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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
PLN’000
GRUPA KAPITAŁOWA
GRUPY LOTOS S.A.

Przychody ze sprzedaży
Zysk operacyjny
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej
przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej
przypisany/(a) udziałom niekontrolującym
Całkowite dochody ogółem
Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
Całkowity dochód przypisany udziałom
niekontrolującym
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję
(w złotych/EUR)
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję
(w złotych/EUR)

EUR’000

(nie badane)

3 miesiące
zakończone
31.03.2009
(dane porównywalne)
(nie badane)

3.911.603
66.359
4.112
26.839

2.716.635
12.673
(778.894)
(657.490)

986.060
16.728
1.037
6.766

590.650
2.755
(169.347)
(142.951)

25.538

(650.123)

6.438

(141.350)

1.301
18.803

(7.367)
(538.311)

328
4.740

(1.602)
(117.039)

17.556

(530.944)

4.426

(115.438)

1.247
410.139
(372.912)
275.543
307.218

(7.367)
56.638
(862.234)
619.485
(183.203)

314
103.390
(94.006)
69.461
77.445

(1.602)
12.314
(187.467)
134.688
(39.832)

0,20

(5,01)

0,05

(1,09)

-

-

3 miesiące
zakończone
31.03.2010

-

3 miesiące
zakończone
31.03.2010
(nie badane)

PLN’000

Aktywa razem
Kapitały własne przypisane
akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Udziały niekontrolujące
Kapitały własne razem

3 miesiące
zakończone
31.03.2009
(dane porównywalne)
(nie badane)

EUR’000

Stan na
31.03.2010
(nie badane)

Stan na
31.12.2009
(badane)

Stan na
31.03.2010
(nie badane)

Stan na
31.12.2009
(badane)

15.607.605

15.062.506

4.041.118

3.666.449

6.705.592
17.111

6.677.002
36.752

1.736.210
4.430

1.625.287
8.946

6.722.703

6.713.754

1.740.641

1.634.233

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
PLN’000
GRUPA LOTOS S.A.

Przychody ze sprzedaży
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej
Całkowite dochody ogółem
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję
(w złotych/EUR)
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję
(w złotych/EUR)

EUR’000

(nie badane)

3 miesiące
zakończone
31.03.2009
(dane porównywalne)
(nie badane)

3.676.512
11.344
16.386
22.840
22.840
305.639
(215.253)
287.037
371.169

2.436.383
(35.397)
(748.838)
(612.050)
(612.050)
182.048
(682.595)
638.820
138.546

926.797
2.860
4.131
5.758
5.758
77.047
(54.262)
72.358
93.567

529.718
(7.696)
(162.812)
(133.072)
(132.072)
39.581
(148.410)
138.892
30.123

0,18

(4,71)

0,04

(1,02)

-

-

3 miesiące
zakończone
31.03.2010

-

3 miesiące
zakończone
31.03.2010
(nie badane)

PLN’000

Aktywa razem
Kapitały własne

3 miesiące
zakończone
31.03.2009
(dane porównywalne)
(nie badane)

EUR’000

Stan na
31.03.2010
(nie badane)

Stan na
31.12.2009
(badane)

Stan na
31.03.2010
(nie badane)

Stan na
31.12.2009
(badane)

12.969.083
5.370.548

12.396.184
5.347.708

3.357.952
1.390.541

3.017.425
1.301.716

W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 marca 2010 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR
w tym dniu tj. 1 EUR = 3,8622 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za
3 miesiące zakończone 31 marca 2010 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,9669 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku).
W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2009 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR
w tym dniu tj. 1 EUR = 4,1082 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za
3 miesiące zakończone 31 marca 2009 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,5994 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2009 roku).
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z POZYCJI FINANSOWEJ
na dzień 31 marca 2010 roku i 31 grudnia 2009 roku

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z POZYCJI FINANSOWEJ
(w tysiącach złotych)

31 marzec 2010

31 grudnia 2009

(nie badane)

(badane)

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Inwestycje w nieruchomości
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Długoterminowe aktywa finansowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Należności długoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Aktywa trwałe razem

9.692.623
130.932
46.688
86.413
3.656
88.255
84.653
90.385
23.937
4.601

9.361.963
153.536
46.688
89.240
3.762
88.255
86.052
74.267
22.061
5.087

----------

----------

10.252.143

9.930.911

----------

----------

3.088.270

3.023.144

1.701.733
76.862
54.531
14.100
415.429

1.536.854
131.299
25.982
47.029
362.078

----------

----------

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe należności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem
Aktywa przeznaczone do sprzedaży

Aktywa razem

5.350.925

5.126.386

----------

----------

4.537

5.209

----------

----------

==========

==========

15.607.605

15.062.506

==========

==========
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z POZYCJI FINANSOWEJ
na dzień 31 marca 2010 roku i 31 grudnia 2009 roku

(w tysiącach złotych)

31 marca 2010

31 grudnia 2009

(nie badane)

(badane)

PASYWA
Kapitały własne
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane
Różnice kursowe z przeliczenia
Kapitały własne przypisane
akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Udziały niekontrolujące
Kapitały własne razem

129.873
1.311.348
5.258.076
6.295

129.873
1.311.348
5.221.504
14.277

----------

----------

6.705.592

6.677.002

----------

----------

17.111

36.752

----------

----------

6.722.703

6.713.754

----------

----------

5.247.381
275.124
52.020
256.269

4.942.590
275.057
59.556
300.389

Zobowiązania długoterminowe
Oprocentowane kredyty i pożyczki
Rezerwy długoterminowe
Rezerwa na podatek odroczony
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rozliczenia międzyokresowe bierne i pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem

52.652

52.130

----------

----------

5.883.446

5.629.722

----------

----------

2.290.746
2.522
600.535
36.783
70.870

1.890.654
11.867
758.481
38.897
19.131

----------

----------

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia
międzyokresowe bierne oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Oprocentowane kredyty i pożyczki
Rezerwy krótkoterminowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
Pasywa razem

3.001.456

2.719.030

----------

----------

8.884.902

8.348.752

==========

==========

15.607.605

15.062.506

==========

==========
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku i 31 marca 2009 roku

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(w tysiącach złotych)

3 miesiące
zakończone
31 marca 2010

3 miesiące
zakończone
31 marca 2009
(dane porównywalne)

(nie badane)

(nie badane)

Przychody ze sprzedaży

3.911.603

2.716.635

Koszt własny sprzedaży

(3.562.817)
---------348.786

(2.464.417)
---------252.218

7.187
(175.372)
(87.178)
(27.064)
--------66.359

11.471
(158.864)
(84.470)
(7.682)
--------12.673

66.035
(128.282)
--------4.112

6.315
(797.882)
--------(778.894)

22.727
---------

121.404
---------

26.839
==========

(657.490)
==========

(8.036)
--------(8.036)
==========

119.179
--------(119.179)
==========

18.803
==========

(538.311)
==========

25.538
1.301
==========
26.839
==========

(650.123)
(7.367)
==========
(657.490)
==========

17.556
1.247
==========
18.803
==========

(530.944)
(7.367)
==========
(538.311)
==========

129.873

129.873

0,20
-

(5,01)
-

Zysk na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk operacyjny
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy od osób prawnych
Zysk/(Strata) netto z działalności
kontynuowanej
Inne całkowite dochody
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych
Inne całkowite dochody (netto)
Całkowite dochody ogółem
Zysk/(Strata) netto z działalności
kontynuowanej przypisany/(a):
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Udziałom niekontrolującym

Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Udziałom niekontrolującym

Zysk/(Strata) netto z działalności
kontynuowanej na jedną akcję
(w złotych)
Średnioważona liczba akcji w tysiącach sztuk
- podstawowy
- rozwodniony
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku i 31 marca 2009 roku
3 miesiące
zakończone
31 marca 2010

(w tysiącach złotych)

(nie badane)

3 miesiące
zakończone
31 marca 2009
(dane porównywalne)
(nie badane)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej
Korekty o pozycje:
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy
(Zyski)/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy zapłacony
Podatek dochodowy bieżącego okresu
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności
(Zwiększenie) stanu zapasów
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń
międzyokresowych biernych
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu rezerw
(Zwiększenie) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych
Rozliczenie instrumentów finansowych
Inne korekty
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Odsetki otrzymane
Sprzedaż/(Zakup) środków trwałych, środków
trwałych w budowie i wartości niematerialnych
Sprzedaż/(Zakup) krótkoterminowych aktywów finansowych
Udzielone pożyczki długoterminowe
Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek
Zapłacone odsetki
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Rozliczenie instrumentów finansowych
Pozostałe pozycje netto
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
- o ograniczonej możliwości dysponowania

26.839

(657.490)

79.779
45.715
(2.477)
61.155
(29.769)
(22.727)
(159.529)
(65.126)

62.370
577.130
11.547
151.341
(25.075)
(121.404)
76.537
(62.103)

445.073
(2.047)
(29.138)
62.567
(176)
--------410.139
---------

(19.398)
7.750
(19.779)
75.212
--------56.638
---------

155

4.061

(333.853)
21
(8)
(39.227)
--------(372.912)
---------

(735.900)
(17)
(130.378)
--------(862.234)
---------

474.350
(113.275)
(22.377)
(670)
(62.567)
82
--------275.543
--------(5.552)
=========
307.218
=========
(148.635)
=========
158.583
=========
83.203

760.043
(19.664)
(45.362)
(219)
(75.212)
(101)
--------619.485
--------2.908
=========
(183.203)
=========
338.353
=========
155.150
=========
147.061

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku i 31 marca 2009 roku
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

(w tysiącach złotych)
1 stycznia 2009 (badane)
(dane porównywalne)
Całkowite dochody ogółem za okres
3 miesięcy zakończony 31 marca 2009

Kapitał
podstawowy

113.700
--------

Kapitał
zapasowy

Zyski
zatrzymane

Różnice
kursowe

Kapitały własne
przypisane
akcjonariuszom
Jednostki Dominującej

Udziały
niekontrolujące

Kapitały własne
razem

970.951
--------

4.297.823
--------

7.060
------

5.389.534
----------

396.078
----------

5.785.612
----------

-

-

(650.123)

119.179

(530.944)

(7.367)

(538.311)

Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy

========

========

========

=======

==========

(71)
==========

(71)
==========

31 marca 2009 (nie badane)
(dane porównywalne)

113.700
========

970.951
========

3.647.700
========

126.239
=======

4.858.590
==========

388.640
==========

5.247.230
========

1 stycznia 2010 (badane)

129.873
--------

1.311.348
--------

5.221.504
--------

14.277
------

6.677.002
----------

36.752
----------

6.713.754
----------

-

-

25.538

(7.982)

17.556

1.247

18.803

Zmiany w udziale własnościowym

========

========

11.034
========

=======

11.034
==========

(20.888)
==========

(9.854)
==========

31 marca 2010 (nie badane)

129.873
========

1.311.348
========

5.258.076
========

6.295
=======

6.705.592
==========

17.111
==========

6.722.703
==========

Całkowite dochody ogółem za okres
3 miesięcy zakończony 31 marca 2010
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GRUPA LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE Z POZYCJI FINANSOWEJ
na dzień 31 marca 2010 roku i 31 grudnia 2009 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z POZYCJI FINANSOWEJ
(w tysiącach złotych)

31 marca 2010
(nie badane)

31 grudnia 2009
(badane)

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Wartości niematerialne
Długoterminowe aktywa finansowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Aktywa trwałe razem

6.907.390
127.173
42.232
1.084.437
3.584

6.606.584
150.699
43.928
1.078.148
3.676

----------

----------

8.164.816

7.883.035

----------

----------

2.940.302

2.894.236

1.688.332
22.856
50.090
102.687

1.428.666
71.622
15.355
85.050
18.220

----------

----------

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe należności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem

Aktywa razem

4.804.267

4.513.149

----------

----------

==========

==========

12.969.083

12.396.184

==========

==========
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GRUPA LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE Z POZYCJI FINANSOWEJ
na dzień 31 marca 2010 roku i 31 grudnia 2009 roku

(w tysiącach złotych)

31 marca 2010

31 grudnia 2009

(nie badane)

(badane)

PASYWA
Kapitały własne
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane
Kapitały własne razem

129.873
1.311.348
3.929.327

129.873
1.311.348
3.906.487

---------

---------

5.370.548

5.347.708

---------

---------

4.983.669
28.800
24.419
163.418

4.662.659
28.820
30.874
220.230

---------

---------

Zobowiązania długoterminowe
Oprocentowane kredyty
Rezerwy długoterminowe
Rezerwa na podatek odroczony
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania długoterminowe razem

5.200.306

4.942.583

---------

---------

2.062.722
267.771
5.723
62.013

1.612.978
471.926
7.712
13.277

---------

---------

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia
międzyokresowe bierne oraz pozostałe
zobowiązania
Oprocentowane kredyty
Rezerwy krótkoterminowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
Pasywa razem

2.398.229

2.105.893

---------

---------

7.598.535

7.048.476

==========

==========

12.969.083

12.396.184

==========

==========
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GRUPA LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku i 31 marca 2009 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(w tysiącach złotych)

3 miesiące
zakończone
31 marca 2010

3 miesiące
zakończone
31 marca 2009
(dane porównywalne)

(nie badane)

(nie badane)

Przychody ze sprzedaży

3.676.512

2.436.383

Koszt własny sprzedaży

(3.515.998)

(2.337.954)

-----------

-----------

Zysk na sprzedaży

160.514

98.429

Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne

2.609
(96.874)
(54.528)
(377)

2.080
(84.608)
(50.822)
(476)

---------

---------

11.344

(35.397)

101.780
(96.738)

61.600
(775.041)

---------

---------

16.386

(748.838)

Zysk/(Strata) operacyjny/(a)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy od osób prawnych
Zysk/(Strata) netto z działalności
kontynuowanej
Inne całkowite dochody (netto)
Całkowite dochody ogółem

6.454

136.788

---------

---------

22.840

(612.050)

=========

=========

-

-

---------

---------

22.840

(612.050)

=========

=========

129.873

129.873

0,18
-

(4,71)
-

Zysk/(Strata) netto z działalności
kontynuowanej na jedną akcję
(w złotych)
Średnioważona liczba akcji w tysiącach sztuk
- podstawowy
- rozwodniony
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GRUPA LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku i 31 marca 2009 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(w tysiącach złotych)

3 miesiące
zakończone
31 marca 2010

3 miesiące
zakończone
31 marca 2009
(dane porównywalne)

(nie badane)

(nie badane)

Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy
(Zysk)/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy bieżącego okresu
(Zwiększenie) stanu należności
(Zwiększenie) stanu zapasów
Zwiększenie stanu zobowiązań i rozliczeń
międzyokresowych biernych
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu rezerw
(Zwiększenie) stanu rozliczeń międzyokresowych
czynnych
Rozliczenie instrumentów finansowych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
(Zakup)/Sprzedaż środków trwałych, środków
trwałych w budowie i wartości niematerialnych
Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie
Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek
Zapłacone odsetki
Rozliczenie instrumentów finansowych
Pozostałe pozycje netto
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu
- o ograniczonej możliwości dysponowania

22.840

(612.050)

36.992
31.739
(51.685)
31.217
(6.454)
(259.049)
(46.066)

31.963
574.543
(52.465)
146.531
(136.788)
(22.841)
(12.814)

492.956
(2.009)

197.013
11

(7.409)
62.567
--------305.639
---------

(6.267)
75.212
--------182.048
---------

51.969
115

55.949
928

(228.305)
(39.032)
---------

(616.432)
(123.040)
---------

(215.253)

(682.595)

---------

---------

415.097
(51.958)
(13.488)
(62.567)
(47)
--------287.037
---------

752.795
(38.717)
(75.212)
(46)
--------638.820
---------

(6.254)
=========
371.169
=========

273
=========
138.546
=========

(443.798)
=========

(134.303)
=========

(72.629)

4.243

=========

=========

77.448

143.497
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GRUPA LOTOS S.A.
SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku i 31 marca 2009 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

(w tysiącach złotych)
1 stycznia 2009
(badane)
Całkowite dochody ogółem za okres
3 miesięcy zakończony
31 marca 2009

Kapitał
podstawowy
113.700
--------

Kapitał
zapasowy
970.951
--------

Zyski
zatrzymane

Kapitały
własne razem

3.315.160
--------

4.399.811
--------

-

-

(612.050)

(612.050)

========

========

========

========

31 marca 2009
(dane porównywalne)
(nie badane)

113.700

970.951

2.703.110

3.787.761

========

========

========

========

1 stycznia 2010
(badane)

129.873

1.311.348

3.906.487

5.347.708

--------

--------

--------

--------

Całkowite dochody ogółem za okres
3 miesięcy zakończony
31 marca 2010
31 marca 2010
(nie badane)

-

-

22.840

22.840

========

========

========

========

129.873

1.311.348

3.929.327

5.370.548

========

========

========

========
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sporządzonego za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2010 ROKU

1. Informacje ogólne
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”), będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 18 września
1991 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (obecnie Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) w dniu 10 kwietnia 2002 roku, pod numerem
KRS 0000106150. Spółce nadano numer statystyczny REGON 190541636.
Siedziba Jednostki Dominującej mieści się na ul. Elbląskiej 135, 80 - 718 Gdańsk.
W 2003 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydziału Gospodarczego Krajowego
Rejestru Sądowego z dnia 28 maja 2003 roku została dokonana zmiana nazwy Rafinerii Gdańskiej Spółka
Akcyjna na Grupa LOTOS Spółka Akcyjna.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
oraz ich sprzedaż hurtowa i detaliczna. Grupa prowadzi również działalność w zakresie pozyskiwania oraz
eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

2. Skład Grupy Kapitałowej
Poniżej przedstawiono jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wraz z ich
przedmiotem działalności, metodą konsolidacji oraz udziałem Grupy w ogólnej liczbie głosów w kapitale
podstawowym („zakładowy”).

Nazwa podmiotu

Siedziba

Przedmiot
działalności

Metoda
konsolidacji/
wyceny
udziałów

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

Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
31.03.2010

31.12.2009

31.03.2009

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

Podmiot dominujący

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

Spółki bezpośrednio zależne

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

LOTOS Gaz S.A.(1)

Gdańsk

Mława

LOTOS Oil S.A.

Gdańsk

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Ekoenergia S.A.

Gdańsk

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Gdańsk

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
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GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.
Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sporządzonego za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku

Nazwa podmiotu

Siedziba

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
Gdańsk
Jasło
Gdańsk(2)

Przedmiot
działalności
Działalność w zakresie
utrzymania ruchu
mechanicznego,
elektrycznego i
automatyki,
wykonawstwo
remontów
Wykonywanie analiz
laboratoryjnych
Ochrona
przeciwpożarowa
Ochrona mienia i osób
Produkcja i sprzedaż
mas parafinowych
Handel hurtowy
produktami naftowymi

LOTOS Czechowice S.A.
Czechowice- Magazynowanie i
(spółka posiada swoją
Dziedzice dystrybucja paliw
grupę kapitałową)
Działalność usługowa
w zakresie dystrybucji
produktów
ropopochodnych,
magazynowania paliw,
tworzenia i
LOTOS Jasło S.A.
utrzymywania
(spółka posiada swoją
Jasło
zapasów paliw,
grupę kapitałową)
wytwarzanie i
przetwarzanie
produktów rafinacji
ropy naftowej oraz ich
sprzedaż hurtowa i
detaliczna
LOTOS
Pozyskiwanie oraz
(5)
Petrobaltic S.A. (spółka
eksploatacja złóż ropy
Gdańsk
posiada swoją grupę
naftowej i gazu
kapitałową)
ziemnego
Obrót hurtowy i
detaliczny olejami
smarowymi m.in. na
terenie Litwy
UAB LOTOS Baltija
Litwa
i Białorusi, Ukrainy i
Łotwy, od stycznia
2009 roku doradztwo
handlowe i prawne
Doradztwo w zakresie
prowadzenia
działalności
LOTOS Park
gospodarczej i
Technologiczny
Jasło
zarządzania/ spółka
Sp. z o.o.
nie prowadzi obecnie
działalności
operacyjnej
Spółki pośrednio zależne
RCEkoenergia
CzechowiceDziałalność usługowa
Dziedzice
Sp. z o.o.
Produkcja estrów
LOTOS Biopaliwa
Czechowice- metylowych kwasów
Dziedzice tłuszczowych
Sp. z o.o.
(FAME)(9)
RC Serwis Sp. z o.o.
„PLASTEKOL
Organizacja
Odzysku” S.A.
KRAK - GAZ
Sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej
Miliana Shipping
Company Ltd.

