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o. o
wartości 3.340 tysięcy złotych. W dniu 21 kwietnia 2006 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku,
IX Wydział Gospodarczy wydał wyrok oddalający powództwo w całości. W dniu 8
czerwca 2006 roku Minister Skarbu Państwa wniósł apelację od wyroku sądu z dnia 21
kwietnia 2006 roku oddalającego powództwo Ministra Skarbu Państwa o uznanie za
nieważną umowę z dnia 18 sierpnia 1998 roku zawartej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i
Polską Żeglugą Morską przedsiębiorstwem państwowym dotyczącej sprzedaży dwóch
udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o. o wartości 3.340 tysięcy złotych. W dniu 30
czerwca 2006 roku Spółka złożyła odpowiedź na powyższą apelację. Wyrokiem Sądu
Apelacyjnego z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniono zaskarżony wyrok z dnia 21
kwietnia 2006 roku ustalając za nieważną umowę zbycia dwóch udziałów w spółce
Naftoport Sp. z o.o. W dniu 6 kwietnia 2007 roku Spółka wniosła kasację wraz z
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wnioskiem o wstrzymanie wykonania wyroku II instancji. Postanowieniem Sądu
Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2007 roku, wniosek o wstrzymanie
wykonania wyroku sądu II instancji został oddalony. Sąd Najwyższy w dniu 10 sierpnia
2007 roku wydał postanowienie o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania. Sąd
Najwyższy w dniu 21 listopada 2007 roku wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do
ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Rozprawa odbyła się w
dniu 7 maja 2008 roku. Sąd oddalił w całości powództwo i przyznał Grupie LOTOS S.A.
zwrot kosztów procesu w wysokości 100 tysięcy złotych. Z dniem 7 maja 2008 roku
wyrok sądu uprawomocnił się. Skarb Państwa w dniu 20 sierpnia 2008 roku wniósł
skargę kasacyjną. W dniu 11 grudnia 2008 roku akta sprawy wpłynęły do Sądu
Najwyższego, Izba Cywilna, Wydział II. W dniu 6 marca 2009 roku na posiedzeniu
niejawnym przyjęto skargę do rozpoznania. Wyznaczono termin rozprawy na dzień 6
maja 2009 roku, na której Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia
do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na dzień zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania
Zarządu sprawa jest w toku.
Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że ryzyko związane z przegraną ewentualnego sporu
jest niewielkie, w związku z tym w sprawozdaniu finansowym nie zostały utworzone
rezerwy na potencjalne zobowiązania.
3.

