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WSTĘP
Poniższe Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za
2009 r. zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr
33 poz.259).

1.
1.1

PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
PODSTAWY ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Misją Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze wydobycia,
przerobu ropy naftowej i dystrybucji produktów o najwyższych standardach jakości;
realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, zgodny z polityką bezpieczeństwa
energetycznego, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i
wykorzystywanie potencjału pracowników.
Grupa LOTOS S.A. dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza
Bałtyckiego pod względem jakości produktów naftowych, obsługi klienta i profesjonalnego
zarządzania.
Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 r. jest
budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału
oraz realizację projektów rozwojowych w trzech kluczowych obszarach działania, tj. w
obszarze poszukiwawczo-wydobywczym, rafineryjnym oraz rynkowym.
Zobowiązania Grupy LOTOS S.A. dotyczą sfery odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec
społeczeństwa i środowiska naturalnego poprzez dostarczanie produktów w taki sposób, aby
nie dopuścić do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego. Trzeci filar strategii
stanowi odpowiedzialność biznesowa za produkt wobec państwa, rynku, partnerów, klientów
i pracowników. Jest ona wpisana w strategię zarządzania koncernem nakierowaną na wzrost
jego wartości i poprzez to przynoszenie wymiernych korzyści społecznych i biznesowych.
1.2

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A. ORAZ INFORMACJE O
POSIADANYCH PRZEZ EMITENTA ODDZIAŁACH

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wraz z informacją
dotyczącą metody konsolidacji lub wyceny udziałów.
Podmiot dominujący:
Grupa LOTOS S.A. (dalej „Spółka”)
Spółki bezpośrednio zależne:
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
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LOTOS Gaz S.A. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
LOTOS Oil S.A. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
LOTOS Parafiny Sp. z o.o. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
LOTOS Ekoenergia S.A. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
LOTOS Kolej Sp. z o.o. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
LOTOS Serwis Sp. z o.o. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
LOTOS Lab Sp. z o.o. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
LOTOS Straż Sp. z o.o. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
LOTOS Ochrona Sp. z o.o. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą
pełną,
LOTOS Tank Sp. z o.o. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
LOTOS Czechowice S.A- Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
LOTOS Jasło S.A. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
LOTOS Petrobaltic S.A. (w dniu 22 marzec 2010r. Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy zmieniło nazwę z P.P.iE.Z.R.iG. „Petrobaltic” S.A. na LOTOS
Petrobaltic S.A., a 31.03.2010r. zmiana nazwy została zarejestrowana w KRS) Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
UAB LOTOS Baltija – Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną.
Spółki pośrednio zależne:
RCEkoenergia Sp. z o.o. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
„PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą
pełną,
LOTOS Exploration and Production Norge AS - Spółka jest objęta konsolidacją
metodą pełną,
Miliana Shipping Company Ltd. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
Aphrodite Offshore Services N.V. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną,
KRAK GAZ Sp. z o.o. – Spółka z uwagi na ogłoszenie jej upadłości obejmującej
likwidację majątku nie podlega konsolidacji,
RCSerwis Sp. z o.o. - Spółka nie podlega konsolidacji (spółka zależna do 6 listopada
2009 roku),
Energobaltic Sp. z o.o. - Spółka jest objęta konsolidacją metodą pełną (w dniu 27
listopada 2009 r. Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. (dawniej Petrobaltic S.A.) stała się
właścicielem 100% udziałów Spółki – przejęcie kontroli).
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Na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku bezpośredni udział w
ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę LOTOS S.A. w podmiotach zależnych był
równy udziałowi Grupy LOTOS S.A. w kapitałach tych jednostek, za wyjątkiem udziałów z
Spółce LOTOS Park Technologiczny.
Grupa LOTOS S.A. nie posiada oddziałów (zakładów) w rozumieniu Ustawy o
Rachunkowości.

STAN NA DZIEŃ: 31.12.2009

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 Czechowice S.A.
85,04%
RCEkoenergia
Sp. z o.o.100%

LOTOS Biopaliwa
Sp. z o.o. 100%

LOTOS Tank Sp. z o.o.
100%

LOTOS Petrobaltic S.A.
99,32%

Miliana Shipping
Company Ltd.
99,9%
Aphrodite Offshore
Services
N.V. 100%

UAB LOTOS Baltija
100%

LOTOS Ekoenergia S.A.
100%

„PLASTEKOL Organizacja
Odzysku” S.A.
95,5%

0,1%

LOTOS Kolej Sp. z o.o.
100%

LOTOS Gaz S.A.
100%

LOTOS Jasło S.A.
85,01%

KRAK GAZ Sp. z o.o.
w upadłości
likwidacyjnej
100%

ENERGOBALTIC
Sp. z o.o.100%
LOTOS Exploration and
Production Norge AS
100%

LOTOS Straż Sp. z o.o.
100%
LOTOS Lab Sp. z o.o.
100%
LOTOS Serwis Sp. z o.o.
100%
LOTOS Ochrona
Sp. z o.o. 100%
LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o. 0,29 %

1.3

OPIS PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

JEDNOSTKA DOMINUJĄCA
Spółka Jednostki Dominującej została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 18 września
1991 roku i 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 Spółki mieści się na ul. Elbląskiej 135, 80 - 718
Gdańsk w Polsce. 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 Rafineria Gdańska Spółka Akcyjna na Grupa LOTOS Spółka
Akcyjna.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z brzmieniem Statutu jest
działalność produkcyjna, usługowa i handlowa. (patrz szerzej Sprawozdanie Finansowe
Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 r., Dodatkowe informacje i
objaśnienia pkt. 1).
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SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
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 GdańskPółnoc 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 31 grudnia 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 LOTOS Paliwa Sp. z
o.o.
Spółka jest wyłącznym dystrybutorem paliw i lekkiego oleju opałowego w Grupie Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A., a od dnia 14 grudnia 2009r. Spółka przejęła również handel LPG w
związku z zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa od LOTOS Gaz S.A.
Działalność LOTOS Paliwa Sp. z o.o. skupia się na:
-

zarządzaniu i rozwoju sieci stacji paliw (własnych w systemie – CODO, partnerskich –
w systemie DOFO,) stanowiących jedną z największych sieci na rynku polskim;

-

sprzedaży paliw do klientów instytucjonalnych (LOTOS Biznes) oraz pośredników;

-

zarządzaniu siecią samoobsługowych dystrybutorów
realizowaniu poprzez nią sprzedaży oleju napędowego;

-

handlu detalicznym i hurtowym lekkim olejem opałowym;

-

detalicznej sprzedaży gazu płynnego.

oleju

napędowego

i

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. Dynamicznie rozwija
się program flotowy LOTOS Biznes. W ofercie Spółki znajdują się również usługi związane z
obsługą samochodów oraz usługi reklamowo-promocyjne. Usługi związane z obsługą
samochodów obejmują przede wszystkim myjnie samochodowe. Spółka sukcesywnie
zwiększa liczbę stacji oferujących tego typu usługi. W 2009 r. trwała budowa stacji
autostradowych na miejscach obsługi podróżnych przy autostradach A2 i A4, na które
Spółka w październiku 2008 wygrała przetargi organizowane przez GDDKiA. W styczniu
i lutym 2010 r. uruchomiono dwie stacje przy A4 oraz dwie stacje przy A2, a kolejne dwie
przy A4 są przygotowywane do oddania. Ponadto spółka przygotowuje się do kolejnych
przetargów na autostradzie A1 i A4.
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
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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 31 grudnia 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 w 2009 r. prowadziła działalność w obszarze sprzedaży gazu płynnego (autogazu i
gazu grzewczego), a także wykonywała obowiązki zarządcze i korporacyjne wobec spółki
zależnej Krak Gaz sp. z o.o. do dnia ogłoszenia jej upadłości tj. do dnia 23.07.2009r. W
wyniku reorganizacji handlu LPG w Grupie Kapitałowej, LOTOS Gaz S.A. zaprzestała handlu
LPG w 2010 r., a część przedsiębiorstwa związaną z działalnością handlową została
sprzedana do LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
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 31 grudnia 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 2009 roku Spółka podjęła działania,
które mimo kryzysu w przemyśle, pozwoliły jej na utrzymanie pozycji lidera na rynku środków
smarnych. Mimo ogólnego spadku w ilości sprzedaży Spółka zanotowała wzrosty w stosunku
do 2008 r. w kategoriach olejów wysoko przetworzonych i markowych Turdus (8%) i LOTOS
(7%).
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 GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) dnia 26
kwietnia 2004 roku pod numerem KRS 0000204527. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk. Na
dzień 31 grudnia 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. Spółka dysponuje trzema
ośrodkami produkcyjnymi: w Gdańsku, w Jaśle i w Czechowicach-Dziedzicach. LOTOS
Asfalt Sp. z o.o. odgrywa rolę jednego z czołowych graczy na krajowym rynku asfaltów,
pozostaje niekwestionowanym liderem w kraju w zakresie sprzedaży asfaltów
przemysłowych i modyfikowanych posiadając udział w rynku kolejno na poziomie 40% i 45%.
W 2009 roku Spółka osiągnęła udział sprzedaży eksportowej na poziomie 23% sprzedaży
asfaltów. Rynkami eksportowymi są: Skandynawia, kraje bałtyckie, kraje Europy ŚrodkowoWschodniej, a także: Austria, Niemcy i Rosja. Od stycznia 2007 Spółka rozpoczęła sprzedaż
ciężkiego oleju opałowego o zawartości do 1% oraz do 3% siarki. W 2009 roku ciężki olej
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opałowy sprzedawany był wyłącznie w kraju. W 2009 roku Spółka w nowo wybudowanym
zakładzie na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej TSSE EURO-PARK
WISŁOSAN w Oddziale w Jaśle uruchomiła testową produkcję materiałów hydroizolacyjnych
(papy). Z kolei w 2010 r. na bazie umowy pomiędzy Spółką, a Grupą LOTOS S.A., Spółka
rozpoczęła handel paliwem bunkrowym.
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 31 grudnia 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 numerem KRS 0000128043. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk. Na dzień
31 grudnia 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 31 grudnia 2009 roku LOTOS Ekoenergia S.A. nie rozpoczęła działalności operacyjnej.
W 2009 r. Zarząd Spółki rozpoczął procedurę przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki
akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
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 31 grudnia 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:
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-

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 31 grudnia 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.
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 31 grudnia
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 31 grudnia 2009 roku wyniósł 3.900.000,00 złotych i dzielił się na
7.800 udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy. Grupa LOTOS S.A. posiada
100% udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Straż Sp. z o.o.
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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
31 grudnia 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.
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o. o. zawiązana została Aktem Założycielskim Rep. A nr
6729/2004 z dnia 13 grudnia 2004 roku i wpisana do rejestru sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000225650 w dniu 6 stycznia 2005 roku. Wraz ze
zmianą siedziby spółki w maju 2008 roku, nastąpiła zmiana właściwości sądu na Sąd
Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
W 2009 roku zostały zakończone procesy alokacji majątku i zasobów ludzkich, tym samym
wygaszona została działalność operacyjna. Na koniec 2009 roku Spółka nie posiada
żadnego majątku trwałego oraz nie zatrudniała pracowników.
W dniu 20 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o
obniżeniu kapitału zakładowego w drodze umorzenia dobrowolnego udziałów przez Spółkę.
W wyniku uruchomienia procedury obniżenia kapitału na dzień 31 grudnia 2009 roku, Grupa
LOTOS S.A. posiadała 100 udziałów o wartości 500 zł każdy, o łącznej wartość 50.000 zł, a
pozostałe 34.514 udziały zostały nabyte za wynagrodzeniem od wspólników przez
Spółkę , w celu ich umorzenia. Na koniec 2009 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił
17.307.000 zł.
W dniu 31 marca 2010 r. nastąpiła rejestracja w KRS obniżenia kapitału Spółki do wysokości
50.000 zł (umorzenie udziałów), w wyniku której, jedynym udziałowcem LOTOS Park
Technologiczny pozostała Grupa LOTOS S.A. W II kwartale 2010 roku zostanie podjęta
decyzja odnośnie przyszłości Spółki.

12

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
ZA ROK 2009

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 Gdańsku (przeniesiona z Jasła) Na dzień 31 grudnia 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 r. Spółka podpisała list intencyjny ze
Statoil Aviation AS dotyczący rozwoju sprzedaży paliwa lotniczego na lotniskach krajowych
w Warszawie, Krakowie i Katowicach. W listopadzie 2009 r. Spółka po raz pierwszy
zatankowała samolot z własnej bazy paliw usytuowanej na lotnisku w Gdańsku Rębiechowie.
UAB LOTOS Baltija
Spółka została zarejestrowana w dniu 31 stycznia 2000 r. 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 31 grudnia
2009 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 720.200,00 litów litewskich i dzielił się na 11.080
akcji o wartości nominalnej 65,00 litów litewskich każda. W dniu 24 kwietnia 2008 roku
uchwałą jedynego akcjonariusza (Grupa LOTOS S.A.) działalność Spółki została
rozszerzona o działalność poszukiwawczo – wydobywczą. W 2009 roku głównym
przedmiotem działalności Spółki było doradztwo handlowe i prawne dla spółek z grupy
kapitałowej prowadzących działalność handlową na terenie Republiki Litwy.
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 Bochni. Na dzień 31 grudnia 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 decyzjami Izby Celnej ustalającej wysokość zobowiązań w podatku
akcyzowym na kwotę 8.309.063,90 (w tym odsetki oraz koszty egzekucji) Zarząd Spółki w
dniu 30.04.2009 złożył wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla KrakowaŚródmieścia Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych. W dniu
23.07.2009 r. po rozpoznaniu wniosku na posiedzeniu niejawnym Sąd postanowił ogłosić
upadłość spółki KRAK-Gaz, obejmującą likwidację majątku.

13

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
ZA ROK 2009

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
31 grudnia 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.
W wyniku wniesienia do Grupy LOTOS akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, udział
Grupy LOTOS S.A. w kapitale zakładowym LOTOS Czechowice w lipcu 2009 r. wzrósł z
dotychczasowych 80,04% do 85,04%. 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 magazynowodystrybucyjnych. W 2009 r. Spółka kontynuowała również działania zmierzające do
optymalnego zagospodarowania posiadanego majątku. Rozstrzygnięto przetarg na
komercyjną likwidację dołów kwasowych i zawarto umowę na sprzedaż terenu składowiska
inwestorowi zewnętrznemu. LOTOS Oil nabyła od Spółki park zbiorników, w oparciu o który
rozwija obecnie wytwarzanie i sprzedaż nowego produktu. Spółka zawarła również wstępne
porozumienia dotyczące lokalizacji na jej terenie nowej inwestycji firmy Skotan.
RCEkoenergia Sp. z o.o.
Spółka 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 31 grudnia
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. Spółka dostarcza media energetyczne spółkom Grupy
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. działającym w Czechowicach oraz firmom zewnętrznym.
Efektem prowadzonych w 2009 r. działań związanych z wdrożeniem Pakietu
Antykryzysowego oraz poszukiwania nowych źródeł przychodów było osiągnięcie po
kilkuletniej przerwie zysku przez Spółkę.
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LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
Spółka została utworzona w 2000 roku pod nazwą RC Parafiny 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 31 czerwca 2009 roku
kapitał zakładowy Spółki wynosi 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 2008 roku Spółka finalizowała proces inwestycyjny polegający na budowie
instalacji FAME, o zdolności przerobowej 100 tys. ton rocznie. Do końca 2008 roku trwał
rozruch technologiczny ww. instalacji, a normalna działalność produkcyjną Spółka
rozpoczęła w marcu 2009 roku. Od kwietnia 2009 r. Spółka jest dostawcą estrów metylowych
do Grupy LOTOS S.A.
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 31 grudnia 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. W lipcu 2009 r. w wyniku wniesienia akcji Spółki należących
do Skarbu Państwa do Grupy LOTOS S.A. udział Grupy LOTOS S.A. w kapitale zakładowym
Spółki wzrósł z 80,04 % do 85,01%.
Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest prowadzenie działalności usługowej w
zakresie obrotu (dystrybucji) produktami ropopochodnymi, magazynowania paliw oraz
tworzenia i utrzymywania zapasów paliw. Po zaprzestaniu w październiku 2008 r. przerobu
ropy naftowej Spółka zajmuje się również handlem ciężkim olejem opałowym. Prowadzi
również działania przygotowawcze do uruchomienia we współpracy z inwestorem
zewnętrznym inwestycji przerobu olejów odpadowych.
„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
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znajduje się w Jaśle. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 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 w wyniku prowadzonego w
2009 r. odkupu akcji od drobnych akcjonariuszy uzyskała na koniec roku 95,5% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Przedmiotem działalności Spółki jest: gospodarka odpadami ropopochodnymi, wywóz
i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne oraz sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
GRUPA KAPITAŁOWA PETROBALTIC S.A.
LOTOS Petrobaltic S.A. (dawniej Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż
Ropy i Gazu (P.P.iE.Z.R.iG.) „Petrobaltic” S.A.)
Spółka 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 realizacji rządowej strategii dla polskiego
przemysłu naftowego). LOTOS 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. W wyniku wniesienia akcji Spółki należących do
Skarbu Państwa udział Grupy LOTOS S.A. w kapitale zakładowym Spółki w lipcu 2009 r.
wzrósł z 69,00 % do 99,32%. W dniu 31 marca 2010 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym
zarejestrowano zmianę nazwy spółki z: Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż
Ropy i Gazu „Petrobaltic” Spółka Akcyjna na: LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna w skrócie:
LOTOS Petrobaltic S.A.
Na dzień 31 grudnia 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. Grupa LOTOS S.A.
posiada 99,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
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 nabycie akcji spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS,
Spółka rozpoczęła proces rozszerzania swojej działalności wydobywczej również o obszar
Morza Północnego.
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, a
następnie w czerwcu nabyła od Grupy LOTOS S.A. 20% udziałów kapitale zakładowym
Spółki stając się jedynym udziałowcem Spółki. W styczniu 2009 roku LOTOS Petrobaltic S.A.
podwyższył kapitał zakładowy spółki o 240 mln NOK, w związku z czym na dzień 31 grudnia
2009 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 430.000.000,00 koron norweskich i dzielił się na
430.000.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 korony norweskiej każda.
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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. Najważniejszym aktywem Spółki
jest 20 % udział w koncesji wydobywczej na złożu YME, na którym operatorem jest firma
Talisman. W 2009 r. na złożu kontynuowano jego zagospodarowanie, które skupiało się na
wierceniach, budowie platformy produkcyjnej oraz infrastruktury podwodnej. Z uwagi na
tempo budowy platformy produkcyjnej rozpoczęcie eksploatacji złoża przewiduje się w
drugiej połowie 2010 roku.
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 31 grudnia 2009 roku kapitał
zakładowy Spółki wynosił 1.000,00 funtów cypryjskich i składał się z 1.000 udziałów o
wartości nominalnej 1,00 funta cypryjskiego każdy. LOTOS Petrobaltic S.A. jest w
posiadaniu 999 udziałów, co stanowi 99,9% kapitału zakładowego Spółki. Poprzez spółkę
zależną Aphrodite Offshore Services N.V., która posiada 1 udział w Miliana Shipping
Company Ltd., LOTOS Petrobaltic S.A. jest właścicielem 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 LOTOS
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
31 grudnia 2009 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 30.000,00 dolarów amerykańskich i
dzielił się na 30.000 udziałów o wartości nominalnej 1,00 dolar amerykańskich każdy.
LOTOS 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 została
przeniesiona z Gdańska do Władysławowa. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia
2009 roku wynosił 45.036.000 złotych i dzielił się na 5.560 udziałów o wartości nominalnej
8.100,00 złotych każdy. LOTOS Petrobaltic S.A. od 27 listopada 2009r. jest w posiadaniu
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100% udziałów. Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji oraz sprzedaży energii
cieplnej i elektrycznej, kondensatu gazu naturalnego oraz gazu płynnego LPG.
1.4

ZMIANY WŁASNOŚCIOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ W 2009 R.

„PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A.
W 2009 r. kontynuowano wykup akcji spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. od
akcjonariuszy mniejszościowych. W wyniku przeprowadzenia pięciu transakcji udział LOTOS
Jasło S.A. w kapitale zakładowym spółki wzrósł z 83,5% do 95,5% (stan na dzień 31 grudnia
2009 r.).
Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” S.A.
(LOTOS Petrobaltic S.A.), LOTOS Czechowice S.A., LOTOS Jasło S.A.
Dnia 30 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.
podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 113.700.000 zł do kwoty
129.873.362 zł poprzez emisję 16.173.362 szt. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o
wartości nominalnej 1 zł każda, które zostały zaoferowane akcjonariuszowi - Skarb
Państwa, w drodze subskrypcji prywatnej, w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek
Handlowych, z pozbawieniem pozostałych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji serii C.
Akcje zostały pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w postaci należących do Skarbu
Państwa:
a) 2.801.400 szt. akcji Petrobaltic S.A.,
b) 375.000 szt. akcji LOTOS Czechowice S.A.,
c) 300.000 szt. akcji LOTOS Jasło S.A.
Dnia 9 lipca 2009 r. doszło do podpisania umowy dotyczącej powyższej transakcji.
KRAK Gaz Sp. z o.o. w likwidacji
Dnia 23 lipca 2009 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście, Wydział VIII Gospodarczy
do spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie w sprawie ogłoszenia
upadłości obejmującej likwidację majątku spółki KRAK GAZ Sp. z o.o.
RC Serwis Sp. z o.o.
Dnia 6 listopada 2009 r. spółka G1 Sp. z o.o. nabyła prawo własności 100% udziałów spółki
RC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, co było następstwem
podpisanej w dniu 5 listopada 2009 r. umowy sprzedaży ww. udziałów pomiędzy G1 Sp. z
o.o. a spółką LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Dotychczasowym i jedyny wspólnikiem
spółki RC Serwis Sp. z o.o. była spółka LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
Energobaltic Sp. z o.o.
Dnia 9 listopada 2009 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
podwyższenie kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów w spółce
Energobaltic Sp. z o.o. Ww. nowe udziały objęły: Petrobaltic S.A. (spółka objęła 1.985
nowych udziałów o wartości nominalnej 8.100 zł), Stablewood Power Ventures
(Władysławowo) Ltd. (spółka objęła 1.769 nowych udziałów o wartości nominalnej 8.100 zł).
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Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego struktura właścicielska spółki
Energobaltic Sp. z o.o. wyglądała następująco:
Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” S.A. 46,61%,
Stablewood Power Ventures Ltd. - 41,43%,
Przedsiębiorstwo Technik Specjalnych „Hydromex” Sp. z o.o. – 11,96%.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego struktura właścicielska spółki Energobaltic
Sp. z o.o. wyglądała następująco:
Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Ekspoloatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” S.A. 50,92%,
Stablewood Power Ventures Ltd. - 45,18%,
Przedsiębiorstwo Technik Specjalnych „Hydromex” Sp. z o.o. – 3,9%.
Dnia 27 listopada 2009 r. spółka Petrobaltic S.A. zawarła ze spółką Stablewood Power
Ventures Ltd. umowę nabycia udziałów oraz wierzytelności, na mocy której nabyła 2.512
udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o., co stanowi odpowiednio 45,18% kapitału
zakładowego oraz umowę nabycia udziałów ze spółką Stablewood Power Ventures Ltd., na
mocy której nabyła 217 udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o., co stanowi odpowiednio
3,90% kapitału zakładowego tejże spółki. Na mocy powyższych transakcji spółka Petrobaltic
S.A. stała się właścicielem 100% udziałów spółki Energobaltic Sp. z o.o.
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
Dnia 20 listopada 2009 r. dotychczasowi wspólnicy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z
o.o. zbyli na jej rzecz posiadane udziały, tj.:
Grupa LOTOS S.A. - 9.400 udziałów z posiadanych 9.500,
LOTOS Czechowice S.A. - wszystkie 12.314 udziałów,
LOTOS Jasło S.A. - wszystkie 9.866 udziałów,
LOTOS Serwis Sp. z o.o. - wszystkie 2.834 udziały,
Partner Holding Management Sp. z o.o. - wszystkie 100 udziałów.
W wyniku transakcji struktura udziałowców w spółce w dniu 31 grudnia 2009 r. była
następująca: LOTOS Park Technologiczny - 99,71%, Grupa LOTOS S.A. - 0,29%.
Spółka LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. nabyła udziały własne w celu ich
dobrowolnego umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości
50.000 zł. Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego LOTOS Park Technologiczny
w KRS nastąpiła w dniu 31 marca 2010 r. Grupa LOTOS S.A. jest aktualnie właścicielem
100% udziałów w Spółce.
UAB LOTOS Baltija
Dnia 21 września 2009 r. właściwy organ rejestrowy na terytorium Republiki Litwy
zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego spółki UAB LOTOS Baltija z 720.200 LTL do
381.940 LTL, tj. z 865.536 zł do 459.015 zł wg średniego kursu ustalonego dla LTL przez
NBP na dzień 21 września 2009 r. (z 11.080 akcji do 5.876 akcji), poprzez anulowanie 5.204
akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 65 LTL każda.
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LOTOS Exploration and Production Norge AS
Dnia 26 lutego 2009 r. norweski Rejestr Przedsiębiorców Brønnøysundregistrene
zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki LOTOS Exploration and Production
Norge AS i objęcie przez Petrobaltic S.A. 240 mln nowych akcji w podwyższonym kapitale o
wartości nominalnej 1 NOK o łącznej wartości nominalnej 240 mln NOK, tj. ok. 129 mln zł.
wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 26 lutego 2009 r. (pokrywając
je w całości gotówką). Akcje powstały w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki
LOTOS Exploration and Production Norge AS. Spółka została dokapitalizowana w drodze
emisji nowych akcji w celu dalszego rozwoju działalności. Przed rejestracją podwyższenia
kapitał zakładowy spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS wynosił 190 mln
NOK, tj. 102 mln zł. wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 26 lutego
2009 r. i dzielił się na 190 mln szt. akcji o wartości nominalnej 1 NOK każda.
1.5

ZMIANY W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU GRUPĄ KAPITAŁOWĄ GRUPY
LOTOS S.A.

W Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. obowiązują w wielu obszarach jednolite zasady
korporacyjne. Wymagania te przekazywane są do spółek zależnych Grupy LOTOS S.A.
poprzez dyrektywy wydawane przez Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Grupy
LOTOS S.A. Realizacja i spełnienie takich wymagań weryfikowane są podczas auditów
korporacyjnych.
Zmiany w nadzorze nad Spółkami
W 2009 r. kontynuowano proces uproszczenia nadzoru korporacyjnego nad spółkami
poprzez likwidację rad nadzorczych w spółkach: LOTOS Asfalt Sp. z o.o., LOTOS Tank Sp. z
o.o., LOTOS Kolej Sp. z o.o., LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Realizacja tego procesu możliwa
jest dzięki objęciu spółek zależnych i pośrednio zależnych od Grupy LOTOS S.A.
miesięcznym monitoringiem oraz bezpośrednim nadzorem przez Dyrektora ds. Zarządzania
Aktywami.
Zmiany w sposobie zarządzania Spółkami
W związku z przekazaniem przez Naftę Polską akcji Grupy LOTOS do Skarbu Państwa,
Skarb Państwa stał się właścicielem 63,97% akcji Grupy LOTOS S.A. W konsekwencji
Grupa LOTOS oraz wszystkie spółki bezpośrednio od niej zależne (spółki – córki) zostały
objęte obowiązkiem stosowania przepisów Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. „Ustawa kominowa”). W związku z
powyższym powstał obowiązek dostosowania wynagrodzeń Członków Zarządów spółek –
córek Grupy LOTOS S.A. do wymogów art. 8 w/w ustawy.
Zgodnie z art. 8 Ustawy kominowej maksymalna wysokość miesięcznego wynagrodzenia
członków zarządów spółek, w których udział spółek z większościowym udziałem Skarbu
Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji – wynosi czterokrotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z
zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
Wprowadzenie „ustawy kominowej” spowodowało rezygnację części członków zarządu w
wieloosobowych zarządach spółek zależnych z pełnienia tej funkcji. Na dzień 31.12.2009r.
wszystkie spółki zależne posiadały zarządy jednoosobowe.
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LOTOS Gaz S.A.
W dniu 14 grudnia 2009 roku LOTOS Gaz S.A. podpisała umowę sprzedaży zorganizowanej
części przedsiębiorstwa związanej z handlem LPG (podstawową działalnością Spółki) z
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Restrukturyzacja handlu LPG miała na celu skupienie działalności
związanej z handlem produktami paliwowymi w jednym podmiocie. W związku z podpisaną
umową LOTOS Paliwa sp. z o.o. rozpoczęły w 2010 roku handel LPG. Spółka LOTOS Gaz
S.A. pozostanie w składzie Grupy Kapitałowej, a w ramach działalności będzie prowadzić
sprawy sądowe i arbitrażowe w związku ze zgłoszonymi pozwami i powództwami o oszustwo
przy nabyciu udziałów Krak Gaz sp. z o.o.
LOTOS Serwis Sp. z o.o./LOTOS Petrobaltic S.A.
Dnia 29 października 2009 roku spółka LOTOS Serwis Sp. z o.o. nabyła od Petrobaltic S.A.
ruchomości stanowiące środki trwałe i niskocenne składniki majątku LOTOS Petrobaltic S.A.
wchodzące w skład Działu Transportu Lądowego (Ol) i Sekcji Magazynowej (OIM).
Powyższa transakcja była elementem porządkowania aktywów (działalność usługowopomocnicza) w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

1.6

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zatrudnionych było
4.949 osób (4921 etatów) z czego w Grupie LOTOS S.A. - 1.305 osób (1279 etatów).
Struktura zatrudnienia Grupie LOTOS S.A. w podziale na rodzaj stanowiska pracy:
Wyszczególnienie

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Etaty

stanowiska robotnicze

503

5

508

487

stanowiska nierobotnicze

398

399

797

792

Razem:

901

404

1305

1279

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w podziale na rodzaj stanowiska pracy:
Wyszczególnienie

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Etaty

stanowiska robotnicze

2420

240

2660

2614

stanowiska nierobotnicze

1399

935

2334

2307

Razem:

3819

1175

4994

4921
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Struktura zatrudnienia w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w podziale na rodzaj stanowiska
pracy:
Spółka

Zatrudnienie na dzień 31.12.2009 r.
stanowiska robotnicze

Stanowiska nierobotnicze

508

797

0

261

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

378

126

LOTOS Oil S.A.

140

190

LOTOS Lab Sp. z o.o.

108

45

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

544

181

LOTOS Straż Sp. z o.o.

64

12

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

120

129

2

26

168

26

UAB LOTOS Baltija

0

6

LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.

0

1

RC Serwis Sp. z o.o.

10

4

186

88

LOTOS Tank Sp. z o.o.

4

12

LOTOS Jasło S.A.

71

52

PLASTEKOL Organizacja Odzysku S.A.

2

3

LOTOS Czechowice S.A.

85

57

RC Ekoenergia Sp. z o.o.

44

30

LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

21

14

Energobaltic Sp. z o.o.

0

45

205

216

0

13

2660

2334

Grupa LOTOS S.A
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

LOTOS Gaz S.A.
LOTOS Ochrona Sp. z o.o.

LOTOS Parafiny Sp. z o.o.

Petrobaltic S.A.
LOTOS E&P Norge AS

Razem

4994
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1.7

ZMIANY W POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Z INNYMI PODMIOTAMI

Wykaz podmiotów, w których Spółka posiada udział w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym podmiotu:
Nazwa podmiotu

Siedziba

Przedmiot działalności

Metoda
konsolidac
ji/
wyceny
udziałów

Procentowy udział Grupy w kapitale
podstawowym
31.12.2009

31.12.2008

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

pełna

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

pełna
pełna

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

pełna

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

Podmiot dominujący
Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

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

Spółki bezpośrednio zależne
LOTOS Paliwa
Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Gaz S.A.(1)

Mława

LOTOS Oil S.A.

Gdańsk

LOTOS Asfalt Sp. z
o.o.
LOTOS Ekoenergia
S.A.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
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.

Gdańsk

Sprzedaż hurtowa,
detaliczna paliw, lekkiego
oleju opałowego,
zarządzanie siecią stacji
paliw LOTOS
Produkcja oraz hurtowa i
detaliczna sprzedaż gazu
płynnego. Spółka nie
prowadzi obecnie
działalności operacyjnej
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

Gdańsk

Ochrona mienia i osób

pełna

100,00%

100,00%

Produkcja i sprzedaż mas
parafinowych
Handel hurtowy
produktami naftowymi
Magazynowanie i
dystrybucja paliw

pełna

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

pełna

85,04%

(3)

80,04%

Działalność usługowa w
zakresie dystrybucji
produktów
ropopochodnych,
magazynowania paliw,
tworzenia i utrzymywania
zapasów paliw,
wytwarzanie i
przetwarzanie produktów
rafinacji ropy naftowej oraz
ich sprzedaż hurtowa i
detaliczna
Pozyskiwanie oraz
eksploatacja złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego

pełna

85,01%(3)

80,01%

pełna

99,32%(3)

69,00%

Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk

Jasło
Gdańsk(2)

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

Czechowi
ceDziedzice

Petrobaltic S.A.(4)
(spółka posiada swoją
grupę kapitałową)

Gdańsk

Jasło
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Nazwa podmiotu

Siedziba

UAB LOTOS Baltija

Litwa

LOTOS Park
Technologiczny
Sp. z o.o.

Jasło

Przedmiot działalności

Procentowy udział Grupy w kapitale
podstawowym

Metoda
konsolidac
ji/
wyceny
udziałów
pełna

31.12.2009

31.12.2008

100,00%

100,00%

pełna

0,29%(5)

86,91%

Działalność usługowa

pełna

85,04%(6)

80,04%

Produkcja estrów
metylowych kwasów
tłuszczowych (FAME)(6)
Działalność usługowa

pełna

85,04%(6)

80,04%

-(8)

-(9)

86,91%

Działalność usługowa

pełna

81,18%(6,10)

66,81%(10)

Obrót hurtowy i detaliczny
olejami smarowymi m.in.
na terenie Litwy i Białorusi,
Ukrainy i Łotwy, od
stycznia 2009 roku
doradztwo handlowe i
prawne
Doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności
gospodarczej i
zarządzania/ Spółka nie
prowadzi obecnie
działalności operacyjnej

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.
KRAK - GAZ
Sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej
Miliana Shipping
Company Ltd.
LOTOS Exploration
and Production Norge
AS

Aphrodite Offshore
Services Ltd.
Energobaltic Sp. z o.o.