CzechowiceDziałalność usługowa
Dziedzice

Jasło
Kraków
Cypr

Działalność usługowa

Metoda
konsolidacji/
wyceny
udziałów

31.03.2010

31.12.2009

31.03.2009

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

95,68%(4)

85,04%(3)

80,04%

pełna

96,87%(4)

85,01%(3)

80,01%

pełna

99,32%

99,32%(3)

69,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100%(6)

0,29%(6)

86,91%

pełna

95,68%(8)

85,04%(7)

80,04%

pełna

95,68%(8)

85,04%(7)

80,04%

-(10)

-

-(11)

86,91%

pełna

92,51%(8)

81,18%(7,12)

70,41%(12)

Hurtowa i detaliczna
sprzedaż gazu
płynnego
Działalność usługowa

Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym

-(1)
pełna

99,32 %

100,00%
99,32 %(7)

68,93%
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Nazwa podmiotu

LOTOS Exploration and
Production Norge AS

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

Siedziba

Przedmiot
działalności

Poszukiwanie i
wydobycie ropy
naftowej na norweskim
szelfie
kontynentalnym;
świadczenie usług
Stavanger
związanych z
Norwegia
poszukiwaniem i
wydobyciem ropy
naftowej. Spółka
rozpoczęła działalność
operacyjną w
listopadzie 2007 roku
Antyle
Działalność usługowa
Holenderskie
Władysławo Działalność
wo(15)
produkcyjna

Metoda
konsolidacji/
wyceny
udziałów

Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
31.03.2010

31.12.2009

31.03.2009

pełna

99,32%

99,32%(7)

69,00%(13)

pełna

99,32%

99,32%(7)

69,00%

99,32%

99,32%

32,16%

pełna

(14)

(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.
(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 LOTOS Petrobaltic S.A., 5% akcji
spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 5% akcji spółki LOTOS Jasło S.A.
(4)
Do dnia 31 marca 2010 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła od udziałowców niekontrolujących dodatkowe 10,64% akcji spółki LOTOS
Czechowice S.A. oraz 11,86% akcji spółki LOTOS Jasło S.A. (patrz Nota 15 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego).
(5)
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.
(6)
W dniu 20 listopada 2009 roku dotychczasowi wspólnicy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. zbyli na rzecz LOTOS Park
Technologiczny Sp. z o.o. 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%.
Grupa LOTOS S.A. sprawuje kontrolę nad spółką LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. z uwagi na uprawnienia 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%.
(7)
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.
(8)
Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (4) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy w kapitale podstawowym spółek
zależnych spółek LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Jasło S.A.
(9)
Z dniem 1 marca 2009 roku spółka LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. rozpoczęła działalność operacyjną.
(10)
Udziały wniesione aportem w dniu 2 stycznia 2006 roku przez Grupę Kapitałową LOTOS Czechowice S.A. do LOTOS
Park Technologiczny Sp. z o.o.
(11)
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.
(12)
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%.
(13)
W dniu 19 maja 2008 roku Zarząd spółki Petrobaltic S.A. (obecnie LOTOS Petrobaltic S.A.) podjął decyzję o rozpoczęciu procedury
rejestracji podniesienia kapitału 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 przedmiotem 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. (obecnie LOTOS Petrobaltic S.A.) stała się
właścicielem 40 milionów akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego LOTOS Exploration and Production Norge AS.
(14)
W dniu 27 listopada 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. przejęła kontrolę nad spółką Energobaltic Sp. z o.o.
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(15)
Z dniem 25 stycznia 2010 roku nastąpiła rejestracja przeniesienia siedziby spółki Energobaltic Sp. z o.o. z Gdańska do
Władysławowa.

Grupa na dzień 31 marca 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku posiada pośrednio w jednostce
stowarzyszonej AB Geonafta 40,31% udziału w kapitale zakładowym. Grupa na dzień 31 marca 2009 roku
posiadała pośrednio w jednostce stowarzyszonej AB „Naftos Gavyba” (obecnie AB Geonafta) 29,46% udziału w
kapitale zakładowym.
W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa ujęła dane finansowe
dotyczące Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku
przyjmując, że Grupa Kapitałowa LOTOS Petrobaltic S.A. wykazuje udziały swojej spółki stowarzyszonej
AB Geonafta według metody praw własności według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, w kwocie
88.255 tysięcy złotych. Podstawą do ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartości udziałów w
AB Geonafta było skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AB Geonafta sporządzone w
oparciu o MSSF za 2009 rok.
Na dzień 31 marca 2010 roku oraz 31 marca 2009 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę
w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. Na dzień 31 grudnia 2009 roku
udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w
kapitałach tych jednostek, za wyjątkiem udziału w spółce LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. (patrz Nota 15
Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

3. Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej
W okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. był następujący:
Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych,
Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju,
Maciej Szozda – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu.
Na dzień 1 stycznia 2010 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,
Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
Jan Stefanowicz – Członek Rady Nadzorczej,
Ireneusz Fąfara – Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 11 lutego 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę o
odwołaniu Pana Mariusza Obszyńskiego, Pana Radosława Barszcz oraz Pana Jana Stefanowicza. Następnie do
składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A VII kadencji powołane zostały następujące osoby: Pan Oskar
Pawłowski, Pan Michał Rumiński, Pan Rafał Wardziński.
W dniu 29 marca 2010 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Ireneusza Fąfara - Członka Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A. o jego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. był następujący:
Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Leszek Starosta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Oskar Pawłowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej,
Rafał Wardziński – Członek Rady Nadzorczej.
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4. Zasady prezentacji
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) Nr 34 – Śródroczna
Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF mającymi zastosowanie do
śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w
czasie przygotowania niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) obejmują standardy i interpretacje
zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet
ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie ze
zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2009
sporządzonym według MSSF.
Zaprezentowane dane finansowe na dzień 31 marca 2010 roku oraz za okres 3 miesięcy zakończony tą datą, jak
również porównywalne dane finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2009 roku, zawarte w
niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie podlegały badaniu audytora.
Dane finansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z
badania w dniu 26 kwietnia 2010 roku.
Spółka i Grupa dokonała korekty danych porównywalnych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2009 roku,
uwzględniając zgodnie z MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe podejście komponentowe do wybranych pozycji
rzeczowych aktywów trwałych wprowadzone w Sprawozdaniu Finansowym Grupy LOTOS S.A. za rok 2009
sporządzonym według MSSF oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A. za rok 2009 sporządzonym według MSSF. W związku z powyższym w jednostkowym i
skonsolidowanym sprawozdaniu z pełnego dochodu za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2009 roku uległ
zmniejszeniu koszt własny sprzedaży o kwotę 10.935 tysięcy złotych oraz podatek dochodowy o kwotę
2.078 tysięcy złotych, a strata netto z działalności kontynuowanej spadła o kwotę 8.857 tysięcy złotych. Dane
wykazane w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy
zakończony 31 marca 2009 roku zostały odpowiednio skorygowane w pozycji strata netto z działalności
kontynuowanej o kwotę 8.857 tysięcy złotych, amortyzacja o 10.935 tysięcy złotych, podatek dochodowy
bieżącego okresu o 2.078 tysięcy złotych.
Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego jest złoty polski. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone w tysiącach polskich złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w
tysiącach złotych.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez
Zarząd w dniu 5 maja 2010 roku.

5. Zasady rachunkowości
Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa
zastosowała takie same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak przy sporządzaniu skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku (patrz Nota 10 Dodatkowych informacji i
objaśnień do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2009 sporządzonego według MSSF).
Jednostki Grupy, za wyjątkiem Jednostki Dominującej, jednostek zagranicznych oraz spółek: LOTOS
Petrobaltic S.A., LOTOS Asfalt Sp. z o.o., LOTOS Oil S.A., LOTOS Paliwa Sp. z o.o., prowadzą swoje księgi
rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach
rachunkowych jednostek Grupy, wprowadzone w celu doprowadzenia danych finansowych tych jednostek do
zgodności z MSSF.
Grupa dokonała weryfikacji nowych interpretacji, standardów oraz zmian do standardów już istniejących. Nowe
interpretacje, standardy oraz zmiany do istniejących standardów obowiązujących i przyjętych do stosowania przez
Unię Europejską, nie mają istotnego wpływu na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości.
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Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje przyjęte lub będące w trakcie
przyjmowania przez Unię Europejską są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2010 roku lub w okresach następnych:
−
−

−

MSSF 32 „Zmiana – Klasyfikacja praw poboru” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
się 1 lutego 2010 roku i później, został zaakceptowany przez Unię Europejską),
MSSF 2 „Zmiana – grupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych” (ma
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku i później, został
zaakceptowany przez Unię Europejską),
Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór zmian do
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (mają zastosowanie w większości
przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku i później, zostały
zaakceptowane przez Unię Europejską).

