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GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
PLN’000
3 miesiące
zakończone
31.03.2013

EUR’000
3 miesiące
zakończone
31.03.2012

3 miesiące
zakończone
31.03.2013

(dane przekształcone)

Przychody ze sprzedaży
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
Zysk/(Strata) netto
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym
Całkowite dochody ogółem
Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
Całkowite dochody ogółem przypisane 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/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję
(w złotych/EUR)
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję
(w złotych/EUR)

(dane przekształcone)

(niebadane)

(niebadane)

(niebadane)

(niebadane)

7.177.377
(25.571)
(220.291)
(147.340)

7.832.342
418.986
736.998
597.114

1.719.626
(6.127)
(52.779)
(35.301)

1.876.010
100.356
176.526
143.021

(147.352)
12
(312.063)

597.050
64
847.993

(35.304)
3
(74.767)

143.006
15
203.112

(312.078)

847.943

(74.771)

203.100

15
508.707
(196.659)
(80.618)
231.430

50
(308.833)
(138.677)
12.571
(434.939)

4
121.881
(47.117)
(19.315)
55.448

12
(73.972)
(33.216)
3.011
(104.177)

(1,13)

4,60

(0,27)

1,10

(1,13)

4,60

(0,27)

1,10

Stan na
31.03.2013
(niebadane)

Stan na
31.12.2012
(badane)

Stan na
31.03.2013
(niebadane)

Stan na
31.12.2012
(badane)

19.932.149

20.056.379

4.771.425

4.905.919

8.749.775
374
8.750.149

9.061.740
699
9.062.439

2.094.550
90
2.094.640

2.216.560
171
2.216.731

3 miesiące
zakończone
31.03.2012

3 miesiące
zakończone
31.03.2013

PLN’000

Aktywa razem
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny razem

3 miesiące
zakończone
31.03.2012

EUR’000

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
PLN’000
3 miesiące
zakończone
31.03.2013

EUR’000

(dane przekształcone)

Przychody ze sprzedaży
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
Zysk/(Strata) netto
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/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję
(w złotych/EUR)
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję
(w złotych/EUR)

(dane przekształcone)

(niebadane)

(niebadane)

(niebadane)

(niebadane)

6.894.898
(75.454)
(225.554)
(182.596)
(363.290)
371.172
(83.447)
(69.295)
218.430

7.524.990
315.453
679.865
549.185
826.069
(202.476)
(14.649)
23.117
(194.008)

1.651.947
(18.078)
(54.040)
(43.748)
(87.041)
88.929
(19.993)
(16.602)
52.334

1.802.393
75.558
162.842
131.541
197.861
(48.497)
(3.509)
5.537
(46.469)

(1,41)

4,23

(0,34)

1,01

(1,41)

4,23

(0,34)

1,01

Stan na
31.03.2013
(niebadane)

Stan na
31.12.2012
(badane)

Stan na
31.03.2013
(niebadane)

Stan na
31.12.2012
(badane)

15.697.502
6.689.063

16.012.117
7.052.353

3.757.721
1.601.250

3.916.667
1.725.051

PLN’000

Aktywa razem
Kapitał własny

3miesiące
zakończone
31.03.2012

EUR’000

W celu przeliczenia pozycji wykazanych w powyższych tabelach na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:
na dzień 31.03.2013
1 EUR = 4,1774 PLN

na dzień 31.12.2012
1 EUR = 4,0882 PLN

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:
3 miesiące zakończone 31.03.2013
1 EUR = 4,1738 PLN

3 miesiące zakończone 31.03.2012
1 EUR = 4,1750 PLN
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GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku

3 miesiące zakończone
31 marca 2013
(niebadane)

3 miesiące zakończone
31 marca 2012
(dane przekształcone)
(niebadane)

7.177.377
(6.834.891)

7.832.342
(7.088.245)

342.486

744.097

(252.818)
(108.834)
4.726
(11.131)
-

(242.890)
(101.624)
5.871
(7.434)
20.966

(25.571)

418.986

Przychody finansowe
Koszty finansowe

4.500
(199.220)

376.982
(58.970)

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem

(220.291)

736.998

Podatek dochodowy od osób prawnych

72.951

(139.884)

(147.340)

597.114

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów

15.971
(223.079)
42.385

(32.102)
341.832
(58.851)

Inne całkowite dochody (netto)

(164.723)

250.879

Całkowite dochody ogółem

(312.063)

847.993

Zysk/(Strata) netto przypisany/(a):
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Udziałom niekontrolującym

(147.352)
12

597.050
64

(147.340)

597.114

(312.078)
15

847.943
50

(312.063)

847.993

129.873

129.873

(1,13)
(1,13)

4,60
4,60

(w tysiącach złotych)
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Utrata kontroli nad jednostką zależną
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)

Zysk/(Strata) netto
Inne całkowite dochody
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane
do wyniku:

Całkowite dochody ogółem przypisane:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Udziałom niekontrolującym

Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom
Jednostki Dominującej na jedną akcję (w złotych)
Średnia ważona liczba akcji w tysiącach sztuk
- podstawowy
- rozwodniony
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
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GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
na dzień 31 marca 2013 roku
(w tysiącach złotych)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość firmy
Pozostałe aktywa niematerialne
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
- w tym zapasy obowiązkowe

31 marca 2013
(niebadane)

31 grudnia 2012
(badane)

9.649.964
46.688
540.413
1.179.642
475
379.117

9.685.850
46.688
544.468
1.121.314
107.232

11.796.299

11.505.552

5.747.841

5.965.705

4.154.491

4.353.207

1.581.060
95.503
77.706
347.000
285.082
8.134.192

1.640.360
90.566
121.334
462.101
268.333
8.548.399

1.658

2.428

19.932.149

20.056.379

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych
Zyski zatrzymane
Różnice kursowe z przeliczenia

129.873
1.311.348
(217.495)
7.476.179
49.870

129.873
1.311.348
(36.801)
7.623.418
33.902

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej

8.749.775

9.061.740

374

699

Kapitał własny razem

8.750.149

9.062.439

Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
Świadczenia pracownicze
Pozostałe zobowiązania i rezerwy

4.858.170
72.058
233.879
130.707
712.840

4.462.098
88.325
322.169
129.862
412.260

Zobowiązania długoterminowe razem

6.007.654

5.414.714

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Świadczenia pracownicze
Pozostałe zobowiązania i rezerwy

1.793.851
103.864
1.858.007
16.755
123.650
1.278.219

2.094.602
91.000
2.178.760
5.752
110.930
1.098.182

Zobowiązania krótkoterminowe razem

5.174.346

5.579.226

Zobowiązania razem

11.182.000

10.993.940

Kapitał własny i zobowiązania razem

19.932.149

20.056.379

Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe aktywa krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem

Udziały niekontrolujące

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
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GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013
sporządzone metodą pośrednią

3 miesiące zakończone
31 marca 2013
(niebadane)

3 miesiące zakończone
31 marca 2012
(dane przekształcone)
(niebadane)

(147.340)

597.114

678.282

(896.994)

(72.951)
168.888
59.970
45.685
8.385
82.133
59.300
120.444
344.001
(320.753)
169.615
13.565

139.884
165.268
(221.186)
48.048
(22.124)
(143.470)
5.268
(42.738)
(334.508)
(422.851)
(89.193)
20.608

Podatek dochodowy zapłacony

(22.235)

(8.953)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

508.707

(308.833)

865

1.233

3.044
-

8.027
250
1.537

(w tysiącach złotych)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(Strata) netto
Korekty:
Podatek dochodowy
Amortyzacja
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych
Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu pozostałych aktywów
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu zapasów
(Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu pozostałych zobowiązań i rezerw
Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Odsetki otrzymane
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów
niematerialnych
Sprzedaż długoterminowych aktywów finansowych
Spłata udzielonych pożyczek
Utrata kontroli nad jednostką zależną po odjęciu zbytych środków
pieniężnych
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów
niematerialnych
Nabycie jednostki zależnej po odjęciu przejętych środków pieniężnych
Lokaty zarezerwowane na remont postojowy
Depozyty zabezpieczające
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych

-

78.000

(198.454)
(2.536)
422

(190.991)
(24.737)
(11.725)
(2.485)
2.214

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(196.659)

(138.677)

167.960

188.449

(227)
(149.343)
(42.420)
(4.458)
(52.130)

(3)
(92.743)
(51.943)
(3.493)
(27.696)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(80.618)