Czechowi
ceDziedzice
Czechowi
ceDziedzice
Czechowi
ceDziedzice

Jasło

Kraków
Cypr
Stavange
r
Norwegia

Antyle
Holenders
kie
(13)
Gdańsk

-(1)

Hurtowa i detaliczna
sprzedaż gazu płynnego

100,00%

Działalność usługowa

pełna

99,32 %(6)

68,93%

Poszukiwanie i wydobycie
ropy naftowej na
norweskim szelfie
kontynentalnym;
świadczenie usług
związanych z
poszukiwaniem i
wydobyciem ropy naftowej.
Spółka rozpoczęła
działalność operacyjną w
listopadzie 2007 roku
Działalność usługowa

pełna

99,32%(6)

69,00%(11)

pełna

99,32%(6)

69,00%

pełna(12)

99,32%

32,16%

Działalność produkcyjna

(1)

Do dnia 23 lipca 2009 roku spółka LOTOS Gaz S.A. posiadała kontrolę nad spółką zależną 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 23 lipca 2009 roku Sąd Rejonowy 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. (patrz Nota 17 Dodatkowych informacji i objaśnień).
(2)
W dniu 12 sierpnia 2009 roku nastąpiło przeniesienie siedziby spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. z Jasła do Gdańska.
(3)
W dniu 9 lipca 2009 roku doszło do podpisania umowy dotyczącej objęcia przez Skarb Państwa akcji Grupy LOTOS S.A. W zamian
Skarb Państwa przekazał Grupie LOTOS S.A. wkłady niepieniężne w postaci 30,32% akcji spółki Petrobaltic S.A., 5% akcji
spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 5% akcji spółki LOTOS Jasło S.A. (patrz Nota 26 Not Dodatkowych informacji i objaśnień).
(4)
W dniu 31 marca 2010 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano zmianę nazwy spółki z: Przedsiębiorstwo Poszukiwań i
Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” Spółka Akcyjna na: LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna w skrócie: LOTOS Petrobaltic S.A.
(5)
W dniu 20 listopada 2009 roku dotychczasowi wspólnicy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. zbyli na rzecz LOTOS Park
Technologiczny posiadane udziały:
- Grupa LOTOS S.A. - 9.400 udziałów z posiadanych 9.500,
- LOTOS Czechowice S.A. - wszystkie 12.314 udziałów,
- LOTOS Jasło S.A. - wszystkie 9.866 udziałów,
- LOTOS Serwis Sp. z o.o. - wszystkie 2.834 udziałów,
- Partner Holding Management Sp. z o.o. - wszystkie 100 udziałów.
Spółka LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. nabyła udziały własne w celu ich dobrowolnego umorzenia w drodze obniżenia kapitału
zakładowego. Struktura udziałowców po transakcji w spółce LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. jest następująca:
- LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. - 99,71%,
- Grupa LOTOS S.A. - 0,29%.
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Grupa LOTOS S.A. sprawuje kontrolę nad spółką LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. z uwagi na uprawni enia zgromadzenia
wspólników przysługujące Grupie LOTOS S.A. jako jedynego wspólnika, któremu przysługują prawa udziałowe.
W dniu 31 marca 2010 roku nastąpiła rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. do
poziomu 50 tysięcy złotych. Kapitał zakładowy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. dzieli się na 100 udziałów.
Po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym udział Grupy LOTOS S.A. w kapitale zakładowym spółki LOTOS Park
Technologiczny Sp. z o.o. wynosi 100%.
(6)
Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (3) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy w kapitale podstawowym spółek
zależnych spółek Petrobaltic S.A. (obecnie LOTOS Petrobaltic S.A.), LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Jasło S.A.
(7)
Z dniem 1 marca 2009 roku spółka LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. rozpoczęła działalność operacyjną.
(8)
Udziały wniesione aportem w dniu 2 stycznia 2006 roku przez Grupę Kapitałową LOTOS Czechowice S.A. do LOTOS
Park Technologiczny Sp. z o.o.
(9)
W dniu 6 listopada 2009 roku spółka LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. sprzedała 100% udziałów spółki RC Serwis Sp. z o.o.
na rzecz strony trzeciej za kwotę 1.800 tysięcy złotych. W wyniku powyższej transakcji Grupa zrealizowała zysk w wysokości
688 tysięcy złotych.
(10)
W okresie maj – czerwiec 2008 roku oraz w okresie styczeń - grudzień 2009 roku spółka LOTOS Jasło S.A. nabyła akcje spółki
„PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. W wyniku przeprowadzonych transakcji udział spółki LOTOS Jasło S.A. w kapitale
zakładowym spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. wzrósł do 95,5%.
(11)
W dniu 19 maja 2008 roku Zarząd spółki Petrobaltic S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury rejestracji podniesienia kapit ału
zakładowego i objęcia przez spółkę Petrobaltic S.A. 80% akcji w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS. Spółka
Petrobaltic S.A. pokryła gotówką 32 miliony nowych akcji, za cenę równą ich wartości nominalnej, tj. 32 miliony NOK
(tj. 13.782 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 19 maja 2008 roku). W dniu 12 czerwca
2008 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółką Petrobaltic S.A. umowę zbycia 8 milionów akcji spółki LOTOS Exploration and
Production Norge AS stanowiących 20% kapitału zakładowego spółki. Akcje, będące przedmiot em umowy, o łącznej wartości
nominalnej 8 milionów NOK (tj. 3.376 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 12 czerwca
2008 roku), z których wynika 8 milionów głosów, są równe, niepodzielne i stanowią 20% kapitału zakładowego LOTOS Exploration and
Production Norge AS. W wyniku transakcji spółka Petrobaltic S.A. stała się właścicielem 40 milionów akcji stanowiących 100% k apitału
zakładowego LOTOS Exploration and Production Norge AS.
(12)
W dniu 27 listopada 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. przejęła kontrolę nad spółką Energobaltic Sp. z o.o. (patrz Nota 17
Dodatkowych informacji i objaśnień).
(13)
Z dniem 25 stycznia 2010 roku nastąpiła rejestracja przeniesienie siedziby spółki Energobaltic Sp. z o.o. z Gdańska do
Władysławowa.

Grupa na dzień 31 grudnia 2009 roku posiada pośrednio w jednostce stowarzyszonej GK AB
Geonafta 40,31% udziału w kapitale zakładowym (patrz Nota 18 dodatkowych informacji i
objaśnień Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2009).
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1.8

NOTOWANIA GRUPY LOTOS S.A. NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
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W 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyróżnić można dwa
zasadnicze okresy. Pierwszy z nich trwał do połowy lutego i był to okres spadków na
warszawskim parkiecie. Spadki te były spowodowane trwającym od 2008 r. światowym
kryzysem gospodarczym. W przypadku indeksu WIG20 dno kryzysu osiągnięte zostało w
dniu 17 lutego 2009 r. i od tego czasu można mówić o drugim okresie, w którym ceny akcji
zaczęły odrabiać straty, a co za tym idzie wartość indeksu dwudziestu największych spółek
weszła w trend wzrostowy.
Kryzys gospodarczy miał również wpływ na notowania akcji Grupy LOTOS S.A. Ponadto
sytuacji walorów Spółki nie poprawiał negatywny wpływ jaki wywarła na ich wartość
rekomendacja Unicredit wydana w listopadzie 2008 roku. Na skutek działania tych czynników
w dniu 2 lutego 2009 cena akcji Grupy LOTOS osiągnęła swoje historyczne minimum na
poziomie 7,25 zł za akcję, co stanowiło spadek o ponad 40% względem kursu z początku
roku (12,44 zł). Trend wzrostowy, w którym akcje Spółki pozostawały przez pozostałą część
roku był wyraźnie silniejszy od trendu indeksów WIG, WIG20 oraz WIG-PALIWA. Wpływ na
to mogły mieć dobre wyniki Grupy LOTOS S.A., terminowa realizacja Programu 10+ oraz
wdrożony w Spółce Pakiet Antykryzysowy. Roczne maksimum cena akcji Grupy LOTOS
osiągnęła w dniu 29 grudnia 2009 i wyniosło ono 32,75 zł. Cena walorów Spółki na koniec
okresu była niewiele niższa i wyniosła 31,80 zł, co oznacza roczną stopę zwrotu z akcji
Grupy LOTOS na poziomie blisko 156%. Średni dzienny wolumen obrotów akcjami Spółki
był na poziomie 382 tys. akcji, natomiast kapitalizacja na koniec 2009 roku wyniosła 4,1 mld
zł.

1.9

WYPŁATA DYWIDENDY ZA ROK 2008

Grupa LOTOS S.A. nie wypłacała dywidendy za 2008 r.

1.10 WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU TECHNICZNEGO
W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
W 2009 r. w ramach realizacji Programu 10+, kluczowego dla wzrostu wartości Spółki
projektu rozwoju technicznego Grupy LOTOS S.A. uruchomione zostały instalacje:
hydroodsiarczanie olejów napędowych (HDS), instalacja produkcji wodoru (HGU) oraz blok
aminowo siarkowy (KAS), w grudniu 2009 r. instalacja destylacji ropy naftowej (CDU/VDU)
uzyskała status RFSU.
Działalność Badawczo-Rozwojowa w 2009 r. koncentrowała się na dalszym rozwoju
technologii produkcji paliw z dodatkiem biokomponentów i biopaliw, a także nad produktami
olejowymi LOTOS Oil S.A.
W roku 2009 uruchomiono sprzedaż paliwa B100 – czyli czystych estrów metylowych
kwasów tłuszczowych. Opracowano technologię produkcji tego paliwa w oparciu o surowiec
z instalacji LOTOS Biopaliwa sp. z o.o., oraz pakiet dodatków uszlachetniających, które
zapewniają spełnienie wymagań jakościowych i stabilność produktu w czasie.
W listopadzie 2009 wyprodukowano pierwszą przemysłową partię plastyfikatora naftowego o
obniżonej toksyczności do kauczuków i wyrobów gumowych. Nowa klasa plastyfikatorów
zalicza się do grupy TDAE (ang. treated distillate aromatic extract) i spełnia wymagania dla
plastyfikatorów do przemysłu oponiarskiego, które obowiązują w Unii Europejskiej od 1
stycznia 2010 r.
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W 2009 roku przeprowadzono również produkcję próbną niskozaolejonej parafiny jako
głównego komponentu do specyfików (wosków) parafinowych. Jest to produkt w procesie
rozpuszczalnikowego odolejania parafin.
Wprowadzono na rynek osiem nowej generacji olejów silnikowych m.in.:
TURDUS POWERTEC SYNTHETIC PLUS 10W40 – olej uniwersalny w
zróżnicowanych warunkach eksploatacyjnych, ogranicza emisję cząstek stałych z
silnika, jest kompatybilny z silnikami przystosowanymi do spełnienia norm emisyjnych
Euro 4/5.
Marinol RG CD 50 - żeglugowy olej silnikowy, produkowany na bazie głęboko
rafinowanych, odparafinowanych rozpuszalnikowo i hydrorafinowanych destylatów
olejowych uzyskiwanych z ropy naftowej, przeznaczony do smarowania cylindrowego
okrętowych silników wodzikowych napędu głównego pracujących na paliwie ciężkim.
LOTOS DIESEL FLEET 10W40, 5W40 - olej silnikowy dla samochodów ciężarowych
kierowany na rynek wschodni. Technologia produkcji została zmodyfikowana by
zaspokoić potrzeby tamtego rynku.
W 2009 r. Grupa LOTOS S.A. uzyskała Certyfikaty GIG (Głównego Instytutu Górnictwa) dla
nowych olejów hydraulicznych, oleju przekładniowego i koncentratu emulgującego.
Uzyskano aprobaty dla olejów do samochodów osobowych marek Mercedes Benz, BMW,
Renault, Volkswagen, Opel oraz dla olejów do samochodów ciężarowych marek VOLVO,
Deutz, MAN, Mercedes Benz, TATRA, a ponadto dla olejów do przekładni samochodowych
marek ZF i MAN.
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2.

INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH
GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
w tysiącach złotych

01.01.2009 – 31.12.2009

Udział (%)

za okres
Benzyny

01.01.2008 – 31.12.2008

Udział (%)

za okres

5.079.074

23,84%

5.227.349

23,32%

11.744.142

55,12%

11.107.944

49,55%

Lekki olej opałowy

680.649

3,19%

839.813

3,75%

Ciężki olej opałowy

423.793

1,99%

657.238

2,93%

Paliwo lotnicze

651.875

3,06%

1.154.416

5,15%

Paliwo bunkrowe

106.895

0,50%

468.088

2,09%

1.109.204

5,21%

1.093.374

4,88%

Oleje bazowe

219.855

1,03%

287.283

1,28%

Oleje smarowe

316.394

1,49%

368.837

1,65%

Gaz płynny

299.236

1,40%

492.008

2,19%

Reformat

211.631

0,99%

302.066

1,35%

Pozostałe produkty rafineryjne

218.770

1,03%

216.962

0,97%

21.061.518

98,85%

22.215.378

99,11%

Pozostałe towary i materiały

130.602

0,62%

99.667

0,43%

Usługi

113.503

0,53%

102.709

0,46%

Razem

21.305.623

100,00%

22.417.754

100,00%

Eliminacja akcyzy, opłaty
paliwowej

(6.984.582)

(6.123.016)

Razem

14.321.041

16.294.738

Oleje napędowe

Asfalty

Razem produkty i towary
ropopochodne
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Struktura ilościowa sprzedaży (w procentach) – Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A.
Produkt

rok 2009

rok 2008

Olej napędowy

49,3%

40,0%

Benzyna

17,3%

17,7%

Asfalty oraz komponenty do ich produkcji

10,5%

11,1%

Ciężki Olej Opałowy

5,7%

8,7%

Paliwo lotnicze

4,8%

6,5%

87,5%

84,1%

Razem

Struktura asortymentowa sprzedaży (w tys. ton) – Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A.
Za okres

Za okres

zmiana 09/08

01.01.2009 - 31.12.2009

01.01.2008 - 31.12.2008

tys. ton

% udział

tys. ton

% udział

%

Benzyny

1.312

17,3%

1.339

17,7%

-2,05%

Oleje napędowe

3.746

49,3%

3.023

40,0%

23,92%

Olej opałowy lekki

330

4,3%

339

4,5%

-2,51%

Olej opałowy ciężki

430

5,7%

653

8,7%

-34,28%

Paliwo lotnicze

365

4,8%

492

6,5%

-25,77%

Paliwo bunkrowe

63

0,8%

236

3,1%

-73,15%

Oleje smarowe

68

0,9%

78

1,0%

-12,12%

Oleje bazowe

106

1,4%

98

1,3%

8,17%

Asfalty

799

10,5%

840

11,1%

-4,89%

LPG

144

1,9%

189

2,5%

-23,77%

Reformat

112

1,5%

151

2,0%

-26,16%

Pozostałe ropopochodne

124

1,6%

111

1,5%

11,89%

7.599

100%

7.549

100%

0,66%

Razem produkty i towary ropopochodne

W roku 2009 wolumeny sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. odnotowały
niewielki wzrost – o 0,66% czyli o 50 tys. ton, osiągając poziom 7.599 tys. ton. Jednakże
istotnie zmieniła się struktura wolumenów sprzedaży.
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Największy udział w sprzedaży, podobnie jak w roku poprzednim miał olej napędowy.
Wolumen sprzedaży oleju napędowego wyniósł w 2009 roku 3.746 tys. ton, co oznacza
wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 23,92%. Udział wolumenu sprzedaży oleju
napędowego w ogóle sprzedaży wyniósł 49,3%. Drugą co do wielkości pozycją w ilościowej
strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. są benzyny, z udziałem na
poziomie 17,3%. Wielkość wolumenu sprzedaży benzyny w roku 2009 wyniosła 1.312 tys.
ton, co oznacza spadek względem roku 2008 o 2,05%. Trzecią pozycją w strukturze
asortymentowej sprzedaży Grupy Kapitałowej i tym samym ostatnią, której udział w ogólnej
masie sprzedaży przekracza 10% są komponenty do produkcji asfaltów, z udziałem w
sprzedaży na poziomie 10,5%. Wielkość sprzedaży tej grupy produktów wyniosła 799 tys.
ton i spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,89%. Ponadto odnotowano wzrost
wielkości sprzedaży olejów bazowych przez Grupę Kapitałową Grupy LOTOS S.A. o nieco
ponad 8%, do poziomu 106 tys. ton.

31

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
ZA ROK 2009

3.

INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, O ZMIANACH ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA W
MATERIAŁY DO PRODUKCJI, W TOWARY I USŁUGI ORAZ INFORMACJE O
POWIĄZANIACH ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW Z EMITENTEM I JEGO GRUPĄ
KAPITAŁOWĄ.

Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w podziale na rynki zbytu w
2009 roku w tys. ton
Kierunek sprzedaży

Grupa produktowa

2009

udział

2008

%
Kraj

udział

zmiana 09/08

%

%

Benzyny

1.146

17,97%

1.123

20,05%

2,08%

Oleje napędowe

3.678

57,68%

2.969

53,00%

23,91%

Olej opałowy lekki

330

5,18%

339

6,05%

-2,51%

Olej opałowy ciężki

123

1,92%

140

2,49%

-12,26%

Paliwo lotnicze

144

2,26%

86

1,54%

67,28%

Paliwo bunkrowe

33

0,51%

22

0,39%

49,27%

Oleje smarowe

57

0,89%

63

1,12%

-10,31%

Oleje bazowe

12

0,19%

13

0,24%

-7,93%

Asfalty

617

9,67%

571

10,19%

8,00%

LPG

144

2,26%

189

3,38%

-23,77%

0

-

0

-

-

94

1,48%

87

1,56%

7,96%

6.378

83,93%

5.601

74,20%

13,86%

165

13,53%

216

11,09%

-23,52%

67

5,53%

54

2,78%

24,57%

0

-

0

-

-

Olej opałowy ciężki

307

25,14%

514

26,39%

-40,26%

Paliwo lotnicze

221

18,12%

406

20,84%

-45,49%

Paliwo bunkrowe

31

2,52%

214

11,00%

-85,61%

Oleje smarowe

12

0,96%

15

0,75%

-19,87%

Oleje bazowe

94

7,67%

85

4,35%

10,72%

182

14,94%

269

13,82%

-32,23%

0

-

0

-

-

112

9,16%

151

7,78%

-26,16%

30

2,42%

23

1,20%

26,59%

Eksport Suma

1.221

16,07%

1.947

25,80%

-37,30%

Suma końcowa

7.599

100,00%

7.549

100,00%

0,66%

Reformat
Pozostałe ropopochodne
Kraj Suma
Eksport

Benzyny
Oleje napędowe
Olej opałowy lekki

Asfalty
LPG
Reformat
Pozostałe ropopochodne

Zmiana wielkości sprzedaży w tysiącach ton była bardzo niewielka (wzrost o 0,66%),
nastąpiło jednak wyraźnie przesunięcie pomiędzy rynkami zbytu.
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Wolumen sprzedaży krajowej wzrósł w 2009 roku o 777 tys. ton (13,86 % rok do roku), przy
jednoczesnym spadku eksportu o 726 tys. ton (-37,3% rok do roku). Największy wpływ na
wzrost sprzedaży krajowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2009 roku miały: wzrost
wolumenu sprzedanego oleju napędowego o 709 tys. ton (wzrost o 23,91% w porównaniu z
rokiem poprzednim) do poziomu 3.678 tys. ton oraz wzrost wolumenu sprzedanego paliwa
lotniczego o 58 tys. ton (67,28%) do poziomu 144 tys. ton. Ponadto w roku 2009 na rynku
krajowym odnotowano również wzrost sprzedaży: benzyny do poziomu 1.146 tys. ton (wzrost
o 2,08% rok do roku), paliwa bunkrowego do poziomu 33 tys. ton (49,27%) oraz asfaltów do
617 tys. ton (8%). Negatywny wpływ na wielkość sprzedaży krajowej w 2009 roku miały
spadki wielkości sprzedaży: ciężkiego oleju opałowego do poziomu 123 tys. ton (spadek o
12,26% rok do roku), lekkiego oleju opałowego do poziomu 330 tys. ton (-2,51%), olejów
bazowych do 12 tys. ton (-7,93%), oraz LPG do 144 tys. ton (-23,77).
Spadek wolumenów eksportowanych poza rynek rodzimy w 2009 roku wynikał głównie ze
spadku eksportu: ciężkiego oleju opałowego do poziomu 307 tys. ton (spadek o 40,26% rok
do roku), paliwa lotniczego do poziomu 221 tys. ton (-45,49%) oraz paliwa bunkrowego do
poziomu 31 tys. ton (-85,61%). Ponadto zmalał eksport benzyny oraz reformatu o
odpowiednio 23,52% oraz 26,16% rok do roku. Nieznaczny pozytywny wpływ na wielkość
eksportu w roku 2009 miał wzrost sprzedaży zagranicznej oleju napędowego do poziomu 67
tys. ton (wzrost o 24,57%) oraz olejów bazowych do poziomu 94 tys. ton (+10,72%)
Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w podziale na rynki zbytu (w
tysiącach złotych)
01.01.2009 – 31.12.2009

Udział (%)

za okres

01.01.2008 – 31.12.2008

Udział (%)

za okres

Sprzedaż krajowa:

19.402.481

91,1%

18.999.583

84,8%

- produkty

17.045.097

80,0%

17.799.530

79,4%

- towary i materiały

2.357.384

11,1%

1.200.053

5,4%

Sprzedaż eksportowa:

1.903.142

8,9%

3.418.171

15,2%

- produkty

1.745.986

8,2%

3.278.749

14,6%

157.156

0,7%

139.422

- towary i materiały
Razem

21.305.623

100,0%

22.417.754

w tym akcyza, opłata paliwowa

(6.984.582)

(6.123.016)

RAZEM

14.321.041

16.294.738

0,6%
100,0%
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Najwięksi odbiorcy Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
W 2009 roku Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. nie posiadała żadnego odbiorcy, którego
udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
przekroczył 10%.
W 2008 roku Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. posiadała jednego odbiorcę, którego
udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
przekroczył 10%. Była to: spółka Statoil Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której
udział w sprzedaży wyniósł 10,29%. Zgodnie z wiedzą Spółki, pomiędzy Grupą LOTOS S.A.
i Statoil Poland Sp. z o.o. nie występowały powiązania formalne.
Struktura zaopatrzenia w surowce, półprodukty i chemikalia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2009
roku
w tysiącach złotych

01.01.2009 – 31.12.2009

% udział

za okres

01.01.2008 – 31.12.2008

% udział

za okres

Ropa naftowa

7.016.942

69,3%

10.106.510

76,9%

Olej napędowy

1.729.916

17,1%

1.779.860

13,5%

Komponenty do benzyn
MTBE/ETBE

188.049

1,9%

189.429

1,4%

Estry metylowe kwasów
tłuszczowych

250.869

2,5%

416.402

3,2%

Benzyny

212.756

2,1%

131.431

1,0%

Olej opałowy ciężki

143.014

1,4%

146.019

1,1%

Alkohol etylowy

116.162

1,1%

121.802

0,9%

Dodatki

91.060

0,9%

67.500

0,5%

Parafiny/gacz parafinowy

58.570

0,5%

50.620

0,4%

Destylat naftowy lekki

47.076

0,5%

33.162

0,2%

198.864

2,0%

-

0,0%

Modyfikatory

34.651

0,3%

34.331

0,3%

Pozostałe

39.395

0,4%

63.770

0,6%

Komponent oleju opałowego

Razem

10.127.324

100,0%

13.140.836

100,0%
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Struktura zaopatrzenia w towary ropopochodne Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
w tysiącach złotych

01.01.2009 – 31.12.2009

% udział

01.01.2008 – 31.12.2008

za okres

% udział

za okres

Gaz płynny

170.536

11,09%

270.957

28,73%

Benzyny

320.053

20,81%

306.955

32,55%

1.047.437

68,09%

360.740

38,26%

178

0,01%

4.307

0,46%

1.538.204

100,00%

942.959

100,00%

Oleje napędowe
Pozostałe
Razem

Struktura zaopatrzenia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
w tysiącach złotych

01.01.2009 – 31.12.2009 za
okres

% udział

01.01.2008 – 31.12.2008 za
okres

% udział

Surowce

10.407.369

60,4%

13.229.576

73,6%

Towary

1.581.486

9,2%

989.294

5,5%

Usługi

1.060.170

6,2%

1.026.347

5,7%

362.968

2,1%

199.140

1,1%

Pozostałe zakupy

3.812.062

22,1%

2.540.037

14,1

Razem

17.224.055

100,0%

17.984.394

100,0%

Materiały
(1)

(1)

w tym: środki trwałe, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie, wartości niematerialne.

Najwięksi dostawcy Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
W 2009 roku wystąpiło trzech dostawców, których udział w zaopatrzeniu przekroczył 10%
przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Były to firmy: J&S
Service Investment Ltd. z siedzibą na Cyprze, Petraco Oil Company Ltd. z siedzibą w
Wielkiej Brytanii oraz Neste Oil (Suisse) SA z siedzibą w Szwajcarii. Udział w zaopatrzeniu
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. powyższych dostawców wyniósł odpowiednio:
24,58%, 11,90% oraz 9,25%. Zgodnie z wiedzą Spółki, do dnia publikacji Sprawozdania
Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. pomiędzy Grupą LOTOS S.A.
i żadnym z wyżej wymienionych dostawców nie występowały powiązania formalne.
W 2008 roku wystąpiło dwóch dostawców, których udział w zaopatrzeniu przekroczył 10%
przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Były to firmy: J&S
Service Investment Ltd. z siedzibą na Cyprze oraz Petraco Oil Company Ltd. z siedzibą w
Wielkiej Brytanii, których udział w zaopatrzeniu Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
wyniósł odpowiednio: 33,58% oraz 18,34%. Zgodnie z wiedzą Spółki, pomiędzy Grupą
LOTOS S.A. i żadnym z wyżej wymienionych dostawców nie występowały powiązania
formalne.
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Struktura terytorialna zakupów surowców, towarów i materiałów ropopochodnych Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A.
w tysiącach złotych

01.01.2009 – 31.12.2009

% udział

za okres
Zakupy krajowe

01.01.2008 – 31.12.2008

% udział

za okres
1.121.455

9,6%

974.614

6,9%

Zakupy zagraniczne

10.544.072

90,4%

13.109.181

93,1%

Zakupy razem

11.665.527

100,0%

14.083.795

100,0%
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4.

4.1

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH
UJAWNIONYCH W ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM ORAZ OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ
MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI
SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU

W 2009 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wyniosły
14.321,0 mln zł i były o 12,1% niższe od przychodów w roku 2008 głównie w związku ze
znacznie niższym poziomem średniorocznych notowań produktów naftowych na rynkach
światowych w 2009 roku w porównaniu z 2008 rokiem. Średni poziom notowań cen ropy
Brent dtd w 2009 roku wyniósł 61,67 USD/bbl, tj. o 36,6% mniej niż średnioroczne notowania
ropy Brent dtd w 2008 roku. Średnia cena sprzedaży netto w 2009 roku wyniosła 1.885 zł/t i
była o 274 zł/t, tj. 12,7% niższa od ceny w 2008 roku.
Wolumen sprzedaży produktów i towarów ropopochodnych w 2009 roku wyniósł 7.598,6 tys.
ton i był o 49,8 tys. ton wyższy od wolumenu w roku 2008. W analizowanym roku nastąpił
wzrost wolumenu sprzedaży olejów napędowych (+723,0 tys. ton), olejów bazowych (+8,0
tys. ton) oraz pozostałych produktów rafineryjnych (+13,2 tys. ton). Równocześnie zmniejszył
się wolumen sprzedaży ciężkiego oleju opałowego (-224,0 tys. ton), paliwa bunkrowego (172,6 tys. ton), paliwa JET A-1 (-126,8 tys. ton), gazów płynnych (-45,0 tys. ton), asfaltów (41,1 tys. ton), reformatu (-39,6 tys. ton), benzyn (-27,4 tys. ton), olejów smarowych (-9,4 tys.
ton) oraz lekkiego oleju opałowego (-8,5 tys. ton).
Koszt własny sprzedaży w 2009 roku wyniósł w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
12.750,5 mln zł i obniżył się o 16,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednostkowy koszt
własny w 2009 roku wyniósł 1.678 zł/t, tj. o 17,1% mniej niż w 2008 roku. Większy spadek
jednostkowego kosztu własnego sprzedaży niż spadek średniej ceny sprzedaży spowodował
wzrost wyniku na sprzedaży o 563,0 mln zł do poziomu 1.570,5 mln zł.
Główną przyczyną wzrostu wyniku na sprzedaży w 2009 roku w porównaniu z rokiem
poprzednim była wycena zapasów. Wycena zapasów dokonywana w Grupie Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. metodą średniej ważonej przy rosnącym trendzie cenowym surowca w
2009 roku spowodowała wzrost wyniku na sprzedaży w 2009 roku o 499,3 mln zł, a wycena
zapasów przy malejącym trendzie cenowym w II połowie 2008 roku spowodowała spadek
wyniku na sprzedaży w 2008 roku o 612,1 mln zł. Również, konieczność przeszacowania
zapasów na koniec grudnia 2008 roku i dokonanie odwrócenia odpisu aktualizującego
zapasy w 2009 roku wpłynęły na wysokie dodatnie odchylenie wyniku na sprzedaży 2009
roku od wyniku roku poprzedniego.
Saldo różnic kursowych wynikających ze zmienności kursu walutowego przypisane do
działalności operacyjnej w 2009 roku obciążyło koszt własny sprzedaży kwotą 186,9 mln zł.
W 2008 roku, na skutek gwałtownego osłabienia złotówki w II półroczu, ujemne różnice
kursowe z działalności operacyjnej wyniosły 319,1 mln zł. Fakt ten spowodował dodatnie
odchylenie wyniku na sprzedaży w 2009 roku od wyniku w 2008 roku o 132,2 mln zł.
Równocześnie obok wymienionych czynników i zdarzeń w 2009 roku nastąpił znaczny
spadek cracków dla średnich frakcji z przerobu ropy. Średnia marża rafineryjna z notowań
osiągnęła w 2009 roku poziom 2,94 USD/bbl i była niższa o 59,1% od marży z notowań w
2008 roku wynoszącej 7,18 USD/bbl. Średnioroczna marża z notowań dla Diesla 10 ppm
wyniosła w 2009 roku 75,98 USD/t i była niższa od marży w 2008 roku o 65,6%, dla Gasoil
0,1 wyniosła 57,45 USD/t, tj. spadła o 70,5% i dla Paliwa JET wyniosła 100,37 USD/t, tj. o
62,9% mniej niż w 2008 roku. Spadek marży rafineryjnej spowodował obniżenie wyniku na
sprzedaży w 2009 roku w porównaniu z rokiem 2008 o około 536 mln zł.
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Niższemu poziomowi notowań ropy naftowej w 2009 roku towarzyszył 77,9% spadek
średniego dyferencjału z notowań Brent/Ural z 2,40 USD/bbl w 2008 roku do 0,53 USD/bbl w
analizowanym roku, który spowodował obniżenie wyniku na sprzedaży o około 175 mln zł w
porównaniu z poprzednim rokiem.
Do spadku wyniku na sprzedaży przyczynił się również 33 dniowy postój remontowy w
rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku. Koszty remontu postojowego w kwocie 64,5 mln zł
zostały odniesione w ciężar sprawozdania z pełnego dochodu.
Skonsolidowane koszty sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2009 roku
osiągnęły poziom 726,4 mln zł, tj. o 1,5% niższy niż w roku poprzednim, głównie w związku z
realizacją Pakietu Antykryzysowego. Średni koszt sprzedaży przypadający na 1 tonę
wolumenu wyniósł w 2009 roku 96 zł/t, tj. o 2,1% mniej niż w 2008 roku. Koszty ogólnego
zarządu wyniosły w 2009 roku 357,9 mln zł, tj. były na poziomie o 3,9% wyższym niż w 2008
roku, przede wszystkim na skutek rozszerzonej skali działalności Grupy Kapitałowej, głównie
w obszarze wydobywczym.
Saldo na pozostałej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. było
ujemne i wyniosło w 2009 roku -66,4 mln zł, tj. było o 5,0 mln zł wyższe od ujemnego salda
2008 roku wynoszącego -71,4 mln zł. Uwzględnia ono między innymi odpisy aktualizujące
nakłady poszukiwawcze w segmencie wydobywczym, odpis aktualizujący należności w
związku z utratą kontroli nad spółką KRAK-GAZ Sp. z o.o. , rozwiązaną na dzień 31 grudnia
2009 roku rezerwę na ryzyko gospodarcze związaną z udzielonymi pożyczkami Rafinerii
Nafty „GLIMAR” S.A., zwiększenie odpisu aktualizującego środki trwałe w budowie w
Jednostce Dominującej oraz zrealizowany zysk na sprzedaży praw do emisji CO 2.
Mimo niekorzystnych warunków makroekonomicznych związanych z niską marżą rafineryjną
i niskim dyferencjałem Brent/Ural Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. wykazała w 2009
roku zysk na działalności operacyjnej w wysokości 419,8 mln zł.
Saldo na działalności finansowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2009 roku
wyniosło 689,8 mln zł i było wyższe o 1.047,7 mln zł od ujemnego salda w 2008 roku.
Wysokie dodatnie saldo w 2009 roku związane jest przede wszystkim z zyskami z tytułu
różnic kursowych w wysokości 634,7 mln zł powstałych głównie na skutek przeszacowania
kredytów i pożyczek oraz od transakcji na rachunkach bankowych. Saldo różnic kursowych
w 2008 roku obciążyło działalność finansową Grupy Kapitałowej kwotą 144,0 mln zł.
Dodatkowo, w związku z objęciem konsolidacją spółki Energobaltic Sp. z o.o., w przychody
finansowe 2009 roku odniesiono efekt rozwiązania przez Grupę Kapitałową Petrobaltic S.A.
rezerwy na ryzyko gospodarcze i odpisu aktualizującego aktywa finansowe w spółce
Energobaltic Sp. z o.o. w łącznej kwocie 55,4 mln zł. Ponadto, w związku z nabyciem przez
spółkę Petrobaltic S.A. udziałów spółki Energobaltic Sp. z o.o., w przychody finansowe
odniesiono przeszacowanie do wartości godziwej udziału w Energobaltic Sp. z o.o.
należącego poprzednio do jednostki przejmującej w kwocie 12,5 mln zł.
Saldo przychodów i kosztów finansowych w 2009 roku związane z wyceną i rozliczeniem
transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe wyniosło 1,5 mln zł.
Łączna nadwyżka dodatniego rozliczenia instrumentów pochodnych za 2009 rok w
wysokości 216,0 mln zł dotyczy: transakcji zabezpieczających poziom marży rafineryjnej (full
barrel swap) w kwocie 123,2 mln zł, transakcji forward zabezpieczających poziom kursów
walutowych w kwocie 88,3 mln zł oraz rozliczenia pozostałych transakcji (futures, FRA, IRS,
opcje) w łącznej kwocie 4,5 mln zł.
Efekt wyceny otwartych transakcji terminowych przypisany został w koszty finansowe 2009
roku w wysokości –214,5 mln zł w tym: z tytułu transakcji zabezpieczających poziom marży
rafineryjnej (full barrel swap) w kwocie -105,4 mln zł, z tytułu wyceny transakcji forward
zabezpieczających poziom kursów walutowych w kwocie -98,5 mln zł oraz z tytułu wyceny
pozostałych transakcji (futures, FRA, IRS) w łącznej kwocie -10,6 mln zł.
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Saldo rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających w 2008 roku było ujemne i wyniosło
-247,2 mln zł.
Zysk netto Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. z działalności kontynuowanej za 2009 rok
wyniósł 911,8 mln zł, a zysk akcjonariuszy Jednostki Dominującej osiągnął poziom 900,8 mln
zł.
4.2