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje zostały wydane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
Finansowej ale, nie zostały przyjęte przez Unię Europejską:
− MSSF dla Małych i Średnich Jednostek (standard ma zastosowanie z dniem wydania 9 lipca 2009 roku, nie
został zaakceptowany przez Unię Europejską),
− Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz
pierwszy” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub później,
nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską),
− Zaktualizowany MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” (ma zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później, nie został zaakceptowany przez
Unię Europejską),
− MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku, nie został zaakceptowany
przez Unię Europejską),
− KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych”
(ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później, nie został
zaakceptowany przez Unię Europejską),
− Zmiany do KIMSF 14 „Przedpłaty związane z minimalnymi wymogami finansowania” (mają zastosowanie od
1 stycznia 2011 roku, nie został zaakceptowany przez Unię Europejską),
− Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy - ograniczone zwolnienie dla jednostek
stosujących MSSF po raz pierwszy w zakresie ujawnień danych porównawczych wymaganych przez
MSSF 7” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub po tej dacie,
nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską).
Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na
stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości.

6. Zasady przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR
W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień
31 marca 2010 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 3,8622 PLN.
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli
"Wybrane dane finansowe" za 3 miesiące zakończone 31 marca 2010 roku przeliczono przy użyciu kursu
1 EUR = 3,9669 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2010 roku do
31 marca 2010 roku).
W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień
31 grudnia 2009 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,1082 PLN.
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli
"Wybrane dane finansowe" za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009 roku przeliczono przy użyciu kursu
1 EUR = 4,5994 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2009 roku
do 31 marca 2009 roku).
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7. Sezonowość i cykliczność działalności w okresie śródrocznym
Działalność Grupy nie wykazuje sezonowości lub cykliczności w okresie śródrocznym.

8. Kwoty mające znaczący wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy
netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj,
wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku nie wystąpiły zdarzenia, które w istotny sposób wpłynęły na
pozycje aktywów, pasywów, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych Grupy, poza
zaprezentowanymi w Nocie 9 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.

9. Zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich
okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości
szacunkowych prezentowane w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one
istotny wpływ na bieżący okres śródroczny
Nastąpiły następujące zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych:
- Grupa Kapitałowa LOTOS Petrobaltic S.A. wprowadziła w pozostałe koszty operacyjne odpis aktualizujący z
tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie w wysokości 21.803 tysięcy złotych,
- wartość amortyzacji za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2010 roku uwzględnia dokonaną przez Grupę
zmianę ekonomicznego okresu użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych w kwocie 2.097 tysięcy złotych.

10. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku nie miała miejsca emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych
papierów wartościowych.

11. Dywidendy
Do dnia publikacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd
Jednostki Dominującej nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału wyniku za rok 2009.
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12. Zysk/(Strata) przypadający/(a) na jedną akcję
3 miesiące zakończone
31 marca 2010

(dane porównywalne)
(nie badane)

(nie badane)

Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej
przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej
w tysiącach złotych (A)

3 miesiące zakończone
31 marca 2009

25.538

Średnioważona liczba akcji w tysiącach sztuk (B)

(650.123)
129.873(1)

129.873
=============

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

0,20

(5,01)

Zysk/(Strata) na jedną akcję (w złotych) (A/B)
(1)

Strata na jedną akcję za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2009 roku została wyliczona z uwzględnieniem liczby akcji z
okresu od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku.

Zysk/(Strata) przypadający/(a) na jedną akcję dla każdego okresu jest obliczony/(a) poprzez podzielenie
zysku/(straty) z działalności kontynuowanej przypisanego/(ej) akcjonariuszom Jednostki Dominującej za dany
okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
Grupa nie prezentuje rozwodnionego/(ej) zysku/(straty) na akcję, ponieważ nie występują instrumenty
rozwadniające zysk/(stratę) na akcję.

13. Segmenty działalności

Segment
wydobywczy
w tysiącach złotych

Segment
produkcji i
handlu

Pozostałe

(1)

Korekty
konsolidacyjne

Skonsolidowane

3 miesiące zakończone 31 marca 2010
(nie badane)
Przychody ze sprzedaży:

134.204

3.913.557

6.158

(142.316)

między segmentami

134.098

7.359

859

(142.316)

-

106

3.906.198

5.299

-

3.911.603

--------

--------

--------

--------

--------

39.423
--------

33.243
--------

125
--------

(6.432)
--------

66.359
--------

15.827

61.979

2.397

(424)

79.779

========

========

========

========

========

55.250
========

95.222
========

2.522
========

(6.856)
========

146.138
========

poza Grupę Kapitałową
Zysk operacyjny
(EBIT)
Amortyzacja
Zysk operacyjny przed
uwzględnieniem amortyzacji
(EBITDA)

w tysiącach złotych

Segment
wydobywczy

Segment
produkcji i
handlu

Pozostałe

(1)

Korekty
konsolidacyjne

3.911.603

Skonsolidowane

31 marca 2010
(nie badane)
Aktywa razem

(1)

1.945.082
========

14.142.587
=========

148.154
========

(628.218)
========

15.607.605
=========

zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia S.A., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A., Energobaltic Sp. z o.o.
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Segment
wydobywczy
w tysiącach złotych

Segment
produkcji i
handlu

Pozostałe

(1)

Korekty
konsolidacyjne

Skonsolidowane

3 miesiące zakończone 31 marca 2009
(dane porównywalne)
(nie badane)
Przychody ze sprzedaży:

35.790

2.679.539

72.502

(71.196)

między segmentami

35.133

20.653

15.410

(71.196)

-

657
--------

2.658.886
--------

57.092
--------

--------

2.716.635
--------

(15.426)
--------

4.584
--------

(7.033)
--------

30.548
--------

12.673
--------

10.932
========

51.277
========

299
========

(138)
========

62.370
========

(4.494)
========

55.861
========

(6.734)
========

30.410
========

75.043
========

poza Grupę Kapitałową
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)
(EBIT)
Amortyzacja
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)
przed uwzględnieniem
amortyzacji (EBITDA)

Segment
wydobywczy
w tysiącach złotych

Segment
produkcji i
(2)
handlu

Pozostałe

(3)

Korekty
konsolidacyjne

2.716.635

Skonsolidowane

31 grudnia 2009
(badane)
Aktywa razem

1.858.851
========

13.627.572
=========

152.173
========

(576.090)
========

15.062.506
=========

(1)

zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia S.A., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., Grupę Kapitałową LOTOS Gaz S.A.
obejmuje zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Handlu LPG LOTOS Gaz przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. od
spółki LOTOS Gaz S.A.
(3)
zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia S.A., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., Grupę Kapitałową LOTOS Gaz S.A. (do dnia utraty
kontroli nad spółką zależną KRAK-GAZ Sp. z o.o.), Energobaltic Sp. z o.o. (od dnia przejęcia kontroli przez spółkę
Petrobaltic S.A.).
(2)
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14. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały
odzwierciedlone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za dany okres
śródroczny
1.