12.571

Przepływy pieniężne netto razem

231.430

(434.939)

13.087

(21.869)

244.517

(456.808)

(240.655)

161.552

3.862

(295.256)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale
w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek
Zapłacone odsetki
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
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GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w tysiącach złotych)
1 stycznia 2013 (badane)

Nadwyżka ceny
emisyjnej
nad wartością
nominalną akcji

Kapitał
podstawowy

Kapitał
rezerwowy
z wyceny
zabezpieczeń
przepływów
pieniężnych

Kapitał własny
przypisany
akcjonariuszom
Jednostki
Dominującej

Różnice
kursowe
z przeliczenia

Zyski
zatrzymane

Udziały
niekontrolujące

Kapitał
własny razem

129.873

1.311.348

(36.801)

7.623.418

33.902

9.061.740

699

9.062.439

Zysk/(Strata) netto
Inne całkowite dochody (netto)

-

-

(180.694)

(147.352)
-

15.968

(147.352)
(164.726)

12
3

(147.340)
(164.723)

Całkowite dochody ogółem

-

-

(180.694)

(147.352)

15.968

(312.078)

15

(312.063)

Wykup akcji od udziałowców
niekontrolujących

-

-

-

113

-

113

(340)

(227)

31 marca 2013 (niebadane)

129.873

1.311.348

(217.495)

7.476.179

49.870

8.749.775

374

8.750.149

1 stycznia 2012 (badane)

129.873

1.311.348

(419.281)

6.700.396

59.100

7.781.436

947

7.782.383

Zysk netto
Inne całkowite dochody (netto)

-

-

276.884

597.050
-

(25.991)

597.050
250.893

64
(14)

597.114
250.879

Całkowite dochody ogółem

-

-

276.884

597.050

(25.991)

847.943

50

847.993

Wykup akcji od udziałowców
niekontrolujących

-

-

-

2

-

2

(5)

(3)

31 marca 2012 (niebadane)

129.873

1.311.348

(142.397)

7.297.448

33.109

8.629.381

992

8.630.373
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GRUPA LOTOS S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

3 miesiące zakończone
31 marca 2013
(niebadane)

3 miesiące zakończone
31 marca 2012
(dane przekształcone)
(niebadane)

6.894.898
(6.769.188)

7.524.990
(7.013.728)

125.710

511.262

(149.143)
(51.563)
1.387
(1.845)

(142.691)
(52.799)
1.467
(1.786)

(75.454)

315.453

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk ze zbycia inwestycji

3.603
(153.703)
-

353.721
(41.366)
52.057

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem

(225.554)

679.865

Podatek dochodowy

42.958

(130.680)

Zysk/(Strata) netto

(182.596)

549.185

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów

(223.079)
42.385

341.832
(64.948)

Inne całkowite dochody (netto)

(180.694)

276.884

Całkowite dochody ogółem

(363.290)

826.069

129.873

129.873

(1,41)
(1,41)

4,23
4,23

(w tysiącach złotych)

Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)

Inne całkowite dochody
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane
do wyniku:

Zysk/(Strata) netto na jedną akcję (w złotych)
Średnia ważona liczba akcji w tysiącach sztuk
- podstawowy
- rozwodniony
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GRUPA LOTOS S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
na dzień 31 marca 2013 roku
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(w tysiącach złotych)

31 marca 2013
(niebadane)

31 grudnia 2012
(badane)

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa niematerialne
Udziały i akcje
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe aktywa długoterminowe

6.723.840
89.285
910.520
475
376.861

6.799.992
90.196
910.520
342.948

Aktywa trwałe razem

8.100.981

8.143.656

Aktywa obrotowe
Zapasy

5.476.772

5.705.717

- w tym zapasy obowiązkowe

4.153.036

4.350.326

Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe aktywa krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1.768.116
2.283
77.706
251.233
20.411

1.670.509
9.429
121.334
358.586
2.886

Aktywa obrotowe razem

7.596.521

7.868.461

15.697.502

16.012.117

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych
Zyski zatrzymane

129.873
1.311.348
(217.495)
5.465.337

129.873
1.311.348
(36.801)
5.647.933

Kapitał własny razem

6.689.063

7.052.353

Zobowiązania długoterminowe
Kredyty
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
Świadczenia pracownicze

4.215.970
72.058
161.395
45.668

4.069.561
88.325
246.144
45.262

Zobowiązania długoterminowe razem

4.495.091

4.449.292

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Świadczenia pracownicze
Pozostałe zobowiązania i rezerwy

1.387.961
107.946
1.932.988
38.401
1.046.052

1.462.557
102.524
2.161.910
35.857
747.624

Zobowiązania krótkoterminowe razem

4.513.348

4.510.472

Zobowiązania razem

9.008.439

8.959.764

15.697.502

16.012.117

Aktywa razem

Kapitał własny i zobowiązania razem

9

GRUPA LOTOS S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku
sporządzone metodą pośrednią

(w tysiącach złotych)

3 miesiące zakończone 3 miesiące zakończone
31 marca 2013
31 marca 2012
(dane przekształcone)
(niebadane)
(niebadane)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(Strata) netto

(182.596)

549.185

554.658

(749.569)

(42.958)
104.238
35.488
29.747
25
74.915
(97.607)
121.150
355.082
(228.922)
200.550
2.950

130.680
105.070
(203.279)
31.988
(51.876)
(126.402)
52.730
26.580
(313.835)
(210.513)
(196.699)
5.987

(890)

(2.092)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

371.172

(202.476)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Odsetki otrzymane
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
Sprzedaż udziałów i akcji w jednostkach powiązanych
Spłata pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
Zakup udziałów i akcji w jednostkach powiązanych
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
Lokaty zarezerwowane na remont postojowy
Depozyt zabezpieczający
Wydatki w ramach systemu cash pool
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych

875
4
(52.172)
(30.000)
(2.536)
(40)
422

1.168
17
78.000
650
(19.765)
(3)
(62.720)
(11.725)
(2.485)
2.214

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(83.447)

(14.649)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów
Wydatki z tytułu spłaty kredytów
Zapłacone odsetki
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych

101.702
(91.091)
(27.547)
(52.359)

162.159
(77.360)
(32.719)
(28.963)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(69.295)

23.117

Przepływy pieniężne netto razem

218.430

(194.008)

12.555

(21.849)

230.985

(215.857)

Środki pieniężne na początek okresu

(406.359)

(165.987)

Środki pieniężne na koniec okresu

(175.374)

(381.844)

Korekty:
Podatek dochodowy
Amortyzacja
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej
Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług
Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu zapasów
(Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu pozostałych zobowiązań i rezerw
Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych
Podatek dochodowy zapłacony

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
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GRUPA LOTOS S.A.
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku

Nadwyżka
ceny
emisyjnej
nad wartością
nominalną
akcji

Kapitał
rezerwowy
z wyceny
zabezpieczeń
przepływów
pieniężnych

129.873

1.311.348

(36.801)

5.647.933

7.052.353

Strata netto
Inne całkowite dochody (netto)

-

-

(180.694)

(182.596)
-

(182.596)
(180.694)

Całkowite dochody ogółem

-

-

(180.694)

(182.596)

(363.290)

31 marca 2013 (niebadane)

129.873

1.311.348

(217.495)

5.465.337

6.689.063

1 stycznia 2012 (badane)

129.873

1.311.348

(419.281)

4.811.502

5.833.442

Zysk netto
Inne całkowite dochody (netto)

-

-

276.884

549.185
-

549.185
276.884

Całkowite dochody ogółem

-

-

276.884

549.185

826.069

129.873

1.311.348

(142.397)

5.360.687

6.659.511

w tysiącach złotych
1 stycznia 2013 (badane)

31 marca 2012 (niebadane)

Kapitał
podstawowy

Zyski
zatrzymane

Kapitał
własny razem

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
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GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS
Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2013 ROKU
1.

Informacje ogólne

Grupa LOTOS Spółka Akcyjna („Grupa LOTOS S.A.”, „Spółka”, „Jednostka Dominująca”) została utworzona 18 września
1991 roku. Siedziba Spółki mieści się w Polsce pod adresem: 80 – 718 Gdańsk, ul. Elbląska 135.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. („Grupa Kapitałowa LOTOS” „Grupa
Kapitałowa”, „Grupa”) 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. Według
klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Grupa LOTOS S.A. zakwalifikowana jest do sektora paliwowego.

2.