W dniu 30 lipca 2007 roku spółka Petrobaltic S.A. otrzymała wyrok Stałego Sądu
Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, wydany w dniu 11
czerwca 2007 roku w sprawie z powództwa spółki Energobaltic Sp. z o.o. przeciwko
spółce Petrobaltic S.A. Przedmiot sporu dotyczył wykonania umowy nr EB/PKT –
02/01/2001 z dnia 17 grudnia 2001 roku, zgodnie z którą spółka Petrobaltic S.A. miała
zaprojektować i zbudować system przesyłowy gazu ze swojej platformy do należącej do
powoda elektrociepłowni we Władysławowie. Powód twierdził, że pozwany dopuścił się
zwłoki w wykonaniu świadczenia z w/w umowy i żądał zapłaty kary umownej, zaś
pozwany twierdził, że wykonał swe świadczenie w czasie właściwym. W/w wyrokiem
uwzględniono w całości żądania spółki Energobaltic Sp. z o.o. i zasądzono od spółki
Petrobaltic S.A. na rzecz powoda kwotę 1.424 tysięcy złotych wraz z odsetkami
ustawowymi od dnia 3 lipca 2003 roku do dnia zapłaty, kwotę 30 tysięcy złotych tytułem
wpisu sądowego oraz kwotę 7 tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
procesowego. W związku z wyrokiem oraz znaczną niepewnością, co do powodzenia
ewentualnej procedury odwoławczej została utworzona rezerwa w kwocie 2.157 tysięcy
złotych.
W dniu 29 października 2007 roku spółka Petrobaltic S.A. złożyła skargę do Sądu
Okręgowego w Gdańsku o uchylenie wyroku Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie
Radców Prawnych w Gdańsku. Rozprawa w sprawie skargi spółki Petrobaltic S.A. o
uchylenie wyroku Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych odbyła
się dnia 9 kwietnia 2008 roku. Postanowieniem z dnia 12 marca 2008 roku Sąd
Okręgowy w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy oddalił wniosek o wstrzymanie
wykonania wyroku Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Gdańsku, zaś wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2008 roku Sąd oddalił skargę spółki
Petrobaltic S.A. o uchylenie orzeczenia Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie
Radców Prawnych w Gdańsku. Spółka Petrobaltic S.A. w dniu 10 kwietnia 2008 roku
dokonała zapłaty części wierzytelności zasądzonej wyrokiem w wysokości 666 tysięcy
złotych na rachunek spółki Energobaltic Sp. z o.o. Pozostałą kwotę zasądzonej
wierzytelności spółka Petrobaltic S.A. potrąci ze wzajemną wierzytelnością wynikającą z
umowy sprzedaży energii elektrycznej, uznając iż wskutek zapłaty i potrącenia
wierzytelność wygasła. Spółka Energobaltic Sp. z o.o. pomimo tego stwierdziła, iż nie
uznaje potrącenia, zaliczając dokonaną przez spółkę Petrobaltic S.A. wpłatę na
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rozliczenie odsetek za zwłokę, a resztę należności głównej ściągnie w trybie egzekucji
sądowej. W dniu 13 czerwca 2008 roku nastąpiło zajęcie rachunku bankowego spółki
Petrobaltic S.A. i obciążenie go na kwotę 1.671 tysięcy złotych na podstawie
zawiadomienia o wszczęciu egzekucji (sygn. Akt KM 1233/08). Egzekucję przeprowadził
Komornik Sądowy Rewiru III w Gdańsku na wniosek spółki Energobaltic Sp. z o.o.
Spółka Petrobaltic S.A. złożyła przeciwko spółce Energobaltic Sp. z o.o. powództwo,
które toczy się w postępowaniu sądowym przed Sądem Okręgowym w Gdańsku,
Wydział IX Gospodarczy, sygn. akt IX GNc 257/08, o zapłatę kwoty 1.620 tysięcy
złotych. Powództwo to zostało wniesione w związku z wyegzekwowaniem przez spółkę
Energobaltic Sp. z o.o. wcześniej zapłaconej przez spółkę Petrobaltic S.A. kwoty
wynikającej z wyroku Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych z
dnia 11 czerwca 2007 roku.
W dniu 18 sierpnia 2008 roku Sąd Okręgowy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu
upominawczym, którym zasądził na rzecz spółki Petrobaltic S.A. od spółki Energobaltic
Sp. z o.o. kwotę 1.620 tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 30 czerwca
2008 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 27 tysięcy złotych tytułem kosztów procesu, w tym
kwotę 7 tysięcy złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Od powyższego
orzeczenia pozwana spółka w dniu 5 września 2008 roku wniosła sprzeciw. Powód
złożył odpowiedź na sprzeciw pozwanego w dniu 6 stycznia 2009 roku, sprawa
prowadzona jest przez Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy pod sygn.
akt IX GC 409/08.
W dniu 1 kwietnia 2009 roku odbyła się pierwsza rozprawa. Termin kolejnej rozprawy
został wyznaczony przez Sąd na dzień 19 maja 2009 roku, następnie wyznaczono
kolejną rozprawę na dzień 14 lipca 2009 roku, która została odroczona na dzień 16
października 2009 roku. Na dzień zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu
sprawa jest w toku.
Spółka Petrobaltic S.A. utworzyła odpis aktualizujący na poczet kwoty zajętej przez
spółkę Energobaltic Sp. z o.o. w ramach wszczętego przez spółkę Energobaltic Sp. z
o.o. postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko spółce Petrobaltic S.A.
przez Komornika Sądowego.
4.

Svenska Petroleum Exploration AB poinformowała w czerwcu 2009 roku, iż otrzymała
należną kwotę zgodnie z postanowieniami ugody od Rządu Republiki Litewskiej oraz
spółki AB Geonafta, w związku z powyższym zostało zakończone postępowanie opisane
w Nocie 45 Dodatkowych informacji i objaśnień do Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego za rok 2008 sporządzonego zgodnie z MSSF.

5.