Dnia 30 kwietnia 2010 roku wygasło zabezpieczenie na przemieszczanie wyrobów akcyzowych 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. na rzecz Urzędu Celnego. Pierwotny termin ważności weksla
obowiązywał do dnia 31 października 2008 roku. W dniu 20 kwietnia 2010 roku spółka LOTOS Oil S.A.
wystawiła na rzecz Urzędu Celnego weksel własny in blanco na kwotę 10.000 tysięcy złotych jako
zabezpieczenie na przemieszczanie wyrobów akcyzowych. Zabezpieczenie obowiązuje od dnia 1 maja 2010
roku do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

2.

W dniu 19 kwietnia 2010 roku wpłynęły do spółki LOTOS Czechowice S.A. decyzje wydane w dniu
14 kwietnia 2010 roku przez Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej dotyczące zobowiązań
podatkowych z tytułu podatku akcyzowego za okres styczeń - marzec 2004 roku (patrz Nota 46
Dodatkowych informacji i objaśnień do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2009
sporządzonego zgodnie z MSSF) określające ponownie wyższe zobowiązania podatkowe od
zadeklarowanych w kwotach:
- za styczeń w kwocie 1.239 tysięcy złotych,
- za luty w kwocie 538 tysięcy złotych,
- za marzec w kwocie 8 tysięcy złotych.
W ustawowo przewidywanym terminie zostały złożone odwołania od powyższych decyzji do Dyrektora Izby
Celnej w Katowicach za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej. Na dzień
zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa
jest w toku.

3.

W dniu 27 kwietnia 2010 roku na rozprawie Sąd odroczył wydanie wyroku do dnia 6 maja 2010 roku w
sprawie postępowania antymonopolowego wszczętego z urzędu wynikającego z postanowienia Prezesa
UOKiK z dnia 21 marca 2005 roku dotyczącego dystrybucji benzyny uniwersalnej U95 (patrz Nota 46
Dodatkowych informacji i objaśnień do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2009
sporządzonego zgodnie z MSSF).

15. Zmiany struktury jednostki w ciągu okresu śródrocznego, w tym wynikające z
połączenia jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek zależnych i inwestycji
długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności
Nie nastąpiły żadne istotne zmiany w strukturze Grupy od dnia kończącego poprzedni rok finansowy, tj. dnia
31 grudnia 2009 roku (patrz Nota 2 Dodatkowe informacje i objaśnienia do Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego za rok 2009 sporządzonego zgodnie z MSSF) poza wymienionymi poniżej oraz opisanymi w Nocie
2 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
W dniu 20 listopada 2009 roku dotychczasowi wspólnicy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. zbyli na
rzecz LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. 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 udziały,
- 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%.
Grupa LOTOS S.A. sprawuje kontrolę nad spółką LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. z uwagi na uprawnienia
zgromadzenia wspólników przysługujące Grupie LOTOS S.A. jako jedynego wspólnika, któremu przysługują
prawa udziałowe.
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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%.
Nabycie akcji spółki LOTOS Jasło S.A.
W dniu 4 lutego 2010 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła propozycję nabycia akcji spółki LOTOS Jasło S.A.
Propozycja niniejsza została skierowana wyłącznie do następujących osób: pracowników lub byłych pracowników
LOTOS Jasło S.A., którzy nabyli akcje nieodpłatnie w trybie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji
i prywatyzacji, spadkobierców tych osób, członków najbliższej rodziny tych osób, którzy nabyli akcje w formie
darowizny bezpośrednio od osób o których mowa powyżej. Propozycja była ważna do dnia 22 marca 2010 roku.
Cena nabycia akcji wynosiła w okresie od dnia 8 lutego 2010 roku do dnia 8 marca
2010 roku 4,90 złotych za jedną akcję, w okresie od dnia 9 marca 2010 roku do dnia 22 marca 2010 roku
4,23 złotych za jedną akcję. Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego proces wykupu akcji, który rozpoczął się w dniu 9 marca 2010 roku trwa.
Nabycie akcji spółki LOTOS Czechowice S.A.
W dniu 4 lutego 2010 roku Grupy LOTOS S.A. złożyła propozycję nabycia akcji spółki LOTOS Czechowice S.A.
Propozycja niniejsza jest skierowana wyłącznie do następujących osób: pracowników lub byłych pracowników
LOTOS Czechowice S.A., którzy nabyli akcje nieodpłatnie w trybie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o
komercjalizacji i prywatyzacji, spadkobierców tych osób, członków najbliższej rodziny tych osób, którzy
nabyli akcje w formie darowizny bezpośrednio od osób o których mowa powyżej. Propozycja była ważna do dnia
22 marca 2010 roku. Cena nabycia akcji wynosiła w okresie od dnia 8 lutego 2010 roku do dnia
8 marca 2010 roku 7,98 złotych za jedną akcję, w okresie od dnia 9 marca 2010 roku do dnia 22 marca 2010 roku
6,89 złotych za jedną akcję. Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego proces wykupu akcji, który rozpoczął się w dniu 9 marca 2010 roku trwa.
Rozliczenie nabycia akcji spółek LOTOS Jasło S.A. oraz LOTOS Czechowice S.A. od udziałowców
niekontrolujących
Do dnia 31 marca 2010 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła 798.017 akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. o łącznej
wartości 6.368 tysięcy złotych stanowiących 10,64% kapitału podstawowego oraz 711.477 akcji spółki
LOTOS Jasło S.A. o łącznej wartości 3.486 tysięcy złotych stanowiących 11,86% kapitału podstawowego.
W wyniku przeprowadzonych transakcji Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 marca 2010 roku posiada 95,68% udziału
w kapitale zakładowym spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 96,87% udziału w kapitale zakładowym spółki
LOTOS Jasło S.A.
Zgodnie ze znowelizowanym MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe wyżej opisana
transakcja została rozliczona jako transakcja kapitałowa, w wyniku której na zyski zatrzymane przypisane
Jednostce Dominujące odniesiona została kwota 11.034 tysięcy złotych.
Rozliczenie przejęcia akcji spółek LOTOS Jasło S.A. oraz LOTOS Czechowice S.A. na dzień 31 marca 2010 roku
od udziałowców niekontrolujących
(w tysiącach złotych)

Wartość udziałów niekontrolujących na dzień 31 marca 2010 roku transakcji (A)

20.888

Wartość nabytych 10,64% akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 11,86% akcji
spółki LOTOS Jasło S.A. (B)

9.854

Nadwyżka wartości udziałów niekontrolujących nad wartością nabytych akcji (A-B)

11.034
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16. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu
ostatniego dnia bilansowego
16.1