SPRAWOZDANIE Z POZYCJI FINANSOWEJ

Na dzień 31 grudnia 2009 roku suma bilansowa Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
wyniosła 15.062,5 mln zł, co oznacza wzrost w ciągu 2009 roku o 2.874,9 mln zł.
Stan aktywów trwałych wzrósł w 2009 roku o 2.828,7 mln zł i stan aktywów obrotowych
wzrósł się o 49,7 mln zł. W okresie 2009 roku wzrosły stany rzeczowych aktywów trwałych o
3.829,4 mln zł głównie na skutek: wzrostu stanu środków trwałych w budowie związanych z
Programem 10+ w Jednostce Dominującej, w związku z nakładami na zagospodarowanie
złoża YME na Morzu Północnym oraz z objęciem konsolidacją spółki Energobaltic Sp. z o.o.
Również zwiększył się o 33,3 mln zł stan wartości niematerialnych (głównie w związku z
koncesjami na działania poszukiwawcze spółki LOTOS Exploration & Production Norge AS),
stan długoterminowych aktywów finansowych o 36,7 mln zł (między innymi w związku z
wyższą długoterminową częścią dodatniej wyceny instrumentów finansowych), poziom
inwestycji w jednostkach stowarzyszonych o 29,2 mln zł (związany z wyceną udziałów w
jednostce stowarzyszonej GK AB Geonafta, z uwzględnieniem zmian w strukturze
akcjonariatu spółki AB Geonafta, wcześniej AB „Naftos Gavyba”), stan pozostałego majątku
trwałego o 5,2 mln zł oraz wartość firmy o 1,1 mln zł. Równocześnie zmniejszył się stan
zaliczek na środki trwałe w budowie o 1.047,2 mln zł (głównie w związku z postępującym
stopniem zaawansowania prac związanych z Programem 10+, z 55,95% na koniec 2008
roku do 94,47% na koniec 2009 roku), aktywów z tytułu podatku odroczonego o 57,9 mln zł
oraz stan inwestycji w nieruchomości o 1,1 mln zł.
W analizowanym okresie nastąpił również wzrost poziomu zapasów o 575,9 mln zł w
związku ze wzrostem cen ropy i produktów naftowych na koniec IV kwartału 2009 roku w
porównaniu z cenami z końca 2008 roku oraz wzrostem wymaganej Ustawą masy zapasów
obowiązkowych. W związku ze wzrostem cen produktów w okresie 2009 roku nastąpił wzrost
o 172,0 mln zł stanu należności z tytułu dostaw i innych. Równocześnie zmniejszył się o
258,9 mln zł stan krótkoterminowych aktywów finansowych (głównie na skutek niższej
krótkoterminowej części dodatniej wyceny instrumentów finansowych ) oraz o 68,7 mln zł
stan należności z tytułu podatku dochodowego głównie w Jednostce Dominującej. Spadek o
350,7 mln zł stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest efektem przede wszystkim
poniesionych nakładów inwestycyjnych. Krótkoterminowe aktywa finansowe na koniec 2009
roku osiągnęły poziom 47,0 mln zł i w większości dotyczą transakcji zabezpieczających.
W strukturze aktywów wzrósł udział aktywów trwałych z 58,3% w 2008 roku do 65,9% na
koniec 2009 roku.
Stan kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 6.713,8 mln zł, tj. wzrósł o
928,1 mln zł w ciągu 2009 roku, na skutek wzrostu o 923,9 mln zł zysków zatrzymanych,
wzrostu o 340,4 mln zł kapitału zapasowego i o 16,2 mln zł kapitału podstawowego, w
związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A oraz wzrostu o 6,8 mln
zł stanu różnic kursowych z przeliczenia. Równocześnie obniżył się o 359,2 mln zł poziom
udziałów niekontrolujących w wyniku rozliczenia przejęcia 30,32% akcji spółki Petrobaltic
S.A., 5% akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. i 5% akcji spółki LOTOS Jasło S.A. od
udziałów niekontrolujących.
Stan zobowiązań długoterminowych w ciągu 2009 roku wzrósł o 1.753,7 mln zł, głównie na
skutek wzrostu o 1.530,3 mln zł poziomu kredytów i pożyczek długoterminowych związanych
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przede wszystkim z realizacją Programu 10+, wzrostu o 124,0 mln zł pozostałych
zobowiązań finansowych (w związku z ujęciem zobowiązań z tytułu leasingu w kwocie 80,3
mln zł oraz wyższej o 43,7 mln zł długoterminowej części ujemnej wyceny instrumentów
finansowych), wzrostu o 49,1 mln zł rezerwy na podatek odroczony oraz wzrostu o 43,0 mln
zł stanu rozliczeń międzyokresowych biernych i pozostałych zobowiązań. Poziom
zobowiązań długoterminowych wyniósł na koniec 2009 roku 5.629,7 mln zł, w tym stan
oprocentowanych kredytów i pożyczek wyniósł 4.942,6 mln zł.
Stan zobowiązań krótkoterminowych wyniósł na koniec grudnia 2009 roku 2.719,0 mln zł i
wzrósł w okresie 2009 roku o 193,1 mln zł, przede wszystkim na skutek wzrostu o 251,1 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 31 grudnia 2009 roku
758,5 mln zł.
W strukturze pasywów zmniejszył się udział kapitałów własnych z 47,5% na koniec 2008
roku do 44,6% na koniec 2009 roku. Udział zobowiązań długoterminowych zwiększył się o
5,6 punktów procentowych.
4.3

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 31 grudnia 2009
roku uwzględniający zadłużenie w rachunkach bieżących wyniósł -148,6 mln zł i zmniejszył
się w ciągu 2009 roku o 487,0 mln zł.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2009 roku wyniosły 694,5 mln zł, co
oznacza wzrost o 382,8 mln zł w porównaniu z rokiem 2008. Na zwiększenie przepływów
środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 2009 roku wpłynęły: zysk netto w
wysokości 911,8 mln zł, zwiększenie stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych
biernych o 692,7 mln zł, amortyzacja na poziomie 284,8 mln zł, korekta straty z tytułu
działalności inwestycyjnej w kwocie 231,0 mln zł, odsetki i dywidendy w wysokości 36,9 mln
zł, zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych o 19,0 mln zł oraz dodatnie
saldo podatku dochodowego bieżącego okresu i zapłaconego w wysokości 10,5 mln zł. Do
czynników zmniejszających wartość przepływów operacyjnych w analizowanym roku należą:
zwiększenie stanu zapasów o 575,8 mln zł, korekty z tytułu dodatnich różnic kursowych w
kwocie 455,9 mln zł, korekty wynikające z rozliczenia instrumentów finansowych na poziomie
216,0 mln zł, zwiększenie stanu należności o 187,5 mln zł, zmniejszenie stanu rezerw o 48,8
mln zł oraz udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności w wysokości 8,2 mln zł.
Saldo środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w 2009 roku wyniosło -3.339,7 mln zł
i w porównaniu z 2008 rokiem, w którym wynosiło ono -2.417,1 mln zł, zmieniło się o -922,6
mln zł. Ujemne saldo przepływów środków pieniężnych w 2009 roku związane jest głównie z
wydatkami na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych na poziomie 3.072,7 mln zł
oraz wydatkami z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie w wysokości 258,6 mln zł.
W 2009 roku Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. wykazała duże dodatnie saldo
przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej w wysokości 2.155,8 mln zł, tj.
większe o 192,7 mln zł od salda w roku 2008. Wzrost ten jest następstwem przede
wszystkim wpływów z tytułu zaciągniętych w 2009 roku kredytów i pożyczek, które po
zmniejszeniu o wydatki z tytułu ich spłaty oraz o zapłacone odsetki wyniosły 1.951,3 mln zł.
Dodatkowo przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej zwiększone zostały o
korekty wynikające z rozliczenia instrumentów finansowych w wysokości 216,0 mln zł.
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4.4

OCENA CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYCH
WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI
Ciągły spadek marży rafineryjnej z notowań, od średniokwartalnej marży w I kwartale
2009 roku wynoszącej 4,19 USD/bbl do 0,93 USD/bbl w IV kwartale 2009 roku. W
ostatnim (52) tygodniu roku 2009 wyniosła ona 0,23 USD/bbl.
Bardzo niekorzystny dyferencjał Brent/Ural, którego średnioroczny poziom w 2009
roku wyniósł 0,53 USD/bbl, tj. ponad 4,5 krotnie mniej niż w roku 2008.
Realizacja Pakietu Antykryzysowego zapewniającego realizację najistotniejszych
programów inwestycyjnych oraz zapewnienie płynności.
Uruchomienie instalacji destylacji atmosferyczno-próżniowej (CDU/VDU), która jest
najważniejszym elementem Programu 10+. Dzięki niej wzrośnie nie tylko wielkość
przerobu, ale też intensywność wykorzystania surowca.
Planowy 33-dniowy remont postojowy w rafinerii w Gdańsku.
Rozwiązanie przez Grupę Kapitałowa Petrobaltic S.A. rezerw na ryzyka gospodarcze
i odpisu aktualizującego aktywa finansowe w związku z objęciem konsolidacją spółki
Energobaltic Sp. z o.o.
Zawiązanie odpisu aktualizującego nakłady na środki trwałe w budowie.

5.

OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI A WCZEŚNIEJ
PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA ROK 2009

Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. nie publikowała prognoz skonsolidowanych wyników
finansowych na 2009 rok.
6.

OCENA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

W okresie objętym sprawozdaniem Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. wykazywała pełną
zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań wobec innych podmiotów.
Saldo kredytów w rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło 510,7 mln zł.
Szczegółowa struktura zadłużenia kredytowego została przedstawiona w Nocie 30
Dodatkowych informacji i objaśnień do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku.
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Syntetyczną ocenę 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

2009

2008

419 793

-145 828

2,93%

-0,89%

1 109 608

-503 700

7,75%

-3,09%

911 812

-389 415

6,37%

-2,39%

13,58%

-6,73%

6,05%

-3,20%

Płynność bieżąca (6)

1,89

2,01

Płynność szybka (7)

0,77

1,04

Rotacja należności (w dniach) (8)

34,11

29,35

Rotacja zobowiązań (w dniach) (9)

25,56

23,87

2 407 356

2 550 782

Udział kapitału pracującego w całości aktywów (11)

15,98%

20,93%

Zadłużenia ogółem (12)

55,43%

52,53%

124,35%

110,65%

Wynik operacyjny (w tys. złotych)
Marża wyniku operacyjnego (1)
Wynik przed opodatkowaniem (w tys. złotych)
Rentowność/deficytowość sprzedaży brutto (2)
Wynik netto (w tys. złotych)
Rentowność/deficytowość sprzedaży netto (3)
Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE (4)
Stopa zwrotu z aktywów ROA (5)

Kapitał pracujący (10)

Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego (13)

(1) wynik operacyjny/sprzedaż netto
(2) wynik przed opodatkowaniem/sprzedaż netto
(3) wynik netto/sprzedaż netto
(4) wynik netto/wartość kapitału własnego na koniec okresu
(5) wynik 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)*365
(9) (średnie zobowiązania z tytułu dostaw i usług/koszt własny sprzedaży)*365
(10) aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe
(11) kapitał pracujący/aktywa
(12) zobowiązania ogółem/aktywa
(13) zobowiązania ogółem/kapitał własny

Analiza powyższych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie w 2009 roku
następujących zmian:
znaczny wzrost wskaźników rentowności, które w 2008 roku na skutek straty
operacyjnej, przed opodatkowaniem i netto były ujemne,

42

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
ZA ROK 2009

spadek wskaźnika płynności bieżącej (-6,2%) na skutek wyższego wzrostu stanu
zobowiązań krótkoterminowych (+7,6%) niż wzrostu poziomu aktywów obrotowych
(+1,0%); znaczny (-25,7%) spadek płynności szybkiej w związku ze wzrostem o
23,5% stanu zapasów na koniec 2009 roku na skutek wyższych notowań ropy i
produktów naftowych pod koniec 2009 roku w porównaniu do notowań pod koniec
2008 roku, wzrostu masy zapasów obowiązkowych oraz rozwiązania w Grupie
LOTOS S.A. utworzonego w 2008 roku odpisu aktualizującego zapasy,
wzrost wskaźników efektywności: wzrost wskaźnika rotacji należności o 4,8 dnia z
powodu wzrostu (2,1%) średniego stanu należności z tytułu dostaw i usług, przy
równoczesnym spadku (-12,1%) przychodów ze sprzedaży; wzrost o 1,7 dnia
wskaźnika rotacji zobowiązań z powodu mniejszego spadku (-10,7%) średniego
stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług niż spadku (-16,6%) kosztu własnego
sprzedaży,
spadek o 5,6% kapitału pracującego w związku z wyższym (+193,1 mln zł) wzrostem
zobowiązań krótkoterminowych od wzrostu (+49,7 mln zł) aktywów obrotowych oraz
spadek jego udziału w całości aktywów,
wzrost wskaźników zadłużenia: wzrost o 2,9 punkty procentowe wskaźnika
zadłużenia ogółem i o 13,7 punkty procentowe wskaźnika zobowiązań do kapitału
własnego, głównie w
związku ze wzrostem o 45,5% poziomu zadłużenia
kredytowego.
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7.

7.1

GŁÓWNE INWESTYCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I
SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH
INWESTYCJE RZECZOWE

INWESTYCJE O CHARAKTERZE RZECZOWYM GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A. W ROKU 2009
(W TYS. ZŁOTYCH)
Środki trwałe w budowie oraz zakup środków trwałych i wartości
niematerialnych, w tym:

Nakłady poniesione
01.01.2009 - 31.12.2009

Roboty budowlano - montażowe

1.195.522

Kompletacja dostaw - zakupy

2.059.623

Zakupy wartości niematerialnych i prawnych

52.269

Pozostałe nakłady

736.745

Zaliczki na środki trwałe w budowie

258.581

Rozliczone zaliczki
Razem

7.2

(1.305.765)
2.996.975

INWESTYCJE O CHARAKTERZE KAPITAŁOWYM

Nabycie udziałów w LOTOS Petrobaltic S.A. LOTOS Jasło S.A. LOTOS Czechowice
S.A.
W dniu 30 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy
LOTOS S.A. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 113.700.000,00
zł do kwoty 129.873.362 zł poprzez emisję 16.173.362 szt. nowych akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, które zostaną zaoferowane
akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, w drodze subskrypcji prywatnej, w trybie art. 431 §2
pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z pozbawieniem pozostałych akcjonariuszy prawa
poboru nowych akcji serii C. Ww. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy
LOTOS S.A. zdecydowało, iż ww. akcje zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi
w postaci należących do Skarbu Państwa:
a)

2.801.400 szt. akcji LOTOS Petrobaltic S.A.

b)

375.000 szt. akcji LOTOS Czechowice S.A.

c)

300.000 szt. akcji LOTOS Jasło S.A.

Dnia 9 lipca 2009 roku doszło do podpisania umowy dotyczącej objęcia przez Skarb
Państwa akcji Grupy LOTOS S.A. W zamian Skarb Państwa przekazał Grupie LOTOS S.A.
wkłady niepieniężne w postaci 2.801.400 szt. akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A., 375.000
szt. akcji LOTOS Czechowic S.A. oraz 300.000 szt. akcji LOTOS Jasło S.A. Dnia 17 lipca
2009 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenie kapitału
zakładowego Grupy LOTOS S.A.
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LOTOS Petrobaltic S.A. / LOTOS Exploration & Production Norge AS
W dniu 20 stycznia 2009 r. miało miejsce podniesienie przez LOTOS Petrobaltic S.A.
kapitału zakładowego w spółce LOTOS E&P Norge AS, poprzez objęcie 240 000 000 akcji
za cenę 1NOK/akcja równą cenie nominalnej tj. łącznie o kwotę 240 000 000 NOK. W dniu
26 lutego 2009 r. Norweski Rejestr Przedsiębiorców Bronnoysundregistrene zarejestrował
przedmiotowe podwyższenie kapitału.
LOTOS Jasło S.A.
W 2009 roku LOTOS Jasło S.A. kontynuowało proces wykupu akcji spółki "PLASTEKOL
Organizacja Odzysku" S.A. W 2009 roku Spółka nabyła 120 szt. akcji uzyskując udział w
kapitale zakładowym Spółki 95,5%.
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. nabycie udziałów od udziałowców w celu
umorzenia
W dniu 20 listopada 2009 roku dotychczasowi wspólnicy spółki LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o. zbyli na jej rzecz posiadane udziały, tj.:
- Grupa LOTOS S.A. - 9.400 udziałów z posiadanych 9.500,
- LOTOS Czechowice S.A. - wszystkie 12.314 udziałów,
- LOTOS Jasło S.A. - wszystkie 9.866 udziałów,
- LOTOS Serwis Sp. z o.o. - wszystkie 2.834 udziały,
- Partner Holding Management Sp. z o.o. - wszystkie 100 udziałów.
W wyniku pow. transakcji struktura udziałowców w Spółce jest następująca: Spółka posiada
99,71% swoich udziałów, Grupa LOTOS S.A. 0,29% udziałów. Spółka LOTOS Park
Technologiczny Sp. z o.o. nabyła udziały własne w celu ich umorzenia (umorzenie
dobrowolne) w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
Nabycie udziałów w Energobaltic Sp. z o.o.
LOTOS Petrobaltic S.A. realizując strategię przejęcia kontroli operacyjnej nad Spółką wraz
ze wspólnikiem Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. w dniu 29 października
2009 roku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wspólnicy podwyższył kapitał
zakładowy Spółki o kwotę 30.334.500 zł, to jest z kwoty 14.701.500 zł do kwoty 45.036.000
zł poprzez utworzenie 3.745 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości
nominalnej 8.100 zł każdy. Wspólnik Spółki PTS Hydromex sp. z o.o. zrzekł się prawa
pierwszeństwa do objęcia nowo tworzonych udziałów w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego, w związku z czym Wspólnik PTS Hydromex sp. z o.o. posiadał 217 udziałów
po 8.100 zł każdy, o łącznej wartości 1.757.700 zł.
W dniu 23 listopada 2009 roku zgodnie z Umową przeniesienia własności udziałów Wspólnik
PTS Hydromex Sp. z o.o. zbył na rzecz Stablewood Power Ventures Ltd całość swoich
udziałów w Spółce Energobaltic sp. z o.o. Natomiast w dniu 27 listopada 2009 roku Wspólnik
LOTOS Petrobaltic S.A. nabył całość udziałów w Spółce Energobaltic sp. z o.o. należących
do Stablewood Power Ventures Ltd oraz Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd.
LOTOS Petrobaltic S.A. z dniem 27 listopada 2009 roku stał się właścicielem 5.560
udziałów, stanowiących 100% udziałów w Energobaltic Sp. z o.o., a Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku w dniu 25 stycznia 2010 roku wydał postanowienie o wpisie w Krajowym
Rejestrze Sądowym zmian właścicielskich w Spółce.
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8.

OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH
ŚRODKÓW.

W 2009 roku Grupy LOTOS S.A. oraz spółki wchodzące w skład jej Grupy Kapitałowej
finansowały inwestycje ze środków własnych oraz zewnętrznych.
Pozyskane finansowanie zewnętrzne oraz środki własne Grupy LOTOS S.A. oraz spółek
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej pokrywają zapotrzebowanie związane z
realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.
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9.

CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW
ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A., ORAZ
OPIS PODSTAWOWYCH RYZYK I ZAGROŻEŃ

9.1

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY
KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.

Kluczowymi czynnikami zewnętrznymi istotnymi dla rozwoju Grupy LOTOS S.A. są:
-

-

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

Kluczowymi czynnikami wewnętrznymi istotnymi dla rozwoju Grupy LOTOS S.A. są:
-

-

-

9.2

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.
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.
Dalszy rozwój detalicznej sieci sprzedaży paliw – realizacja programu rozwoju
sieci stacji jest podstawowym elementem budowy pozycji rynkowej w obszarze
detalicznej sprzedaży paliw pod marką LOTOS. W szczególności istotne będą
działania restrukturyzacyjne mające na celu poprawę efektywności sieci stacji paliw.
CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ Z OKREŚLENIEM STOPNIA NARAŻENIA NA NIE
EMITENTA

Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. prowadzi swoją działalność w otoczeniu i warunkach,
które niosą ze sobą liczne ryzyka. Ryzyka te są identyfikowane i oceniane w różnych
obszarach działalności, a następnie podejmowane są decyzje co do dalszych działań z nimi
związanych.
W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyka operacyjne, finansowe i
rynkowe nie uległy znacznym zmianom, w dużej mierze nadal występują i na bieżąco są
monitorowane.
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Ryzyka związane ze strategią rządu odnośnie sektora naftowego (ryzyka prawne o
charakterze strategicznym)
W ramach prowadzonych analiz strategicznych Grupa LOTOS na bieżąco monitoruje
kierunki polityki Unii Europejskiej. Badanie projektów dyrektyw a następnie samych dyrektyw,
pozwala na zdobywanie wiedzy o prawdopodobnym otoczeniu prawnym z wieloletnim
wyprzedzeniem, przed implementowaniem rozwiązań unijnych do prawa polskiego.
Grupa LOTOS współpracuje z organami administracji państwowej odpowiedzialnymi za
strategie rządu dla sektora naftowego.
Ponadto Grupa LOTOS bierze udział w opiniowaniu krajowych projektów aktów prawnych
oraz obowiązujących aktów prawnych z obszaru będącego przedmiotem jej zainteresowania
zwłaszcza w zakresie przepisów dotyczących zapasów obowiązkowych ropy i paliw oraz
biokomponentów i biopaliw. Przedmiotowe opinie sporządzane są zarówno bezpośrednio jak
i poprzez organizacje, w których Grupa LOTOS jest członkiem.
W obszarze biopaliw i biokomponentów dominuje ryzyko związane z bardzo powolnym
procedowaniem stosownych polskich organów administracyjnych nad przyjęciem do
rozwiązań krajowych zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/30/WE z
dnia 23 kwietnia 2009r. umożliwiających stosowanie zwiększonych ilości biokomponentów w
paliwach normatywnych (B7, E10). Do obszarów ryzyka można też zaliczyć niepewność co
do szczegółowego zakresu regulacji, które zostaną przyjęte w rozwiązaniach krajowych przy
implementacji dyrektyw pakietu energetycznego, a zwłaszcza dyrektywy 2009/28/WE w
zakresie zrównoważonego rozwoju.
Istotnym czynnikiem ryzyka jest również zamiar ustalenia wyższych progów Narodowych
Celów Wskaźnikowych (NCW) na następne lata przy braku polskich rozwiązań
legislacyjnych umożliwiających realizację tych progów, co może prowadzić bądź do zapłaty
kar za brak realizacji NCW bądź do takich działań, które prowadząc do wykonania NCW
będą gospodarczo szkodliwe.
W obszarze zapasów obowiązkowych niepewny jest kierunek regulacji przepisów w tym
zakresie. Nieznany jest czas rozpoczęcia ewentualnego procesu przejmowania zapasów
obowiązkowych od firm funkcjonujących na rynku przez odpowiednie agendy rządowe oraz
jego tempo.
Odrębnym zarysowującym się ryzykiem może być niedobór w przyszłości pojemności na
magazynowanie zapasów obowiązkowych w szczególności ropy naftowej.
Ryzyka związane ze zmianami i interpretacjami prawa podatkowego
W otoczeniu prawnym, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza 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 LOTOS S.A., na rodzaj podejmowanych działań oraz
na wielkość zobowiązań podatkowych. W związku z nieustannymi zmianami przepisów,
które bardzo często są niespójne, skomplikowane i niezgodne w wielu miejscach z
regulacjami wspólnotowymi oraz sposobu stosowania przepisów już istniejących zostały
wdrożone wewnętrznych procedury, których celem jest przestrzeganie wymogów prawa oraz
identyfikacja i minimalizacja ryzyka podatkowego, a także jego wpływu na sprawozdania
finansowe Grupy LOTOS S.A. Istnieje konieczność bieżącego monitorowania zmian
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przepisów podatkowych, jak również aktywne reagowanie na te zmiany poprzez
odpowiednie dostosowanie wewnętrznych systemów rozliczeń podatkowych.
Częste zmiany w regulacjach dotyczących podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług
(VAT), podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz ubezpieczeń społecznych skutkują brakiem odniesienia do utrwalonych regulacji lub do
precedensów prawnych. Pojawiające się niezgodności interpretacji Ministra Finansów z
rozstrzygnięciami sądów administracyjnych powodują brak możliwości przewidzenia
jednolitych skutków podatkowych dla konkretnych transakcji.
Często występujące różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych
zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi a
przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów, w
transakcjach zagranicznych prowadzą do utraty wiarygodnego partnera biznesowego.
Skutkiem takiego stanu może być także rezygnacja z zyskownych przedsięwzięć i transakcji
w imię zapewnienia bezpieczeństwa Spółki na gruncie przepisów prawa podatkowego.
Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej w
Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie
podatkowym.
Dodatkowymi czynnikami powodującymi konieczność odpowiedniego zarządzania ryzykiem
w ramach podatków są wysokie potencjalne kary przewidziane w razie popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia skarbowego oraz ogólnie pro fiskalne podejście polskich
władz skarbowych. Prowadząc działalność gospodarczą, należy uwzględnić fakt, że na
skutek mylnej interpretacji zawiłego prawa, błędu pracownika, czy też niekompetencji
urzędniczej, można w niezamierzony sposób spowodować zaległość podatkową. Organy
podatkowe zgodnie ze swoimi kompetencjami mogą przeprowadzić kontrole i weryfikować
zapisy operacji gospodarczych ujęte w księgach rachunkowych w ciągu 5 lat od zakończenia
roku podatkowego, w którym złożono deklaracje podatkowe.
Ryzyka o charakterze finansowym
W Grupie LOTOS funkcjonuje Komitet Zarządzania Ryzykiem Finansowym, który jest
odpowiedzialny za nadzór oraz koordynację procesu zarządzania ryzykiem finansowym w
Grupie LOTOS. Głównym celem działań w tym zakresie jest:
ograniczenie zmienności przepływów pieniężnych,
zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji celów budżetowych i strategicznych,
zapewnienie krótkoterminowej płynności finansowej,
maksymalizacja wyniku na zarządzaniu ryzykiem rynkowym przy założonym poziomie
ryzyka,
wsparcie przedsięwzięć mających na celu organizację finansowania działalności
inwestycyjnej.
Szczególne znaczenie dla funkcjonowania Grupy LOTOS ma zarządzanie ryzykiem cen
surowców i produktów naftowych. Koncepcja zarządzania ryzykiem cen surowców i
produktów naftowych obejmuje okres do końca 2010r., co jest zbieżne z horyzontem
realizacji Programu 10+. W związku z projektem organizacji działalności tradingowej w
Grupie LOTOS zarządzanie ryzykiem cen surowców i produktów naftowych będzie dalej
rozwijane.
Ponadto przedmiotem prac ww. Komitetu jest zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do
emisji dwutlenku węgla (CO2), które odbywa się zgodnie z założeniami zawartymi w
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„Strategii zarządzania ryzykiem cen uprawnień do emisji CO 2 w Grupie LOTOS S.A.” i
zgodnie z poszczególnymi fazami Protokołu z Kioto obecnie obejmuje horyzont zarządzania
do końca 2012 roku.
Zarządzanie ryzykiem walutowym odbywa się zgodnie z założeniami zawartymi w
„Strategii zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie LOTOS S.A.”, a horyzont zarządzania
jest wyznaczany zgodnie z rolowanym okresem planowania.
Naturalną walutą rynku, na którym działa Grupa LOTOS, jest dolar amerykański (USD).
Waluta ta jest używana w kwotowaniach cen rynkowych ropy i produktów naftowych. W
związku z tym z tytułu działalności operacyjnej Grupa LOTOS ma strukturalnie długą pozycję
w USD. Z tego też względu uznano, że najwłaściwszą walutą do zaciągania i spłaty
długoterminowych kredytów na finansowanie Programu 10+ jest USD.
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – wynika z przewidywanego harmonogramu
ciągnięć i spłat kredytu na finansowanie zapasów i finansowanie Programu 10+. Ryzyko
stopy procentowej dotyczy wysokości odsetek ustalanych na podstawie zmiennej stopy
LIBOR USD.
Zarządzanie ryzykiem płynności w Grupie polega na monitorowaniu prognozowanych
przepływów pieniężnych, dostępnych źródeł finansowania, następnie dopasowywaniu
zapadalności aktywów i pasywów, analizie kapitału obrotowego i utrzymywaniu dostępu do
różnych źródeł finansowania.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym partnerów transakcji finansowych odbywa się
poprzez bieżący monitoring ekspozycji kredytowej w stosunku do przyznanych limitów.
Partnerzy transakcji muszą posiadać odpowiedni rating przyznany przez wiodące agencje
ratingowe bądź posiadać gwarancje instytucji spełniających wymóg minimalnego ratingu.
Grupa LOTOS zawiera transakcje finansowe z renomowanymi firmami o dobrej zdolności
kredytowej.
W zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym partnerów transakcji niefinansowych
Grupa poddaje wszystkich klientów, którzy wnioskują o przyznanie kredytów kupieckich,
procedurom weryfikacji ich wiarygodności finansowej. W zależności od oceny tej
wiarygodności przyznawane są odpowiednie limity. Kwestie oceny kontrahentów oraz
przyznawania im limitów są rozstrzygane przez Komitety Kredytowe funkcjonujące w
spółkach Grupy Kapitałowej.
W związku z obecną sytuacją makroekonomiczną spowodowaną globalnym spowolnieniem
światowej gospodarki Zarząd Grupy LOTOS podjął decyzję o zintensyfikowaniu działań,
które służą zapewnieniu płynności Spółki. Wprowadzony na początku 2009r. Pakiet
Antykryzysowy przyniósł już znaczne oszczędności i poprawę przepływów pieniężnych.
Realizacja tego Pakietu jest kontynuowana w roku 2010.
Zasady i instrumenty zarządzania ryzykiem finansowym oraz wpływ najistotniejszych
czynników ryzyka na kształtowanie się poszczególnych pozycji wyników finansowych zostały
przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w części dodatkowe
informacje i objaśnienia.
Ryzyka związane z działalnością poszukiwawczo-wydobywczą
Z uwagi na światowe spowolnienie gospodarcze strategia rozwoju segmentu poszukiwań i
wydobycia ropy naftowej oraz plany jej realizacji mogą zostać zweryfikowane z uwagi na
konieczność ich dostosowania do warunków funkcjonowania gospodarki.
Jako potencjalne ryzyka w obszarze poszukiwań i wydobycia wskazać można:
ryzyko poszukiwawcze dla zasobów potencjalnych,
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ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego,
zmienność warunków rynkowych w zakresie cen ropy oraz kursów dolara amerykańskiego
i euro,
ryzyka eksploatacyjne, związane z wydobyciem węglowodorów,
niską skuteczność działalności pomocniczej, wspierającej procesy wydobywcze,
ryzyko związane z realizacją procesów związanych z zagospodarowaniem złóż.
Jednocześnie należy podkreślić, iż w obszarze działalności poszukiwawczo-wydobywczej na
bieżąco podejmowane są działania prewencyjne polegające między innymi na stałym
monitoringu rynku oraz czynników makroekonomicznych, bieżącej ocenie realizowanych
projektów oraz podejmowaniu decyzji na podstawie wcześniejszych analiz geologicznozasobowych.
Ryzyka związane z zapewnieniem surowców
w Grupie LOTOS kontynuuje się działania związane z przyjętą strategią dywersyfikacji
dostaw ropy naftowej, koncentrując się na dwóch najważniejszych aspektach tego celu
strategicznego:
bezpieczeństwie dostaw ropy naftowej: udrożnieniu alternatywnego kanału dostaw ropy
naftowej poprzez stałą obecność na międzynarodowym rynku ropy, regularne
kontraktowanie dostaw różnych gatunków ropy z morza – z jednoczesnym stworzeniem
możliwości radykalnego zwiększenia ich udziału w całości dostaw ropy do rafinerii w
przypadku zagrożenia ciągłości dostaw z kierunku podstawowego,
poprawie konkurencyjności – poprzez pełne wykorzystanie lokalizacji rafinerii w Gdańsku
(rafineria nadmorska) i możliwość otrzymywania dostaw surowca przez dwa niezależne
od siebie kanały: ropy rosyjskiej poprzez rurociąg „Przyjaźń” oraz różnych gatunków ropy
dostępnej poprzez Naftoport. Odpowiedni dobór gatunków rop wynika z prowadzonej w
sposób ciągły optymalizacji.
Ryzyka związane z działalnością operacyjną
Ryzyka związane z realizacją Programu 10+
Z uwagi na fakt, że realizacja Projektu 10+ powoli zbliża się ku końcowi, w miarę upływu
czasu związane z nim ryzyka ulegają zmniejszeniu. Niemniej jednak ryzyka te nadal są
monitorowane i kontrolowane. Należą do nich między innymi:
dostarczenie/zamontowanie wadliwych urządzeń i materiałów, pociągające za sobą
konieczność napraw i wymian, wzrost kosztów i opóźnienia,
upadek (bankructwo) podwykonawców, spowodowany różnymi zjawiskami
wywołanymi kryzysem światowym – skutkujący opóźnieniem w realizacji inwestycji,
przepadkiem wpłat i koniecznością zakupu dodatkowych materiałów,
awarie budowlane spowodowane trudnymi warunkami realizacji prac lub
nieprzestrzeganiem procedur – skutkujące wstrzymaniem prac oraz opóźnieniem i
przekroczeniem budżetu,
nieosiągnięcie pełnych parametrów procesowych uruchamianych instalacji z powodu
ukrytych wad projektowych – skutkujące dodatkowymi kosztami doprowadzenia
instalacji do podstawowych parametrów projektowych bądź utraconymi zyskami,
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wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych – skutkujące opóźnieniami i
uszkodzeniami zainstalowanych urządzeń,
protesty i zastrzeżenia osób lub instytucji zewnętrznych, spowodowane np.
oddziaływaniem inwestycji na środowisko/otoczenie – skutkujące wstrzymaniem prac
i opóźnieniami bądź wstrzymaniem decyzji administracyjnych,
wypadki spowodowane trudnymi warunkami pracy lub dużym natężeniem prac na
tym samym terenie lub nieprzestrzeganiem zasad BHP,
okresowe wstrzymanie kredytowania – skutkujące wstrzymaniem prac z powodu
braku środków.
ryzyko związane ze wzmocnieniem kursu Euro (część kontraktów zawarto w tej
walucie)
Ryzyka środowiskowe
Z działalnością operacyjną Grupy LOTOS wiążą się określone ryzyka środowiskowe, wśród
których najważniejsze to:
ryzyko niespełnienia wymogów i przepisów prawa środowiskowego (krajowego i
wspólnotowego)
ryzyko związane z brakiem uprawnień do emisji CO 2
ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka związanego z niespełnieniem przepisów prawa
krajowego i wspólnotowego jest minimalizowane poprzez ciągłe monitorowanie wymogów
prawa środowiskowego, sprawne jego wdrażanie oraz aktywne i efektywne uczestnictwo w
procesie legislacyjnym aktów prawnych. Zidentyfikowane wymogi prawne w zakresie
ochrony środowiska w formie informacji bądź nakazu przekazywane są do wszystkich miejsc
w Grupie Kapitałowej, których zapisy tego prawa dotyczą. Proces uzyskiwania wszelkich
pozwoleń realizowany jest z odpowiednim zapasem czasowym uwzględniającym ryzyko
przedłużenia się postępowania administracyjnego, gwarantując uzyskanie odpowiedniego
dokumentu w terminie lub z pewnym wyprzedzeniem.
Zarządzanie ryzykiem w zakresie zmian legislacyjnych obejmuje również działania związane
z pozyskaniem dostatecznej ilości uprawnień w danym okresie dla instalacji uczestniczących
we wspólnotowym systemie handlu emisjami CO 2 oraz nowych, które Spółka realizuje w
ramach Programu 10+. Progresywne przekazywanie do użytkowania nowych instalacji
wymaga dodatkowych limitów emisji, które mogą być przyznane po udokumentowaniu
osiągnięcia przez nowe lub zmodernizowane urządzenia pełnych zdolności produkcyjnych i
zakończenia procesu rozruchu.
Obniżanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń bądź minimalizacji skutków
zaistnienia sytuacji niepożądanych związanych z wystąpieniem awarii przemysłowej
skutkującej ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do powietrza, wód i/lub gruntu
osiągane jest poprzez całkowitą identyfikację i aktualizację ryzyk środowiskowych oraz
opracowane sposobu likwidacji skutków potencjalnych awarii technologicznych. Na terenie
zakładu stosowane są badania prewencyjne diagnozujące stan techniczny urządzeń jak
również liczne i najnowsze techniki ostrzegania i zabezpieczania przed powstaniem awarii –
czujki węglowodorów, siarkowodoru, płomienia czy też monitoring wizyjny obejmujący teren
trasy naszych rurociągów.
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Dla zapewnienia szybkiej i skutecznej reakcji na potencjalne zdarzenia awaryjne
prowadzone są systematycznie szkolenia i ćwiczenia z zakresu reagowania na awarie.
Ryzyka zaostrzenia wymagań jakościowych dla produktów naftowych
Grupa LOTOS na bieżąco monitoruje projekty nowych norm i rozporządzeń mających wpływ
na działalność produkcyjną i handlową. Źródłem informacji na temat przyszłych zmian
dotyczących 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 Komitetu
Technicznego 222 Grupa LOTOS ma możliwość opiniowania projektów norm europejskich
jeszcze w fazie ich powstawania.
Dodatkowy wpływ na poziom wymagań jakościowych, zwłaszcza dla paliw silnikowych,
Grupa LOTOS uzyskuje dzięki uczestnictwu w stowarzyszeniu branżowym Polska
Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Uczestnictwo w powyższych pracach znacząco
ogranicza ryzyka w zakresie nieterminowego dostosowania się do przyszłych standardów
jakościowych w obszarze produktów naftowych.
W roku 2010 przewidywana jest zmiana wymagań jakościowych dla benzyn i olejów
napędowych w zakresie dopuszczalnej zawartości biokomponentów. Trwają prace nad
dopuszczeniem do obrotu benzyn z zawartością etanolu do 10 % obj. i oleju napędowego z
zawartością FAME do 7 % obj. Grupa LOTOS jest już przygotowana na te zmiany i nie
stanowią one zagrożenia dla kontynuacji działalności.
Ryzyka w obszarze sprzedaży
Otoczenie makroekonomiczne, w którym działa Grupa LOTOS, wywiera istotny wpływ na
sprzedaż jej produktów – zwłaszcza w sytuacji spowolnienia gospodarczego. W czasie
kryzysu gospodarczego szczególnego znaczenia nabiera wiarygodność i płynność
kontrahentów bezpośrednich, która z kolei zależy od płynności ich płatników. Dlatego tak
ważna jest polityka zabezpieczania transakcji i kontroli należności.
Zakres stosowania zasad zabezpieczeń handlowych oraz bieżąca i przyszła kondycja
podmiotów rynkowych będzie zależeć głównie od polityki instytucji finansowych i
ubezpieczeniowych. Zaostrzenie polityki kredytowej może powodować ograniczenie lub brak
dostępu do zabezpieczeń transakcji handlowych, takich jak gwarancje ubezpieczeniowe,
ubezpieczenia, akredytywy jak również kredyty obrotowe i inwestycyjne.
Do kluczowych ryzyk w działalności handlowej Grupy Kapitałowej LOTOS w roku 2009, jak
również w następnym 2010 należy więc zaliczyć:
zmniejszony popyt na paliwa i inne produkty naftowe w wyniku ogólnoświatowej recesji
gospodarczej – czego skutkiem może być niższy od zakładanego wzrost sprzedaży,
pojawienie się nowych importerów produktów naftowych z różnych kierunków
geograficznych, poszukujących nowych szans sprzedaży Polsce i prowadzących
agresywną politykę cenową,
agresywną politykę cenową konkurencji,
spadek tranzytu towarów przez Polskę,
zmniejszenie liczby połączeń lotniczych na świecie,
spadek realizowanych kontraktów drogowych oraz przedłużające się procedury
przetargowe dotyczące realizacji inwestycji drogowych,
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zmniejszenie się ruchu statków w portach polskich, w związku ze spadkiem
eksportu/importu,
zmniejszona produkcja przemysłowa skutkująca mniejszym zapotrzebowaniem na środki
smarne, paliwa i inne produkty naftowe
Koszty wdrożenia strategii zabezpieczających
Przy planowaniu strategii zabezpieczających przed materializacją ryzyka analizowane są
konieczne do poniesienia koszty oraz potencjalne korzyści z niej wynikające. Koszty te nie
powinny przekraczać skutków finansowych, które Grupa Kapitałowa LOTOS zmuszona by
była ponieść w przypadku zmaterializowania się ryzyka. Zatem wszelkie plany ograniczania
ryzyka wdrażane są po analizie ich opłacalności.
Przewidywane zmiany w zidentyfikowanych ryzykach znaczących w perspektywie
realizacji strategii do 2012r.
W Grupie LOTOS przeprowadzono analizę, jak zidentyfikowane ryzyka mogą kształtować się
w perspektywie realizacji strategii do roku 2012. Oceniono w jakim stopniu
prawdopodobieństwo i skutki finansowe będą ulegać zmianie na przestrzeni tego okresu. W
wyniku powyższych analiz zauważono, że wiele ryzyk będzie miało porównywalny wpływ na
Grupę LOTOS w całym okresie realizacji strategii. Zmniejszeniu zdecydowanie ulegną
ryzyka operacyjne z uwagi na fakt ukończenia Programu 10+, a także powiązane z nim
ryzyko ograniczenia dostępu do zewnętrznego finansowania. Przewiduje się zaś nieco
większe ryzyko związane z działaniami konkurencyjnymi, spowodowane ich większym
prawdopodobieństwem wystąpienia. Z tego też względu prowadzone są w Grupie LOTOS
odpowiednie działania i wdrażane właściwe strategie zabezpieczające przed skutkami
powyższego ryzyka.
9.3

OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY
LOTOS S.A. Z UWZGLĘDNIENIEM WYPRACOWANEJ STRATEGII RYNKOWEJ

Realizacja programów inwestycyjnych i zamierzeń przedstawionych w zaktualizowanej
strategii na lata 2008 - 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 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 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.
Innym ważnym kierunkiem rozwoju Grupy jest zbudowanie segmentu poszukiwawczowydobywczego, 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.
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W polityce firmy mieści się rozwój wymienionych obszarów z poszanowaniem środowiska
naturalnego i minimalizowaniem oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko.
Realizacja Pakietu Antykryzysowego w 2009 r.
W niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym związanym ze światowym kryzysem
gospodarczym Zarząd Spółki przygotował i przyjął do realizacji Pakiet Antykryzysowy dla
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Podstawowym celem Pakietu było podjęcie działań
proefektywnościowych, których efekty miały przełożyć się na poprawę płynności finansowej
oraz wyniku finansowego Spółki. Silny nacisk położono na redukcję wszelkich kosztów,
których ponoszenie nie było niezbędne i nie przyczyniło się do pogorszenia sprawności
funkcjonowania Spółki. Po zastosowaniu wielokryterialnej analizy poszczególnych
przedsięwzięć pod kątem ograniczenia nakładów inwestycyjnych, zawieszono i odłożono w
czasie realizację części projektów inwestycyjnych, w celu zapewnienia realizacji kluczowych
dla Grupy LOTOS S.A. i jej przyszłej wartości dla akcjonariuszy projektów: Programu 10+,
zagospodarowania złoża YME na szelfie norweskim oraz zagospodarowania złóż na Morzu
Bałtyckim w ramach programu rozwojowego spółki Petrobaltic S.A.
Wprowadzenie Pakietu poprzedzały szerokie konsultacje z pracownikami i zakładowymi
organizacjami związkowymi. Zgodnie z przyjętą w Spółce kulturą transparentności działań,
cele i założenia Pakietu były szeroko komunikowane wszystkim interesariuszom.
Zarząd Spółki na bieżąco monitorował sytuację rynkową i w przypadku istotnych jej zmian
dokonywał weryfikacji przedstawionych założeń Pakietu.
Przekroczenie celów Pakietu nastąpiło zarówno w obszarze oszczędności, programów
proefektywnościowych, jak i inwestycji. Największy udział w realizacji Pakietu miało
ograniczenie inwestycji, ponad jedną piątą zaoszczędzonej kwoty udało się uzyskać dzięki
programom proefektywnościowym.
Wartość zawieszonych lub zaniechanych wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2009
rok wyniosła 470,1 mln zł przy pierwotnych założeniach Pakietu Antykryzysowego na
poziomie około 220 mln zł.
Wprowadzeniu Pakietu Antykryzysowego towarzyszyło pierwsze w Polsce porozumienie
społeczne. Konsensus objął Zarząd, wszystkie organizacje związkowe i Radę Pracowników.
Organizacje reprezentujące pracowników zgodziły się na zamrożenie wysokości płac w celu
ochrony miejsc pracy. W ramach monitoringu sytuacji Spółki i postępów w realizacji Pakietu
co miesiąc odbywały się spotkania Zarządu Grupy LOTOS ze stroną społeczną.
Działania proefektywnościowe zainicjowane w ramach Pakietu Antykryzysowego są
kontynuowane i staną się częścią kultury organizacyjnej spółki.
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10. INFORMACJA O UMOWACH KREDYTOWYCH ORAZ POŻYCZKACH
Informacje na temat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiają się następująco:
Nazwa (firma)
banku/
jednostki ze
wskazaniem
formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg
umowy
PLN
(tysiące)

Waluta
(tysiące)

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty
(część krótkoterminowa)
PLN
Waluta
(tysiące)
(tysiące)

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty
(część długoterminowa)
PLN
Waluta
(tysiące)
(tysiące)

Termin spłaty

Krótkoterminowe
j

Długoterminowe
j

Warunki
finansowe
(warunki
oprocentowania,
sposób płacenia
odsetek, inne)

Zabezpieczenia

Konsorcjum
banków (1)

-

-

400.000 USD

1.670

549 USD

1.139.513

399.751 USD

15.03.2010

20.12.2011

oparte o 3M lub 6M
LIBOR USD w
zależności od
wybranego w
danym momencie
okresu
odsetkowego +
marża bankowa

zastaw rejestrowy na zapasach,
zastaw rejestrowy na rachunkach
bankowych, cesja z umów
ubezpieczenia zapasów, cesja z
umów przechowywania zapasów,
poddanie się egzekucji

Konsorcjum
banków (2)

-

-

1.125.000 USD

6.477

2.016 USD

2.750.485

962.395 USD

15.03.2010

15.01.2021

Konsorcjum
banków (3)

-

-

425.000 USD

1.760

680 USD

772.661

271.852 USD

15.03.2010

15.01.2021

oparte o 1M, 3M lub
6M LIBOR USD w
zależności od
wybranego w
danym momencie
okresu
odsetkowego +
marża bankowa
oprocentowanie
stałe

Konsorcjum
banków (4)

-

278.567

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

hipoteka, zastaw rejestrowy na
ruchomościach istniejących i
przyszłych, zastaw rejestrowy na
rachunkach bankowych, cesja z
umów na realizację i zarządzanie
Programem 10+, cesja z umów
ubezpieczenia dotyczących
rafinerii w Gdańsku, cesja umów
licencyjnych, hedgingowych oraz
sprzedaży o wartości powyżej
10.000 tysięcy PLN /rok,
poddanie sie egzekucji

26

6 EUR

-

-

3M EURIBOR +
marża bankowa

181.163

63.559 USD

-

-

3M LIBOR USD +
marża bankowa

200.000 USD
lub równowartość

3M WIBOR +
marża bankowa
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Nazwa (firma)
banku/
jednostki ze
wskazaniem
formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg
umowy
PLN
(tysiące)

Waluta
(tysiące)

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty
(część krótkoterminowa)
PLN
Waluta
(tysiące)
(tysiące)

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty
(część długoterminowa)
PLN
Waluta
(tysiące)
(tysiące)

Termin spłaty

Warunki
finansowe
(warunki
oprocentowania,
sposób płacenia
odsetek, inne)

Zabezpieczenia

Krótkoterminowe
j

Długoterminowe
j
-

1M WIBOR +
marża bankowa

poddanie się egzekucji

31.12.2014

1M WIBOR +
marża bankowa
1M WIBOR +
marża bankowa
1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka

pełnomocnictwo do rachunku,
oświadczenie o poddaniu się
egzekucji, zastaw rejestrowy na
zapasach, cesja z polisy
ubezpieczeniowej
pełnomocnictwo do rachunku,
poddanie się egzekucji, hipoteka
kaucyjna, cesja z polisy
ubezpieczeniowej, zastaw
rejestrowy na zapasach, zastaw
rejestrowy na środkach trwałych
pełnomocnictwo do rachunku,
poddanie się egzekucji, zastaw
rejestrowy na zapasach
poddanie się egzekucji

Pekao S.A.

Warszawa

100.000

-

2.263

-

-

-

Konsorcjum
banków (5)
Kredyt Bank
S.A.
PKO BP S.A.

Warszawa

340.000

-

43.463

-

173.788

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym
31.12.2010

Warszawa

60.000

-

7.619

-

26.987

-

31.12.2009

30.06.2015

Warszawa

25.000

-

18.248

-

-

-

-

Pekao S.A.

Warszawa

15.000

-

114

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym
Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

Raiffeisen Bank
Polska S.A.

Rzeszów

10.000

-

1.952

-

4.000

-

31.12.2009

28.12.2012

1M WIBOR +
marża bankowa

Pekao S.A.

Warszawa

15.000

-

4.452

-

-

-

30.06.2010

-

1M WIBOR +
marża bankowa

ING Bank Śląski
S.A.

Katowice

23.500

-

22.592

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

ING Bank Śląski
S.A.

Katowice

4.500

-

2.941

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka, cesja wierzytelności

PKO BP S.A.

Warszawa

5.000

-

4.801

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka, cesja wierzytelności,
weksle, zastaw na zapasach

NFOŚiGW

Warszawa

15.000

-

3.300

-

-

-

30.09.2010

-

0,5 stopy
redyskontowej
weksli

hipoteka
brak

poręczenie, weksel
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
ZA ROK 2009
Nazwa (firma)
banku/
jednostki ze
wskazaniem
formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg
umowy
PLN
(tysiące)

Waluta
(tysiące)

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty
(część krótkoterminowa)
PLN
Waluta
(tysiące)
(tysiące)

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty
(część długoterminowa)
PLN
Waluta
(tysiące)
(tysiące)

Termin spłaty

Krótkoterminowe
j

Długoterminowe
j

Warunki
finansowe
(warunki
oprocentowania,
sposób płacenia
odsetek, inne)

Zabezpieczenia

Pekao S.A.

Kraków

26.837

7.060 EUR

2.421

590 EUR

12.106

2.945 EUR

31.10.2010

31.10.2015

1M EURIBOR +
marża bankowa

hipoteka

Pekao S.A.

Kraków

30.000

-

21.304

-

-

-

25.06.2010

-

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka

Pekao S.A.

Kraków

44.754

-

32

-

161

-

31.10.2010

31.10.2015

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka

NFOŚiGW

Warszawa

35.000

-

6.500

-

25.056

-

20.12.2010

20.12.2014

0,8 stopy
redyskontowej
weksli

Pekao S.A.

Warszawa

56.409

14.800 USD

6.515

2.286 USD

923

324 USD

31.12.2010

28.02.2011

1M LIBOR USD +
marża bankowa

hipoteka

Nordea Bank
Polska S.A.

Gdynia

100.000

-

74.867

26.315 USD

-

-

18.11.2010

-

W zależności od
waluty kredytu 3M
WIBOR, EURIBOR
lub LIBOR USD +
marża bankowa

weksel in blanco, cesja
wierzytelności z umów sprzedaży
ropy naftowej, poddanie się
egzekucji

Nordea Bank
Norge ASA

Stavanger

-

8.000 USD

22.837

7.994 USD

-

-

31.07.2010

-

1W LIBOR + marża
bankowa

gwarancja bankowa

Nordea Bank
Norge ASA

Stavanger

-

11.000 USD

31.179

10.911 USD

-

-

31.07.2010

-

1W LIBOR + marża
bankowa

poręczenie

Nordea Bank
Norge ASA

Stavanger

-

4.000 USD

11.418

3.996 USD

-

-

31.07.2010

-

1W LIBOR + marża
bankowa

gwarancja bankowa

Bank Ochrony
Środowiska
S.A.

Warszawa

68.000

-

-

-

22.312

-

-

30.06.2016

1M WIBOR +
marża bankowa

gwarancja bankowa, weksel

hipoteka, przewłaszczenie
środków trwałych, cesja z polisy
ubezpieczeniowej, weksel, cesje
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
ZA ROK 2009
Nazwa (firma)
banku/
jednostki ze
wskazaniem
formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg
umowy
PLN
(tysiące)

Waluta
(tysiące)

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty
(część krótkoterminowa)
PLN
Waluta
(tysiące)
(tysiące)

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty
(część długoterminowa)
PLN
Waluta
(tysiące)
(tysiące)

Termin spłaty

Krótkoterminowe
j

Długoterminowe
j

Bank Ochrony
Środowiska
S.A.

Warszawa

14.688

-

-

-

9.490

-

-

20.12.2016

Bank Ochrony
Środowiska
S.A.

Warszawa

5.100

-

-

-

5.100

-

-

30.06.2016

Stablewood
Power Ventures
(Wladsylawowo)
Ltd.

Worcester

8

-

-

-

8

-

-

31.12.2017

RAZEM

418.148

-

266.902

-

337.886

118.306 USD

4.663.582

1.634.322 USD

2.447

596 EUR

12.106

2.945 EUR

758.481

-

4.942.590

-

Warunki
finansowe
(warunki
oprocentowania,
sposób płacenia
odsetek, inne)

Zabezpieczenia

z umów sprzedaży

1M WIBOR +
marża bankowa

weksel in blanco

Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek mieszczą się w przedziale 0,20pp. - 4,00pp.
*Konsorcjum banków (1): Pekao S.A., PKO BP S.A., BRE Bank S.A., Rabobank Polska S.A.
**Konsorcjum banków (2): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., Pekao S.A., BNP Paribas S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
Calyon, DnB Nor Bank ASA, DnB Nor Polska S.A., Fortis Bank S.A./N.V., ING Bank Śląski S.A., KBC Finance Ireland, Kredyt Bank S.A., Nordea Bank AB, PKO BP S.A., The Royal Bank of
Scotland plc, Société Générale S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd.
***Konsorcjum banków (3): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas S.A., Fortis Bank S.A./N.V.
****Konsorcjum banków (4): Pekao S.A., PKO BP S.A., BNP Paribas S.A., ING Bank Śląski S.A., Nordea Bank Polska S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
*****Konsorcjum banków (5): Pekao S.A., PKO BP S.A.
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
ZA ROK 2009
Informacje na temat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiają się następująco:
Nazwa (firma)
banku/
jednostki ze
wskazaniem
formy prawnej

Kwota kredytu / pożyczki wg
umowy

Siedziba

PLN
(tysiące)

PKO BP S.A.

Warszawa

ING Bank Śląski
S.A.

Warszawa

Waluta
(tysiące)

133.941

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty
(część krótkoterminowa)
PLN
Waluta
(tysiące)
(tysiące)

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty
(część długoterminowa)
PLN
Waluta
(tysiące)
(tysiące)

Termin spłaty

Krótkoteminowej

-

215

-

-

-

40.000 USD lub równowartość

82

-

-

-

11.557

3.768 USD

1.184.720

11.629

3.926 USD

425.000 USD

3.748

-

Konsorcjum
banków (1)

-

-

Konsorcjum
banków (2)

-

-

Konsorcjum
banków (3)

-

-

Konsorcjum
banków (4)

-

400.000 USD

1.125.000 USD

Długoterminowe
j
-

Warunki
finansowe
(warunki
oprocentowania,
sposób płacenia
odsetek, inne)
1M WIBOR +
marża bankowa

poddanie się egzekucji

-

1M WIBOR +
marża bankowa

poddanie się egzekucji

20.12.2011

oparte o 3M lub 6M
LIBOR USD w
zależności od
wybranego w
danym momencie
okresu
odsetkowego +
marża bankowa

zastaw rejestrowy na zapasach,
zastaw rejestrowy na rachunkach
bankowych, cesja z umów
ubezpieczenia zapasów, cesja z
umów przechowywania zapasów,
poddanie się egzekucji

15.03.2009

15.01.2021

15.03.2009

15.01.2021

oparte o 1M, 3M lub
6M LIBOR USD w
zależności od
wybranego w
danym momencie
okresu
odsetkowego +
marża bankowa
oprocentowanie
stałe

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

hipoteka, zastaw rejestrowy na
ruchomościach istniejących i
przyszłych, zastaw rejestrowy na
rachunkach bankowych, cesja z
umów na realizację i zarządzanie
Programem 10+, cesja z umów
ubezpieczenia dotyczących
rafinerii w Gdańsku, cesja umów
licencyjnych, hedgingowych oraz
sprzedaży o wartości powyżej
10.000 tysięcy PLN /rok,
poddanie sie egzekucji

400.000 USD

Kredyt w
rachunku
bieżącym
Kredyt w
rachunku
bieżącym
15.03.2009

1.434.195

484.231 USD

1.266 USD

479.576

161.920 USD

246.093

-

-

-

8.096

1.940 EUR

-

-

3M EURIBOR +
marża bankowa

33.058

11.161 USD

-

-

3M LIBOR USD +
marża bankowa

200.000 USD lub
równowartość

Zabezpieczenia

3M WIBOR +
marża bankowa
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
ZA ROK 2009
Nazwa (firma)
banku/
jednostki ze
wskazaniem
formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg
umowy

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty
(część krótkoterminowa)
PLN
Waluta
(tysiące)
(tysiące)

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty
(część długoterminowa)
PLN
Waluta
(tysiące)
(tysiące)

Termin spłaty

Konsorcjum
banków (5)
Kredyt Bank
S.A.
PKO BP S.A.

Warszawa

340.000

-

43.498

-

217.235

-

31.12.2009

Długoterminowe
j
31.12.2014

Warszawa

60.000

-

6.000

-

32.987

-

31.12.2009

30.06.2015

Warszawa

25.000

-

13.680

-

-

-

-

Pekao S.A.

Warszawa

30.000

-

5.678

-

-

-

Raiffeisen Bank
Polska S.A.

Rzeszów

10.000

-

2.081

-

6.000

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym
Kredyt w
rachunku
bieżącym
31.12.2009

Pekao S.A.

Warszawa

15.000

-

9.605

-

-

-

Pekao S.A.

Warszawa

20.000

-

19.404

-

-

ING Bank Śląski
S.A.

Katowice

23.500

-

21.506

-

BRE Bank S.A.

Warszawa

30.000

-

19.363

ING Bank Śląski
S.A.

Katowice

6.000

-

PKO BP S.A.

Warszawa

9.000

NFOŚiGW

Warszawa

15.000

PLN
(tysiące)

Waluta
(tysiące)

Krótkoteminowej

Warunki
finansowe
(warunki
oprocentowania,
sposób płacenia
odsetek, inne)

Zabezpieczenia

1M WIBOR +
marża bankowa
1M WIBOR +
marża bankowa
1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka

-

1M WIBOR +
marża bankowa

pełnomocnictwo do rachunku

28.12.2012

1M WIBOR +
marża bankowa

30.06.2009

-

1M WIBOR +
marża bankowa

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

pełnomocnictwo do rachunku,
poddanie się egzekucji, hipoteka
kaucyjna
pełnomocnictwo do rachunku,
poddanie się egzekucji, zastaw
rejestrowy na zapasach
pełnomocnictwo do rachunku

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

poddanie się egzekucji

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

O/N WIBOR +
marża bankowa

weksel in blanco

856

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka, cesja wierzytelności

-

5.083

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka, cesja wierzytelności,
weksle, zastaw na zapasach

-

3.000

-

3.300

-

30.09.2009

30.09.2010

0,5 stopy
redyskontowej
weksli

hipoteka
brak

poręczenie, weksel
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
ZA ROK 2009
Nazwa (firma)
banku/
jednostki ze
wskazaniem
formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg
umowy

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty
(część krótkoterminowa)
PLN
Waluta
(tysiące)
(tysiące)

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty
(część długoterminowa)
PLN
Waluta
(tysiące)
(tysiące)

Termin spłaty

Pekao S.A.

Kraków

26.837

7.060 EUR

2.461

590 EUR

14.754

3.536 EUR

31.10.2009

Długoterminowe
j
31.10.2015

Pekao S.A.

Kraków

30.000

-

30.005

-

-

-

30.06.2009

Pekao S.A.

Kraków

44.754

-

32

-

192

-

NFOŚiGW

Warszawa

35.000

-

2.000

-

31.556

ING Bank Śląski
S.A.

Katowice

2.000

-

1.860

-

Pekao S.A.

Warszawa

56.409

14.800 USD

6.770

RAZEM

PLN
(tysiące)

Waluta
(tysiące)

Krótkoteminowej

Warunki
finansowe
(warunki
oprocentowania,
sposób płacenia
odsetek, inne)

Zabezpieczenia

1M EURIBOR +
marża bankowa

hipoteka

-

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka

31.10.2009

31.10.2015

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka

-

31.12.2009

20.12.2014

0,8 stopy
redyskontowej
weksli

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka

2.286 USD

7.730

2.610 USD

31.12.2009

28.02.2011

1M LIBOR USD +
marża bankowa

hipoteka

430.041

-

291.270

-

66.762

22.407 USD

3.106.221

1.048.761 USD

10.557

2.530 EUR

14.754

3.536 EUR

507.360

-

3.412.245

-

gwarancja bankowa, weksel

Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek mieszczą się w przedziale 0,13pp. - 1,90pp.
*Konsorcjum banków (1): Pekao S.A., PKO BP S.A., BRE Bank S.A., Rabobank Polska S.A.
**Konsorcjum banków (2): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., Pekao S.A., BNP Paribas S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
Calyon, DnB Nor Bank ASA, DnB Nor Polska S.A., Fortis Bank S.A./N.V., ING Bank Śląski S.A., KBC Finance Ireland, Kredyt Bank S.A., Nordea Bank AB, PKO BP S.A., The Royal Bank of
Scotland plc, Société Générale S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd.
***Konsorcjum banków (3): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas S.A., Fortis Bank S.A./N.V.

62

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
ZA ROK 2009
****Konsorcjum banków (4): Pekao S.A., PKO BP S.A., BNP Paribas S.A., ING Bank Śląski S.A., Nordea Bank Polska S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
*****Konsorcjum banków (5): Pekao S.A., PKO BP S.A.
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
ZA ROK 2009

Ponadto w 2009 roku miały miejsce następujące transakcje wewnątrzgrupowe:
Pożyczka udzielona Energobaltic Sp. z o.o. przez Petrobaltic S.A.
W dniu 12 listopada 2001 roku została zawarta umowa, na mocy której LOTOS Petrobaltic
S.A. (poprzednio P.P.iE.Z.R.iG. „Petrobaltic” S.A.) udzieliło pożyczkę Energobaltic Sp. z o.o.
Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę. Należność LOTOS Petrobaltic
S.A. z tytułu udzielonej Energobaltic Sp. z o.o. pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami na
dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 7.763,6 tys. dolarów amerykańskich, co stanowiło
równowartość 22.994,1 tys. złotych.
W wyniku prowadzonej restrukturyzacji spółki Energobaltic zgodnie z zatwierdzonym przez
Sąd Układem Wierzycieli w dniu 29.10.2009r. został podwyższony kapitał zakładowy spółki,
dzięki czemu Spółka spłaciła cześć wierzytelności (kapitał) wynikającej z umowy pożyczki.
LOTOS Petrobaltic w dniu 27.11.2009r. przejmując kontrolę operacyjną nad spółką
Energobaltic nabył udziały od wspólnika spółki Energobaltic Stablewood Power Ventures
(Władysławowo) Ltd. oraz wierzytelność wynikającą z tytułu umowy pożyczki pomiędzy
Stablewood Power Ventures (Władysławowo) Ltd. a Energobaltic Sp. z o.o. W wyniku
powyższych działań na dzień 31 grudnia 2009r. wartość wierzytelności Petrobaltic S.A. z
tytułu pożyczek wynosi: z tytułu kapitału 7 236,30 PLN, a z tytułu odsetek 12 202 185,03
PLN. Spłata odsetek od pożyczki jest podporządkowana spłacie kredytów udzielonych
spółce Energobaltic Sp. z o.o. przez Bank BOŚ S.A. Na dzień 31 grudnia 2009r. należności z
tytułu pożyczki nie były objęte odpisem aktualizacyjnym.
Pożyczki udzielone LOTOS Exploration and Production Norge AS przez Petrobaltic
S.A.
P.P.iE.Z.R.iG. „Petrobaltic” S.A. w ramach podpisanego porozumienia na finansowanie
działalności Spółki udzieliła w 2009 roku następujących pożyczek:
1.

dnia 15.01.2009 r. pożyczki w wysokości 55.000.000 USD

2.

dnia 09.03.2009 r. pożyczki w wysokości 7.500.000 USD

3.

dnia 01.04.2009 r. pożyczki w wysokości 2.500.000 USD

4.

dnia 19.05.2009 r. pożyczki w wysokości 11.000.000 USD

5.

dnia 09.06.2009 r. pożyczki w wysokości 10.500.000 USD

6.

dnia 13.07.2009 r. pożyczki w wysokości 6.000.000 USD

wszystkie na sfinansowanie projektu wydobywczego YME. Oprocentowanie pożyczek oparte
jest o LIBOR 6M powiększony o marżę. Spłata ww. pożyczek nastąpi w ratach po
rozpoczęciu eksploatacji złoża YME do 2012 roku.
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
ZA ROK 2009

Pożyczki udzielone LOTOS Exploration and Production Norge AS przez Grupę LOTOS
S.A.
W dniu 30 kwietnia 2009 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę udzielenia pożyczki spółce
LOTOS Exploration and Production Norge AS w kwocie 13.000 tysięcy USD (tj. 42.717
tysięcy złotych według kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 30 kwietnia 2009 r.).
Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest zmienne – zostało określone w oparciu o stawkę
LIBOR 3M powiększoną o marżę. Płatność odsetek nastąpi w dniu spłaty pożyczki.
Pożyczka została przeznaczona na finansowanie nakładów związanych z Projektem
Wydobywczym YME. Pierwotny termin spłaty pożyczki ustalony na dzień 31 lipca 2009 r.
został przedłużony do dnia 30 września 2009 r., następnie do dnia 29 stycznia 2010 r.
Kolejny termin spłaty pożyczki został ustalony do dnia 30 grudnia 2010 r.
W dniu 14 października 2009 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę udzielenia pożyczki
spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS w kwocie 7.000 tysięcy USD (tj. 19.776
tysięcy złotych według kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 14 października
2009r.). Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest zmienne – zostało określone w oparciu o
stawkę LIBOR 6M powiększoną o marżę. Pożyczka została przeznaczona na finansowanie
nakładów związanych z Projektem Wydobywczym YME. Spłata kapitału pożyczki wraz z
odsetkami nastąpiła w dniu 16 listopada 2009 r., z uwagi na warunki wyemitowanych
obligacji przez spółkę LOTOS Exploration and Production Norge AS. Umowa przewidywała
spłatę kapitału pożyczki wraz z odsetkami do dnia 30 lipca 2010 r. W celu zabezpieczenia
spłat pożyczek (kapitału, oprocentowania i ewentualnych odsetek za opóźnienie, a także
innych zobowiązań mogących powstać z tytułu zawarcia i wykonywania umowy) spółka
LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz Grupy LOTOS S.A.
zabezpieczenia w postaci weksli własnych in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z
deklaracją wekslową.
Obligacje LOTOS Exploration and Production Norge AS zakupione przez LOTOS Asfalt
Sp. z o.o.
W dniu 13 listopada 2009 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS
sprzedała obligacje kuponowe o łącznej wartości nominalnej 40 mln USD (tj. 110,5 mln
złotych według kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 13 listopada 2009r.).
Nabywca całej emisji obligacji był LOTOS Asfalt Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Grupy
LOTOS S.A.) Środki pozyskane z emisji obligacji były przeznaczona na częściowe
finansowanie nakładów związanych z Projektem wydobywczym „YME” oraz ewentualne
finansowanie działań poszukiwawczych na pozostałych koncesjach. Termin wykupu obligacji
został określony na cztery lata.
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11. INFORMACJA O PORĘCZENIACH, GWARANCJACH ORAZ POZOSTAŁYCH
ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH I POZABILANSOWYCH
Umowa poręczenia zawarta w dniu 9 lutego 2004 roku z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na mocy powyższej umowy, Spółka poręczyła nieodwołalnie spłatę pożyczki zaciągniętej
przez LOTOS Jasło S.A. (poprzednio Rafinerię Jasło S.A.) w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową pożyczki z dnia 10 grudnia 2003 roku.
Poręczenie obejmuje kwotę pożyczki w wysokości do 15.000 tysięcy złotych. W związku z
powyższą umową poręczenia LOTOS Jasło S.A. i Spółka zawarły w dniu 6 lutego 2004 roku
porozumienie w sprawie ustanowienia zabezpieczeń interesów Spółki w związku z
udzielonym poręczeniem.
Na dzień sporządzenia sprawozdania zarządu zabezpieczeniem poręczania pożyczki, z
uwzględnieniem aneksu z dnia 20 października 2005 roku, jest zastaw rejestrowy
ustanowiony na mocy umowy zastawu rejestrowego z dnia 18 lutego 2004 roku na będącej
własnością LOTOS Jasło S.A. instalacji przerobu tworzyw sztucznych.
Niezależnie od powyższego, porozumienie to przewiduje, iż LOTOS Jasło S.A. zabiegać
będzie o uzyskanie gwarancji bankowej bądź poręczenia, które ma zastąpić poręczenie
udzielone przez Spółkę. W przypadku niedochowania postanowień porozumienia, LOTOS
Jasło S.A. zapłaci Spółce karę umowną w wysokości 10% wartości udzielonego poręczenia,
z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekroczy
wysokość zastrzeżonej kary umownej, Spółka będzie miała prawo dochodzić odszkodowania
w pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Termin poręczenia wygasa z dniem 30 listopada 2010 roku. Wartość poręczonego
zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 3.300
tysięcy złotych.
Istotne zobowiązania warunkowe Jednostki Dominującej
1.