W spółce LOTOS Czechowice S.A. została przeprowadzona kontrola przez Naczelnika
Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania
podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju do form ceramicznych B za
okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 września 2004 roku.
W konsekwencji przeprowadzonej kontroli, zostały wszczęte z urzędu postępowania
podatkowe w dniu 18 maja 2005 roku. W dniu 5 maja 2006 roku spółka 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
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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 spółka 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. Postanowieniem z
dnia 17 czerwca 2007 roku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wyznaczył termin
załatwienia sprawy do dnia 13 sierpnia 2007 roku. Zgodnie z ostatnim postanowieniem z
dnia 13 sierpnia 2007 roku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wyznaczył termin
rozpatrzenia odwołania do dnia 13 października 2007 roku. W dniu 19 października
2007 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. otrzymała 3 decyzje Dyrektora Izby Celnej w
Katowicach, w których uchylono w całości decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w
Bielsku-Białej określające zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące
styczeń, luty, marzec 2004 roku, oraz przekazano do ponownego rozpatrzenia przez
organ I instancji. W dniu 19 listopada 2007 roku spółka LOTOS Czechowice S.A.
wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 3 skargi na decyzje Dyrektora Izby
Celnej w Katowicach uchylające decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej i
przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia temu organowi. W dniu 2 kwietnia
2008 roku odbyły się rozprawy sądowe w przedmiocie w/w skarg i zapadły wyroki
oddalające skargi. Spółka LOTOS Czechowice S.A. wniosła o sporządzenie pisemnych
uzasadnień wyroków, po otrzymaniu których Zarząd spółki zdecydował nie wnosić skarg
do Najwyższego Sądu Administracyjnego. W konsekwencji sprawy wróciły do I instancji
tj. do Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej celem ponownego ich rozpatrzenia.
Postanowieniami z dnia 7 stycznia 2009 roku wydanymi przez Naczelnika Urzędu
Celnego w Bielsku-Białej został wyznaczony nowy termin załatwienia spraw dotyczących
podatku akcyzowego za okres styczeń - marzec 2004 roku do dnia 18 marca 2009 roku,
następnie postanowieniami z dnia 29 czerwca 2009 roku wydanymi przez Naczelnika
Urzędu Celnego w Bielsku-Białej został wyznaczony nowy termin załatwienia spraw
dotyczących podatku akcyzowego za okres styczeń - marzec 2004 roku do dnia 31 lipca
2009 roku.
27 lipca 2009 roku Spółka LOTOS Czechowice S.A. otrzymała trzy decyzje Naczelnika
Urzędu Celnego w Bielsku-Białej określające wysokość zobowiązania podatkowego w
kwotach wyższych od zadeklarowanych przez spółkę LOTOS Czechowice S.A.
odpowiednio:
- za styczeń 2004 roku o kwotę 1.239 tysięcy złotych,
- za luty 2004 roku o kwotę 538 tysięcy złotych,
- za marzec 2004 roku o kwotę 8 tysięcy złotych.
Spółka LOTOS Czechowice S.A. w dniu 13 sierpnia 2009 roku złożyła do Dyrektora Izby
Celnej w Katowicach odwołania od powyższych decyzji. Na dzień zatwierdzenia
niniejszego Sprawozdania Finansowego sprawa jest w toku.
W odniesieniu do kwestii potencjalnych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku
akcyzowego za okres styczeń - marzec 2004 roku, biorąc pod uwagę przeprowadzone
analizy prawno-podatkowe, w tym także z udziałem zewnętrznych doradców
podatkowych, jak i biegłego sądowego powołanego przez Dyrektora Izby Celnej, spółka
LOTOS Czechowice S.A. uważa, że ryzyko związane z przegraną ewentualnego sporu z
władzami skarbowymi jest niewielkie, w związku z tym nie zostały utworzone w
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sprawozdaniu finansowym spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz w śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy rezerwy na te
potencjalne zobowiązania.
6.