Zobowiązania warunkowe oraz aktywa warunkowe

Nie wystąpiły istotne zmiany dotyczące zobowiązań warunkowych od dnia kończącego poprzedni rok finansowy,
tj. dnia 31 grudnia 2009 roku (patrz Nota 43 Dodatkowych informacji i objaśnień do Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego za rok 2009 sporządzonego zgodnie z MSSF) poza wymienionymi poniżej oraz
opisanymi w Nocie 14 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego punkt 1:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. W dniu 31 grudnia 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank Pekao S.A. wystawił akredytywę standby 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.
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8. 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. Dnia 1 kwietnia 2010 roku Sąd Rejonowy w
Katowicach na wniosek spółki i za zgodą banku dokonał wykreślenia opisanego powyżej zastawu.
9. W dniu 8 stycznia 2010 roku uwzględniając zapisy umowy kredytu inwestycyjnego z dnia
14 grudnia 2006 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach dokonano wpisu w rejestrze
zastawów na zbiorze rzeczy ruchomych spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. na instalacji do produkcji estrów
metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) do kwoty 113.546 tysięcy złotych.
10. W dniu 13 stycznia 2010 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. wystawiła na rzecz Urzędu Celnego w
Gdańsku weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową na kwotę
7.000 tysięcy złotych jako zabezpieczenie akcyzowe. Zabezpieczenie obowiązuje od dnia 1 marca 2010 roku
do dnia 28 lutego 2011 roku.
11. W dniu 11 lutego 2010 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach dokonano wpisu w rejestrze
zastawów na zbiorze zapasów spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. do kwoty 45.000 tysięcy złotych. Zastaw
ten stanowi zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A. w Warszawie z dnia 4 lutego
2010 roku na kwotę limitu kredytowego według umowy 30.000 tysięcy złotych.
12. 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. Zgodnie z deklaracjami
wekslowymi sporządzonymi w związku z powyższymi wekslami w dniu 19 stycznia 2000 roku, weksle te
stanowiły 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.
(obecnie LOTOS Jasło S.A.) oraz Carbon Black Polska Sp. z o.o. i mogły zostać wypełnione przez Naftę
Polską S.A. w przypadku niewywiązania się przez LOTOS Jasło S.A. z jakiegokolwiek zobowiązania
wynikającego z powyższej umowy. Zgodnie z deklaracjami, każdy z weksli mógł zostać wypełniony na kwotę
1.000 tysiąca złotych (patrz w Nota 43 Dodatkowych informacji i objaśnień do Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego za rok 2009 sporządzonego zgodnie z MSSF).
13. Spółka LOTOS 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 do Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego za rok 2009 sporządzonego zgodnie z MSSF) 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.
14. W dniu 17 marca 2010 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. wystawiła na rzecz BRE Bank S.A. weksel in
blanco wraz z deklaracją wekslową 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 30.000 tysięcy złotych. Umowa kredytowa obowiązuje do dnia 15 marca 2011 roku.
15. W dniu 17 marca 2010 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. wystawiła na rzecz PKO BP S.A. weksel in
blanco wraz z deklaracją wekslową 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 100.000 tysięcy złotych. Umowa kredytowa obowiązuje do dnia 16 marca 2011 roku.
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16.2 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i
innych ryzykach Jednostki Dominującej lub jednostek od niej zależnych
Nie wystąpiły zmiany dotyczące postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzyk Spółki lub jednostek od niej zależnych od dnia
kończącego poprzedni rok finansowy, tj. dnia 31 grudnia 2009 roku (patrz Nota 46 Dodatkowe informacje i
objaśnienia do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2009 sporządzonego zgodnie z MSSF)
poza informacjami o zdarzeniach następujących po zakończeniu okresu śródrocznego opisanymi w Nocie 14
punkt 2, 3 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.

17. Pozostałe informacje
Przyznanie koncesji spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS
W dniu 19 stycznia 2010 roku w wyniku rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2009 spółce LOTOS Exploration
and Production Norge AS przyznany został 50% udział oraz status operatora w koncesji PL 556 zlokalizowanej w
obszarze Morza Norweskiego (pozostałe 50% udziałów w wyżej wymienionej koncesji przyznane zostało spółce
Skeie Energy AS) oraz 10% udział w koncesji PL 497B (rozszerzenie koncesji PL 497). W dniu 10 marca
2010 roku zostały podpisane umowy udziału.
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 pracami analitycznymi, przypadające na 50% udział w
koncesji, wynoszą około 6 milionów NOK (tj. 2,96 miliona złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK
przez NBP na dzień 20 stycznia 2010 roku).

Umowa znacząca pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółką LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
W dniu 26 lutego 2010 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółką LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
umowę dotyczącą sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. paliw przeznaczonych na cele żeglugowe na rzecz spółki
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2010 roku. Jej
szacunkowa wartość w okresie 5 lat wynosi około 570 milionów złotych. Szacunkowa maksymalna wysokość kar
umownych wynosi około 5,5 milionów złotych.
Umowa znacząca pomiędzy spółką LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a spółką Anwim S.A.
W dniu 1 kwietnia 2010 roku obroty spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (podmiot zależny w 100% od Grupy
LOTOS S.A.) ze spółką Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu
23 lipca 2007 roku osiągnęły w okresie ostatnich 12 miesięcy zakończonych 1 kwietnia 2010 roku wartość
616 milionów złotych. Wskazana powyżej umowa zawarta została na czas nieokreślony i dotyczy sprzedaży paliw
płynnych przez spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o. na rzecz spółki Anwim S.A. Umowa przewiduje standardowe kary
umowne, których wartość może przekroczyć równowartość kwoty 200 tysiąca EUR i zależy od ilości
niezrealizowanych dostaw lub nieodebranych zamówień produktów. 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.
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DODATKOWE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA
19 LUTEGO 2009 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH
PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE
INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM
CZŁONKOWSKIM
Zgodnie z § 87 oraz § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z 2009 roku), Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje następujące
informacje:

I.

Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji

Struktura Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
została przedstawiona w Nocie 2 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.

II.

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

W I kwartale 2010 roku nie miały miejsca zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., poza
zaprezentowanymi w Nocie 15 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.

III.

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w I kwartale
2010 roku

W I kwartale 2010 roku działalność Grupy LOTOS S.A. nie podlegała sezonowości lub cykliczności.

IV.

Emisje, wykup i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych w
I kwartale 2010 roku

W I kwartale 2010 roku nie miała miejsca emisja, wykup i spłata nieudziałowych ani kapitałowych papierów
wartościowych.
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V.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania niniejszego raportu

Struktura własności kapitału podstawowego Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku była następująca:

Skarb Państwa
ING OFE
Pozostali akcjonariusze
Razem
(1)

Ilość akcji

Ilość głosów

Wartość
nominalna akcji
(w złotych)

83.076.392

83.076.392

83.076.392

63,97%

6.524.479

6.524.479

6.524.479

5,02%

40.272.491

40.272.491

40.272.491

31,01%

129.873.362

129.873.362

129.873.362

100,00%

Udział w kapitale
podstawowym (1)

udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Na dzień 31 grudnia 2009 roku kapitał podstawowy składał się z 129.873.362 akcji zwykłych mających pełne
pokrycie w kapitale podstawowym, o wartości nominalnej 1 złoty, które są równoważne pojedynczemu głosowi na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiadają prawo do dywidendy.
Struktura własności kapitału podstawowego Grupy LOTOS S.A. na dzień przekazania niniejszego śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego była następująca:

Ilość akcji
Skarb Państwa
ING OFE
Pozostali akcjonariusze
Razem

Ilość głosów

Wartość
nominalna akcji
( w złotych)

Udział w kapitale
podstawowym (1,2)

69.076.392

69.076.392

69.076.392

53,19%

6.524.479

6.524.479

6.524.479

5,02%

54.272.491

54.272.491

54.272.491

41,79%

129.873.362

129.873.362

129.873.362

100,00%

(1)

udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów,
udział w kapitale podstawowym według stanu na dzień 22 stycznia 2010 roku, do dnia przekazania do publikacji niniejszego
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do Spółki nie wpłynęła informacja o zmianach w
strukturze akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