Do dnia 8 lipca 2010 roku przedłużono termin ważności zabezpieczenia
akcyzowego z dnia 16 marca 2006 roku w formie weksla własnego in blanco na
kwotę 200.000 tysięcy złotych tytułem zabezpieczenia zobowiązania podatkowego
Grupy LOTOS S.A. związanego z procedurą zawieszonego poboru akcyzy.
Pierwotnie określony termin ważności zabezpieczenia akcyzowego w formie weksla
własnego in blanco upływał 16 marca 2007 roku, przedłużony następnie do 16
czerwca 2008 roku oraz do dnia 16 czerwca 2009 roku.

2.

Do dnia 6 lipca 2010 roku przedłużono termin ważności zabezpieczenia
akcyzowego z dnia 5 lipca 2005 roku w formie weksla własnego in blanco na kwotę
200.000 tysięcy złotych tytułem zabezpieczenia zobowiązania podatkowego Grupy
LOTOS S.A. związanego z procedurą zawieszonego poboru akcyzy. Pierwotnie
określony termin ważności zabezpieczenia akcyzowego w formie weksla własnego
in blanco upływał 7 lipca 2006 roku, przedłużony następnie kolejno do 5 lipca 2007
roku, do dnia 7 lipca 2008 roku oraz do dnia 7 lipca 2009 roku.

3.

W dniu 27 kwietnia 2007 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A.
wystawił gwarancję bankową na rzecz Izby Celnej zabezpieczającą zobowiązania z
tytułu długów celnych, podatków i innych opłat celnych na kwotę 160.000 tysięcy
złotych. W dniu 5 maja 2008 roku wartość gwarancji uległa zmianie na kwotę
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200.000 tysięcy złotych, następnie w dniu 17 grudnia 2008 roku wartość gwarancji
uległa zmianie na kwotę 125.000 tysięcy złotych. Termin ważności gwarancji minął 4
maja 2009 roku, a odpowiedzialność gwaranta trwała do 3 lipca 2009 roku.
4.

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.

5.

W dniu 1 lipca 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A.
wystawił gwarancję bankową na kwotę 1.500 tysięcy złotych na rzecz Urzędu
Celnego w Pruszkowie tytułem zabezpieczenia akcyzowego z terminem ważności
gwarancji pierwotnie do dnia 31 grudnia 2009 roku, następnie wydłużonym do dnia
30 września 2010 roku. Z dniem 20 listopada 2009 roku przedłużono po raz kolejny
termin ważności gwarancji bankowej, który miał obowiązywać do dnia 31
października 2010 roku. W związku z upływem terminu ważności zabezpieczenia
akcyzowego, oryginał gwarancji został zwrócony i zobowiązanie z dniem 26 lutego
2010 roku przestało obowiązywać.

6.

W dniu 6 lipca 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A.
wystawił trzy gwarancje bankowe na kwoty 1.700 tysięcy złotych, 3.300 tysięcy
złotych, 5.000 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego w Pruszkowie tytułem
zabezpieczenia akcyzowego. Termin ważności gwarancji mija 15 lipca 2010 roku.

7.

W dniu 2 listopada 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A.
wystawił gwarancję bankową na kwotę 16.000 tysięcy złotych na rzecz Urzędu
Celnego w Pruszkowie tytułem zabezpieczenia akcyzowego. Termin ważności
gwarancji miał obowiązywać do dnia 30 września 2010 roku. W związku z upływem
terminu ważności zabezpieczenia akcyzowego, oryginał gwarancji został zwrócony i
zobowiązanie z dniem 26 lutego 2010 roku przestało obowiązywać.

8.

W dniu 3 stycznia 2007 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A.
wystawił gwarancję bankową na rzecz CB&I LUMMUS GmbH w postaci akredytywy
dokumentowej na kwotę 19.034 tysięcy EUR (tj. 72.843 tysięcy złotych według
średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 3 stycznia 2007 roku).
Pierwotny termin ważności gwarancji upływał 30 czerwca 2008 roku. Akredytywa
była przedłużana kilkakrotnie, ostatnio w dniu 29 maja 2009 roku do dnia 30
czerwca 2009 roku. Gwarancja wygasła z dniem upływu terminu ważności.

9.

W dniu 1 kwietnia 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A., Bank PKO BP S.A.
otworzył akredytywę stand-by na kwotę 5.195 tysięcy EUR (tj. 18.240 tysięcy złotych
według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 1 kwietnia 2008
roku) na rzecz LURGI S.A. z terminem ważności do dnia 30 czerwca 2008 roku. Z
dniem 1 lipca 2008 jej wartość uległa zwiększeniu do kwoty 10.979 tysięcy EUR (tj.
36.827 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z
dnia 1 lipca 2008 roku), a termin ważności został wydłużony do dnia 30 września
2008 roku. Akredytywa zabezpieczała realizację kontraktu dotyczącego instalacji
wytwórni wodoru (HGU). Z dniem 1 października 2008 roku termin ważności
akredytywy został przedłużony do dnia 31 grudnia 2008 roku, a jej kwota uległa
zwiększeniu do kwoty 14.923 tysięcy EUR (tj. 50.402 tysięcy złotych według
średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 1 października 2008 roku).
Następnie z dniem 1 stycznia 2009 roku termin ważności akredytywy został
przedłużony do dnia 31 marca 2009 roku, a jej kwota uległa zmniejszeniu do kwoty
14.234 tysięcy EUR (tj. 59.386 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego
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dla EUR przez NBP z dnia 2 stycznia 2009 roku). Od dnia 17 grudnia 2008 roku
akredytywa była finansowana w ramach udzielonego kredytu inwestycyjnego przez
grupę instytucji finansujących (patrz Nota 30 Dodatkowych informacji i objaśnień). Z
dniem 31 marca 2009 roku akredytywa wygasła.
10. W dniu 30 kwietnia 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A., Bank PKO BP S.A.
otworzył akredytywę stand-by na kwotę 7.230 tysięcy EUR (tj. 25.019 tysięcy złotych
według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 30 kwietnia 2008
roku) na rzecz LURGI S.A. z terminem ważności do dnia 31 lipca 2008 roku.
Akredytywa zabezpieczała realizację kontraktu dotyczącego projektowania
technicznego, dostawy materiałów i zarządzania budową Instalacji Destylacji
Atmosferycznej i Instalacji Destylacji Próżniowej (CDU/VDU). Z dniem 31 lipca 2008
roku termin ważności akredytywy został przedłużony do dnia 31 października 2008
roku. Wartość akredytywy stand-by uległa zwiększeniu do kwoty 15.356 tysięcy
EUR (tj. 49.179 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez
NBP z dnia 31 lipca 2008 roku). Z dniem 1 listopada 2008 roku termin ważności
akredytywy został przedłużony do dnia 31 stycznia 2009 roku. Wartość akredytywy
stand-by została zwiększona do kwoty 20.175 tysięcy EUR (tj. 71.752 tysięcy
złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 3 listopada
2008 roku). Z dniem 1 lutego 2009 roku termin ważności akredytywy został
przedłużony do dnia 30 kwietnia 2009 roku a jej kwota uległa zmniejszeniu do kwoty
15.647 tysięcy EUR (tj. 69.419 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego
dla EUR przez NBP z dnia 2 lutego 2009 roku). Od dnia 17 grudnia 2008 roku
akredytywa była finansowana w ramach udzielonego kredytu inwestycyjnego przez
grupę instytucji finansujących (patrz Nota 30 Dodatkowych informacji i objaśnień). W
dniu 30 kwietnia 2009 roku termin ważności akredytywy dokumentowej został
przedłużony do dnia 30 czerwca 2009 rok, a jej kwota uległa zmniejszeniu do kwoty
11.906 tysięcy EUR (tj. 52.194 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego
dla EUR przez NBP na dzień 30 kwietnia 2009 roku). Akredytywa wygasła z dniem
upływu terminu ważności.
11. W dniu 2 czerwca 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A.
otworzył akredytywę dokumentową na kwotę 19.034 tysięcy EUR (tj. 64.403 tysięcy
złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 2 czerwca
2008 roku) na rzecz CB&I LUMMUS GmbH. Pierwotny termin ważności akredytywy
upłynął w dniu 31 grudnia 2008 roku. Akredytywa zabezpiecza realizację kontraktu
dotyczącego instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS). W dniu 1
stycznia 2009 roku termin ważności akredytywy został przedłużony do dnia 31
stycznia 2009 roku, następnie przedłużony do dnia 31 marca 2009 roku. Akredytywa
była przedłużana, ostatnio w dniu 29 maja 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.
Akredytywa wygasła z dniem upływu terminu ważności.
12. W dniu 22 października 2008 roku Bank PKO BP S.A. otworzył na zlecenie Grupy
LOTOS S.A. w ramach udzielonego kredytu inwestycyjnego przez grupę instytucji
finansujących (patrz Nota 30 Dodatkowych informacji i objaśnień) akredytywę
dokumentowa na rzecz CB&I LUMMUS GmbH na kwotę 19.034 tysięcy EUR (tj.
70.690 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z
dnia 22 października 2008 roku) z terminem ważności do dnia 30 czerwca 2009
roku. Akredytywa zabezpieczała realizację kontraktu dotyczącego instalacji
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hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS). Akredytywa wygasła z dniem upływu
terminu ważności.
13. W dniu 19 grudnia 2008 roku Bank PKO BP S.A. otworzył na zlecenie Grupy
LOTOS S.A. w ramach udzielonego kredytu inwestycyjnego przez grupę instytucji
finansujących (patrz Nota 30 Dodatkowych informacji i objaśnień) akredytywę standby na kwotę 500 tysięcy EUR (tj. 2.057 tysięcy złotych według średniego kursu
ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 19 grudnia 2008 roku) na rzecz LURGI S.A. z
terminem ważności do dnia 31 maja 2009 roku. Akredytywa zabezpieczała
realizację kontraktu na modernizację stacji kondensatu i budowę węzła gazu
opałowego. Akredytywa wygasła z dniem upływu terminu ważności.
14. W dniu 2 lutego 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Deutsche Bank Polska
S.A. wystawił gwarancję zapłaty za dostawę oleju napędowego i benzyny na kwotę
18.000 tysięcy USD (tj. 62.690 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego
dla USD przez NBP z dnia 2 lutego 2009 roku) na rzecz TOTAL DEUTSCHLAND
GmbH z pierwotnym terminem ważności gwarancji do dnia 31 lipca 2009 roku. W
dniu 6 lipca 2009 roku termin ważności gwarancji został przedłużony do dnia 29
stycznia 2010 roku, następnie z dniem 1 sierpnia 2009 roku wprowadzono zmianę
kwoty gwarancji na 10.500 tysięcy USD (tj. 30.285 tysięcy złotych według średniego
kursu ustalonego dla USD przez NBP z dnia 3 sierpnia 2009 roku). Gwarancja
wygasła z dniem upływu terminu ważności.
15. W dniu 2 marca 2009 roku w celu zabezpieczenia umowy udostępnienia paliw
Grupa LOTOS S.A. ustanowiła na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych
zabezpieczenie w postaci 4 weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty
191.723 tysięcy złotych. Agencja Rezerw Materiałowych zobowiązana została do
zwrotu zabezpieczenia w postaci weksli po rozliczeniu kolejnych rat. Pierwotny
termin spłaty umowy udostępnienia paliw ustalony do dnia 31 października 2009
roku został przedłużony do dnia 30 listopada 2009 roku. Agencja Rezerw
Materiałowych dokonała zwrotu czterech weksli na kwotę 65.956 tysięcy złotych,
40.269 tysięcy złotych, 32.858 tysięcy złotych oraz 52.640 tysięcy złotych. Grupa
LOTOS S.A. z tytułu wyżej wymienionej umowy nie posiada zobowiązania na dzień
31 grudnia 2009 roku.
16. W dniu 30 kwietnia 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki w kwocie
13.000 tysięcy USD (tj. 42.717 tysięcy złotych według kursu ustalonego dla USD
przez NBP na dzień 30 kwietnia 2009 roku) (kapitał, oprocentowania i ewentualnych
odsetek za opóźnienie, a także innych zobowiązań mogących powstać z tytułu
zawarcia i wykonywania umowy) spółka LOTOS Exploration and Production Norge
AS ustanowiła na rzecz Grupy LOTOS S.A. zabezpieczenie w postaci weksla
własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka
została przeznaczona na finansowanie nakładów związanych z Projektem
Wydobywczym YME. Pierwotny termin spłaty pożyczki ustalony na dzień 31 lipca
2009 roku został przedłużony do dnia 30 września 2009 roku, następnie do dnia 29
stycznia 2010 roku. Kolejny termin spłaty pożyczki został ustalony do dnia 30
grudnia 2010 roku. Ustanowione zabezpieczenie w postaci weksla własnego in
blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową nadal obowiązuje.
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17. W dniu 21 lipca 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank Pekao S.A.
wystawił gwarancję zapłaty za dostawę benzyny i oleju napędowego na kwotę
10.500 tysięcy USD (tj. 31.524 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego
dla USD przez NBP z dnia 21 lipca 2009 roku) na rzecz TOTAL
DEUTSCHLAND GmbH z terminem ważności gwarancji do dnia 31 stycznia 2010
roku. Gwarancja wygasła z dniem upływu terminu ważności.
18. W dniu 14 października 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki w kwocie
7.000 tysięcy USD (tj. 19.776 tysięcy złotych według kursu ustalonego dla USD
przez NBP na dzień 14 października 2009 roku) spółka LOTOS Exploration and
Production Norge AS ustanowiła na rzecz Grupy LOTOS S.A. zabezpieczenie w
postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją
wekslową. Pożyczka została przeznaczona na finansowanie nakładów związanych z
Projektem Wydobywczym YME. Spłata kapitału pożyczki wraz z odsetkami
nastąpiła w dniu 16 listopada 2009 roku, z uwagi na warunki wyemitowanych
obligacji przez spółkę LOTOS Exploration and Production Norge AS. Umowa
przewidywała spłatę kapitału pożyczki wraz z odsetkami do dnia 30 lipca 2010 roku.
Zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz
z deklaracją wekslową wygasło.
19. W dniu 10 grudnia 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Deutsche Bank Polska
S.A. wystawił akredytywę dokumentową na kwotę 7.150 tysięcy złotych na rzecz
Gunvor International B.V. tytułem zabezpieczenia kontraktu na dostawę
komponentu lekkiego oleju opałowego z terminem ważności do dnia 15 stycznia
2010 roku. Akredytywa wygasła z dniem upływu terminu ważności.
20. W dniu 31 grudnia 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank Pekao S.A.
wystawił akredytywę stand-by na kwotę 8.800 tysięcy złotych na rzecz Gunvor
International B.V. tytułem zabezpieczenia kontraktu na dostawę komponentu
lekkiego oleju opałowego z terminem ważności do dnia 15 lutego 2010 roku.
Akredytywa wygasła z dniem upływu terminu ważności.
21. W dniu 2 stycznia 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A
wystawił gwarancję na kwotę 1.500 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego w
Pruszkowie tytułem zabezpieczenia akcyzowego. Termin ważności gwarancji mija
30 czerwca 2009 roku.
Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną jest spółka LOTOS
Asfalt Sp. z o.o.
W dniu 30 kwietnia 2008 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. wystawiła na rzecz BRE Bank
S.A. weksel in blanco z terminem ważności do momentu spłaty zadłużenia i/lub rozwiązania
lub zakończenia umowy kredytowej. Weksel został wystawiony, jako zabezpieczenie spłaty
kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 80.000 tysięcy złotych. Pierwotny termin
obowiązywania umowy kredytowej minął w dniu 27 listopada 2008 roku.
W dniu 28 listopada 2008 roku umowa kredytu została przedłużona do dnia 27 listopada
2009 roku oraz zmniejszona została kwota kredytu w rachunku bieżącym do wysokości
30.000 tysięcy złotych. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco z terminem ważności
do momentu spłaty zadłużenia i/lub rozwiązania lub zakończenia umowy kredytowej.
Zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wygasło z uwagi na zakończenie terminu
obowiązywania powyższej umowy kredytowej.
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Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną jest spółka
Petrobaltic S.A. (obecnie LOTOS Petrobaltic S.A.)
Zobowiązanie w stosunku do Banku Ochrony Środowiska S.A.
W dniu 12 grudnia 2001 roku spółka Petrobaltic S.A. złożyła oświadczenie wobec Banku
Ochrony Środowiska S.A. (zwanego w dalszej części opisu „Bankiem”), zmienione
oświadczeniem wspólników z dnia 6 listopada 2006 roku, w związku z kredytami udzielonymi
spółce Energobaltic Sp. z o.o. („Energobaltic”) przez Bank na podstawie następujących
umów: (i) umowy o kredyt inwestycyjny zawartej w dniu 11 września 2001 roku, oraz (ii)
umowy o kredyt inwestycyjny preferencyjny związany z ochroną środowiska zawartej w dniu
11 września 2001 roku, na mocy którego Petrobaltic S.A. zobowiązał się do (aktualnie
obowiązujące warunki):
przeznaczenia na podwyższenie kapitału własnego Energobaltic Sp. z o.o. zysku
netto w kwocie nieprzekraczającej w poszczególnych latach wartości założonych w
ostatecznej projekcji finansowej finansowanego projektu zatwierdzonej przez Bank,
niezbywania i nieobciążania udziałów w Energobaltic Sp. z o.o. bez uprzedniej zgody
Banku, przy czym ewentualny brak zgody Banku uzasadniony musi być ważnymi
powodami.
Niewykonanie Zobowiązania Wspólników może spowodować wypowiedzenie przez Bank
w/w umów kredytowych. Jednocześnie Petrobaltic S.A. zostanie zwolniony ze Zobowiązania
Wspólników, gdy zostaną spełnione obydwa poniższe warunki:
Petrobaltic S.A. przedłoży Bankowi i Energobaltic Sp. z o.o. pisemne zawiadomienie
o rozpoczęciu produkcji ropy ze złoża ropy naftowej B - 8, a po okresie pierwszych
trzech miesięcy produkcji ze złoża B 8, Petrobaltic w ten sam sposób potwierdzi
spełnienie się prognozy szacowanych ilości gazu w złożu zawartej w prognozie
dostaw gazu z dnia 7 grudnia 2005 roku złożonej przez Energobaltic Sp. z o.o. w
Banku,
sytuacja ekonomiczno - finansowa Energobaltic Sp. z o.o. nie zagraża terminowej
spłacie kredytów.
Zobowiązanie w stosunku do Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd.
wynikające z Umowy Wspólników
W związku z reorganizacją Grupy Kapitałowej Rolls Royce w IV kwartale 2008 roku w prawa
i obowiązki spółki Rolls-Royce Power Ventures (Wladyslawowo) Limited wstąpiła spółka
Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Limited.
Zgodnie z Umową Wspólników spółka Petrobaltic S.A. zobowiązana jest była przedstawić
drugiemu udziałowcowi i pożyczkodawcy spółki Energobaltic Sp. z o.o., firmie Stablewood
Power Ventures (Wladyslawowo) Limited ofertę wykupu wierzytelności z tytułu pożyczki
udzielonej przez Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Limited dla spółki
Energobaltic Sp. z o.o., w przypadku dostarczenia przez spółkę Petrobaltic S.A. mniejszej
łącznej ilości gazu odpadowego do spółki Energobaltic Sp. z o.o., w porównaniu do
minimalnej ilości gazu przewidzianej w Umowie Dostawy Gazu. W związku z przewidywaną
zmniejszoną ilością gazu odpadowego dostarczanego do spółki Energobaltic Sp. z o.o. przez
Petrobaltic S.A. w roku 2005, drugi udziałowiec i pożyczkodawca Energobaltic Sp. z o.o.
firma Rolls-Royce Power Ventures (Wladyslawowo) Limited (RRPV) wystosowała w dniu 22
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września 2005 roku pismo informujące, iż w przypadku naruszenia przez spółkę Petrobaltic
S.A. punktu 16.1.6. Umowy Dostawy Gazu wystosuje zgodnie z artykułu. VIII pkt. 1 Umowy
Wspólników zawiadomienie o naruszeniu Umowy Dostawy Gazu.
Na podstawie tego zawiadomienia, zgodnie z Umową Wspólników, spółka Petrobaltic S.A.
zobowiązana była przedstawić Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Limited ofertę
wykupu wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej przez spółkę Stablewood Power Ventures
(Wladyslawowo) Limited dla spółki Energobaltic Sp. z o.o. Przyjęcie oferty przez spółkę
Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Limited będzie oznaczać konieczność
sukcesywnego (lata od 2012 do 2016) wykupu przez Petrobaltic S.A. wierzytelności
Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Limited z tytułu tej pożyczki w terminach
zapadalności poszczególnych rat kapitałowych z 2% dyskontem.
Zobowiązanie spółki Petrobaltic S.A. wobec spółki Stablewood Power Ventures
(Wladyslawowo) Ltd wynikające z Umowy Wspólników stało się nieaktualne, z uwagi na
transakcję przejęcia przez spółkę Petrobaltic S.A. udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o.
(patrz Nota 17 Dodatkowych informacji i objaśnień).
Zobowiązanie w stosunku do Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd.
wynikające z umowy nabycia przez spółkę Petrobaltic S.A. udziałów i wierzytelności
Spółka Petrobaltic S.A. w celu zabezpieczenia zobowiązań pieniężnych z tytułu nabycia
udziałów oraz wierzytelności wynikających z zawarcia w dniu 27 listopada 2009 roku umowy
nabycia (patrz Nota 17 Dodatkowych informacji i objaśnień) przez spółkę Petrobaltic S.A.
udziałów i wierzytelności przysługującej Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. z
tytułu kapitału i odsetek od pożyczki udzielonej spółce Energobaltic Sp. z o.o. na podstawie
Umowy z dnia 21 listopada 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami wystawiła na rzecz
spółki Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. trzy weksle własne in blanco wraz z
deklaracją wekslową do łącznej kwoty 13.000 tysięcy USD (tj. 36.466 tysięcy złotych według
średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 27 listopada 2009 roku). Termin
płatności ostatniej raty ceny nabycia udziałów i wierzytelności od Stablewood Power
Ventures (Wladyslawowo) Ltd. przypada na dzień 30 czerwca 2013 roku.
Zobowiązanie spółki Energobaltic Sp. z o.o. na rzecz spółki Petrobaltic S.A.
Spółka Petrobaltic S.A. z uwagi na transakcję nabycia wierzytelności z dnia 27 listopada
2009 roku od spółki Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. z tytułu pożyczki
udzielonej spółce Energobaltic Sp. z o.o. (patrz Nota 17 Dodatkowych informacji i objaśnień)
oraz umowę cesji wierzytelności z dnia 1 marca 2010 roku dotyczącą Umowy z dnia 21
listopada 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami, przejęła zabezpieczenie w postaci
weksla własnego „in blanco” z wystawienia spółki Energobaltic Sp. z o.o. z klauzulą „bez
protestu” wraz z deklaracją wekslową.
Zobowiązanie spółki Petrobaltic S.A. na rzecz rządu Norweskiego
W dniu 17 czerwca 2008 roku spółka Petrobaltic S.A. wystawiła bezwarunkową i
nieodwołalną gwarancję na rzecz rządu Norweskiego za działania LOTOS Exploration and
Production Norge AS w zakresie poszukiwań i wydobycia na norweskim szelfie
kontynentalnym. Spółka Petrobaltic S.A. w wystawionej gwarancji zobowiązuje się ponieść
pełną odpowiedzialność finansową tytułem zabezpieczenia wszelkich zobowiązań mogących
powstać w związku z działalnością spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS w
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ramach poszukiwań i wydobycia naturalnych złóż znajdujących się pod dnem morza, w tym
składowania i transportu przy pomocy innych środków transportu niż statki na norweskim
szelfie kontynentalnym.
Zobowiązanie spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS na rzecz spółki
Petrobaltic S.A.
W dniu 26 sierpnia 2008 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS
ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in
blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową w celu zabezpieczenia spłaty
pożyczki, a także innych zobowiązań mogących powstać z tytułu zawarcia i wykonywania
umowy pożyczki. Umowa pożyczki wygasa z dniem 31 grudnia 2012 roku. Weksel został
wystawiony, jako zabezpieczenie spłaty pożyczki w wysokości 50 milionów USD (tj. 113
milionów złotych według kursu NBP z dnia 26 sierpnia 2008 roku). W dniu 22 grudnia 2009
roku w wyniku podpisanego aneksu do umowy pożyczki został ustalony nowy termin spłaty
pożyczki do dnia 30 czerwca 2011 roku
W dniu 19 grudnia 2008 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS
ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in
blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową w celu zabezpieczenia spłaty
pożyczki, a także innych zobowiązań mogących powstać z tytułu zawarcia i wykonywania
umowy pożyczki. Spłata kapitału pożyczki ma nastąpić do dnia 31 stycznia 2010 roku.
Weksel został wystawiony, jako zabezpieczenie spłaty pożyczki w wysokości 10 milionów
USD (tj. 29 milionów złotych według kursu NBP z dnia 19 grudnia 2008 roku). W dniu 22
grudnia 2009 roku w wyniku podpisanego aneksu do umowy pożyczki został ustalony nowy
termin spłaty pożyczki do dnia 30 czerwca 2011 roku.
W dniu 15 stycznia 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS
Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A.
zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z
deklaracją wekslową. Pożyczka w kwocie 55.000 tysięcy USD (tj. 176.605 tysięcy złotych
według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 15 stycznia 2009 roku)
przeznaczona została na kontynuację wdrożenia Projektu Wydobywczego YME, a w
szczególności na ponoszenie nakładów inwestycyjnych na jego realizację wraz z kosztami
kapitału, w tym odsetkami od udzielonej pożyczki. Spłata kapitału pożyczki ma nastąpić w
trzech ratach, przy czym pierwotny termin ostatniej raty przypadał na dzień 31 marca 2010
roku. W dniu 22 grudnia 2009 roku w wyniku podpisanego aneksu do umowy pożyczki został
ustalony nowy harmonogram spłaty pożyczki, w którym termin ostatniej raty przypada na
dzień 30 grudnia 2011 roku.
W dniu 9 marca 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS Exploration
and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w
postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.
Pożyczka w kwocie 7.500 tysięcy USD (tj. 28.093 tysięcy złotych według średniego kursu
ustalonego dla USD przez NBP na dzień 9 marca 2009 roku) przeznaczona została na
kontynuację wdrożenia Projektu Wydobywczego YME. Spłata kapitału pożyczki miała
nastąpić do dnia 29 stycznia 2010 roku. W dniu 22 grudnia 2009 roku w wyniku podpisanego
aneksu do umowy pożyczki został ustalony harmonogram spłaty pożyczki, w którym termin
ostatniej raty przypada na dzień 30 września 2012 roku.
W dniu 1 kwietnia 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS
Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A.
zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z
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deklaracją wekslową. Pożyczka w kwocie 2.500 tysięcy USD (tj. 8.805 tysięcy złotych według
średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 1 kwietnia 2009 roku)
przeznaczona została na kontynuację wdrożenia Projektu Wydobywczego YME. Spłata
kapitału pożyczki miała nastąpić do dnia 30 czerwca 2010 roku. W dniu 22 grudnia 2009
roku w wyniku podpisanego aneksu do umowy pożyczki został ustalony harmonogram spłaty
pożyczki, w którym termin ostatniej raty przypada na dzień 31 grudnia 2012 roku.
W dniu 19 maja 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS Exploration
and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w
postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.
Pożyczka w kwocie 11.000 tysięcy USD (tj. 35.355 tysięcy złotych według średniego kursu
ustalonego dla USD przez NBP na dzień 19 maja 2009 roku) przeznaczona została na
kontynuację wdrożenia Projektu Wydobywczego YME. Spłata kapitału pożyczki pierwotnie
miała nastąpić w dwóch ratach, przy czym termin ostatniej raty przypadał na dzień 31
grudnia 2010 roku. W dniu 22 grudnia 2009 roku w wyniku podpisanego aneksu do umowy
pożyczki został ustalony nowy termin spłaty pożyczki na dzień 31 grudnia 2012 roku.
W dniu 9 czerwca 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS
Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A.
zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z
deklaracją wekslową. Pożyczka w kwocie 10.500 tysięcy USD (tj. 34.004 tysięcy złotych
według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 9 czerwca 2009 roku)
przeznaczona została na kontynuację wdrożenia Projektu Wydobywczego YME. Spłata
kapitału pożyczki pierwotnie miała nastąpić w trzech ratach, przy czym termin ostatniej raty
przypadał na dzień 31 grudnia 2012 roku. W dniu 22 grudnia 2009 roku w wyniku
podpisanego aneksu do umowy pożyczki został ustalony nowy termin spłaty pożyczki na
dzień 31 grudnia 2012 roku.
W dniu 13 lipca 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki (kapitału, oprocentowania i
ewentualnych odsetek za opóźnienie, a także innych zobowiązań mogących powstać z tytułu
zawarcia i wykonywania umowy) spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS
ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in
blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka w kwocie 6.000
tysięcy USD (tj. 18.960 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez
NBP na dzień 13 lipca 2009 roku) została przeznaczona na finansowanie nakładów
związanych z Projektem Wydobywczym YME. Spłata kapitału pożyczki pierwotnie miała
nastąpić w dwóch ratach, przy czym termin ostatniej raty przypadał na dzień 30 czerwca
2012 roku. W dniu 22 grudnia 2009 roku w wyniku podpisanego aneksu do umowy pożyczki
został ustalony nowy termin spłaty pożyczki na dzień 31 grudnia 2012 roku.
Zobowiązanie spółki Petrobaltic S.A. wobec Nordea Bank Polska S.A.
W dniu 19 maja 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. podpisała z Nordea Bank Polska S.A.
umowę cesji wierzytelności w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających lub
mogących wyniknąć z umów zawartych w dniu 19 maja 2009 roku tj. umowy o udzielenie
kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz umowy ramowej o udzielenie kredytu
obrotowego odnawialnego, gwarancji bankowych i akredytyw z limitem do 50.000 tysięcy
złotych oraz z limitem do 100.000 tysięcy złotych. Zabezpieczenie umów stanowią również
dwa weksle własne in blanco wraz z porozumieniem wekslowym (patrz Nota 30
Dodatkowych informacji i objaśnień).
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Zobowiązanie spółki Petrobaltic S.A. wobec banków z tytułu poręczeń, gwarancji
spłaty zobowiązań spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS
W celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań spółki LOTOS Exploration and Production Norge
AS z tytułu kredytu, który spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS zaciągnęła
od Nordea Bank Norge ASA na finansowanie bieżącej i inwestycyjnej działalności, spółka
Petrobaltic S.A. w umowie z dnia 18 sierpnia 2009 roku zobowiązała się do zlecenia Nordea
Bank Polska S.A. wystawienia na rzecz Nordea Bank Norge ASA gwarancji bankowej spłaty
kredytu. W dniu 19 sierpnia 2009 roku Nordea Bank Polska S.A. działając na zlecenie spółki
Petrobaltic S.A. wystawił gwarancję spłaty zobowiązań spółki LOTOS Exploration and
Production Norge AS wobec Nordea Bank Norge ASA. Kwota gwarancji bankowej wynosi
8.000 tysięcy USD (tj. 23.716 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD
przez NBP na dzień 19 sierpnia 2009 roku). W celu zabezpieczenia roszczeń spółki
Petrobaltic S.A. wobec spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS wynikających z
umowy z dnia 18 sierpnia 2009 roku, a także innych zobowiązań mogących powstać z tytułu
zawarcia i wykonania ww. umowy, spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS
ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in
blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z porozumieniem wekslowym. W dniu 14 grudnia 2009
roku podpisano aneks do Umowy zawartej w dniu 18 sierpnia 2009 roku, w którym spółka
Petrobaltic S.A. zobowiązał się do zlecenia Nordea Bank Polska S.A. przedłużenia terminu
ważności gwarancji wystawionej przez Bank Nordea Bank Polska S.A. na rzecz Nordea
Bank Norge ASA do dnia 31 sierpnia 2010 roku. W dniu 29 grudnia 2009 roku termin
ważności wyżej wymienionych gwarancji został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2010 roku.
W dniu 15 września 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. udzieliła Nordea Bank Norge ASA
poręczenia spłaty zobowiązań spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS
wynikających z umowy kredytu w kwocie 11.000 tysięcy USD (tj. 31.365 tysięcy złotych
według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 15 września 2009 roku). W
celu zabezpieczenia roszczeń spółki Petrobaltic S.A. wobec spółki LOTOS Exploration and
Production Norge AS wynikających z udzielonego poręczenia, a także innych zobowiązań
mogących powstać w związku z udzielonym poręczeniem, spółka LOTOS Exploration and
Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci
weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z porozumieniem wekslowym. W
dniu 17 grudnia 2009 roku podpisano aneks do Umowy z dnia 15 września 2009 roku,
zgodnie z którym spółka Petrobaltic S.A. przedłużyła termin ważności poręczenia
udzielonego na rzecz Nordea Bank Norge ASA do dnia 31 sierpnia 2010 roku oraz
zwiększyła kwotę poręczenia do 12.000 tysięcy USD (tj. 34.926 tysięcy złotych według
średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 17 grudnia 2009 roku).
W dniu 14 października 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. udzieliła Nordea Bank Norge ASA
poręczenia spłaty zobowiązań spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS
wynikających z umowy kredytu w kwocie 4.000 tysięcy USD (tj. 11.300 tysięcy złotych
według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 14 października 2009
roku). Kwota poręczenia wynosi 4.500 tysięcy USD (tj. 12.713 tysięcy złotych według
średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 14 października 2009 roku), a
termin ważności upływa w dniu 31 sierpnia 2010 roku. W celu zabezpieczenia roszczeń
spółki Petrobaltic S.A. wobec spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS
wynikających z udzielonego poręczenia, a także innych zobowiązań mogących powstać w
związku z udzielonym poręczeniem, spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS
ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla in blanco z
klauzulą „bez protestu”.
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Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną jest spółka LOTOS
Jasło S.A.
Zobowiązania wekslowe na rzecz Nafty Polskiej S.A.
Rafineria Jasło S.A. (obecnie LOTOS Jasło S.A.) wystawiła na rzecz Nafty Polskiej S.A.
dziewięć weksli in blanco. Zgodnie z deklaracjami wekslowymi sporządzonymi w związku z
powyższymi wekslami w dniu 19 stycznia 2000 roku, weksle te stanowią zabezpieczenie
Rafinerii Jasło S.A. dotyczące roszczeń z tytułu zanieczyszczenia środowiska na
nieruchomości, wynikających z umowy z dnia 19 stycznia 2000 roku zawartej pomiędzy
Rafinerią Jasło S.A. oraz Carbon Black Polska Sp. z o.o. i mogą zostać wypełnione przez
NaftęPolską S.A. w przypadku niewywiązania się przez Rafinerię Jasło S.A. z jakiegokolwiek
zobowiązania wynikającego z powyższej umowy. Zgodnie z deklaracjami, każdy z weksli
może zostać wypełniony na kwotę 1.000 tysięcy złotych.
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Naftą Polską S.A. oraz Rafinerią Jasło S.A. w
dniu
19 stycznia 2000 roku, w przypadku gdy do dnia wykreślenia Nafty Polskiej S.A. z rejestru
przedsiębiorców nie powstanie zobowiązanie Nafty Polskiej S.A. do spełnienia świadczenia
w całości lub w części, na zasadach wskazanych w umowie zabezpieczenia wykonania
przez Rafinerię Jasło S.A. zobowiązań z umowy o uregulowanie kwestii środowiska zawartej
z Carbon Black Polska Sp. z o.o., Nafta Polska S.A. złoży niezrealizowane weksle do
depozytu sądowego, a zwrot weksli nastąpi po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o
wykreśleniu Nafty Polskiej S.A. z rejestru przedsiębiorców. Podobnie, niezrealizowane
weksle zostaną zwrócone Rafinerii Jasło S.A. po upływie 10 lat od dnia podpisania
porozumienia, jeżeli wcześniej Nafta Polska S.A. nie zostanie wykreślona z rejestru
przedsiębiorców i nie powstaną zobowiązania Nafty Polskiej S.A. do spełnienia świadczeń
objętych umową poręczenia.
W dniu 16 lutego 2010 roku spółka LOTOS Jasło S.A. otrzymała zwrot dziewięciu weksli in
blanco wystawionych na rzecz Nafty Polskiej S.A. ważnych do dnia 19 stycznia 2010 roku.
Zobowiązania wekslowe na rzecz Ministra Gospodarki
Rafineria Jasło S.A. (obecnie LOTOS Jasło S.A.) wystawiła na rzecz Ministra Gospodarki
weksel własny in blanco. Zgodnie z deklaracją wekslową wystawioną w związku z
powyższym wekslem w dniu 13 listopada 2002 roku, weksel zabezpiecza wypełnienie przez
LOTOS Jasło S.A. jej zobowiązań wynikających z umowy zawartej w dniu 1 listopada 2002
roku pomiędzy Ministrem Gospodarki a LOTOS Jasło S.A. o udzielenie wsparcia
finansowego nowej inwestycji (terminal paliw) i może zostać wypełniony do kwoty 5.675
tysięcy złotych.
Pozostałe zobowiązania wekslowe
Ponadto, na dzień 31 grudnia 2009 roku LOTOS Jasło S.A. posiada istotne:
weksel in blanco tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
zaciągniętego w banku PKO BP S.A. o/Krosno pierwotnie na kwotę 18.000 tysięcy
złotych z terminem ważności do dnia 29 lipca 2011 roku, następnie z uwagi na
podpisany aneks do umowy kredytowej (obniżenie dostępnej linii kredytowej) w dniu
27 lutego 2009 roku zmniejszony do kwoty 10.000 tysięcy złotych. Kolejnym aneksem
z dnia 30 grudnia 2009 roku zwiększono kwotę zabezpieczenia w postaci weksla in
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blanco do kwoty 11.000 tysięcy złotych, termin ważności weksla został przedłużony
do dnia 30 czerwca 2012 roku,
weksel in blanco tytułem zabezpieczenia spłaty odsetek i ewentualnych kar
umownych do umowy pożyczki dla NFOŚiGW w Warszawie, z terminem ważności do
dnia 30 marca 2011 roku.
Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną jest spółka LOTOS
Oil S.A.
Do dnia 30 kwietnia 2010 roku przedłużono termin ważności zabezpieczenia podatku
akcyzowego z dnia 18 marca 2007 roku w formie weksla własnego in blanco z deklaracją na
10.000 tysięcy złotych wystawionego przez spółkę LOTOS Oil S.A. złożonego do Urzędu
Celnego. Pierwotny termin ważności weksla obowiązywał do dnia 31 października 2008
roku.
W dniu 10 lutego 2009 roku spółka LOTOS Oil S.A. złożyła zabezpieczenia akcyzowe w
formie weksla z deklaracją na 5.000 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego tytułem
zabezpieczenie podatku akcyzowego związanego z przemieszczaniem wyrobów
akcyzowych. Zabezpieczenie obowiązuje od dnia 1 marca 2009 roku do dnia 28 lutego 2011
roku.
Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną jest spółka LOTOS
Biopaliwa Sp. z o.o.
W dniu 7 sierpnia 2007 roku LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o wystawiła na rzecz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej weksel własny in blanco opatrzony
klauzulą ,,bez protestu” poręczony przez spółkę LOTOS Czechowice S.A., z terminem
ważności do dnia 30 czerwca 2015 roku. Weksel został wystawiony jako zabezpieczenie
spłaty odsetek, ewentualnej kary umownej i innych kosztów wynikających z umowy pożyczki
z dnia 29 czerwca 2007 roku zawartej przez LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 35.000 tysięcy złotych.
Pożyczka zabezpieczona jest gwarancją bankową na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wystawioną w dniu 7 sierpnia 2007 roku przez bank Pekao
S.A. w ciężar limitu kredytowego w ramach umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 14 grudnia
2006 roku.
W dniu 15 kwietnia 2009 roku spółka LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. wystawiła i złożyła do
Urzędu Celnego w Bielsku-Białej poręczony przez spółkę LOTOS Czechowice S.A. weksel
własny in blanco z deklaracją wekslową do kwoty 18.820 tysięcy złotych w celu
zabezpieczenia podatku akcyzowego. Zabezpieczenie w formie weksla obowiązuje do dnia
30 czerwca 2010 roku.
W dniu 24 lipca 2009 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach dokonano
wpisu w rejestrze zastawów na zapasach spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. stanowiące
prawne zabezpieczenie spłaty całej kwoty kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A. tj.
30.000 tysięcy złotych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej zgodnie z aneksem do umowy
kredytu.
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Pozostałe zobowiązania warunkowe Grupy
Na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania Grupy wynikające z podpisanych, istotnych
umów dotyczących nakładów na rzeczowe aktywa trwałe (Program 10+) wynoszą 590
milionów złotych (31 grudnia 2008: 3.199 milionów złotych).
12. INFORMACJE O ZDARZENIACH ORAZ UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA
DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY
LOTOS S.A. W TYM UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI,
UMOWACH UBIEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERCJI.
12.1 UMOWY ZNACZĄCE W 2009 R. I PO DACIE BILANSOWEJ
Umowa pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a TOTAL DEUTSCHLAND GmbH
13 lutego 2009 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. otrzymał zwrotnie podpisaną przez wszystkie
strony umowę zawartą w dniu 1 lutego 2009 r. pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a TOTAL
DEUTSCHLAND GmbH z siedzibą w Berlinie podpisana została umowa na zakup przez
Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych od spółki TOTAL DEUTSCHLAND GmbH. Umowa
została zawarta na czas określony od 1 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., a jej
szacunkowa wartość netto wyniosła 563 mln złotych. Umowa nie zawierała zapisów
dotyczących kar umownych, jej strony mogły dochodzić szkód w pełnej wysokości przed
sądem powszechnym w Berlinie, zgodnie z właściwością prawa niemieckiego, któremu
umowa podlegała. Pozostałe warunki umowy nie odbiegały od powszechnie stosowanych
dla danego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej
szacunkowa wartość przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
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 r., a jej szacunkowa wartość netto wynosiła 624 mln złotych.
Umowa nie zawierała zapisów dotyczących kar umownych, strony umowy mogły dochodzić
szkód w pełnej wysokości przed sądem powszechnym w Londynie, zgodnie z właściwością
prawa angielskiego, któremu umowa podlegała. Pozostałe warunki umowy nie odbiegały 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 pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a J&S Service and Investment Ltd
W dniu 3 lipca 2009 r. 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 r.) i
osiągnęła wartość znaczącą tj. przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS
S.A.
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Największą pod względem wartości spośród transakcji zawartych pomiędzy podmiotami w
wyżej wzmiankowanym okresie jest transakcja zakupu przez Grupę LOTOS S.A. od J&S
Service and Investment Ltd ropy naftowej, której wartość w dniu 3 lipca 2009 r. wyniosła
48,8 mln USD (tj. 152,5 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień
3 lipca 2009 r.). Transakcja nie zawierała warunku ani terminu zawieszającego, nie
przewidywała kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych
dla tego typu transakcji.
Umowa pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Kolej Sp. z o.o.
W dniu 10 sierpnia 2009 r. pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Kolej Sp. z o.o.
podpisana została umowa o świadczenie usług przewozowych i innych usług związanych z
transportem kolejowym.
Umowa została zawarta na czas określony od 10 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2019 r., 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.
Umowa na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy
Trading SA.
W dniu 4 grudnia 2009 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę z Mercuria Energy Trading
SA z siedzibą w Genewie, na dostawę dla Grupy LOTOS S.A., w okresie od dnia 1 stycznia
2010 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., 18 mln ton ropy naftowej typu REBCO. Zgodnie z
zawartą umową dostawy ropy realizowane będą rurociągiem „Przyjaźń” lub w określonych
sytuacjach drogą morską.
Szacowana wartość umowy na dzień jej zawarcia wynosi około 27 mld PLN wg kursu
średniego NBP dla USD z dnia 4 grudnia 2009 r. Umowa przewiduje odszkodowania
umowne, których wysokość nie przekracza 2,5 mln PLN wg kursu średniego NBP dla USD z
dnia 4 grudnia 2009 r. w ujęciu średniomiesięcznym w odniesieniu do uzgodnionych ilości
rocznych.
Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Postanowienia o karach
umownych wraz z pozostałymi warunkami umowy nie odbiegają od powszechnie
stosowanych dla tego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacunkową wartość, która
przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
Umowa na sprzedaż przez Grupę LOTOS S.A. LPG do LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w
miejsce rozwiązanej umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. oraz LOTOS Gaz S.A.
W dniu 14 grudnia 2009 r. pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
(całkowicie kontrolowaną przez Grupę LOTOS S.A.) podpisana została umowa sprzedaży
gazu płynnego propan-butan (LPG) do spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
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Umowa została zawarta na czas określony od 16 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2019 r., a jej
szacunkowa wartość netto wynosi 1,5 mld zł. Szacunkowa maksymalna wartość kar
umownych za niewykonanie umowy przez którąkolwiek ze stron w okresie jej obowiązywania
wynosi ok. 112,5 mln zł. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej
szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Jednocześnie
z dniem 15 grudnia 2009 r. rozwiązana została umowa znacząca zawarta w dniu 1 sierpnia
2004 r. na sprzedaż przez Grupę LOTOS S.A. gazu płynnego do spółki LOTOS Gaz S.A.
(dawniej LOTOS Mazowsze S.A., spółki w 100% kontrolowanej przez Grupę LOTOS S.A.).
Rozwiązanie powyższej umowy, jak również zawarcie nowego kontraktu ze spółką LOTOS
Paliwa Sp. z o.o., wynika z wprowadzanych zmian w organizacji handlu w Grupie
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Nie przewiduje się istotnych skutków finansowych
wypowiedzenia umowy ze spółką LOTOS Gaz S.A. w wymiarze skonsolidowanym Grupy
Kapitałowej.
Umowa znacząca na sprzedaż paliw pomiędzy Shell Polska Sp. z o.o. a Grupą LOTOS
S.A.
W dniu 16 grudnia 2009 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie umowę dotyczącą sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych na rzecz
Shell Polska Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2010 r. do
31 grudnia 2010 r., a jej szacunkowa wartość netto wynosi 930 mln złotych. Szacunkowa
maksymalna wysokość kar umownych wynosi 17 mln złotych. Umowa nie zawiera zapisów,
które przewidywałby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość
tych kar. Pozostałe warunki kontraktu 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.
Umowa na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Statoil ASA
W dniu 16 grudnia 2009 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę ze Statoil ASA z siedzibą w
Stavanger, na dostawę dla Grupy LOTOS S.A., w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia
31 grudnia 2010 r., co najmniej czterech ładunków ropy naftowej, których łączna,
szacunkowa wielkość na dzień podpisania umowy wynosi 2,4 mln bbls (ok. 320 tys. ton).
Zgodnie z zawartą umową dostawy realizowane będą drogą morską.
Łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej Grupy LOTS S.A.
oraz Statoil ASA wraz z podmiotami zależnymi w okresie ostatnich dwunastu miesięcy
wynosi 746 mln zł. wg średniego kursu ustalonego dla USD i EUR przez NBP na dzień 16
grudnia 2009 r.
Największą pod względem wartości spośród umów jest opisana powyżej umowa, której
szacunkowa wartość w dniu zawarcia wynosi 494 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla
USD przez NBP na dzień 16 grudnia 2009 r. Umowa nie zawiera warunku ani terminu
zawieszającego oraz nie przewiduje kar umownych.
Umowy zostały uznane za znaczące ze względu na fakt iż ich łączna wartość w okresie
ostatnich dwunastu miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
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Umowa znacząca pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Lukoil Polska Sp. z o.o.
W dniu 22 grudnia 2009 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z Lukoil Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie umowę dotyczącą sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych na
rzecz Lukoil Polska Sp. z o.o.
Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., a jej
szacunkowa wartość wynosi 1,35 mld złotych. Szacunkowa maksymalna wysokość kar
umownych wynosi 25 mln złotych. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałby
możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.
Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego oraz pozostałe warunki kontraktu
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.
Umowa znacząca pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a BP Polska S.A.
W dniu 31 grudnia 2009 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z BP Polska S.A. z siedzibą w
Krakowie umowę dotyczącą sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych na rzecz
BP Polska S.A. Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2010 r. do 31
grudnia 2010 r., a jej szacunkowa wartość wynosi 2,4 mld złotych. Szacunkowa maksymalna
wysokość kar umownych wynosi 44 mln złotych. Umowa nie zawiera zapisów, które
przewidywałby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych
kar. Pozostałe warunki kontraktu 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.
Umowa pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
W dniu 26 lutego 2010 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z LOTOS Asfalt Sp. z o.o. umowę
dotyczącą sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. paliw przeznaczonych na cele żeglugowe na
rzecz LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas nieokreślony od 1 marca
2010 r. Jej szacunkowa wartość w okresie 5 lat wynosi ok. 570 mln zł. Szacunkowa
maksymalna wysokość kar umownych wynosi ok. 5,5 mln zł. Umowa nie zawiera zapisów,
które ograniczałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość
tych kar. Pozostałe warunki kontraktu 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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12.2 ZDARZENIA ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY
LOTOS S.A.
SEGMENT POSZUKIWAŃ I WYDOBYCIA
Zestawienie rezerw ropy naftowej oraz gazu ziemnego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. sporządzone
wg klasyfikacji SPE (Society of Petroleum Engineers/World Petroleum Council Classification) na dzień 31
grudnia 2009 r.:
klasyfikacja
2P*