Skład Grupy Kapitałowej

Na dzień 31 marca 2013 roku w skład Grupy Kapitałowej LOTOS wchodziły: Grupa LOTOS S.A. jako Jednostka Dominująca
oraz 34 jednostki o profilu produkcyjnym i usługowym, w tym:

14 spółek zależnych od Grupy LOTOS S.A.

20 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS S.A.
Ponadto, Grupa posiada udziały w spółce współzależnej.
Poniżej przedstawiono informacje na temat siedziby i przedmiotu działalności ww. jednostek objętych konsolidacją, a także
dane na temat procentowego udziału Grupy w ich kapitale podstawowym oraz wskazanie stosowanej przez Grupę metody
konsolidacji:
Metoda
__Nazwa podmiotu__

Siedziba

__Przedmiot działalności__

konsolidacji

Procentowy udział Grupy
w kapitale podstawowym
31.03.2013

31.12.2012

31.03.2012

Podmiot dominujący
Gdańsk

Grupa LOTOS S.A.

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

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%

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

Gdańsk

LOTOS Gaz S.A.
w likwidacji

Kraków

LOTOS Oil S.A.

Gdańsk

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Lab Sp. z o.o.

Gdańsk

LOTOS Straż Sp. z o.o.
LOTOS
Ochrona Sp. z o.o.
LOTOS Tank Sp. z o.o.
LOTOS Czechowice S.A.
(spółka posiada swoją
grupę kapitałową: GK
LOTOS Czechowice S.A.)
LOTOS Jasło S.A. (1)
LOTOS Petrobaltic S.A.
(spółka posiada swoją
grupę kapitałową: GK
LOTOS Petrobaltic S.A.)
LOTOS Park
Technologiczny Sp. z o.o.

Sprzedaż hurtowa, detaliczna
paliw, lekkiego oleju
opałowego, zarządzanie siecią
stacji paliw LOTOS
Spółka nie prowadzi
działalności operacyjnej
Produkcja i sprzedaż olejów
smarowych i smarów oraz
sprzedaż olejów bazowych
Produkcja i sprzedaż asfaltów

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%

Gdańsk

Transport kolejowy
Działalność w zakresie
utrzymania ruchu
mechanicznego, elektrycznego
i automatyki, usługi remontowe
Wykonywanie analiz
laboratoryjnych
Ochrona przeciwpożarowa

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

Gdańsk

Ochrona mienia i osób

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

Gdańsk

Handel paliwem lotniczym do
dnia 16 października 2011 roku
oraz od dnia 1 stycznia 2013
roku, usługi logistyczne

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

Magazynowanie i dystrybucja
paliw

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

Jasło

Magazynowanie i dystrybucja
paliw. Wynajem i zarządzanie
nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

Gdańsk

Pozyskiwanie oraz eksploatacja
złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego

pełna

99,98%

99,96%

99,95%

Spółka nie prowadzi
działalności operacyjnej

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

CzechowiceDziedzice

Jasło

(2)
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Metoda
__Nazwa podmiotu__

Siedziba

__Przedmiot działalności__

konsolidacji

Procentowy udział Grupy
w kapitale podstawowym
31.03.2013

31.12.2012

31.03.2012

Spółki pośrednio zależne
RCEkoenergia Sp. z o.o.
LOTOS
Biopaliwa Sp. z o.o.
Miliana Shipholding
Company Ltd. (spółka
posiada swoją grupę
kapitałową: GK Miliana
Shipholding
Company Ltd.)

Technical Ship
Management Sp. z o.o.

Miliana
Shipmanagement Ltd.
Miliana Shipping Group
Ltd. (spółka posiada swoją
grupę kapitałową: GK
Miliana Shipping
Group Ltd.)
Bazalt Navigation
Company. Ltd.
Granit Navigation
Company Ltd.
Kambr Navigation
Company Ltd.
St. Barbara Navigation
Company Ltd.
Petro Icarus
Company Ltd.
Petro Aphrodite
Company Ltd.

CzechowiceDziedzice
CzechowiceDziedzice

Cypr, Nikozja

Gdańsk

Cypr, Nikozja

Wytwarzanie i dystrybucja
energii elektrycznej,
ciepła i gazu
Produkcja estrów metylowych
kwasów tłuszczowych (FAME)
Magazynowanie i transport ropy
naftowej oraz inne usługi
w obszarze transportu
morskiego oraz zarządzanie
posiadanymi aktywami
finansowymi
Z dniem 1 października
2012 roku spółka rozpoczęła
prowadzenie działalności
usługowej wspomagającej
transport morski, doradztwo
w zakresie eksploatacji statków.
Świadczenie usług w obszarze
transportu morskiego

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

100,00%

100,00%

100,00%

pełna

99,98%

(3)

99,96%

99,95%

pełna

99,98%

(3)

99,96%

100,00%

pełna

99,98%

(3)

99,96%

99,95%

Cypr, Nikozja

Zarządzanie posiadanymi
aktywami

pełna

99,98%

(3)

99,96%

99,95%

Cypr, Nikozja

Czarter statku

pełna

99,98%

(3)

99,96%

99,95%

99,96%

99,95%

Cypr, Nikozja

Czarter statku

pełna

99,98%

(3)

Cypr, Nikozja

Czarter statku

pełna

99,98%

(3)

99,96%

99,95%

Cypr, Nikozja

Czarter statku

pełna

99,98%

(3)

99,96%

99,95%

99,98%

(3)

99,96%

99,95%

99,96%

99,95%

Cypr, Nikozja

Czarter statku

pełna

Czarter statku

pełna

99,98%

(3)

Stavanger
Norwegia

Poszukiwanie i wydobycie ropy
naftowej na norweskim szelfie
kontynentalnym, świadczenie
usług związanych
z poszukiwaniem i wydobyciem
ropy naftowej

pełna

99,98%

(3)

99,96%

99,95%

Aphrodite Offshore
Services N.V.

Antyle
Holenderskie,
Curaçao

Spółka nie prowadzi działalności
operacyjnej

pełna

99,98%

(3)

99,96%

99,95%

Energobaltic Sp. z o.o.

Władysławowo

pełna

99,98%

(3)

99,96%

99,95%

pełna

99,98%

(3)

99,96%

99,95%

pełna

99,98%

(3)

99,96%

99,95%

LOTOS Exploration and
Production Norge AS

AB LOTOS Geonafta
(spółka posiada swoją
grupę kapitałową: GK AB
LOTOS Geonafta)
UAB Genciu Nafta
UAB Manifoldas

Cypr, Nikozja

Gargżdai,
Litwa
Gargżdai,
Litwa
Gargżdai,
Litwa

Baltic Gas Sp. z o.o.

Gdańsk

Baltic Gas spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
i wspólnicy spółka
komandytowa

Gdańsk

Produkcja energii elektrycznej,
energii cieplnej, LPG oraz
kondensatu gazowego
Poszukiwanie i wydobycie ropy
naftowej, świadczenie usług
wiertniczych oraz kupno
i sprzedaż ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie ropy
naftowej
Poszukiwanie i wydobycie ropy
naftowej
Spółka nie rozpoczęła
działalności operacyjnej

99,98%

(3)

99,96%

49,98%

nie objęte
konsolidacją (4)

99,98%

(3)

99,96%

-

Spółka nie rozpoczęła
działalności operacyjnej

nie objęte
konsolidacją (4)

99,98%

(3)

99,96%

-

Poszukiwanie i wydobycie ropy
naftowej

proporcjonalna

49,99%

(3)

49,98%

49,98%

pełna

Spółki współzależne
UAB Minijos Nafta
(1)

Gargżdai,
Litwa

W dniu 18 kwietnia 2013 roku zarejestrowano zmianę nazwy spółki LOTOS Jasło S.A. na LOTOS Infrastruktura S.A.

(2)

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Grupa LOTOS S.A. kontynuowała proces wykupu akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A.
od udziałowców niekontrolujących. W wyniku przeprowadzonych transakcji nabycia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. w ramach procesu
przymusowego wykupu akcji od udziałowców niekontrolujących Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 marca 2013 roku posiadała 99,98% w kapitale
podstawowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A. (9.938.078 sztuk akcji), w tym 9.937.448 sztuk akcji wpisanych do księgi akcyjnej, stanowiących
99,97% w kapitale podstawowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A. (patrz Nota 3 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego).
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(3)

(2)

Zmiany kapitałowe opisane w punkcie
miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy w kapitale podstawowym spółek GK LOTOS
Petrobaltic S.A. oraz spółki współzależnej UAB Minijos Nafta.
(4)

Podmioty wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż wielkości wykazywane w sprawozdaniach finansowych tych jednostek na dzień 31 marca
2013 roku są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w standardzie MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”.