Dnia 12 kwietnia 2006 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wszczął
postępowanie wobec spółki LOTOS Czechowice S.A. w zakresie ustalenia prawidłowej
wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju
do form ceramicznych B 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 19 marca
2006 roku wyznaczył termin załatwienia sprawy na 30 maja 2007 roku. Postanowieniem
z dnia 13 sierpnia 2007 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wyznaczył
nowy termin załatwienia sprawy na 17 października 2007 roku, następnie
postanowieniem z dnia 1 stycznia 2008 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej
wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30 czerwca 2008 roku oraz
postanowieniami z dnia 27 czerwca 2008 roku Naczelnik Urzędu Celnego w BielskuBiałej wyznaczył nowy termin zakończenia postępowań w sprawie podatku akcyzowego
za okres od września do grudnia 2003 roku na dzień 31 sierpnia 2008 roku, w wyniku
kolejnych postanowień z dnia 3 września 2008 roku termin został przedłużony do dnia
31 października 2008 roku.
W dniu 13 listopada 2008 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wydał
decyzje za miesiące wrzesień, październik, listopad, grudzień 2003 roku określające
wysokość zobowiązania podatkowego w kwotach wyższych od zadeklarowanych przez
spółkę LOTOS Czechowice S.A. odpowiednio:
- za wrzesień 2003 roku o kwotę 3.588 tysięcy złotych,
- za październik 2003 roku o kwotę 12.189 tysięcy złotych,
- za listopad 2003 roku o kwotę 8.887 tysięcy złotych,
- za grudzień 2003 roku o kwotę 6.223 tysięcy złotych.
W dniu 21 listopada 2008 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. wystąpiła z wnioskiem
do Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej o wstrzymanie wykonania decyzji w
sprawach podatku akcyzowego za okres wrzesień – grudzień 2003 roku. W dniu 1
grudnia 2008 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. wystosowała do Dyrektora Izby
Celnej w Katowicach za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej
odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego określających wysokość zobowiązania
podatkowego w kwotach wyższych od zadeklarowanych wcześniej przez spółkę. Dnia 4
grudnia 2008 roku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wszczął postępowanie
egzekucyjne wobec LOTOS Czechowice S.A. wystawiając tytuły wykonawcze dla
decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej dotyczących podatku akcyzowego
za miesiące wrzesień-grudzień 2003 roku dokonując zajęcia wierzytelności na
rachunkach bankowych spółki LOTOS Czechowice S.A. Dodatkowe zobowiązania
podatkowe wynikające z decyzji zostały powiększone o koszty egzekucyjne w łącznej
wysokości 2.460 tysięcy złotych oraz odsetki za zwłokę określone na dzień wystawienia
tytułów wykonawczych w łącznej kwocie 10.121 tysięcy złotych. W dniu 12 grudnia 2008
roku spółka złożyła do Dyrektora Izby Celnej w Katowicach wnioski o wstrzymanie
postępowania egzekucyjnego wszczętego tytułami egzekucyjnymi.
W dniu 12 grudnia 2008 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej pozytywnie
rozpatrzył wniosek spółki złożony 21 listopada 2008 roku i wydał Postanowienie o
wstrzymaniu wykonania decyzji dotyczącej podatku akcyzowego za grudzień 2003 roku.
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Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wydał w tym samym dniu postanowienia o
wstrzymaniu wykonania decyzji dotyczących podatku akcyzowego za miesiące wrzesień
- listopad 2003 roku oraz powołując się na postanowienia o wstrzymaniu wykonania
decyzji Naczelnika Urzędu Celnego dotyczących podatku akcyzowego za okres
wrzesień - grudzień 2003 roku wydał postanowienia o zawieszeniu postępowania
egzekucyjnego dotyczącego przedmiotowych decyzji.
W dniu 15 grudnia 2008 roku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach skierował do Sądu
Rejonowego w Pszczynie osiem wniosków wraz z tytułami wykonawczymi o dokonanie
wpisu hipotek przymusowych zwykłych w kwocie 5.446 tysięcy złotych każda (łącznie na
kwotę 43.569 tysięcy złotych.), obciążających nieruchomości spółki LOTOS Czechowice
S.A.
W dniach 17 i 18 grudnia 2008 roku Sąd Rejonowy w Pszczynie dokonał siedmiu
wpisów hipotecznych zgodnie z wnioskami. W dniu 23 grudnia 2008 roku Sąd
postanowił oddalić jeden wniosek Dyrektora Izby Celnej w Katowicach uzasadniając to
stwierdzeniem przeszkód w dokonaniu wpisu (rozbieżność pomiędzy treścią księgi
wieczystej a treścią wniosku wieczystoksięgowego).
W dniu 23 lutego 2008 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. otrzymała cztery decyzje
Dyrektora Izby Celnej w Katowicach uchylające decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w
Bielsku-Białej i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Z uwagi na postanowienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia 4 marca 2009
roku o umorzeniu postępowań egzekucyjnych dotyczących zobowiązań podatkowych w
podatku akcyzowym za miesiące wrzesień – grudzień 2003 roku, Dyrektor Izby Celnej w
Katowicach wystąpił ze stosownymi wnioskami do Sądu Rejonowego w Pszczynie o
wykreślenie wpisów hipotecznych.
W dniach 4,6,14 maja 2009 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. otrzymała
zawiadomienia Sądu Rejonowego w Pszczynie o wykreśleniu hipotek przymusowych
uprzednio wpisanych na wniosek Dyrektora Izby Celnej w Katowicach. Na dzień
zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu sprawa jest w toku.
W odniesieniu do kwestii potencjalnych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku
akcyzowego za okres wrzesień-grudzień 2003 roku biorąc pod uwagę przeprowadzone
analizy prawno-podatkowe, w tym także z udziałem zewnętrznych doradców
podatkowych, jak i biegłego sądowego powołanego przez Dyrektora Izby Celnej, spółka
LOTOS Czechowice S.A. uważa, że ryzyko związane z przegraną ewentualnego sporu z
władzami skarbowymi jest niewielkie, w związku z tym nie zostały utworzone w
sprawozdaniu finansowym spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz w śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy rezerwy na te
potencjalne zobowiązania.
7.