3

Ropa naftowa [mln t.]

Gaz ziemny [mld m ]

6,424

4,526.

2P = P1 (zasoby pewne) + P2 (zasoby prawdopodobne)

Zasoby ropy naftowej w podziale na obszary geograficzne na dzień 31 grudnia 2009 r.:
Norwegia [mln t.]

Morze Bałtyckie [mln t.]

P1*

1,270

4,179

P2*

0,460

0,515

klasyfikacja

P1 – zasoby pewne
P2 – zasoby prawdopodobne

Obszar Morza Bałtyckiego
W 2009 r. prowadzono wydobycie ropy naftowej i gazu ze złoża B3 wraz z zatłaczaniem
wody do złoża z Morskiej Kopalni Ropy zlokalizowanej na platformie Baltic Beta. Do dnia 14
stycznia 2009 r. prowadzono także eksploatację złoża B8 z użyciem platformy Petrobaltic, a
następnie od listopada tymczasową eksploatację tego złoża z istniejących otworów.
Całkowite wydobycie ropy naftowej typu Rozewie wyniosło 175,4 tys. ton, gazu - 19,5 mln
Nm3 i było niższe od produkcji w analogicznym okresie 2008 r. odpowiednio o: 82,4 tys. ton
(tj. 31,9%) oraz 9,7 mln m3 (tj. 33,3%), między innymi na skutek awarii o charakterze
operacyjnym, które wystąpiły w I kwartale 2009 r. i przedłużającej się, z powodu złych
warunków pogodowych warunkujących prace nurkowe, naprawy platformy PG-1
Wydobyta ropa naftowa została przesłana do rafinerii w Gdańsku, zaś gaz po częściowym
zagospodarowaniu, tj. zużyciu przez urządzenia Morskiej Kopalni Ropy B3 oraz spaleniu na
flarach platformy Petrobaltic, operującej na złożu B8, został przetransportowany rurociągiem
do elektrociepłowni Energobaltic we Władysławowie.
Wolumen sprzedaży ropy naftowej do Grupy LOTOS S.A. w 2009 r. wyniósł 181 tys. ton i był
niższy od sprzedaży w 2008 r. o 46,6 tys. ton (-20,5%).
Wolumen przerobu ropy Rozewie kształtował się w 2009 r. na poziomie 158,1 tys. ton i
stanowił 2,9% w strukturze przerobu gdańskiej rafinerii.
Ważniejsze prace realizowane w Petrobaltic S.A. w 2009 r.:
wiercenie otworu B8 – Z1 i odnogi B8 – Z1 bis z platformy Petrobaltic oraz prace nad
bazowym projektem technicznym centrum produkcyjnego i infrastruktury
wydobywczej na złożu B8,
wymiana boi cumowniczo-przelewowej na złożu B3,
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prace konserwacyjno – naprawcze PG-1 i uruchomienie produkcji z B3-8, B3-13B i
B3-14A,
prace rekonstrukcyjne w odwiertach B3-9 i B3-10,
badania geochemiczne i sejsmiczne 2D na potencjalnych obiektach złożowych B22,
B101 i K1 oraz badania 3D na potencjalnych obiektach złożowych B28 i B23,
wiercenie otworu poszukiwawczego B22-1 przez platformę Petrobaltic,
badania geotechniczne dna morza pod posadowienie platformy.
W październiku 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. poinformowała o decyzji Ministra
Środowiska zmieniającej z 10 na 25 lat okres obowiązywania koncesji na wydobywanie ropy
naftowej oraz współwystępującego gazu ziemnego ze złoża B8, co oznacza przedłużenie
koncesji o okres 15 lat.
Wskutek przeszacowania na złożu B8 całkowite zasoby wydobywalne ropy naftowej
posiadane przez Grupę Kapitałową Grupy LOTOS S.A. wzrosły o 1,5 mln ton (30 %) w
stosunku do wielkości opublikowanych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Grupy
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2008 r.
Norweski Szelf Kontynentalny i Morze Północne
Petrobaltic S.A., wiodąca spółka Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w obszarze
działalności poszukiwawczo-wydobywczej, jest inwestorem spółki LOTOS Exploration and
Production Norge A.S., której podstawowym przedmiotem działalności jest poszukiwanie i
wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym. Druga transakcja zakupu
udziałów w YME, w wyniku której LOTOS E&P Norge stał się posiadaczem 20% udziałów w
złożu YME, została sfinansowana przez udzieloną przez Petrobaltic S.A. pożyczkę w
wysokości 55 mln USD (tj. 176,61 mln zł wg kursu średniego NBP na dzień 15 stycznia 2009
r.) oraz dokapitalizowanie spółki LOTOS E&P Norge przez Petrobaltic S.A. w wysokości 190
mln NOK ( 89,6 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 20
stycznia 2009 roku) do 430 mln NOK.
W 2009 r. spółka LOTOS Norge E&P AS uczestniczyła w rozwoju „Projektu Wydobywczego
YME”. Inwestycje w projekt YME w 2009 roku koncentrowały się głównie w obszarze wierceń
otworów produkcyjnych i zatłaczających, budowie platformy produkcyjnej oraz instalacji
urządzeń i infrastruktury podwodnej.
Zgodnie z informacją operatora złoża YME, w wyniku opóźnień w pracach nad budową
platformy produkcyjnej rozpoczęcie produkcji ze złoża YME, przewidywane jest w III kwartale
2010 r.
W dniu 23 stycznia 2009 r. w wyniku rundy APA 2008, spółce LOTOS Exploration &
Porduction Norge AS (LOTOS E&P Norge) przyznane zostały oficjalnie udziały w 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%),
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PL 515: LOTOS E&P Norge - 20% (pozostali partnerzy i ich udział: Rocksource ASA
działający jako operator -60%, Skagen 44 AS - 20%).
W drugiej połowie 2009 roku Spółka 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). Przeprowadzono badania elektromagnetyczne
w koncesji PL515 i badania geochemiczne w koncesji PL503. Prowadzono przygotowania do
wiercenia otworu poszukiwawczego w licencji PL316DS, podjęto również decyzję o przejściu
do etapu badań sejsmicznych 3D w zakresie licencji PL503 i PL 515 Przyjęte zostały zasady
wspólnego działania partnerów w ramach każdej koncesji.
W dniu 19 stycznia 2010 r. w wyniku rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2009 spółce
LOTOS E&P Norge AS przyznany został 50% udział oraz status operatora w koncesji PL
556 zlokalizowanej w obszarze Morza Norweskiego. Pozostałe 50% udziałów w ww. koncesji
przyznano spółce Skeie Energy AS.
Zgodnie z programem prac koncesji w pierwszym roku od jej otrzymania planowane jest
przeprowadzenie prac analitycznych na podstawie których podjęta zostanie decyzja o
ewentualnym wykonaniu otworu poszukiwawczego. Szacunkowe koszty związane z ww.
pracami analitycznymi, przypadające na 50% udział w koncesji, wynoszą ok. 6 mln NOK (tj.
ok. 2,96 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 20 stycznia
2010 r.).
SEGMENT PRODUKCJI I HANDLU
Program 10+
Realizacja Programu 10+, największego projektu inwestycyjnego Grupy LOTOS, a zarazem
kluczowego dla przyszłego wzrostu jej wartości, w 2009 r. koncentrowała się na realizacji
zawartych kontraktów wykonawczych, przy jednoczesnym przekazaniu do uruchomienia
głównych instalacji Programu 10+, tj. HDS, HGU, instalacji KAS, CDU/VDU oraz części
obiektów instalacji pomocniczych.
Projekt Kadra 2009
Projekt Kadra 2009, zakładający zatrudnienie 120 pracowników operacyjnych na potrzeby
obsługi instalacji Programu 10+ został zrealizowany w 100%, kontynuowano szkolenia
pracowników na stanowiska aparatowych.
Prowadzono także szkolenia na nowym symulatorze instalacji CDU/VDU. Program
szkoleniowy obejmował procedury start-up i shut-down jak również pracę instalacji w
warunkach normalnych i problemowych. Do końca grudnia w czasie 10 sesji szkoleniowych
przeszkolono 31 pracowników.
Stopień zaawansowania prac na dzień 31 grudnia 2009 r. realizowanych na poziomie
planowanym w ramach Programu 10+ przedstawiono na poniższym wykresie.
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Plan

Wykonanie

Źródło: Grupa LOTOS S.A.

Procentowe zaawansowanie prac na dzień 31 grudnia 2009 r. na poszczególnych
instalacjach obrazuje poniższy wykres.
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Instalacja HDS
W zakresie instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) w 2009 r. zakończono
montaż rurociągów, aparatów i podłączenia odbiorników instalacji elektrycznej i instalacji
Kontroli i Automatyki (KiA). Zamontowano izolację termiczną rurociągów. Przeprowadzono
próby hydrauliczne rurociągów. Sfinalizowano prace rozruchowe instalacji zgodnie z
harmonogramem. Wykonano próbę szczelności systemu reaktorowego i prowadzono prace
związane z załadunkiem katalizatora. Instalacja HDS osiągnęła status RFSU (tzn. Ready For
Start Up) w dniu 26 czerwca 2009 r. (co oznacza przejęcie odpowiedzialności za instalację
przez Pion Produkcji Grupy LOTOS S.A.) oraz rozpoczęła pracę. Na koniec lipca rozpoczęto
odsyłanie pierwszych produktów do zbiorników magazynowych uzyskując parametry
odsiarczania komponentów oleju napędowego w przedziale 2 – 3 ppm przy gwarancjach
kontraktowych poniżej 10 ppm. Do końca roku instalacja pracowała osiągając parametry
założone w specyfikacji produktów przy planowo realizowanym obciążeniu około 60%
wydajności.
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Blok Aminowo - Siarkowy (KAS)
W czerwcu 2009 r. instalacje aminy i stripera wód kwaśnych (ARU/SWS) osiągnęły status
RFSU i do końca roku pracowały normalnie. W trzecim kwartale zakończono budowę i prace
przygotowawcze do rozruchu na instalacjach siarkowych (SRU/TGTU). Status RFSU dla
tych instalacji, zgodnie z planem, osiągnięto w dniu 8 września 2009 r. Instalacja mycia
aminowego LPG osiągnęła stan MC (Mechanical Completion) w październiku 2009 r.
Podpisano i odesłano kontraktorowi Technip KTI Provisional Acceptance Certificate,
potwierdzający osiągnięcie gwarantowanych parametrów, dla instalacji SWS (striper wód
kwaśnych), SRU, TGTU (instalacje siarkowe). Do końca 2009 r. blok KAS pracował z
wydajnością zgodną z zakładanym planem produkcyjnym rafinerii w Gdańsku.
Instalacja HGU
W zakresie instalacji produkcji wodoru (HGU) w 2009 r. sfinalizowano prace projektowe i
zakończono prace nad dokumentacją rozruchową i odbiorową. Przeprowadzono również
wszelkie niezbędne testy, kontrole oraz szkolenia pracowników i 28 września instalacja
osiągnęła stan RFSU. Do końca roku 2009 instalacja HGU pracowała normalnie przy
zakładanym obciążeniu 50% wydajności, odsyłając wyprodukowany wodór oraz parę do
instalacji rafineryjnych w Gdańsku. Na początku grudnia zgodnie z planem wykonano
wstępny ruch testowy instalacji (Initial Performance Test) przy obciążeniu 40%, wykazując
prawidłowe działanie instalacji przy małych obciążeniach.
Instalacja CDU/VDU
W 2009 r. zakończono wszelkie prace budowlane w obrębie instalacji destylacji ropy
naftowej (CDU/VDU). Przygotowano dokumentację rozruchową i rejestracyjną aparatów.
Zamontowano rurociągi i izolacje. Stan MC (Mechanical Completion) potwierdzony
protokołami osiągnięto w październiku, zaś 11 grudnia zgodnie z planem instalacja uzyskała
status RFSU. Jest to najważniejsza instalacja produkcyjna budowana w ramach Programu
10+, która pozwoli na zwiększenie nominalnych zdolności przerobu ropy naftowej o 75% do
10,5 mln ton rocznie.
Instalacja MHC
W odniesieniu do instalacji hydrokrakingu (MHC) w 2009 r. finalizowano prace projektowe w
poszczególnych branżach, dostawy sprzętu, montaż i prace elektryczne. W czerwcu odbyło
się posadowienie reaktorów 930R1A oraz 930R1B na fundamentach (łączny ciężar: około
1560 ton), natomiast w sierpniu na docelowym fundamencie posadowiono najwyższy i
najcięższy reaktor 930R2 (1340 ton) oraz reaktor 930R3 (1140 ton). W listopadzie podpisano
umowę na zakup katalizatora z największym na świecie dostawcą katalizatorów dla
procesów hydrokrakingu, firmą Criterion.
Instalacja ROSE
W 2009 r. 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. W lipcu wykonano pierwsze betonowe
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fundamenty, zaś we wrześniu zawarto umowę na realizację zakresu branży mechanicznej.
Prace projektowe, dostawy i prace branży budowlanej i mechanicznej prowadzone były
zgodnie z planem.
Instalacje pomocnicze i infrastruktura (U&O)
Realizowano ponadto 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 r.) zrealizowano wszystkie zaplanowane prace związane z realizacją
Programu 10+, dzięki czemu nowobudowane obiekty technologiczne będą zintegrowane z
obecnym układem technologicznym rafinerii bez konieczności kolejnych zatrzymań procesu
produkcji.
Finansowanie Programu 10+
W 2009 r. dokonywano 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 wysokości bieżących wydatków związanych z realizacją Programu 10+.
Ciągnienia kredytu, zarówno co do kwot jak i terminów, były realizowane zgodnie z
wnioskami złożonymi przez Grupę LOTOS. Na dzień 31 grudnia 2009 r. wykorzystanie
kredytów, przyznanych na finansowanie Programu 10+ wynosiło ok. 81,8%.
Poza środkami kredytodawców, Grupa LOTOS S.A. wykorzystywała, w celu finansowania
Programu 10+ także środki własne, wygenerowane w ramach działalności operacyjnej
Spółki, w proporcji do środków kredytowych, wynikającej z umowy kredytowej.
W marcu 2009 r. w ramach realizacji zobowiązań offsetowych związanych z umową z
Rządem Rzeczpospolitej Polskiej na dostawę samolotów wielozadaniowych F-16, Lockheed
Martin Corporation dokonał płatności raty licencyjnej na rzecz licencjodawcy technologii
ROSE, we wrześniu 2009 r. z tego samego tytułu dokonywał kolejnych płatności za licencję
na technologię MHC - jednej z podstawowych instalacji produkcyjnych Programu 10+.
Program Rozwoju Sieci Stacji
W ramach Programu Rozwoju Sieci Stacji w 2009 r. kontynuowano rozbudowę sieci stacji
własnych i partnerskich (franczyzowych). W związku z wygaszaniem umów patronackich,
liczba stacji działających w oparciu o te umowy ulega zmniejszeniu. Zgodnie z przyjętą
strategią Spółki, następuje przechodzenie wybranych stacji patronackich do systemu
Partnerstwa Handlowego „Rodzina LOTOS”. Pozostałe stacje funkcjonować będą w formie
„patronatu” do czasu zakończenia umowy lub jej rozwiązania i przejścia do kanału
dystrybucji B2B.
W 2009 r. oddano do użytku własne stacje paliw w Rawiczu, Nowej Soli, Kołbaskowie,
Słupcy, Wieliczce, Rzepinie w tym samym czasie wyłączono z sieci stację w Bielsku Białej.
Program partnerstwa handlowego „Rodzina LOTOS” powiększył się o 21 stacji. W dniu 1
marca 2009 r. rozpoczęła się II edycja Programu Lojalnościowego Navigator.
Spółka realizuje również inwestycje związane z budową stacji przy autostradach w ramach
tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). W styczniu i lutym 2010 r. uruchomiono parę MOP
Rachowice/Kozłów zlokalizowaną przy autostradzie A4 koło Gliwic oraz parę MOP
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Police/Łęka (przy A2). Na obu ww. parach MOP oprócz stacji LOTOS, kierowcy będą mogli
korzystać z restauracji McDonald’s, a na stacji w Policach - z usług hotelu działającego pod
marką Start.
Na dzień 31 grudnia 2009 r. sprzedaż paliw Premium prowadzono na 139 stacjach własnych
i 82 stacjach partnerskich.
Z dniem 31 grudnia 2009 r. wygasły 23 umowy patronackie. Podpisano łącznie 107 umów
franczyzowych. Na dzień 1 stycznia 2010 r. sieć stacji paliw LOTOS składała się z 304
obiektów, z czego 144 stanowiły obiekty będące własnością LOTOS Paliwa (CODO), 98
stacji partnerskich (DOFO) i 62 stacje patronackie (DODO).
DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE
Energobaltic
W 2009 r. zakończono proces restrukturyzacji spółki Energobaltic Sp. z o.o. (spółka zależna
w 100% od Petrobaltic S.A.). W ramach działań restrukturyzacyjnych zawarto z wierzycielami
spółki układ w postępowaniu naprawczym oraz zawarto porozumienie z pozostałymi
udziałowcami spółki w wyniku których spółka Petrobaltic nabyła pozostałe udziały w spółce
Energobaltic i przejęła nad nią pełną kontrolę.
W rezultacie powyższych działań możliwe było rozwiązanie m.in. rezerw na ryzyko
gospodarcze oraz odpisu aktualizującego na udziały oraz pożyczkę co łącznie w IV kwartale
2009 r. wpłynęło pozytywnie na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w
kwocie ok. 55 mln zł.
LOTOS Czechowice, LOTOS Jasło
W 2009 r. spółki LOTOS Czechowice S.A. i LOTOS Jasło S.A. kontynuowały
restrukturyzację w zakresie: zatrudnienia, działalności operacyjnej, organizacji i technologii
oraz prowadziły działania mające na celu rozwój zdolności wytwórczych i realizację nowych
projektów angażujących niewykorzystywane aktywa.
Od I półrocza 2009 r. terminale oraz zbiorniki obu ww. spółek funkcjonowały w ramach
jednolitego systemu logistyki paliwowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 6 lutego 2009
r. oddano do eksploatacji nowy zbiornik o pojemności 32 tys. m 3. Trwała rozbudowa bazy
magazynowej Grupy LOTOS na południu Polski, która docelowo będzie podstawowym
obszarem działalności obu spółek.
LOTOS Biopaliwa
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. kontrolowana przez LOTOS Czechowice S.A. - w związku z
uruchomieniem instalacji FAME rozpoczęła podstawową działalność operacyjną, polegająca
na wytwarzaniu estrów metylowych kwasów tłuszczowych - komponentu do produkcji
biodiesla na potrzeby Grupy LOTOS S.A.
1 marca 2009 r. ruszyła produkcja biokomponentu z wykorzystaniem pełnych mocy
znamionowych instalacji, tj. 100 tys. ton FAME rocznie, Do końca 2009 r. instalację
eksploatowano w sposób ciągły na poziomie ok. 105% wykorzystania mocy.
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W III kwartale zamknięto kontraktację dostaw surowca na kolejny okres cyklu rzepakowego
(sierpień 2009 – lipiec 2010 r.) Spółka osiągnęła wysokie parametry jakościowe.
PAKIET ANTYKRYZYSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
W niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym związanym ze światowym kryzysem
gospodarczym oraz prowadzonymi przez Grupę LOTOS S.A. programami inwestycyjnymi
Zarząd Spółki przygotował i przyjął do realizacji Pakiet Antykryzysowy dla Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. Podstawowym celem działań wchodzących w skład Pakietu było
zapewnienie realizacji najistotniejszych dla Grupy LOTOS S.A. i jej przyszłej wartości dla
akcjonariuszy programów inwestycyjnych oraz zapewnienie płynności Spółki w 2009 r.
Kluczowymi elementami Pakietu były oszczędności kosztów w 2009 r. zakładane na
poziomie około 170 mln zł oraz zawieszenie lub zaniechanie wydatków inwestycyjnych jakie
miały być poniesione w 2009 r. na kwotę około 220 mln zł, co w efekcie doprowadzić miało
do polepszenia przepływów pieniężnych.
W niepewnej sytuacji rynkowej przy ograniczonych możliwościach pozyskania finansowania
Zarząd Spółki podjął decyzję o zawieszeniu i odłożeniu w czasie realizacji poszczególnych
projektów inwestycyjnych zakładanych w strategii Grupy LOTOS na lata 2006 – 2012 o
łącznej wartości nakładów około 2,1 mld zł.
Ograniczenia te nie objęły realizowanych kluczowych projektów inwestycyjnych: Programu
10+, zagospodarowania złoża YME na szelfie norweskim oraz planowanych nakładów na
zagospodarowanie złóż na Morzu Bałtyckim w ramach programu rozwojowego spółki
Petrobaltic S.A.
Wprowadzenie Pakietu poprzedzały szerokie konsultacje z pracownikami i zakładowymi
organizacjami związkowymi.
Zarząd Spółki na bieżąco monitorował sytuację rynkową i w przypadku istotnych jej zmian
dokonywał weryfikacji przedstawionych założeń Pakietu.
Przekroczenie celów Pakietu nastąpiło zarówno w obszarze oszczędności, programów
proefektywnościowych, jak i inwestycji. Największy udział w realizacji Pakietu miało
ograniczenie inwestycji, ponad jedną piątą zaoszczędzonej kwoty udało się uzyskać dzięki
programom proefektywnościowym.
Wartość zawieszonych lub zaniechanych wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2009
rok wyniosła 470,1 mln zł przy pierwotnych założeniach Pakietu Antykryzysowego na
poziomie około 220 mln zł.
Oszczędności kosztów w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2009 r., zaplanowane na
poziomie 170 mln zł, wyniosły ostatecznie 252,5 mln zł.
Wprowadzeniu Pakietu Antykryzysowego towarzyszyło pierwsze w Polsce porozumienie
społeczne. Konsensus objął Zarząd, wszystkie organizacje związkowe i Radę Pracowników.
Organizacje reprezentujące pracowników zgodziły się na zamrożenie wysokości płac w celu
ochrony miejsc pracy. W ramach monitoringu sytuacji Spółki i postępów w realizacji Pakietu
co miesiąc odbywały się spotkania Zarządu Grupy LOTOS ze stroną społeczną.
Działania proefektywnościowe zainicjowane w ramach Pakietu Antykryzysowego są
kontynuowane i staną się częścią kultury organizacyjnej spółki.
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13. OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI
GRUPY LOTOS S.A. ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH
GRUPY LOTOS S.A., BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I
NADZORUJĄCYCH
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami jedynie niżej wymienione osoby
zarządzające i nadzorujące posiadają akcje Grupy LOTOS S.A.
Stan posiadanych akcji lub udziałów spółek zależnych będących w posiadaniu osób zarządzających i
nadzorujących Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia się następująco:
wartość nominalna (PLN)