3.

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

Od dnia kończącego poprzedni rok finansowy, tj. dnia 31 grudnia 2012 roku (patrz Nota 2 Dodatkowych informacji i objaśnień
do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012) wystąpiły zmiany w strukturze Grupy wymienione poniżej
oraz przedstawione w Nocie 2 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego:
Nabycie akcji serii A spółki LOTOS Petrobaltic S.A.
W roku 2013 Grupa LOTOS S.A. kontynuowała proces wykupu akcji od udziałowców niekontrolujących w ramach
przymusowego wykupu akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Grupa LOTOS S.A.
nabyła 1.806 sztuk akcji o łącznej wartości 227 tys. zł stanowiących 0,0182% kapitału podstawowego, z czego 1.176 sztuk akcji
spółki LOTOS Petrobaltic S.A. o łącznej wartości 148 tys. zł (stanowiących 0,0118% kapitału podstawowego) zostało wpisanych
do księgi akcyjnej.
Zgodnie z MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”, wyżej opisane transakcje zostały rozliczone jako
transakcje kapitałowe, w wyniku których do zysków zatrzymanych przypisanych Jednostce Dominującej odniesiona została
kwota 113 tys. zł oraz zmniejszyła się wartość udziałów niekontrolujących o 340 tys. zł.
W wyniku przeprowadzonych transakcji nabycia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. w ramach procesu przymusowego wykupu
akcji od udziałowców niekontrolujących Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 marca 2013 roku posiadała 99,98% w kapitale
podstawowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A. (9.938.078 sztuk akcji), w tym 9.937.448 sztuk akcji, wpisanych do księgi akcyjnej
stanowiących 99,97% w kapitale podstawowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A., z których możliwe jest wykonywanie prawa
głosu.

4.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2013 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. VIII kadencji był następujący:
Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych,
Zbigniew Paszkowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia,
Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju,
Maciej Szozda – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu.
Na dzień 1 stycznia 2013 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VIII kadencji był następujący:
Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Marcin Majeranowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Oskar Pawłowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej,
Agnieszka Trzaskalska – Członek Rady Nadzorczej.

5.

Zasady sporządzania i prezentacji

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS („śródroczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe”, „śródroczne sprawozdanie finansowe”) zostało sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi
i obowiązującymi na dzień 31 marca 2013 roku, w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości
MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową Grupy na dzień
31 marca 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy zakończony
31 marca 2013 roku i 31 marca 2012 roku.
Śródroczne sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie ze zbadanym Skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2012, opublikowanym w dniu 21 marca 2013 roku.
Zaprezentowane w śródrocznym sprawozdaniu finansowym dane na dzień 31 marca 2013 roku oraz za okres 3 miesięcy
zakończony tą datą, jak również dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku, nie podlegały
badaniu przez biegłego rewidenta, natomiast dane na dzień 31 grudnia 2012 roku podlegały takiemu badaniu. Opinia biegłego
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rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2012 została wydana
w dniu 19 marca 2013 roku.
Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej i walutą prezentacji śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
jest złoty polski, a wszystkie wartości w nim zaprezentowane, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych.

5.1

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 2012 (patrz Nota 7 Dodatkowych informacji i objaśnień do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012).
W okresach rozpoczynających się po 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach
oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię Europejską („UE”):
















MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się
dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej),
MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 stycznia 2014 roku lub późnej),
MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” (ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej),
MSSF 13 „Wycena według wartości godziwej” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia 2013 roku lub później),
MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” (wersja z 2011 roku) (ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej),
MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” (wersja z 2011 roku)
(ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający
zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej),
Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych: Prezentacja pozycji pozostałych całkowitych dochodów”
(mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub później),
Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: kompensowanie aktywów finansowych
i zobowiązań finansowych” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku
lub później),
Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia 2013 roku lub później),
KIMSF 20 „Koszty usuwania nadkładu w fazie produkcyjnej w kopalni odkrywkowej” (ma zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później),
Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów” (mają zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później - w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub późnej),
Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy:
znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat dla stosujących MSSF po raz pierwszy” (mają zastosowanie
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później- w UE mający zastosowanie najpóźniej
dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub późnej),
Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy:
Pożyczki rządowe” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku
lub później),
Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 „Przepisy przejściowe” (mają zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później).

Grupa od 1 stycznia 2014 roku zamierza zastosować pakiet standardów: MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”,
MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia”, MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach”, MSR 27
„Jednostkowe sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach”. Należy oczekiwać zmiany w zakresie stosowanej przez Grupę metody konsolidacji proporcjonalnej
dla jednostki UAB Minijos Nafta, współkontrolowanej przez spółkę AB LOTOS Geonafta, na metodę praw własności
dla sprawozdań sporządzanych za okresy rozpoczynające się od 1 stycznia 2014 roku.

5.2

Nowe standardy i interpretacje

Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię Europejską („UE”):


Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja: kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań
finansowych” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później),
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Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które nie zostały przyjęte przez Unię Europejską
są następujące:




MSSF 9 „Instrumenty finansowe”: Klasyfikacja i Wycena (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia 2015 roku lub później),
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2012 roku), (mają zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku),
Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27„Jednostki inwestycyjne” (mają zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później).

Faza pierwsza standardu MSSF 9 „Instrumenty Finansowe”: Klasyfikacja i Wycena (mająca zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2015 roku lub później), do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego nie została zatwierdzona przez Unię Europejską. W kolejnych fazach Rada Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości zajmie się rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości. Zastosowanie pierwszej fazy MSSF 9
będzie miało wpływ na klasyfikację i wycenę aktywów finansowych Grupy. Grupa dokona oceny tego wpływu w powiązaniu
z innymi fazami, gdy zostaną one opublikowane, w celu zaprezentowania spójnego obrazu.
Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego ze standardów, interpretacji lub zmian, które nie weszły
dotychczas w życie. Zarząd Spółki jest w trakcie analizy i oceny ich wpływu na stosowane przez Grupę zasady (polityki)
rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe Grupy.

5.3

Zastosowane kursy walut

Dla potrzeb wyceny bilansowej oraz przeliczenia na złote polskie sprawozdań finansowych zagranicznych jednostek i grup
kapitałowych zastosowano następujące kursy walut obcych ustalone na podstawie notowań ogłaszanych przez Narodowy Bank
Polski (NBP):
Średni kurs NBP na dzień
USD
EUR
NOK
LTL
(1)
(2)

31 marca 2013
3,2590
4,1774
0,5584
1,2099

(1)

31 grudnia 2012
3,0996
4,0882
0,5552
1,1840

(2)

Tabela kursów średnich NBP obowiązująca na dzień 31 marca 2013 roku.
Tabela kursów średnich NBP obowiązująca na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Średni kurs NBP za okres sprawozdawczy
USD
EUR
NOK
LTL

3 miesiące zakończone
31 marca 2013
3,1714
4,1738
0,5589
1,2088

(1)

3 miesiące zakończone
31 marca 2012
3,1318
4,1750
0,5514
1,2092

(2)

(1)

Według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku.
(2)
Według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku.

5.4

Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, zmiana
zasad rachunkowości oraz korekty błędów

Grupa dokonała reklasyfikacji części kosztów (koszty amortyzacji, remontów, podatku od nieruchomości) wcześniej
ujmowanych jako koszty ogólnego zarządu do kosztu własnego sprzedaży. W związku z powyższym Grupa dokonała zmiany
danych porównywalnych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku. W wyniku tej zmiany koszty ogólnego zarządu
zmniejszyły się o 4.181 tys. zł, natomiast koszt własny sprzedaży zwiększył się o 4.181 tys. zł.
Grupa dokonała zmiany zasad prezentacji rozliczenia kontraktów futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO 2)
w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. W wyniku tej zmiany, w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku, przepływy z działalności inwestycyjnej uległy zwiększeniu, a przepływy
z działalności finansowej zmniejszeniu, o kwotę 2.214 tys. zł.

6.

Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie śródrocznym

Nie wystąpiły inne istotne dokonania i niepowodzenia niż te, które opisano w niniejszym śródrocznym skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

7.