W dniu 4 grudnia 2003 roku Sąd Okręgowy w Krośnie wydał na rzecz spółki LOTOS
Jasło S.A., w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty kwoty 4.829 tysięcy złotych wraz
z odsetkami, stanowiącej wierzytelności wynikające z nieuregulowanych faktur za
sprzedany towar (sygn. akt VIII GNc 292/03). Powyższy nakaz zapłaty uprawomocnił
się. Z uwagi na fakt, iż w dniu 2 kwietnia 2004 roku w stosunku do dłużnika została
ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu, spółka LOTOS Jasło S.A. zgłosiła
sędziemu komisarzowi swoją wierzytelność w łącznej wysokości 7.668 tysięcy złotych,
na którą składa się kwota: (i) 6.138 tysięcy złotych jako niezapłacona należność główna
za sprzedany towar; (ii) 1.498 tysięcy złotych jako odsetki za zwłokę; (iii) 32 tysięcy
złotych jako koszty procesu w sprawie przed Sądem Okręgowym w Krośnie.
Wierzytelności do kwoty 2.580 tysięcy złotych obejmującej należność główną, jak
również odsetki nie są objęte układem, ze względu na ich zabezpieczenie na mieniu
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upadłego hipoteką kaucyjną. Wartość należności z uwzględnieniem realizacji założeń
układu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły 925 tysięcy złotych.
Spółka LOTOS Jasło S.A. utworzyła odpis aktualizujący na powyżej opisaną należność.

7.

ZOBOWIĄZANIA
WARUNKOWE
INFORMACJE
O
UDZIELONYCH
PORĘCZENIACH KREDYTU LUB POŻYCZKI, O UDZIELENIU GWARANCJI O
WARTOŚCI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH GRUPY LOTOS S.A.

Nie wystąpiły istotne zmiany dotyczące zobowiązań warunkowych od dnia kończącego
poprzedni rok finansowy, tj. dnia 31 grudnia 2008 roku (patrz Nota 42 Dodatkowych
informacji i objaśnień do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. za rok 2008 sporządzonego zgodnie z MSSF) poza wymienionymi
poniżej oraz opisanymi w Nocie 13 do skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. punkt 1-6,8:
1.W dniu 27 lutego 2009 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła zabezpieczenie akcyzowe w formie
weksla in blanco do kwoty 400.000 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego w Gdańsku
tytułem zabezpieczenia zobowiązania podatkowego Grupy LOTOS S.A. związanego z
procedurą zawieszonego poboru akcyzy. Zabezpieczenie jest ważne do dnia 13 stycznia
2011 roku.
8.

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ
PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW ZA 2009 ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW
ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE PÓŁROCZNYM W STOSUNKU DO
WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH.

Grupa LOTOS S.A. nie opublikowała do dnia 31 sierpnia 2009 roku prognoz wyników
finansowych na 2009 rok.
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 ROKU

9.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds.
Ekonomiczno- Finansowych
Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji
i Rozwoju
Marek Sokołowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
Maciej Szozda
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