liczba akcji emitenta
Zarząd, w tym:

8.636

8.636

Pan Marek Sokołowski

8.636

8.636

0

0

8.636

8.636

Rada Nadzorcza
Razem

14. OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI W RAMACH REALIZACJI CELÓW
EMISYJNYCH
W dniu 30 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. powzięło
uchwałę nr 34 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii C.
W dniu 9 lipca 2009 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Grupą LOTOS S.A. podpisana została
umowa o objęciu przez Skarb Państwa 16.173.362 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii
C Grupy LOTOS S.A. po cenie emisyjnej 22,07 zł w drodze subskrypcji prywatnej i o
pokryciu ich przez Skarb Państwa wkładami w postaci akcji spółek Petrobaltic S.A., LOTOS
Jasło S.A., LOTOS Czechowice S.A.
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15. ZESTAWIENIE ISTOTNYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA
WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE
Transakcje z jednostkami powiązanymi są zawierane na typowych warunkach rynkowych.
w tysiącach złotych

za rok zakończony 31 grudnia 2009
Sprzedaż na rzecz
jednostek powiązanych
z podatkiem
akcyzowym, opłatą
paliwową

Jednostki stowarzyszone
wyceniane metodą praw
własności

Zakupy od jednostek
powiązanych z
podatkiem
akcyzowym, opłatą
paliwową

3.141

4.381

29

140

3.170

4.521

Jednostki nie objęte
konsolidacją
Razem

31 grudnia 2009 roku
Należności od
jednostek
powiązanych

Zobowiązania
wobec jednostek
powiązanych

-

-

-

-

-

-

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku łączna wartość przychodów finansowych
wynikających z transakcji z jednostkami powiązanymi wyniosła 237 tysięcy złotych z tytułu
odsetek pozostałych.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku łączna wartość kosztów finansowych
wynikających z transakcji z jednostkami powiązanymi wyniosła 1.287 tysięcy złotych z tytułu
odsetek od udzielonych pożyczek.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku łączna Grupa rozwiązała odpis
aktualizujący od należności od jednostek powiązanych w wysokości 1.671 tysięcy złotych.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku łączna wartość pozostałych kosztów
operacyjnych wynikających z transakcji z jednostkami powiązanymi wyniosła 7 tysięcy
złotych (inne koszty operacyjne).
za rok zakończony 31 grudnia 2008
w tysiącach złotych

Jednostki stowarzyszone
wyceniane metodą praw
własności
Jednostki nie objęte
konsolidacją
Razem

31 grudnia 2008 roku

Sprzedaż na rzecz
jednostek
powiązanych z
podatkiem
akcyzowym, opłatą
paliwową

Zakupy od jednostek
powiązanych z
podatkiem
akcyzowym, opłatą
paliwową

Należności od
jednostek
powiązanych

Zobowiązania
wobec jednostek
powiązanych

2.597

2.871

1.818

2.687

37

248

3

52

2.634

3.119

1.821

2.739

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku łączna wartość zakupów rzeczowego
majątku trwałego oraz wartości niematerialnych od jednostek powiązanych wyniosła 1 tysiąc
złotych.
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku łączna wartość przychodów finansowych
wynikająca z transakcji z jednostkami powiązanymi wyniosła 104 tysiące złotych (w tym: 50
tysięcy złotych z tytułu odsetek pozostałych oraz 54 tysiące złotych z tytułu dywidend).
Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkami, rodzeństwem,
wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami
W roku zakończonym 31 grudnia 2009 roku, Spółka lub podmioty z Grupy nie zawierały
żadnych znaczących transakcji z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ich
małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z
tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste
powiązania. Spółka oraz podmioty z Grupy nie udzielały wymienionym powyżej osobom
żadnych pożyczek, zaliczek, gwarancji, ani nie zawierały żadnych umów, z których
wynikałyby znaczące korzyści dla Grupy LOTOS S.A. lub jej jednostek zależnych lub
stowarzyszonych.
Transakcje Spółki oraz podmiotów z Grupy z podmiotami powiązanymi poprzez członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
W 2009 roku na podstawie złożonych oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki o zawartych transakcjach ze stronami powiązanymi wystąpiły następujące rodzaje
transakcji:
Sprzedaż

Zakup

Należności

Zobowiązania

Osoby nadzorujące

1.270

1.778

70

181

Osoby zarządzające

-

-

-

-

1.270

1.778

70

181

Rodzaj powiązania
(w tysiącach złotych)

RAZEM
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16. UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI
Umowy przewidujące rekompensatę
Poza standardowymi umowami o pracę zawartymi pomiędzy osobami zarządzającymi a
Grupą LOTOS S.A. w 2009 r. nie było zawartych umów przewidujących rekompensatę w
przypadku rezygnacji tych osób lub zwolnienia ich z zajmowanego stanowiska bez ważnej
przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następowałoby z powodu połączenia Spółki
poprzez przejęcie.
17. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI WYPŁACONYCH,
NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I
NADZORUJĄCYM GRUPĘ LOTOS S.A.
Wynagrodzenie wypłacone i należne członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A.:
w złotych

za rok zakończony
31 grudnia 2009 r.

Paweł Olechnowicz

199.862

Marek Sokołowski

196.565

Mariusz Machajewski

197.625

Maciej Szozda

118.947

Razem

712.999

Wynagrodzenie wypłacone i należne członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. – z tytułu członkostwa w
Radach Nadzorczych spółek zależnych :
w złotych

za rok zakończony
31 grudnia 2009 r.

Paweł Olechnowicz

188.438

Marek Sokołowski

50.332

Mariusz Machajewski

34.831

Maciej Szozda
Razem

3.962
277.563
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Wynagrodzenie wypłacone i należne członkom Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.:
w złotych

za rok zakończony
31 grudnia 2009 r.
(1)

Wiesław Skwarko

-

Leszek Starosta

39.621

Mariusz Obszyński

39.621

Radosław Barszcz

39.621

Piotr Chajderowski

10.813

Małgorzata Hirszel

39.621

Jan Stefanowicz

39.621

Ireneusz Fąfara

23.681

Razem

232.599

(1)

Zgodnie z otrzymanym przez Spółkę oświadczeniem Pan Wiesław Skwarko zrzekł się do odwołania wynagrodzenia z tytułu
członkowstwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym
charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
18. INFORMACJE O ZNANYCH UMOWACH, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W
PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI
PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY
Zarząd Grupy LOTOS S.A. nie posiada informacji na temat umów w wyniku których mogą w
przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy i obligatariuszy.
19. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH
W Grupie LOTOS S.A. w 2009 r. nie funkcjonował system kontroli programów akcji
pracowniczych.
20. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM,
PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM.
Istotne zdarzenia pozabilansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. opisane zostały w
rozdziale 12 Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. za 2009 r.
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21. INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH
W 2009 roku żadna ze spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. nie nabywała akcji
własnych, natomiast jedna ze spółek Grupy Kapitałowej nabyła udziały własne.
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. nabyła 20 listopada 2009r. 34.514 udziałów
własnych w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) poprzez obniżenie kapitału
zakładowego z 17.307.000 zł do 50.000 zł (uchwała przedmiotowa była podjęta na NZW
Spółki tego samego dnia). Wynagrodzenie za 1 umorzony udział wyniosło 208,65 zł. Wartość
transakcji wynosiła 7.201.346,10 zł. Na rzecz LOTOS Park Technologiczny sp. z o.o. udziały
zbyli niestepujący wspólnicy:
LOTOS Czechowice S.A. wszystkie 12.314 udziałów,
LOTOS Jasło S.A. wszystkie 9.866 udziałów,
Grupa LOTOS S.A. 9.400 udziałów,
LOTOS Serwis Sp. z o.o. wszystkie 2.834 udziały,
Partner Holding Management Sp. z o.o. (wspólnik spoza GK GL S.A.) wszystkie 100
udziałów
W wyniku transakcji, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. właścicielami udziałów w Spółce
byli:
LOTOS Park Technologiczny sp. z o.o. - 99,71% (34.514 udziałów)
Grupa LOTOS S.A. – 0,29% (100 udziałów)
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS nastąpiła 31 marca 2010r. i od tej daty
jedynym wspólnikiem w Spółce jest Grupa LOTOS S.A., która posiada 100 udziałów
stanowiących 100% kapitału zakładowego (wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł).
22. POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA
POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ
W roku 2009 nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań
albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiłaby co
najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta. Pozostałe istotne postępowania opisane zostały
w Nocie 46 dodatkowych informacji i objaśnień Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego za rok 2009.
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23. INFORMACJE O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Grupa LOTOS S.A. w dniu 29 czerwca 2007 roku zawarła umowę z firmą Deloitte Audyt Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie m.in. o dokonanie:
przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I
półrocza w latach 2007-2009,
badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach
2007-2009.
Ponadto wybrane spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zawarły
umowy z Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie m.in. o dokonanie badania
jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2007-2009.
Łączne wynagrodzenie należne z tytułu badania, przeglądów, procedur weryfikacyjnych
powyżej wymienionych sprawozdań finansowych oraz innych usług świadczonych przez
Deloitte Audyt Sp. z o.o. zostało wymienione poniżej:

w tysiącach złotych

2009

2008

466

466

Badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy
(1)
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

468

408

Usługi poświadczające, w tym:

388

378

243

243

15

5

Pozostałe usługi

-

110

Usługi doradztwa podatkowego

-

-

1.322

1.362

Badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A.

- przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy LOTOS
S.A.

- inne usługi poświadczające spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

RAZEM

(1)

wynagrodzenie za badanie wybranych spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest płacone na podstawie odrębnych
umów zawartych z audytorem i każdą z wybranych spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 grudnia 2009 roku
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2010, 2011
oraz 2012 została spółka Ernst&Young Audit Sp. z o.o., wpisana na listę podmiotów
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uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR pod numerem
130.
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24. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Grupa LOTOS S.A. jest przedsiębiorstwem funkcjonującym przy poszanowaniu określonych
prawem warunków środowiskowych z zachowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu,
przyjmującym proekologiczne kryteria wyboru ścieżki rozwoju o czym mogą świadczyć liczne
inwestycje proekologiczne realizowane w 2009 r nie tylko w ramach programu 10+ .
Osiąganie w/w celów możliwe jest dzięki ukierunkowaniu polityki środowiskowej zakładu na:
czystą produkcję, polegającą na stałym dążeniu do zmniejszania zużycia mediów i
surowców,
ograniczanie emisji zanieczyszczeń,
zagospodarowanie odpadów,
bezpieczeństwo w zakresie prowadzenia procesów przemysłowych w taki sposób
aby skutecznie zapobiegać awariom,
jak również wytwarzanie
uciążliwości dla środowiska.

wysokiej jakości produktów o możliwie najniższej

Działania zmierzające do zmniejszenia oddziaływania Spółki na otoczenie realizowane są
przy współpracy i/lub konsultacjach z władzami terenowymi, organizacjami społecznymi
zajmującymi się ochroną środowiska w regionie. Przykładem minimalizacji niekorzystnego
wpływu jest:
stały monitoring emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza i wód oraz stężeń
węglowodorów wokół firmy, pozwalający na szybką reakcję w sytuacji osiągania
niekorzystnych tendencji wzrostu mierników oddziaływania rafinerii na otoczenie
wprowadzanie do środowiska ścieków o jakości w pełni dostosowanej do wymagań
prawnych dzięki trójstopniowej oczyszczalni ścieków;
ponowne wykorzystywanie ścieków oczyszczonych do produkcji wody gospodarczej;
prowadzenie szczegółowego nadzoru nad gospodarką odpadami;
stosowanie urządzeń ochronnych środowiska takich jak:
system podwójnych uszczelnień zainstalowanych w zbiornikach z dachami
pływającymi;
zhermetyzowanie wszystkich instalacji technologicznych oraz podłączenie do
systemu zrzutów awaryjnych, gdzie węglowodory spalane są w pochodniach;
prowadzenie napełniania autocystern oraz cystern kolejowych z zastosowaniem
systemu hermetyzacji i odzysku par.
Główne zadania inwestycyjne zrealizowane (a) bądź rozpoczęte (b) w 2009 r.
Inwestycje proekologiczne realizowane w ramach Programu 10+
-

Instalacja HDS (hydroodsiarczanie frakcji napędowych),

-

Rozbudowa oczyszczalni ścieków,

98

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A.
ZA ROK 2009

Nakłady inwestycyjne w tys. zł

inwestycje proekologiczne

2009

2008

138.818

224.723

Pozostałe inwestycje proekologiczne
Hermetyzacja urządzeń oczyszczalni ścieków - separatora 5100 S-107 A/B,
flokulatora 5100 S-12, zbiornika retencyjnego 5100 S-3B oraz przepompowni ścieków
zaolejonych w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania zapachowego na
środowisko.
Komputerowy system wizualizacji i optymalizacji zużycia energii, który powoduje
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
(a)(b) Instalacja wydzielania ksylenów, która zmniejszy udział szkodliwych dla
środowiska związków aromatycznych w benzynach, do poziomu minimalnie
niezbędnego dla spełnienia innych wymagań stawianych tej grupie produktowej.
(a)(b) Wymiana palników w kotłach Lentjes (2700 K-2 i 2700 K-3) na niskoemisyjne.
(zadanie zostanie zakończone w 2010 r.).
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25. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
25.1 ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA GRUPA
LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zebrane pod nazwą „Dobre praktyki
spółek notowanych na GPW”, przyjęte przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 4 lipca 2007 r.
Pełen tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej GPW pod adresem:
http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf oraz na profilu
inwestorskim internetowego portalu Grupy LOTOS S.A w sekcji „Ład Korporacyjny”:
http://www.LOTOS.pl/inwestorski/lad_korporacyjny/dobre_praktyki
wraz
z
linkiem
odsyłającym do sekcji „Pytań i odpowiedzi” na stronie GPW.
W dniu 8 stycznia 2010 r. Grupa LOTOS S.A. uzyskała dostęp do Elektronicznej Bazy
Informacji (EBI) w celu przekazywania raportów Corporate Governance drogą elektroniczną,
stosownie do uchwały 718/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 16 grudnia 2009 r.
W 2009 r. Grupa LOTOS S.A. nie publikowała komunikatów związanych z
nieprzestrzeganiem zasad zawartych w zbiorze „Dobre praktyki spółek notowanych na
GPW”. Zgodnie z zasadą „comply or explain” w dniu 1 stycznia 2008 r. Zarząd Spółki w
związku z wejściem w życie zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na GPW" oraz na podstawie §29 pkt.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. poinformował w komunikacie, że Grupa LOTOS S.A. nie stosuje
następujących zasad:
-

zasady nr 1.11 z działu II
"Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: […] powzięte
przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o
powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
spółki."
Zasada nie jest stosowana ze względu na fakt, że Grupa LOTOS S.A. nie posiada
informacji o powiązaniach członków rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu.

-

zasady nr 6 z działu III
"Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria
niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.
W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być
stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.
dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od
postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem
spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za
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spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za
powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady
nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne
powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu."
Zasada nie jest stosowana ze względu na fakt, że Grupa LOTOS S.A. nie posiada
informacji dotyczących niezależności członków rady nadzorczej.
Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji dotyczącej
powołania lub uznania co najmniej dwóch członków rady nadzorczej za członków
niezależnych zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15
lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących
członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
-

zasady nr 7 z działu III
"W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W
skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od
spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający
kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.”
Zasada nie jest stosowana ze względu na brak informacji o niezależności członków
rady nadzorczej Spółki, którzy mogliby zasiadać w funkcjonującym obecnie komitecie
audytu.
Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji o wejściu
w skład obecnie funkcjonującego komitetu audytu rady nadzorczej członka
spełniającego kryteria niezależności zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych
lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
(nadzorczej).

-

zasady nr 8 z działu III
"W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej
powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15
lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)."
Zasada nie jest stosowana ze względu na brak informacji o niezależności członków
rady nadzorczej, którzy zgodnie z załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z
dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…) powinni
zasiadać w funkcjonujących w spółce komitetach rady nadzorczej.
Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji o wejściu
w skład obecnie funkcjonujących komitetów rady nadzorczej odpowiedniej ilości
członków spełniających kryteria niezależności oraz zgodności zadań i funkcjonowania
ww. komitetów z załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego
2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
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25.2 NIEOBLIGATORYJNE DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ŁADU
KORPORACYJNEGO
Grupa LOTOS S.A. podejmuje działania w sferze wdrażania dobrych praktyk, dotyczących
ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i systemów zarządzania, wykraczających poza
wymogi przewidziane prawem państwowym.
Od dnia 19 listopada 2009 r. Grupa LOTOS S.A. wchodzi w skład pierwszego w Europie
Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, tzw. indeksu
RESPECT ( Responsibility, Ecology, Sustainability, Participation, Environment, Community,
Transparency), do którego zakwalifikowano 16 spółek notowanych na rynku regulowanym na
GPW i jednocześnie wyróżnionych przyznaniem im ratingu A jako liderom zrównoważonego
rozwoju, ładu informacyjnego i komunikacji na rynku finansowym.
RESPECT Index uwzględnia także kryteria dochodowości z tytułu dywidend i praw poboru,
służąc ocenie koniunktury w grupie spółek wchodzących w jego skład.
25.3 SYSTEMY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W
ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Grupy LOTOS
S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w odniesieniu do
procesu sporządzania sprawozdań finansowych.
Proces postępowania przy sporządzaniu, zatwierdzaniu i przekazywaniu do publikacji
sprawozdań finansowych reguluje procedura „Zasady sporządzania, zatwierdzania i
przekazywania raportów rocznych, półrocznych, kwartalnych Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A.”. Zgodnie z funkcjonującą procedurą nadzór nad przygotowaniem
skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych pełni Dyrektor Biura Centrum
Finansowo-Księgowego wraz z osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Jednostki Dominującej (Główny Księgowy Jednostki Dominującej). Za sporządzenie
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialne jest Biuro
Sprawozdawczości funkcjonujące w Jednostce Dominującej.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone na podstawie sprawozdania
finansowego Grupy LOTOS S.A. oraz sprawozdań finansowych jednostek kontrolowanych
przez Grupę LOTOS S.A.
Jednostka Dominująca oraz od 2009 roku spółki: Petrobaltic S.A., LOTOS Norge AS,
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 określoną w Międzynarodowych
Standardach Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).
Pozostałe krajowe spółki zależne lub współzależne prowadzą swoje księgi rachunkowe
zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami („Polskie Standardy
Rachunkowości”- „PSR”). Pozostałe spółki zagraniczne stosują lokalne zasady
rachunkowości.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie ujęte w księgach
rachunkowych jednostek Grupy stosujących inne standardy rachunkowości niż MSSF,
wprowadzone w celu doprowadzenia danych finansowych tych jednostek do zgodności z
MSSF.
W celu zapewniania jednolitych zasad rachunkowości funkcjonująca w Spółce polityka
rachunkowości została przekazana do stosowania przez spółki z Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A. przy sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych.
25.4 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI
W dniu 30 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. powzięło
uchwałę nr 34 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji.
W dniu 9 lipca 2009 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Grupą LOTOS S.A. podpisana została
umowa o objęciu przez Skarb Państwa 16.173.362 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii
C Grupy LOTOS S.A. po cenie emisyjnej 22,07 zł. w drodze subskrypcji prywatnej i o
pokryciu ich przez Skarb Państwa wkładami w postaci akcji spółek Petrobaltic S.A., LOTOS
Jasło S.A., LOTOS Czechowice S.A. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła
356.946.099,30 zł.
Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji, na które składały się wyłącznie
koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wyniosła 463 tys. zł. Średni koszt
przeprowadzenia subskrypcji przypadający na akcję objętą subskrypcja wyniósł 0,03 zł.
Koszty bezpośrednio związane z emisją kapitału zakładowego skorygowane o podatek
odroczony pomniejszyły nadwyżkę ceny emisyjnej nad ceną nominalną (prezentowaną w
kapitale zapasowym).
W wyniku podniesienia kapitału zakładowego Spółki oraz objęcia przez Skarb Państwa
znacznego pakietu akcji Grupy LOTOS S.A., tj. wszystkich akcji serii C, zmianie uległy
proporcje w strukturze akcjonariatu.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. ze 113.700.000,00 zł.
do 129.873.362,00 zł., nastąpiła w dniu 17 lipca 2009 r. postanowieniem Sądu Rejonowego
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Ogólna liczba akcji tożsama z liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A,
wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Grupę LOTOS S.A. akcji po zarejestrowaniu
zmiany wysokości kapitału zakładowego to 129.873.362 akcji. Struktura kapitału
zakładowego Grupy LOTOS S.A. przedstawia się następująco:
- 78.700.000 akcji serii A,
- 35.000.000 akcji serii B,
- 16.173.362 akcji serii C.
Kolejny znaczny pakiet akcji Grupy LOTOS S.A. Skarb Państwa objął w dniu 22 lipca 2009
r., na podstawie umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zawartej pomiędzy Naftą
Polską S.A. i Skarbem Państwa w dniu 16 lipca 2009 r. Realizując postanowienia ww.
umowy Nafta Polska S.A. przeniosła na Skarb Państwa łącznie 59.025.000 akcji Grupy
LOTOS S.A.
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W wyniku objęcia dwóch wyżej opisywanych znacznych pakietów akcji Spółki Skarb Państwa
posiadał 83.076.392 akcji Grupy LOTOS S.A. Struktura akcjonariatu uwzględniająca liczbę
posiadanych akcji, ich wartość nominalną oraz liczbę głosów wraz z procentowym udziałem
w kapitale podstawowym przedstawiała się wówczas następująco:
Akcjonariusze

Liczba akcji

Liczba głosów

Wartość
nominalna
akcji

Udział w kapitale
podstawowym
/
udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZ

Skarb Państwa

83.076.392

83.076.392

83.076.392

63,97%

Pozostali

46.796.970

46.796.970

46.796.970

36,03%

Razem

129.873.362

129.873.362

129.873.362

100,00%

W wyniku nabycia akcji Grupy LOTOS S.A. w transakcjach na GPW w Warszawie,
rozliczonych w dniu 19 listopada 2009 r., fundusz ING Otwarty Fundusz Emerytalny stał się
posiadaczem 6.524.479 akcji Spółki, zapewniających 5,02% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Zgodnie z wiedzą Spółki opartą na zawiadomieniach otrzymanych od Akcjonariuszy,
struktura akcjonariatu Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiała się
następująco:
Akcjonariusze

Liczba akcji

Liczba głosów

Wartość
nominalna
akcji

Udział w kapitale
podstawowym
/
udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZ

Skarb Państwa

83.076.392

83.076.392

83.076.392

63,97%

ING OFE

6.524.479

6.524.479

6.524.479

5,02%

Pozostali

40.272.491

40.272.491

40.272.491

31,01%

Razem

129.873.362

129.873.362

129.873.362

100,00%

Na wniosek Spółki KDPW S.A. dokonał w dniu 19 stycznia 2010 r. asymilacji 57.987.030
akcji zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS S.A., powstałych po zamianie 57.987.030 akcji
zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z akcjami zwykłymi na okaziciela
spółki Grupa LOTOS S.A. oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją
otrzymały kod PLLOTOS00025, w tym samym dniu Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. wprowadził je w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym.
W dniu 12 kwietnia 2010 r. na wniosek Spółki KDPW S.A. dokonał asymilacji 8.250 akcji
zwykłych na okaziciela serii A Grupy LOTOS S.A. powstałych po zamianie 8.250 akcji
zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z akcjami zwykłymi na okaziciela
spółki Grupa LOTOS S.A. oznaczonymi kodem PLLOTOS00025, w tym samym dniu Zarząd
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Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadził je w trybie zwykłym do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym.
Aktualnie kodem PLLOTOS00025 oznaczonych jest 113.630.889 akcji Grupy LOTOS S.A.,
kodem PLLOTOS00033 oznaczonych jest 69.111 akcji Grupy LOTOS S.A.
W dniu 22 stycznia 2010 r., z rachunku Ministerstwa Skarbu Państwa prowadzonego przez
Bank Handlowy w Warszawie S.A. zostało sprzedane w transakcjach pakietowych, zgodnie z
zleceniami złożonymi i przyjętymi w tym dniu przez:
1) Dom Maklerski banku Handlowego S.A., na sprzedaż 4.222.564 akcji,
2) IPOPEMA Securities S.A., na sprzedaż 3.162.425 akcji,
3) Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., na sprzedaż 3.311.825 akcji,
4) ING SECURITIES, na sprzedaż 3.303.186 akcji,
łącznie 14.000 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Grupa LOTOS S.A. należących do
Skarbu Państwa.
Po zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki, stanowiących 10,78% udziału w kapitale
zakładowym Grupy LOTOS S.A. Skarb Państwa, posiada 69.076.392 akcji zwykłych na
okaziciela Grupy LOTOS S.A., stanowiących łącznie 53,19%.
Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS S.A. na dzień publikacji Raportu Grupy LOTOS S.A. za
2009 r., tj. na dzień 30 kwietnia 2010 r. wg wiedzy Spółki była następująca:

Akcjonariusze

Liczba akcji

Liczba głosów

Wartość
nominalna
akcji

Udział w kapitale
podstawowym
/
udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZ

Skarb Państwa

69.076.392

69.076.392

69.076.392

53,19%

ING OFE

6.524.479

6.524.479

6.524.479

5,02%

Pozostali

54.272.491

54.272.491

54.272.491

41,79%

Razem

129.873.362

129.873.362

129.873.362

100,00%

25.5 POSIADACZE WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ
SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ
Grupa LOTOS S.A. nie wyemitowała papierów wartościowych dających Akcjonariuszom
specjalne uprawnienia kontrolne.
25.6 OGRANICZENIA ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Jedna akcja Grupy LOTOS S.A. daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, z
zastrzeżeniem, że tak długo jak Skarb Państwa lub Nafta Polska S.A. jest właścicielem akcji
Spółki uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w
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Spółce, prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich
nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby
głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie
prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Skarbu Państwa lub
spółki Nafta Polska S.A., ani podmiotów zależnych od Skarbu Państwa i Nafty Polskiej S.A.
W tym przypadku za wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się jego
wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przy czym przez podmiot
dominujący oraz podmiot zależny rozumie się także, odpowiednio, każdy podmiot, którego
głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji
z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ofercie w
związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
Akcjonariusz, którego prawo głosu zostało ograniczone zachowuje w każdym przypadku
prawo wykonywania co najmniej jednego głosu.
25.7 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
Grupa LOTOS S.A. nie wyemitowała akcji co do których występowały by jakiekolwiek
ograniczenia w przenoszeniu prawa własności.
25.8 ZASADY ZMIANY STATUTU GRUPY LOTOS S.A.
Zmiana Statutu Grupy LOTOS S.A. należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i wymaga
podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki bezwzględną większością głosów.
Po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, Zarząd
Grupy LOTOS S.A. zgłasza ten fakt do sądu rejestrowego. Zmiana dokonana w Statucie
obowiązuje z chwilą zarejestrowania jej przez sąd.
Następnie Rada Nadzorcza ustala tekst jednolity Statutu uwzględniający wprowadzone
zmiany, o ile Walne Zgromadzenie udzieli Radzie Nadzorczej upoważnienia w tym zakresie.
25.9 WALNE ZGROMADZENIE GRUPY LOTOS S.A.
Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działa na podstawie:
-

Statutu Grupy LOTOS S.A. – tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone
uchwałami nr 24 - 32 i 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca
2009 r.,

-

Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. – uchwała nr 33 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r., który określa
zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu oraz tryb
zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad,
a także sposobu przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, zwoływane jest przez Zarząd Grupy
LOTOS S.A. w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach Kodeksu Spółek
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Handlowych, poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób
określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia
sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy
po zakończeniu roku obrotowego. W 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 30
czerwca. Prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również
Radzie Nadzorczej, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ww. czasie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub
przez Radę Nadzorczą, jeżeli jego zwołanie Rada uzna za wskazane, bądź przez
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w Spółce.
Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w
postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania
Zarządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy
może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy
występujących z tym żądaniem. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty,
powinno być uzasadnione. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze żądający
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do jednoczesnego
przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z
pisemnym uzasadnieniem zgłoszonego żądania oraz przekazanych projektów uchwał w
terminie umożliwiającym zamieszczenie ich w porządku obrad zgodnie z wymogami
Kodeksu Spółek Handlowych. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż
na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany
w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób
właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Walne
Zgromadzenie
zwołane
na
wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli
dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie
umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego
obrady.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad wraz z ich pisemnym uzasadnieniem. Spółka niezwłocznie
ogłasza projekty uchwał wraz z ich pisemnym uzasadnieniem na stronie internetowej.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami
Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz
zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu
sporządza i podpisuje Zarząd.
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Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci
elektronicznej (ten rodzaj pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Jeżeli
pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej,
likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni
zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym
Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ten ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz
głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Ma również obowiązek
ujawnić swój status podczas rejestracji swojego uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu
przed odebraniem karty do głosowania. Informację o statusie Pełnomocnika umieszcza się
na liście obecności akcjonariuszy.
Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są uprzednio przedstawiane Radzie
Nadzorczej do rozpatrzenia. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć
uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a
nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały, za wyjątkiem
wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wniosków o
charakterze porządkowym, które mogą być uchwalone. Uchwały Walnego Zgromadzenia
zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie
stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem głosowania przy wyborach oraz
nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub Likwidatorów, o pociągnięcie ich
do odpowiedzialności i sprawach osobowych, a także na żądanie choćby jednego z
akcjonariuszy.
Uchwały i przebieg Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. W protokole
należy zawrzeć prawidłowość zwołania Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania
uchwał, wymienić powzięte uchwały, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone
sprzeciwy, a także dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności z
podpisami uczestników Zgromadzenia. Protokół zostaje podpisany przez Przewodniczącego
Zgromadzenia i notariusza, jego odpis Zarząd wnosi do księgi protokołów, która jest
przechowywana w siedzibie Spółki.
Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w
szczególności następujące sprawy:
1.

rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego
sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za
poprzedni rok obrotowy,

2.

udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków,

3.

decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie
wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów
szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy,

4.

powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania
członków Rady Nadzorczej,

5.

podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
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6.

wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,

7.