Sezonowość i cykliczność działalności w okresie śródrocznym

Działalność Grupy nie wykazuje sezonowości lub cykliczności w okresie śródrocznym.
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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 2013 roku efekt ujemnej nadwyżki wyceny kredytów i pożyczek w walutach obcych
wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów wyniósł 292.059 tys. zł i został zaprezentowany w kosztach finansowych
w kwocie 68.980 tys. zł oraz innych całkowitych dochodach netto w kwocie 223.079 tys. zł.
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku wartość ujemnych różnic kursowych odniesionych na kapitał rezerwowy
z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych wyniosła 223.079 tys. zł i dotyczyła w całości ujemnej nadwyżki wyceny
kredytów w walutach obcych, wykorzystywanych jako instrumenty zabezpieczające, przed korektą o efekt podatkowy na kwotę
42.385 tys. zł.

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

Nie nastąpiły istotne zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych.

10. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
Spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w ramach Umowy Programu Emisji Obligacji z dnia 27 lipca 2010 roku może przeprowadzać
wielokrotne emisje obligacji. Łączne zadłużenie spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z tytułu wyemitowanych i niewykupionych
obligacji nie może przekroczyć kwoty 300.000 tys. zł licząc według wartości nominalnej. Czas trwania programu wynosi 5 lat.
Emitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i są oferowane w trybie emisji niepublicznej. Obligacje są emitowane
jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, zerokuponowe. Wykup obligacji odbywa się według
wartości nominalnej obligacji.
W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2013 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 Spółki
nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału wyniku za rok 2012.
Na dzień 31 marca 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku w Grupie LOTOS S.A. wystąpiły ograniczenia
do przekazywania funduszy w postaci dywidend. Ograniczenia wynikały z zapisów zawartej w dniu 27 czerwca 2008 roku
umowy kredytowej związanej z finansowaniem Programu 10+. Umowa kredytowa ogranicza możliwość wypłaty dywidendy
przez Grupę LOTOS S.A. a jej wysokość może być uzależniona od spełnienia określonych warunków, w tym wypracowania
odpowiedniej nadwyżki pieniężnej oraz osiągnięcia określonych poziomów wskaźników finansowych.

12. Zysk/(strata) netto przypadający/(a) na jedną akcję
3 miesiące zakończone 3 miesiące zakończone
31 marca 2013
31 marca 2012
(niebadane)
(niebadane)
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej
w tys. zł (A)
Średnia ważona liczba akcji w tys. sztuk (B)
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję (w zł) (A/B)

(147.352)
129.873

597.050
129.873

(1,13)

4,60

Zysk/(Strata) netto przypadający/(a) na jedną akcję dla każdego okresu sprawozdawczego jest obliczony/(a) poprzez
podzielenie zysku/(straty) netto za dany okres sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie
sprawozdawczym.
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję jest równy/(a) zyskowi/(stracie) podstawowemu/(ej), ponieważ nie występują
instrumenty rozwadniające zysk/(stratę) netto na jedną akcję.
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13. Segmenty działalności

w tysiącach złotych

Segment
wydobywczy

Segment
Korekty
produkcji
Pozostałe(1)
konsolidacyjne
i handlu
3 miesiące zakończone 31 marca 2013
(niebadane)

Skonsolidowane

Przychody ze sprzedaży:

196.063

7.176.896

5.778

(201.360)

7.177.377

między segmentami
poza Grupę Kapitałową

187.328
8.735

10.266
7.166.630

3.766
2.012

(201.360)
-

7.177.377

Zysk/(Strata) operacyjny/(a)
(EBIT)

70.333

(48.964)

157

(47.097)

(25.571)

Amortyzacja

36.274

130.706

2.358

(450)

168.888

106.607

81.742

2.515

(47.547)

143.317

Korekty
konsolidacyjne

Skonsolidowane

Zysk/(Strata) operacyjny/(a)
przed uwzględnieniem
amortyzacji (EBITDA)

w tysiącach złotych

Segment
wydobywczy

Segment
produkcji
i handlu

Pozostałe(1)
31 marca 2013
(niebadane)

Aktywa razem
- w tym wartość netto aktywów
z tytułu poszukiwań i oceny
zasobów mineralnych

w tysiącach złotych

3.746.623

16.959.833

147.197

(921.504)

19.932.149

183.425

-

-

-

183.425

Korekty
konsolidacyjne

Skonsolidowane

Segment
wydobywczy

Segment
produkcji
i handlu

Pozostałe(1)

3 miesiące zakończone 31 marca 2012
(dane przekształcone)
(niebadane)
Przychody ze sprzedaży:

264.332

7.778.117

7.005

(217.112)

7.832.342

między segmentami
poza Grupę Kapitałową

201.236
63.096

10.978
7.767.139

4.898
2.107

(217.112)
-

7.832.342

Zysk/(Strata) operacyjny/(a)
(EBIT)

134.508

345.379

1.380

(62.281)

418.986

31.211

131.955

2.545

(443)

165.268

165.719

477.334

3.925

(62.724)

584.254

Korekty
konsolidacyjne

Skonsolidowane

Amortyzacja
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)
przed uwzględnieniem
amortyzacji (EBITDA)

w tysiącach złotych

Segment
wydobywczy

Segment
produkcji
i handlu

Pozostałe(1)
31 grudnia 2012
(badane)

Aktywa razem
- w tym wartość netto aktywów
z tytułu poszukiwań i oceny
zasobów mineralnych
(1)

3.366.025

17.334.548

148.607

(792.801)

20.056.379

150.033

-

-

-

150.033

Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.
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14. Podatek odroczony
Sprawozdanie
z całkowitych
dochodów
za okres 3 miesięcy
zakończony
31 marca 2013
(niebadane)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
w tysiącach złotych

31 marca 2013
(niebadane)

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

31 grudnia 2012
(badane)

1.179.642

1.121.314

58.328

233.879

322.169

(88.290)

Obciążenie z tytułu podatku odroczonego

146.618

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych
Podatek odroczony wykazany w innych całkowitych
dochodach (netto)

(42.385)

Obciążenie z tytułu podatku odroczonego
wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu
z całkowitych dochodów

95.354

(8.879)

15. Odpisy aktualizujące
Rzeczowe
aktywa trwałe

Pozostałe
aktywa
niematerialne

Zapasy

Należności

Razem

1.316.600

151.065

2.293

177.152

1.647.110

65

4.385

-

4.470

8.920

6.974
(502)
(122)

1.096
(900)

19
-

47
(194)
(930)

8.136
(696)
(1.952)

1.323.015

155.646

2.312

180.545

1.661.518

w tysiącach złotych
1 stycznia 2013
(badane)
Utworzenie
Różnice kursowe z przeliczenia
jednostek zagranicznych
Wykorzystanie
Rozwiązanie
31 marca 2013
(niebadane)

16. Transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz pozostałych aktywów
niematerialnych
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe i pozostałe aktywa niematerialne
w kwocie 113.315 tys. zł.
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Grupa sprzedała rzeczowe aktywa trwałe i pozostałe aktywa niematerialne
o łącznej wartości księgowej 262 tys. zł.
Na dzień 31 marca 2013 roku zobowiązania Grupy wynikające z podpisanych umów dotyczących nakładów na rzeczowe
aktywa trwałe wynosiły 90.585 tys. zł.
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17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i świadczeń po okresie zatrudnienia

w tysiącach złotych

Nagrody
jubileuszowe

Świadczenia
po okresie
zatrudnienia

Razem

110.441

35.175

145.616

1.743
(486)
(202)
(1.371)

362
10
(270)
(42)
(380)

2.105
10
(756)
(244)
(1.751)

110.125

34.855

144.980

101.797
8.328

28.910
5.945

130.707
14.273

Pozostałe
rezerwy

Razem

1 stycznia 2013
(badane)
Utworzenie
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Wykorzystanie
Rozwiązanie
Wypłacone świadczenia
31 marca 2013
(niebadane)
w tym:
część długoterminowa
część krótkoterminowa

18. Rezerwy

Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji

w tysiącach złotych
1 stycznia 2013
(badane)
Utworzenie
Zmiany wysokości rezerw wynikające
z przybliżenia czasu wykonania
zobowiązania (efekt odwracania
dyskonta)
Różnice kursowe z przeliczenia
jednostek zagranicznych
Wykorzystanie
Rozwiązanie
31 marca 2013
(niebadane)
w tym:
część długoterminowa
część krótkoterminowa