(2)

Kapitał podstawowy składa się z 129.873.362 akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym, o
wartości nominalnej 1 złoty, które są równoważne pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy i posiadają prawo do dywidendy.
Zmiana stanu posiadania akcji Grupy LOTOS S.A. przez Skarb Państwa
W dniu 22 stycznia 2010 roku, Skarb Państwa sprzedał w transakcjach pakietowych, zgodnie z zleceniami
złożonymi i przyjętymi w dniu 22 stycznia 2010 roku łącznie 14.000.000 akcji zwykłych na okaziciela
Grupy LOTOS S.A. stanowiących 10,78% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz
reprezentujących 14.000.000 głosów, co stanowi 10,78% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.
Przed zmianą Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, posiadał łącznie 83.076.392 akcji
zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS S.A., stanowiących łącznie 63,97% udziału w kapitale zakładowym oraz
reprezentujących 83.076.392 głosów, co stanowiło 63,97% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.
Po zmianie Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, posiada łącznie 69.076.392 akcji
zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS S.A., stanowiących łącznie 53,19% udziału w kapitale zakładowym oraz
69.076.392 głosów, reprezentujących 53,19% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.
Zgodnie z otrzymaną przez Spółkę informacją Skarb Państwa nie posiada bieżącej informacji o akcjach
Grupy LOTOS S.A. posiadanych przez podmioty zależne Skarbu Państwa.
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Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A Grupy LOTOS S.A., asymilacja akcji Grupy LOTOS S.A.
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 26/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku
postanowił wprowadzić z dniem 19 stycznia 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym 57.987.030 akcji serii A spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 złoty każda
oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLOTOS00033”.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie Uchwały Zarządu nr 33/10 postanowił dokonać w
dniu 19 stycznia 2010 roku asymilacji 57.987.030 akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A.,
powstałych po zamianie dokonanej w dniu 19 stycznia 2010 roku 57.987.030 akcji zwykłych imiennych
oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 55.635.609 akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Grupy LOTOS S.A.
oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLLOTOS00025.
Z dniem 19 stycznia 2010 roku kodem PLLOTOS00025 oznaczonych jest 113.622.639 akcji spółki
Grupa LOTOS S.A., kodem PLLOTOS00033 oznaczonych jest 77.361 akcji spółki Grupa LOTOS S.A.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 316/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku
postanowił wprowadzić z dniem 12 kwietnia 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym 8.250 akcji serii A spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 złoty każda oznaczonych
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLOTOS00033”. Zgodnie z zapisami powyższej
uchwały wprowadzenie akcji do obrotu z dniem 12 kwietnia 2010 roku nastąpi pod warunkiem dokonania przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 kwietnia 2010 roku zamiany powyższych akcji
imiennych spółki Grupa LOTOS S.A. na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 12 kwietnia
2010 roku z akcjami Grupy LOTOS S.A. będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem „PLLOTOS00025”.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie Uchwały Zarządu nr 185/10 postanowił dokonać w
dniu 12 kwietnia 2010 roku asymilacji 8.250 akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A., powstałych po
zamianie dokonanej w dniu 12 kwietnia 2010 roku 8.250 akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem
PLLOTOS00033, z 113.622.639 akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A. oznaczonymi kodem
PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLLOTOS00025.
Z dniem 12 kwietnia 2010 roku kodem PLLOTOS00025 oznaczonych jest 113.630.889 akcji spółki Grupa LOTOS
S.A., kodem PLLOTOS00033 oznaczonych jest 69.111 akcji spółki Grupa LOTOS S.A.

VI.

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby
z Zarządu oraz Rady Nadzorczej, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami

Stan na dzień
18 lutego 2010 roku
Marek Sokołowski

Nabycie

Sprzedaż

Inne

Stan na dzień
26 kwietnia 2010 roku

8.636

-

-

-

8.636

8.636

-

-

-

8.636

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. Produkcji i
Rozwoju

Razem

Zgodnie z wiedzą Spółki członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki lub uprawnień do nich.
Z uwagi na zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (patrz Nota 3 Not objaśniających do
niniejszego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego) stan posiadania akcji Grupy
LOTOS S.A. przez Pana Mariusza Obszyńskiego, Pana Radosława Barszcz oraz Pana Jana Stefanowicza
według stanu na dzień 11 lutego 2010 roku oraz przez Pana Ireneusza Fąfara według stanu na dzień 29 marca
2010 roku.
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VII.

Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i
innych ryzykach Jednostki Dominującej lub jednostek od niej zależnych

Nie występują postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności toczące się przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których pojedyncza lub łączna
wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki.
Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach Jednostki Dominującej lub jednostek od niej
zależnych zostały opisane w Nocie 16.2 oraz Nocie 14 punkt 2, 3 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdana finansowego.

VIII.

Informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi

Transakcje z jednostkami powiązanymi są zawierane na typowych warunkach rynkowych. Transakcje zawarte w
okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku zostały dodatkowo opisane w Nocie 17 Not objaśniających do
niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdana finansowego.

IX.

Informacja o udzielonych przez Jednostkę Dominującą lub jednostki od niej zależne
poręczeniach kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu
podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, gdzie łączna wartość poręczenia
lub gwarancji stanowi, co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki

W ramach Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku Jednostka Dominująca i jednostki
od niej zależne nie udzieliły poręczeń kredytów lub pożyczek, ani nie udzieliły gwarancji innemu podmiotowi lub
jednostce od niej zależnej, gdzie wartość poręczeń kredytów lub pożyczek lub udzielonych gwarancji stanowi co
najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki poza zobowiązaniami opisanymi w Nocie 16.1 Not objaśniających do
niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdana finansowego.

X.

Informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego Grupy i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
realizacji zobowiązań przez Jednostkę Dominującą

Oprócz informacji zaprezentowanych w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym oraz w notach objaśniających do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, nie występują inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego Grupy i ich zmian lub dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę.

XI.

Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Zarząd Grupy LOTOS S.A. nie publikował prognoz wyników na 2010 rok.
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XII.

Czynniki, które w ocenie Grupy LOTOS S.A. będą miały wpływ na osiągnięte przez
Grupę Kapitałową Grupy LOTOS S.A. wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego
kwartału

Czynniki, o których mowa poniżej będą zdaniem Zarządu Spółki oddziaływać na wyniki Spółki oraz Grupy w
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:
•
•
•
•
•
•

notowania cen ropy i produktów naftowych,
kurs PLN/ USD,
wysokość podaży i popytu na produkty naftowe,
kurs PLN/EUR,
począwszy od 1 stycznia 2008 roku, obowiązek realizacji przez producentów i importerów narodowego celu
wskaźnikowego określającego minimalny udział biokomponentów w paliwach wprowadzanych do obrotu na
terenie Polski,
oddawanie do eksploatacji nowych instalacji w ramach Programu 10+.

XIII.

Informacje o segmentach

Informacje dotyczące segmentów działalności zostały przedstawione w Nocie 13 Not objaśniających do
niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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XIV.

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

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. EkonomicznoFinansowych

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i
Rozwoju

Marek Sokołowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu

Maciej Szozda
Główny Księgowy

Tomasz Południewski
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