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

8.

wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub
udziału
w nieruchomości o wartości przekraczającej 5.000.000 złotych określonej na
podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości,
prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości
przekraczającej 200.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy,

9.

wyrażanie zgody na obciążenie i zbycie akcji Przedsiębiorstwa Poszukiwań i
Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu Petrobaltic S.A. oraz udziałów Przedsiębiorstwa
Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o. ,

10. zmiana statutu,
11. tworzenie i likwidowanie funduszy celowych, w tym rezerwowego,
12. decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i
określenie warunków ich umorzenia,
13. emisja obligacji,
14. rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką,
15. wyrażanie zgody na nabycie wyemitowanych przez Spółkę akcji (akcje własne) oraz
ustanowienie zastawu na akcjach własnych Spółki w przypadku określonym w art.
362 § 1 pkt. 2 k.s.h,
16. wyrażanie zgody na wdrażanie programów motywacyjnych,
17. rozwiązanie Spółki,
18. przeniesienie siedziby Spółki za granicę,
19. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość prowadzenia
przez Spółkę działalności w zakresie wytwarzania i przetwarzania oraz sprzedaży
produktów rafinacji ropy naftowej,
20. zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,
której działalność obejmuje wytwarzanie i przetwarzanie oraz sprzedaż produktów
rafinacji ropy naftowej oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej jego
zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego,
21. połączenie z inną spółką,
22. podział Spółki,
23. uprzywilejowanie akcji,
24. zawiązanie spółki europejskiej, przystąpienie do takiej spółki lub przekształcenie
Spółki w spółkę europejską,
25. zmiana §10 ust. 1 Statutu Spółki.
Przebieg Walnego Zgromadzenia
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Otwierający Walne Zgromadzenie (Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub wskazany
przez niego Członek Rady, albo - w przypadku ich nieobecności – Prezes Zarządu bądź
osoba wyznaczona przez Zarząd) zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, za wyjątkiem
sytuacji gdy:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie przez akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
ogółu głosów w Spółce – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest
przez tych akcjonariuszy,
Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a sąd
rejestrowy upoważni do zwołania Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z
żądaniem – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznaczony jest przez sąd
Przewodniczący WZ kieruje obradami i jest upoważniony do interpretowania Regulaminu
WZ. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad,
poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie
wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie
głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad. Przewodniczący powinien
przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego
Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Zgodnie z
Regulaminem WZ, w zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej oraz jeśli przedmiotem obrad są sprawy finansowe, biegły rewident.
Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący
WZ otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą WZ dyskusja
może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Głos można
zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie
rozpatrywanych. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma
prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki. Akcjonariusz ma
prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem
Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad
obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Na żądanie uczestnika
Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie
formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. Za wnioski w sprawach
formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne
rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie
powołanych. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu
Spółek Handlowych, Statutu i opisywanego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada
wniosek pod głosowanie Zgromadzenia. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący
stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu obrad. Po wyczerpaniu porządku obrad
Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich
głosów, które nie mogą łącznie trwać więcej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy zarządzone
przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach nie mogą
mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
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25.10 RADA NADZORCZA GRUPY LOTOS S.A.
Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. działa na podstawie:
Statutu Grupy LOTOS S.A. – tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone
uchwałami nr 24-32 i 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r.,
Regulaminu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. – tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2009 r.
– Uchwała Rady Nadzorczej nr 72/VII/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.
Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w 2009 r.:
Na dzień 1 stycznia 2009 roku skład 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,
Piotr Chajderowski – Członek Rady Nadzorczej,
Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
Jan Stefanowicz – Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 10 marca 2009 r. Spółka otrzymała oświadczenie Pana Piotra Chajderowskiego Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji o jego rezygnacji z dniem 10
marca 2009 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki VII kadencji.
W dniu 27 kwietnia 2009 r. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę o
powołaniu
Pana Ireneusza Fąfara do składu Rady Nadzorczej VII kadencji.
Na dzień 31 grudnia 2009 r. skład 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.
W dniu 11 lutego 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. odwołało
z Rady Nadzorczej: Pana Mariusza Obszyńskiego, Pana Radosława Barszcz oraz Pana
Jana Stefanowicza, a następnie powołało do organu nadzorczego Grupy LOTOS S.A na
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dalszy okres VII kadencji: Pana Oskara Pawłowskiego, Pana Michała Rumińskiego, Pana
Rafała Wardzińskiego.
W dniu 29 marca 2010 roku Pan Ireneusz Fąfara złożył rezygnację z członkostwa w Radzie
Nadzorczej Spółki VII kadencji.
Na dzień składania Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2009 r. skład Rady
Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. jest następujący:
Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Leszek Starosta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej,
Rafał Wardziński – Członek Rady Nadzorczej
Oskar Pawłowski – Sekretarz Rady Nadzorczej (wybór na Sekretarza w dniu 2 marca
2010 r.),
Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS S.A. w skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do
dziewięciu Członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. Liczbę
Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, które w dniu 30 czerwca 2008 r. na
mocy Uchwały nr 34 ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej VII kadencji na siedmiu
Członków. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie
bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby
kandydatów. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje
akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra właściwego do spraw
Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady
Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie.
Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych
Członków Rady.
Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Poszczególni Członkowie
oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w trakcie posiedzeń, które odbywają się w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia mogą się odbywać, gdy
wszyscy Członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Odbywają się one w Gdańsku – w
siedzibie Spółki, jednak Przewodniczący w szczególnie uzasadnionych wypadkach może
wyznaczyć inne miejsce posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje
Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy bądź na wniosek uprawnionych osób, tj. członka
Rady oraz Zarządu Spółki – wówczas posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie
dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku wnioskodawca może
zwołać je samodzielnie. Posiedzenia zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które
powinny być wysłane Członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, za
wyjątkiem sytuacji gdy Rada Nadzorcza zostaje zwołana na pisemny wniosek Zarządu w
sprawach nagłych, wówczas Przewodniczący powinien zwołać posiedzenie w terminie
dwóch dni od dnia otrzymania wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
posiedzenia mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady
Nadzorczej są obecnii wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie spraw w
porządku obrad.
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Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem
obrad
i zapadają bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej
połowy Członków Rady, za wyjątkiem uchwał podejmowanych w sprawie powołania oraz
odwołania poszczególnych Członków lub całego Zarządu Grupy LOTOS S.A., które
zapadają w obecności co najmniej dwóch trzecich Członków Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 §
4 Kodeksu Spółek Handlowych – ta forma głosowania nie dotyczy jednak wyborów
Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i
zawieszenia w czynnościach tych osób. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego
przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady, a podjęte uchwały zostają
przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
Każde posiedzenie Rady Nadzorczej jest protokołowane. Protokół powinien stwierdzać
miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych na
posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał i wyniki oraz sposób głosowania, a
także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady. Protokół jest
przyjmowany i podpisywany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu, którego dotyczy
protokół Członków Rady. Protokoły przechowywane są w Księdze Protokołów.
W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do
Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to
Wiceprzewodniczący.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS S.A. we wszystkich
dziedzinach jej działalności. Może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z
działalnością Spółki oraz występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu.
Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu
Spółki oraz wnioskowanie w sprawie ustalania zasad ich wynagradzania,
zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich
członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych
czynności,
zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki
i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu oraz
wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu
Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu
Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu,
udzielanie, członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach
nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z
tego tytułu,
wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z
niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia
przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd budżetów
rocznych i strategii wieloletnich,
zatwierdzanie strategii Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
opiniowanie budżetów rocznych,
przyznawanie nagród rocznych dla prezesa, wiceprezesów i członków Zarządu,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
uchwalanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi oraz regulaminu
Rady Nadzorczej,
wyrażenie zgody w sprawach:
utworzenia zakładu za granicą, w rozumieniu podpisanych przez Rzeczpospolitą
Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
zbycia środków trwałych o wartości przekraczającej jedną dwudziestą wartości
netto majątku Spółki;
zaciągnięcia innego zobowiązania lub dokonania rozporządzenia, które - na
podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem
czynności zwykłego zarządu - przekracza równowartość kwoty jednej drugiej
kapitału zakładowego, chyba że wyrażanie na nie zgody należy do kompetencji
Walnego Zgromadzenia;
realizowania przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych na kwotę
przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz wszystkich
inwestycji rzeczowych;
wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i
zgromadzeniach wspólników wszystkich spółek zależnych oraz innych spółek,
jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji spółki, ustalona
według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału
zakładowego Spółki (podział zysku lub pokrycie straty, podwyższenie lub
obniżenie kapitału zakładowego, połączenie z inną spółką i przekształcenie
spółki, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienie na
nim prawa użytkowania, zmiany umowy lub statutu);
tworzenia spółek prawa handlowego oraz przystępowania do spółek, a także
wnoszenia wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywania
udziałów lub akcji, jeżeli dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w
danej spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w wyniku nabycia
lub objęcia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia lub objęcia udziałów
lub akcji, przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem
obejmowania akcji lub udziałów w drodze zamiany wierzytelności na podstawie
ustawy z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i
banków oraz nabywania akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi;
nabycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości o wartości nie przekraczającej 5.000.000 złotych określonej na
podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz zbycie nieruchomości, prawa użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 200.000
złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

W 2009 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie 13 posiedzeń, podejmując 53 uchwały, w tym
jedną w trybie pisemnym.
Komitety Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza może powoływać spośród Członków Rady stałe lub doraźne Komitety do
zbadania poszczególnych zagadnień. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze
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swojej działalności w miarę potrzeby, w przypadku komitetów stałych nie rzadziej jednak niż
raz w roku.
W skład Komitetu wchodzi od trzech do pięciu Członków, Przewodniczącego, który kieruje
pracami Komitetu, wybiera Rada Nadzorcza spośród jego Członków. Przewodniczący
zwołuje posiedzenia Komitetu z własnej inicjatywy oraz na wniosek Członka Komitetu. Prawo
zwołania posiedzenia Komitetu przysługuje również Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
lub innemu wskazanemu przez niego Członkowi Rady. Wszyscy Członkowie Rady mają
prawo uczestniczyć w pracach Komitetu.
Przewodniczący Komitetu lub osoba przez niego wskazana są upoważnieni do składania
wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie
opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub
zatrudnienia doradcy.
Komitety podejmują swoje decyzje w trakcie posiedzeń. Zawiadomienie o zwołaniu
posiedzenia Komitetu należy przekazać Członkom Komitetu oraz pozostałym Członkom
Rady Nadzorczej nie później niż na pięć dni przed posiedzeniem, w sprawach nagłych nie
później niż na jeden dzień przed planowanym posiedzeniem.
Komitet podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów ogólnej liczby Członków
Komitetu, chyba że uchwała o powołaniu Komitetu stanowi inaczej.
Każde posiedzenie Komitetu jest protokołowane. Sporządzony protokół powinien być
podpisany przez wszystkich Członków Komitetu obecnych na posiedzeniu i powinien
zawierać uchwały, wnioski i sprawozdania Komitetu.
Stałymi Komitetami Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. są:
Komitet Strategii i Rozwoju
Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej
rekomendacji w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki,
w szczególności:
opiniowanie wieloletnich strategii rozwojowych Spółki i grupy kapitałowej,
ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji na kształt aktywów Spółki,
monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z celów emisji akcji
dokonywanych w ramach podwyższenia kapitału,
ocena działań, umów, oraz innych dokumentów związanych z czynnościami
mającymi na celu nabycie, zbycie, obciążenie lub inny sposób rozdysponowania
istotnych aktywów Spółki,
opiniowanie wszelkich dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych
Radzie Nadzorczej przez Zarząd.
Skład Komitetu Strategii i Rozwoju w 2009 r.:
od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
1.
2.
3.
4.

Wiesław Skwarko – Przewodniczący
Radosław Barszcz
Leszek Starosta
Jan Stefanowicz
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5. Małgorzata Hirszel
W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie z dniem 11 lutego 2010 r.
zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, opisanymi powyżej, Rada Nadzorcza na
pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu
Strategii i Rozwoju, który na dzień składania Oświadczenia o stosowaniu ładu
korporacyjnego w 2009 r. przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Wiesław Skwarko – Przewodniczący
Rafał Wardziński
Leszek Starosta
Michał Rumiński
Małgorzata Hirszel

Komitet Organizacji i Zarządzania
Zadaniem Komitetu Organizacji i Zarządzania jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i
rekomendacji dotyczących struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych,
systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry, umożliwiających osiąganie strategicznych celów
Spółki, w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.

ocena kandydatów na Członków Zarządu Spółki,
rekomendowanie warunków zatrudnienia nowo powoływanych Członków Zarządu Spółki,
ocena działalności Członków Zarządu Spółki,
okresowy przegląd i ocena systemu wynagradzania w Spółce,
ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

Skład Komitetu Organizacji i Zarządzania w 2009 roku:
od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
1. Leszek Starosta – Przewodniczący
2. Małgorzata Hirszel
3. Mariusz Obszyński
W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie z dniem 11 lutego 2010 r.
zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, opisanymi powyżej, Rada Nadzorcza na
pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu
Organizacji i Zarządzania, który na dzień składania Oświadczenia o stosowaniu ładu
korporacyjnego przedstawiał się następująco:
1. Leszek Starosta – Przewodniczący
2. Małgorzata Hirszel
3. Michał Rumiński
4. Oskar Pawłowski
Komitet Audytu
Zadaniem Komitetu Audytu jest stałe doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach
dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
kontroli wewnętrznej Spółki oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki, a w
szczególności:
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1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
2. monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej,
audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
3. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w tym monitorowanie
badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
4. monitorowanie pracy oraz raportów niezależnego biegłego rewidenta w tym
monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych;
5. przeprowadzanie badań wybranych wydarzeń gospodarczych istotnych dla
funkcjonowania Spółki;
6. bieżące informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie
działalności Komitetu Audytu.
Skład Komitetu Audytu w 2009 r.:
od 1.01.2009 r. do 10.03.2009 r.
1. Jan Stefanowicz – Przewodniczący
2. Mariusz Obszyński
3. Piotr Chajderowski
W związku ze złożoną z dniem 10 marca 2009 r. przez Pana Piotra Chajderowskiego
rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej, w dniu 19 marca 2009 r. Rada Nadzorcza
podjęła decyzję o uzupełnieniu składu Komitetu Audytu, powołując do Komitetu spośród
pozostałych członków Rady: Wiesława Skwarko i Radosława Barszcz.
od 19.03.2009 r. do 7.05.2009 r.
1.
2.
3.
4.

Jan Stefanowicz – Przewodniczący
Mariusz Obszyński
Wiesław Skwarko
Radosław Barszcz

Ponadto w dniu 7 maja 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozszerzeniu składu
osobowego Komitetu Audytu powołując do tego Komitetu Pana Ireneusza Fąfara,
powołanego do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia
27 kwietnia 2009 r.
od 7.05.2009 r. do 31.12.2009 r.
1. Jan Stefanowicz – Przewodniczący
2. Mariusz Obszyński
3. Wiesław Skwarko
4. Radosław Barszcz
5. Ireneusz Fąfara
W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie z dniem 11 lutego 2010 r.
zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, opisanymi powyżej, Rada Nadzorcza na
pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu
Audytu, ustalając co następuje:
1.
2.
3.
4.

Ireneusz Fąfara – Przewodniczący (do 29 marca 2010 roku)
Wiesław Skwarko
Oskar Pawłowski
Rafał Wardziński
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Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia obowiązków
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich
Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności i w związku z tym korzystając
z przysługujących jej uprawnień w dniu 12 sierpnia 2008 r. wyznaczyła do szczegółowego i
bieżącego nadzorowania realizacji Programu 10+ następujących Członków Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A. według poniższego podziału obowiązków:
1. Wiesława Skwarko:
monitorowanie postępu prac w ramach projektu i ich zgodności z harmonogramem,
nadzór nad realizacją strategii w zakresie pozyskiwania surowców do realizacji projektu,
nadzór nad realizacja strategii sprzedaży produktów wytworzonych w ramach projektu,
nadzór nad spójnością logistyki przy realizacji projektu,
2. Leszka Starostę:
nadzór nad aspektami prawnymi związanymi z realizowanymi i zawieranymi kontraktami
w ramach projektu,
nadzór nad procedurami zawierania kontraktów,
nadzór nad postępowaniami administracyjnymi związanymi z realizacją projektu,
3. Piotra Chajderowskiego (do czasu złożenia rezygnacji):
analiza dokumentacji biznesowej i kredytowej projektu,
nadzór nad płynnością finansową projektu.
W 2009 r. Rada Nadzorcza powierzyła poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej zadania
w ramach indywidualnego nadzoru związane z audytami prowadzonymi, zgodnie z
zaleceniem Ministerstwa Skarbu Państwa, w obszarach dotyczących oceny:
1. czynników ryzyka związanych z realizacją Programu 10+ (audyt zakończony przyjęciem
Raportu przez Radę Nadzorczą w dniu 17 lipca 2009 r.)
2. spraw związanych ze spółką Krak-Gaz Sp. z o.o. (audyt został zakończony, trwają
uzgodnienia raportu końcowego).
W zakresie audytu dotyczącego oceny czynników ryzyka związanych z realizacją Programu
10+, Rada Nadzorcza dokonała następującego podziału zadań:
a) kwestie płynności finansowej związane z realizacją Programu 10+ i aktualną sytuacją
rynkową, powierzyła ocenie Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej,
b) kwestie wynikające z zagrożeń z zawartej umowy na finansowanie Programu 10+
powierzyła ocenie Wiesława Skwarko, Przewodniczącego Rady i Leszka Starosty,
Wiceprzewodniczącego Rady.
Natomiast ocenę zagrożeń wynikających z umów z realizatorami prac w ramach Programu
10+ Rada poddała ocenie wszystkich członków Rady.
Koordynację organizacyjną prac w ramach prowadzonego przez Radę Nadzorczą ww.
audytu powierzono Panu Mariuszowi Obszyńskiemu, Sekretarzowi Rady.
Natomiast do przeprowadzenia audytu dotyczącego spraw związanych ze spółką Krak-Gaz
Sp. z o.o. Rada Nadzorcza wyznaczyła Panów: Leszka Starostę, Jana Stefanowicza,
Radosława Barszcz, Mariusza Obszyńskiego.
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25.11 ZARZĄD GRUPY LOTOS S.A. ORAZ ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA
OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
Zarząd Grupy LOTOS S.A. działa na podstawie:
Statutu Grupy LOTOS S.A. – tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone
uchwałami nr 24-32 i 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r.,
Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A. – przyjętego Uchwałą Zarządu Grupy LOTOS
S.A. nr 6/VI/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. i zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr
70/VI/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r.
Skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. w 2009 roku oraz tryb działania
W okresie od 1 stycznia 2009 r. 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 w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu Grupy
LOTOS S.A. VII wspólnej kadencji dokonała wyboru 4 członków Zarządu Spółki. W dniu 25
czerwca 2009 r. 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.
Wobec niezgłoszenia przez Pana Pawła Olechnowicza wniosku o powołanie kandydata na
stanowisko Wiceprezesa ds. rozwoju, poszukiwań i wydobycia, sprawa ewentualnego
uzupełnienia składu Zarządu pozostaje do późniejszej decyzji Rady Nadzorczej. W związku
z tym postępowanie nie zostało zamknięte, rezultatem czego do dzisiaj utrzymywany jest
stan, w którym zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.
pełni obowiązki w ww. obszarze, do czasu powołania nowego Członka Zarządu.
Na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz na dzień składania Oświadczenia o stosowaniu ładu
korporacyjnego 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,
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Maciej Szozda – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu.
Zarząd prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentuje Spółkę
wobec osób trzecich za wyjątkiem tych, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz spraw przekraczających zwykły zarząd
przedsiębiorstwem, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu oraz spraw zastrzeżonych
Regulaminem Zarządu poszczególnym Członkom Zarządu.
Zarząd zbiera się na swoje posiedzenia w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje
Prezes, a w czasie jego nieobecności upoważniony przez niego Członek Zarządu, który pod
nieobecność Prezesa również przewodniczy posiedzeniu.
Zawiadomienia o posiedzeniu doręcza się Członkom Zarządu, co najmniej 2 dni przed
terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad, wnioski i w formie
załączników materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich
Członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 3/5 jego składu. Uchwały
Zarządu zapadają względną większością głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw”,
głosów wstrzymujących nie liczy się. Głosowania mają charakter jawny. Tajność głosowania
następuje na wniosek Prezesa lub dwóch Członków Zarządu. W razie nierówności głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd może także podejmować uchwały w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Podjęcie
uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim
Członkom Zarządu, a podjęte uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu
Zarządu z podaniem wyniku głosowania.
Każde posiedzenie Zarządu jest protokołowane. Protokół powinien stwierdzać obecność
Członków Zarządu, miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska osób
obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał i ich wyniki oraz sposób
głosowania, a także zastrzeżenia i zadania odrębne zgłoszone przez Członków zarządu.
Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu. Protokoły z
posiedzeń przechowywane są w Biurze Zarządu.
Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień
Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS S.A. w skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. wchodzi od
trzech do siedmiu Członków, w tym Prezes i Wiceprezesi Zarządu. Liczbę Członków Zarządu
określa Uchwała Rady Nadzorczej. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Rada
Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie – na jego wniosek –
Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i
trwa trzy lata.
Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
Członka Zarządu, jednak Prezes, Wiceprezesi i pozostali Członkowie Zarządu oraz cały
Zarząd mogą być odwołani lub zawieszeni z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą w
każdym czasie przed upływem kadencji. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania
oraz odwołania poszczególnych członków lub całego zarządu zapadają w obecności co
najmniej dwóch trzecich członków Rady. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu następuje
również przez złożenie rezygnacji.
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Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów
prawa i postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Zarząd
reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich i przy wszelkich czynnościach prawnych za
wyjątkiem czynności dokonywanych przez Spółkę wobec Członków Zarządu.
Do Uchwał Zarządu zastrzega się następujące sprawy przedsiębiorstwa Spółki:
1. ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, w tym ustalenie
organizacji przedsiębiorstwa Spółki,
2. ustalanie budżetu rocznego Spółki,
3. uchwalanie strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
4. ustalanie prawem wymaganych regulaminów w przedsiębiorstwie Spółki,
5. realizowanie przez Spółkę inwestycji kapitałowych oraz wszystkich inwestycji rzeczowych,
z wyłączeniem inwestycji odtworzeniowych o wartości zadania inwestycyjnego do kwoty
stu tysięcy złotych,
6. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach
wspólników spółek zależnych w sprawach:
powołania lub odwołania członków zarządu lub rad nadzorczych,
pokrycia straty,
podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim użytkowania,
7. powołanie lub odwołanie członków zarządu lub członków rad nadzorczych dokonywanych
w trybie bezpośredniego powołania lub odwołania przez Grupę LOTOS S.A.,
8. tworzenie spółek prawa handlowego,
9. nabywanie lub zbywanie udziałów,
10. nabywanie lub zbywanie akcji, z wyłączeniem nabywania lub zbywania akcji w
publicznym obrocie papierami wartościowymi, chyba że takie nabycie lub zbycie
powoduje uzyskanie lub utratę pozycji dominującej,
11. nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości,
12. tworzenie lub przystępowanie do spółek osobowych, organizacji lub przedsięwzięć
powodujących nieograniczoną odpowiedzialność z majątku własnego Spółki.
13. sporządzanie:
sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z wymogami
ustawy o rachunkowości, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za
poprzedni rok obrotowy – nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia
bilansowego,
skonsolidowanego sprawozdania za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za poprzedni rok obrotowy – nie
później niż w terminie pięciu miesięcy od dnia bilansowego,
14. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń z własnej inicjatywy,
na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy
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reprezentujących nie mniej niż 1/10 część kapitału zakładowego oraz innych
przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i w wymaganych terminach,
15. ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
16. sprawy przekraczające zwykły zarząd przedsiębiorstwem,
17. sprawy, których prowadzeniu sprzeciwił się choćby jeden z pozostałych członków
Zarządu,
18. sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały Zarządu zażąda Prezes Zarządu lub
co najmniej połowa Członków Zarządu, a które należą do kompetencji poszczególnych
Członków Zarządu,
19. ustanowienie prokury.
W 2009 r. Zarząd odbył łącznie 57 posiedzeń, w tym czasie podjął 155 uchwał, (w tym
Zarząd VI kadencji – 31 posiedzeń i 83 uchwały, a Zarząd VII kadencji – 26 posiedzeń i 72
uchwały).
We wszystkich sprawach wyżej nie wymienionych sprawy prowadzą poszczególni
Członkowie Zarządu zgodnie z poniższym podziałem kompetencji:
Mając na uwadze decyzję Rady Nadzorczej powierzającą Prezesowi Zarządu pełnienie
obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia (do czasu powołania
nowego Członka Zarządu na ww. stanowisko) Prezes Zarządu odpowiada za dwa obszary
organizacyjne w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., a mianowicie: obszar Zarządczy
oraz Poszukiwanie i Wydobycie.
Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu Dyrektor Generalny - zarządza i kieruje
całokształtem działalności Grupy LOTOS oraz ponosi odpowiedzialność za powyższy zakres
działania. Pełni również obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia do
czasu powołania nowego członka Zarządu, w szczególności:
W zakresie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu:
1. w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:
prowadzenie działań w zakresie wzrostu wartości Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
2. w zakresie działalności Grupy LOTOS S.A.:
kierowanie działalnością w zakresie Grupy LOTOS S.A. w ramach:
- restrukturyzacji i konsolidacji,
strategii i rozwoju,
obsługi organizacyjnej i administracyjnej organów Spółki,
zarządzania zasobami ludzkimi,
zarządzania procesami biznesowymi,
monitoringu i identyfikacji zagrożeń związanych z działalnością firmy,
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PR,
Komunikacji,
Marketingu strategicznego,
Sponsoringu i działalności
odpowiedzialności biznesu,

charytatywnej,

działania

z

zakresu

społecznej

obrony cywilnej,
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych
zabezpieczenia współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi
3. w zakresie powyższych zadań Prezes zarządu uprawniony jest do wydawania oraz do
delegowania uprawnienia wydawania: zarządzeń, rozporządzeń, poleceń, a także jest
uprawniony do wydawania dyrektyw w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A.
W zakresie pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia:
1. w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:
kreowanie założeń polityki poszukiwawczo-wydobywczej w oparciu o strategię Spółki,
inicjowanie prac poszukiwawczo-wydobywczych,
wstępna analiza i ocena projektów pod kątem
zagospodarowania i ich ekonomicznej opłacalności,
nadzór nad przetwarzaniem danych geologicznych,
ekonomicznych na potrzeby promocji i marketingu,

zasobów,

technologii

technologicznych

i

nadzór nad wypełnieniem obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów w
zakresie wydobycia.
Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju - zarządza,
koordynuje i kieruje całokształtem spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju
technologii i pionu rozbudowy rafinerii realizującego Program 10+ oraz ponosi
odpowiedzialność za powyższy zakres działania, w szczególności:
1. w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:
przygotowywanie założeń do określenia polityki Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
dotyczącej produkcji rafineryjnej,
nadzór w obszarze produkcji całokształtu spraw związanych z rozwojem i badaniami
techniczno-technologicznymi,
kreowanie strategii w zakresie utrzymania i rozbudowy instalacji produkcyjnych,
koordynacja całokształtu spraw dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych związanych
z rozwojem technicznym i technologicznym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
w tym nadzoruje proces realizacji decyzji podjętych przez Zarząd Spółki w powyższym
zakresie,
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nadzór nad utrzymaniem wymaganej sprawności technicznej majątku Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A.,
nadzór nad pozyskiwaniem i utrzymanie niezbędnych koncesji i zezwoleń produkcji,
2. w zakresie działalności Grupy LOTOS S.A.:
zapewnienie nadzoru w obszarze produkcji w zakresie jej zgodności z ilościowymi i
jakościowymi założeniami,
zapewnienie utrzymania urządzeń produkcyjnych w stanie umożliwiającym realizację
przyjętych założeń,
zapewnienie realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych zgodnie z założeniami,
koordynacja całokształtu spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem do
realizacji i realizacją Programu 10+
zapewnienie nadzoru w zakresie przestrzegania w działalności produkcyjnej wymagań
związanych z ochroną środowiska naturalnego i przestrzegania decyzji
administracyjnych w tym zakresie,
zapewnienie zabezpieczenia produkcji w niezbędne media energetyczne,
zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem technicznym,
zapewnienie nadzoru nad zaopatrzeniem w materiały i części zamienne instalacji
produkcyjnych,
zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na wymaganym poziomie,
zapewnienie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów bhp i ochrony
środowiska, przyrody oraz zabezpieczenie właściwych zasobów w tym zakresie,
zapewnienie w obszarze produkcji wymaganej kontroli jakości,
nadzór nad zapewnieniem masy produktów w celu realizacji harmonogramu utrzymania
zapasów obowiązkowych w Grupie LOTOS S.A.
Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych zarządza całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej firmy oraz
ponosi odpowiedzialność za powyższy zakres działania, w szczególności:
1. w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:
nadzorowanie działań dotyczących organizacji finansowania programów rozwojowych
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
zarządzanie aktywami,
nadzór nad koordynacją wdrażania oraz przestrzegania ładu korporacyjnego,
koordynacja i nadzór nad opracowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
2. w zakresie działalności Grupy LOTOS S.A.
kreowanie strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej Spółki oraz nadzór nad
ich realizacją,
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nadzorowanie systemu sprawozdawczości finansowej i podatkowej i rozliczeń z tym
związanych,
nadzór nad procesem planowania i funkcjonowaniem systemu budżetowania kosztów,
nadzór nad opracowaniem i stosowaniem jednolitych zasad rachunkowości w Spółce
oraz zapewnieniem ich zgodności z obowiązującym ustawodawstwem,
nadzór nad zapewnieniem finansowania zapasów obowiązkowych gromadzonych w
oparciu o obowiązujące przepisy,
opracowywanie strategii komunikacji z inwestorami,
wypełnianie obowiązków informacyjnych Spółki jako spółki publicznej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Handlu - zarządza całokształtem
działalności handlowej firmy oraz ponosi odpowiedzialność za powyższy zakres działania, w
szczególności:
W zakresie pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu:
1.

w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:
przygotowywanie strategicznych decyzji dotyczących sprzedaży,
zatwierdzanie długoterminowych i krótkoterminowych planów i polityk handlowych,
nadzór nad procesem optymalizacji zasobów logistycznych w Grupie Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A. wraz z zarządzaniem łańcuchem dostaw,
nadzór nad działalnością marketingową spółek z segmentu handlowego w Grupie
Kapitałowej

2.

w zakresie działalności Grupy LOTOS S.A.:
zarządzanie wszystkimi procesami związanymi ze sprzedażą produktów,
koordynacja procesów planowania sprzedaży dla wszystkich sektorów biznesowych,
efektywne zarządzanie wszystkimi kanałami dystrybucji,
nadzór nad przygotowaniem i realizacją zawieranych umów w zakresie pionu
handlowego,
zatwierdzanie zasad i standardów dotyczących sprzedaży i badań rynku,
rozwój strategii w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw zgodny ze strategią
biznesową,
zatwierdzanie polityki w zakresie zarządzania zapasami i cen transferowych,
nadzór nad strategią w zakresie dywersyfikacji i pozyskiwania ropy oraz zakupu
komponentów, chemikaliów i półproduktów,
nadzór nad przygotowaniem i realizacją zawieranych umów logistycznych,
monitorowanie realizacji strategii w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i
działalności biznesowej,
nadzór nad wypełnianiem przepisów i zobowiązań w obszarach sprzedaży, zaopatrzenia
i dystrybucji, w tym pozyskiwaniem odpowiednich koncesji i pozwoleń,
nadzór nad procesem optymalizacji zapasów obowiązkowych.
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26. 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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