Rezerwy
na wyłączone
z użytkowania
instalacje
rafineryjne

Rezerwa
na lądowe
kopalnie ropy
naftowej

Rezerwa
na morskie
kopalnie ropy
naftowej

41.770

18.268

297.949

33.755

391.742

-

491

-

3

494

-

360

1.327

-

1.687

(112)
(115)

399
(814)

674
(3)
-

73
(1.627)
-

1.146
(1.742)
(929)

41.543

18.704

299.947

32.204

392.398

35.669
5.874

18.704
-

299.947
-

12.006
20.198

366.326
26.072
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19. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały
odzwierciedlone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny
W dniu 9 kwietnia 2013 roku CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. przystąpił jako komandytariusz do spółki Baltic
Gas Sp. z o.o. i wspólnicy spółka komandytowa wnosząc wkład pieniężny w wysokości 5 tys. zł, jednocześnie spółka LOTOS
Petrobaltic S.A., jako drugi komandytariusz podwyższył swój wkład z kwoty 5 tys. zł do kwoty 52.000 tys. zł, pokrywając
podwyższony wkład gotówką w kwocie 295 tys. zł oraz aportem o wartości 51.700 tys. zł, utworzonej wcześniej przez spółkę
LOTOS Petrobaltic S.A. w celu realizacji umowy inwestycyjnej zawartej z CalEnergy w październiku 2012 roku. Spółka LOTOS
Petrobaltic S.A. i CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. podpisały umowę o współpracy w zakresie zagospodarowania złóż
B – 4 i B - 6. Umowa została zawarta pod kilkoma warunkami zawieszającymi. Projekt przewiduje współpracę prowadzoną
w formie spółki celowej. Zgodnie z programem prac przygotowawczych, pozyskanie danych sejsmicznych i wybór wstępnej
koncepcji zagospodarowania zaplanowano na lata 2013 i 2014. Po zakończeniu tego etapu, partnerzy będą mogli podjąć
ostateczną decyzję inwestycyjną odnośnie zagospodarowania złóż B - 4 i B - 6.
Przystąpienie do spółki oznacza zakończenie okresu przygotowań do wspólnej realizacji działań na obu złożach i uruchomienie
zaangażowania finansowego CalEnergy w realizację projektu. W trakcie przygotowań spełniono szereg warunków
zawieszających, w tym przeniesienie koncesji za zgodą spółki LOTOS Petrobaltic S.A. decyzją Ministra Środowiska z dnia
13 marca 2013 roku na rzecz Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowa
przeniesiono koncesje:

na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Gaz Północ",

na wydobywanie gazu ziemnego gazolinowego ze złoża B-4 położonego na obszarze polskiej wyłącznej strefy
ekonomicznej Morza Bałtyckiego,

na wydobywanie gazu ziemnego (gazokondensatu) ze złoża B-6 położonego na obszarze polskiej wyłącznej strefy
ekonomicznej Morza Bałtyckiego.
Zgodnie z warunkami Umowy Inwestycyjnej, CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. sfinansuje udział zarówno CalEnergy
Resources Poland Sp. z o.o., jak i LOTOS Petrobaltic S.A. w kosztach pozyskania danych sejsmicznych, wyboru koncepcji
zagospodarowania złoża oraz opracowania dokumentacji projektowej (tzw. FEED, front end engineering design).
W dniu 10 kwietnia 2013 roku spółka LOTOS Petrobaltic sprzedała spółce CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o.
50% udziałów w spółce Baltic Gas Sp. z o.o.

20. Zobowiązania i aktywa warunkowe
20.1 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
Wystąpiły następujące zmiany dotyczące istotnych 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 2012 roku (patrz Nota 36.1 Dodatkowych informacji i objaśnień
do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012) opisane poniżej:
1. Pozwem z dnia 18 maja 2001 roku PETROECCO JV Sp. z o.o. wniosła powództwo o zasądzenie od Spółki kwoty
6.975 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 maja 1999 roku tytułem odszkodowania za szkodę doznaną na skutek
stosowanych przez Spółkę praktyk monopolistycznych polegających na sprzedaży olejów bazowych BS w sposób
powodujący uprzywilejowanie niektórych odbiorców poprzez realizowanie ich zamówień w zakresie nieproporcjonalnie
większym niż zamówień PETROECCO JV Sp. z o.o. Stosowanie przez Spółkę zarzuconych jej praktyk monopolistycznych
stwierdzone zostało decyzją Urzędu Antymonopolowego z dnia 26 września 1996 roku, którą Urząd nakazał Spółce ich
zaniechanie. Zaniechanie praktyk monopolistycznych nakazano Spółce także wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie –
Sądu Antymonopolowego z dnia 22 października 1997 roku.
Sąd Okręgowy w Gdańsku, wyrokiem z dnia 21 grudnia 2002 roku, oddalił powództwo PETROECCO JV Sp. z o.o.
o odszkodowanie, w całości uwzględniając zgłoszony przez Spółkę zarzut przedawnienia. Wyrok ten został jednak uchylony
w dniu 4 grudnia 2003 roku przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku i przekazany do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy.
Spółka kwestionowała fakt wystąpienia jakiejkolwiek szkody po stronie PETROECCO JV Sp. z o.o., jej wysokości
i istnienia związku przyczynowego pomiędzy praktyką monopolistyczną a szkodą. Po dwóch kolejnych rozprawach, podczas
których były przeprowadzane dowody z opinii biegłych, wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2007 roku powództwo zostało oddalone.
W wyniku postępowania apelacyjnego i kasacyjnego prowadzonego z inicjatywy PETROECCO JV Sp. z o.o. w 2007 roku,
sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. W następstwie kolejnych rozpraw
(w dniach: 3 listopada 2009 roku, 1 października 2010 roku, 6 grudnia 2012 roku, 8 lutego 2013 roku), po przeprowadzeniu
dowodu z korzystnej dla Grupy LOTOS S.A. opinii biegłego Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie oraz po wymianie pism
procesowych pomiędzy stronami, w dniu 22 lutego 2013 roku Sąd oddalił w całości powództwo PETROECCO JV Sp. z o.o.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyrok
nie jest jeszcze prawomocny.
Z uwagi na niewielkie ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy Grupa LOTOS S.A. nie tworzyła rezerwy na potencjalne
zobowiązania z tego tytułu. Sąd wyrokiem z dnia 22 lutego 2013 roku zasądził na rzecz Grupy LOTOS S.A. 57,6 tys. zł
tytułem zwrotu kosztów procesu.
2. Przeciwko spółce LOTOS Paliwa Sp. z o.o. toczy się postępowanie sądowe z powództwa Pana Andrzeja Wójcika
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WANDEKO. W dniu 28 października 2009 roku Sąd Okręgowy
w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy wydał wyrok zaoczny i zasądził od spółki na rzecz powoda kwotę 1.921 tys. zł
wraz z odsetkami umownymi. Spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. utworzyła w 2009 roku rezerwę na zasądzoną kwotę
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wraz z odsetkami w wysokości 15.318 tys. zł. Spółka zaskarżyła wyrok składając sprzeciw od wyroku zaocznego do Sądu
Okręgowego w Gdańsku w dniu 10 listopada 2009 roku. Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2010 roku Sąd Apelacyjny oddalił
zażalenie Pana Andrzeja Wójcika na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku o odmowie uchylenia postanowienia
w przedmiocie uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego i zasądził na rzecz spółki LOTOS
Paliwa Sp. z o.o. zwrot kosztów postępowania. Ostatnia rozprawa sądowa odbyła się 5 kwietnia 2013 roku i na dzień
zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.
Komornik Sądowy w dniu 11 stycznia 2013 roku wydał postanowienie, w którym uchylił wcześniejsze, z dnia 14 grudnia
2009 roku, zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o., w celu zabezpieczenia roszczenia
Pana Andrzeja Wójcika.
3. W dniu 16 stycznia 2012 roku odbyła się rozprawa sądu arbitrażowego dotycząca roszczeń spółki Single Buoy Moorings Inc.
(„SBM”) - dostawcy platformy MOPU (ang. Mobile Operating and Production Unit) przeznaczonej do eksploatacji złoża YME.
Wniosek z roszczeniem SBM został wniesiony do sądu arbitrażowego w Norwegii w dniu 25 stycznia 2011 roku przeciwko
Talisman Energy Norge AS oraz pozostałym udziałowcom projektu YME i dotyczył:

kwoty 90 mln USD tytułem dodatkowego wynagrodzenia - bonusu za dostarczenie platformy w terminie
określonym w umowie na dostawę platformy,

kwoty 3,7 mln USD tytułem zwrotu kosztów w związku z innym sposobem transportu platformy.
Udział LOTOS Exploration and Production Norge AS w kwocie roszczenia SBM wynosił 20% kwot określonych powyżej,
tj. łącznie 18,7 mln USD. W dniu 20 lutego 2012 roku ogłoszono werdykt postępowania arbitrażowego. Całość roszczeń spółki
Single Buoy Moorings Inc. („SBM”) została odrzucona a postępowanie arbitrażowe zostało zakończone.
Ponadto, toczyło się drugie postępowanie arbitrażowe dotyczące roszczeń spółki SBM wobec konsorcjum YME oraz roszczeń
wzajemnych. Roszczenia SBM zostały zgłoszone, a następnie zmodyfikowane pismami z 14 grudnia 2011 roku, 2 maja
2012 roku i 16 października 2012 roku i obejmowały sporne koszty dotyczące stosunku stron w ramach umowy na dostawę
platformy MOPU (ang. Mobile Operating and Production Unit) do Norwegii opiewające na kwotę około 330 mln USD.
W dniu 12 marca 2013 roku operator złoża YME - spółka Talisman Energy Norge AS i właściciel platformy wydobywczej spółka SBM ogłosiły informację o zawarciu porozumienia w sprawie zakończenia obowiązywania wszystkich dotychczas
zawartych w związku z realizacją projektu YME umów i porozumień pomiędzy stronami oraz usunięcia platformy ze złoża
YME. Zgodnie z zapisami porozumienia, SBM zapłacił członkom konsorcjum kwotę 470 mln USD. Talisman Energy Norge AS
działając w imieniu udziałowców koncesji, zobowiązał się do wykonania niezbędnych prac przygotowawczych na platformie
i usunięcia jej ze złoża. W zakresie spółki SBM będzie przetransportowanie platformy do portu oraz jej utylizacja.
Jednocześnie udziałowcy konsorcjum przejmą prawo własności do elementów podwodnej infrastruktury na złożu YME,
dostarczonej przez SBM. Każda ze stron poniesie koszty uzgodnionego porozumieniem zakresu realizowanych prac.
Porozumienie zostało zawarte za zgodą wszystkich udziałowców koncesji YME, w tym LOTOS Exploration and Production
Norge AS. Częścią porozumienia jest ustalenie dotyczące zakończenia wszystkich istniejących postępowań arbitrażowych
(pomiędzy SBM i Talisman Energy Norge AS).
Zgodnie z zapisami porozumienia z SBM, do dnia 31 marca 2013 roku na rachunek spółki LOTOS Exploration and Production
Norge AS wpłynęła kwota 12,22 mln USD, stanowiąca część przysługującego jej 20% udziału w kwocie 470 mln USD
przekazanej przez SBM na rzecz konsorcjantów. Pozostała część przysługującego Grupie udziału w kwocie porozumienia,
tj. 81,78 mln USD, została ulokowania na rachunku escrow projektu YME i będzie wykorzystywana sukcesywnie
na prowadzenie prac związanych z usunięciem platformy i infrastruktury ze złoża, określonych w porozumieniu.
Grupa zaprezentowała powyższe kwoty wynikające z porozumienia w śródrocznym skróconym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej na dzień 31 marca 2013 roku odpowiednio w pozycjach: Pozostałe zobowiązania i rezerwy w ramach Zobowiązań
długoterminowych – kwota 304.944 tys. zł; Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – kwota 38.913 tys. zł oraz w pozycji Pozostałe
aktywa długoterminowe – kwota 266.031 tys. zł (wartości te, ujęte w księgach LOTOS Exploration and Production Norge AS
przeliczono z zastosowaniem kursu średniego NBP dla NOK obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy).
4. W dniu 11 marca 2013 roku wpłynęło do spółki LOTOS Petrobaltic S.A. od spółki AGR Subsea Ltd. („AGR”) ostateczne
przedsądowe wezwanie do zapłaty na kwotę około 6,5 mln GBP. Roszczenie dotyczy wynagrodzenia AGR z tytułu realizacji
umowy na odkopanie nóg platformy Baltic Beta. Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. zakwestionowała wysokość wynagrodzenia
żądanego przez AGR i w dotychczasowych negocjacjach proponowała ustalenie zobowiązania spółki LOTOS Petrobaltic S.A.
wobec AGR w kwocie 16 mln zł (tj. 3,2 mln GBP według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku). Spółka AGR
Subsea Ltd. nie przyjęła warunków ugody i skierowała do spółki LOTOS Petrobaltic S.A. wezwanie do zapłaty. Przedmiotem
sporu pomiędzy stronami jest charakter zawartej umowy, przyczyny jej wykonania po terminie i w niepełnym zakresie, jak
również zasadność dokonanego przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. wypowiedzenia, a także istnienia podstaw do żądania
zwrotu kosztów poniesionych na wykonawcę zastępczego zaangażowanego przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A.
do ukończenia prac. Mając na względzie skomplikowany charakter sprawy spółka LOTOS Petrobaltic S.A. uwzględnia ryzyko
związane z prowadzeniem postępowania sądowego, którego skutkiem w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia dla spółki
LOTOS Petrobaltic S.A. może być konieczność poniesienia dodatkowych kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa
procesowego i kosztów egzekucyjnych.
Grupa na dzień 31 marca 2013 roku wykazuje zobowiązanie w wysokości 16 mln zł (tj. 3,2 mln GBP według średniego kursu
NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku) na rzecz AGR Subsea Ltd. w związku z pracami odkopania nóg platformy Baltic Beta.
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20.1.1

Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku w Grupie nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych,
poza informacjami zaprezentowanymi w Nocie 20.1 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.

20.2

Pozostałe zobowiązania warunkowe



Na dzień 31 marca 2013 roku Jednostka Dominująca posiada złożony do Urzędu Celnego w Gdańsku weksel własny
in blanco w kwocie 240.000 tys. zł, jako zabezpieczenie akcyzowe ryczałtowe na kwotę 800.000 tys. zł. Zabezpieczenie
jest ważne do dnia 19 sierpnia 2013 roku.



Na dzień 31 marca 2013 roku obowiązuje wystawiona w dniu 17 czerwca 2008 roku prze spółkę LOTOS Petrobaltic
S.A. bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja 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 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.

21. Pozostałe informacje


W okresie od 15 stycznia 2012 roku do 15 stycznia 2013 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółkami grupy
kapitałowej ADM umowy, których łączna wartość wyniosła około 745 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej,
przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. W dniu 15 stycznia 2013 roku Grupa LOTOS S.A. oraz ADM
Malbork S.A. z siedzibą w Malborku podpisały aneks do umowy z dnia 24 lutego 2012 roku, której przedmiotem jest
zakup biokomponentu – estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Aneks przedłużył obowiązywanie umowy
do 31 grudnia 2013 roku, a jej szacunkowa wartość w okresie 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wynosi
285 mln zł (największa pod względem wartości spośród umów ze spółkami grupy kapitałowej ADM). Szacunkowa
wysokość kar umownych wynosi 43 mln zł. Umowa zawiera zapisy, które przewidują możliwość dochodzenia
dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.



17 stycznia 2013 roku Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę na czas nieokreślony z AB LOTOS Geonafta na dostawy
dla Grupy LOTOS S.A. ropy naftowej. Zgodnie z zawartą umową dostawy ropy realizowane będą drogą morską.
Szacowana wartość umowy w okresie 5 lat jej obowiązywania wynosi około 822 mln zł. Umowa nie przewiduje kar
umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.



W okresie od 22 stycznia 2012 roku do 22 stycznia 2013 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółkami grupy
kapitałowej Neste umowy, których łączna wartość wyniosła około 813 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej,
przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Największą pod względem wartości spośród wyżej
wspomnianych umów jest umowa z dnia 17 lipca 2012 roku na sprzedaż przez Grupę LOTOS S.A. benzyny na rzecz
Neste Oil (Suisse) SA z siedzibą w Genewie. Umowa została zawarta na czas określony od 1 sierpnia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku, a jej szacunkowa wartość netto wynosi około 152 mln zł. Umowa nie zawiera warunku ani
terminu zawieszającego ani rozwiązującego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach
powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie
stosowanych dla danego typu umów.



W dniach 29 marca 2013 roku – 10 maja 2013 roku zgodnie z przygotowanym harmonogramem odbędzie się remont
technologiczny w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A. Przerób ropy zostanie wstrzymany na około 23 dni.
Konfiguracja technologiczna rafinerii po zakończeniu Programu 10+ umożliwia rozłożenie prac remontowych na dwa
ciągi produkcyjne z jednoczesnym skróceniem okresu bez przerobu ropy naftowej. Postój spowoduje obniżenie
potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii w 2013 roku o 8%. W ramach postoju poza pracami remontowymi
realizowany będzie program inwestycyjny w celu zwiększenia mocy przerobowych poszczególnych instalacji i obniżenie
kosztów operacyjnych. Zatrzymanie instalacji produkcyjnych nie będzie skutkowało wstrzymaniem ekspedycji
i sprzedaży produktów (zgromadzonych w zbiornikach magazynowych i kupowanych u innych dostawców).
Pożyczki wewnątrzgrupowe



W dniu 30 stycznia 2013 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła umowę udzielenia pożyczki spółce LOTOS Petrobaltic S.A.
w kwocie 23.000 tys. zł. Termin spłaty kapitału oraz odsetek ustalony został na dzień 31 grudnia 2015 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 Petrobaltic S.A. ustanowiła
na rzecz Grupy LOTOS S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu”
wraz z deklaracją wekslową.



W dniu 5 marca 2013 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła umowę udzielenia pożyczki spółce LOTOS Petrobaltic S.A.
w kwocie 7.000 tys. zł. Termin spłaty kapitału oraz odsetek ustalony został na dzień 31 grudnia 2015 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 Petrobaltic S.A. ustanowiła
na rzecz Grupy LOTOS S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu”
wraz z deklaracją wekslową.
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Na dzień 31 marca 2013 roku łączna wartość bilansowa udzielonych pożyczek wewnątrzgrupowych wyniosła 1.359.115 tys. zł,
w tym wartość nominalna pożyczek wewnątrzgrupowych wyniosła:

udzielonych w PLN: 128.121 tys. zł,

udzielonych w USD: 1.066.644 tys. zł (tj. 327.292 tys. USD według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy
zakończony 31 marca 2013 roku),

udzielonych w EUR: 35.341 tys. zł (tj. 8.460 tys. EUR według średniego kursu NBP za okres sprawozdawczy
zakończony 31 marca 2013 roku).
Ponadto, w dniu 29 marca 2013 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. zawarła ze spółką LOTOS Exploration & Production
Norge AS Umowę przyrzeczenia udzielenia pożyczek, jako kolejne zabezpieczenie Umowy w formie limitu kredytowego
wielocelowego zaciągniętego przez spółkę LOTOS Exploration&Production Norge AS w Banku PKO BP S.A., na mocy której
spółka LOTOS Petrobaltic S.A. zobowiązała się do udzielenia pożyczek spółce LOTOS Exploration & Production Norge AS,
w przypadku gdy: (1) spółka LOTOS Exploration & Production Norge AS w terminie do 30 września 2013r. nie nabędzie
udziałów w złożu Draugen lub podobnym produkującym złożu na Norweskim Szelfie Kontynentalnych, (2) spółka LOTOS
Exploration&Production Norge AS nie będzie posiadała wystarczających środków na spłatę kredytu w wysokości
80.000 tys. USD oraz dokonania przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na Bank Kredytujący. Dodatkowo, jako
zabezpieczenie Umowy w formie limitu kredytowego wielocelowego zaciągniętego przez spółkę LOTOS Exploration&Production
Norge AS w Banku PKO BP S.A. obowiązuje udzielone przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. na rzecz Banku PKO BP S.A.
poręczenie za zobowiązanie spółki LOTOS Exploration & Production Norge AS do niższej z kwot tj. 80.000 tys. USD
i 293.828 tys. zł.
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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 z późniejszymi zmianami
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, z późniejszymi zmianami), Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje następujące informacje:

I.

Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Struktura Grupy Kapitałowej LOTOS 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 LOTOS

W I kwartale 2013 roku wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej LOTOS zaprezentowane w Nocie 3 Not
objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

III.

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w I kwartale 2013 roku

W I kwartale 2013 roku działalność Grupy nie podlegała sezonowości lub cykliczności.

IV.

Emisje, wykup i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych w I kwartale
2013 roku

W I kwartale 2013 roku nie miała miejsca emisja, wykup i spłata nieudziałowych ani kapitałowych papierów wartościowych.
W Nocie 10 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
opisano program emisji obligacji spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

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 przekazania niniejszego śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku była następująca:
Wartość
nominalna akcji
(w złotych)

Udział w kapitale
podstawowym(1)

Ilość akcji

Ilość głosów

Skarb Państwa (2, 3)

69.076.392

69.076.392

69.076.392

53,19%

Pozostali akcjonariusze

60.796.970

60.796.970

60.796.970

46,81%

129.873.362

129.873.362

129.873.362

100,00%

Razem
(1)

udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów,
zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, które zostało przekazane Grupie LOTOS S.A. w dniu 29 stycznia 2010 roku.
(3)
do dnia przekazania do publikacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółka nie otrzymała
innego oświadczenia Akcjonariusza o zmianie wskazanego stanu posiadania akcji Spółki.
(2)

Na dzień przekazania niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz na dzień
31 grudnia 2012 roku kapitał podstawowy składał się z 129.873.362 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł za każdą akcję,
mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym. Każda akcja jest równoważna pojedynczemu głosowi na Walnym
Zgromadzeniu i posiada prawo do dywidendy.
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VI.

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby z Zarządu
oraz Rady Nadzorczej, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami
Stan na dzień przekazania
raportu za rok 2012(1)

Nabycie

Sprzedaż

Inne

Stan na dzień przekazania
niniejszego śródrocznego
sprawozdania
finansowego(2)

Marek Sokołowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor
ds. Produkcji i Rozwoju

8.636

-

-

-

8.636

Zbigniew Paszkowicz
Wiceprezes Zarządu ds.
Poszukiwań i Wydobycia

1.000

-

-

-

1.000

Razem

9.636

(1)
(2)

9.636

według oświadczeń stan na dzień 11 marca 2013 roku,
według oświadczeń stan na dzień 24 kwietnia 2013 roku.

Zgodnie z wiedzą Spółki pozostali członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają na dzień przekazania
niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego i nie posiadali na dzień przekazania raportu za rok 2012 akcji Spółki
lub uprawnień do nich.

VII.

Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których pojedyncza
lub łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki i innych ryzykach
Jednostki Dominującej lub jednostek od niej zależnych oraz informacje o istotnych rozliczeniach
z tytułu spraw sądowych

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 20.1 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdana finansowego. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych prezentuje
Nota 20.1.1 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 warunkach rynkowych. Transakcje zawarte w okresie od 1 stycznia
do 31 marca 2013 roku zostały dodatkowo opisane w Nocie 21 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 2013 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.
Istotne zobowiązania zostały opisane w Notach 20.2 i 21 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdana finansowego.

X.

Zdarzenia dotyczące niespłacenia kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień
umowy kredytu lub pożyczki w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych
do końca okresu sprawozdawczego

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku w Grupie nie wystąpiły zdarzenia dotyczące niespłacenia kredytów
lub pożyczek lub naruszenia istotnych postanowień umów kredytu lub pożyczek.

26

GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS
Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku

XI.

Zmiany sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych
w wartości godziwej oraz zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu
lub wykorzystania tych aktywów

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku w Grupie nie dokonywano zmian w sposobie (metodzie) ustalania wartości
godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz nie dokonywano zmiany klasyfikacji aktywów
finansowych na skutek zmiany celu lub sposobu wykorzystania tych aktywów.

XII.

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.

XIII.

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 2013 rok.

XIV.

Czynniki, które w ocenie Grupy LOTOS S.A. będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę
Kapitałową LOTOS 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,
wysokość podaży i popytu na produkty naftowe,
kurs PLN/USD,
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,
likwidacja ulgi biokomponentowej w podatku dochodowym od osób prawnych dla wytwórców biokomponentów z dniem
30 kwietnia 2011 roku,
likwidacja ulgi biokomponentowej w podatku akcyzowym dla producentów paliw z dniem 30 kwietnia 2011 roku,
wyniki prac analitycznych w zakresie zagospodarowania złoża YME, w tym realizacja porozumienia z dnia 12 marca
2013 roku o którym mowa w Nocie 20.1 pkt. 3 Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego,
postój remontowy rozpoczęty pod koniec marca 2013 roku.

XV.

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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