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Kalendarium
2 czerwca 2008 roku Grupa LOTOS obchodziła 5-lecie działalności.
Przekształcenie Rafinerii Gdańskiej S.A. w Grupę LOTOS S.A. zapoczątkowało intensywny proces
przebudowy organizacyjnej oraz dynamiczny rozwój spółki.

Rok 2008
Styczeń

Podpisanie trójstronnego porozumienia o współpracy
pomiędzy Grupą LOTOS a Politechniką Gdańską i Akademią
Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Wizyta Waldemara Pawlaka,
wicepremiera i ministra gospodarki, w gdańskiej rafinerii.

Podpisanie umów na dostawy paliw dla BP Polska oraz
Lukoil Polska. Łączna wartość umów to blisko 1,8 mld zł.
Luty
Uruchomienie programu lojalnościowego Navigator
na wszystkich własnych i partnerskich stacjach paliw
LOTOS.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Grupy LOTOS wyraziło zgodę na ustanowienie przez spółkę
zabezpieczeń kredytów na finansowanie Programu 10+.
Grupa LOTOS zajęła szóste miejsce w rankingu „Giełdowa
Spółka Roku 2007”, przygotowanym przez redakcję „Pulsu
Biznesu” i agencję badawczą Pentor Research International.
W klasyfikacji generalnej równie dobrze oceniono zarząd
Grupy LOTOS, który uplasował się na 10. pozycji wśród
346 badanych zarządów spółek giełdowych.

Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. nazywana dalej: Grupa Kapitałowa LOTOS
Grupa LOTOS S.A. nazywana dalej: Grupa LOTOS
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Marzec

Sejmowa Komisja Skarbu Państwa na specjalnym,
wyjazdowym posiedzeniu w siedzibie Grupy LOTOS
pozytywnie oceniła realizację Programu 10+ oraz kierunki
rozwoju koncernu.

W ciągu miesiąca od startu programu Navigator klientom
stacji paliw LOTOS wydano blisko 300 tysięcy kart.

Rozpoczęcie budowy rurociągu przesyłowego o długości
10 km, który połączy gdańską rafinerię z Naftoportem,
kolejnej inwestycji realizowanej w ramach Programu 10+.
Podpisanie umowy pomiędzy Grupą LOTOS a belgijskim
koncernem SARENS Group na transport i podnoszenie
(heavy lift) reaktorów instalacji hydroodsiarczania olejów
napędowych (HDS), hydrokrakingu (MHC)oraz destylacji
ropy (CDU/VDU) budowanych na terenie rafinerii
w Gdańsku w ramach Programu 10+.
Kwiecień
W ciągu sześciu miesięcy od wprowadzenia na stacje
paliw LOTOS paliw klasy premium sprzedano kilkanaście
mln litrów benzyny i oleju napędowego Dynamic.
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Maj
W Czechowicach-Dziedzicach rozpoczęła się produkcja
biokomponentu FAME (estry metylowe kwasu tłuszczowego)
. Instalacja do produkcji FAME z zastosowaniem technologii
CD Process może wytwarzać 100 tys. ton estrów
oraz 12 tys. ton gliceryny technicznej rocznie. Jej koszt
to ok. 80 mln zł.
Rafinerię Grupy LOTOS w Gdańsku i spółkę Petrobaltic
odwiedzili przedstawiciele Norwegian Petroleum Directorate
(NPD) oraz Petroleum Safety Authority Norway (PSAN).
Wizyta miała pozytywny wpływ na wydaną przez te urzędy
decyzję o przyznaniu spółce LOTOS Norge licencji na
działalność poszukiwawczo-wydobywczą na norweskim
szelfie kontynentalnym.
31,4% polskich kierowców kupuje oleje silnikowe marki
LOTOS – wynika z badań „Moto Scan 2008”.
Spółka LOTOS Oil jest liderem krajowego rynku sprzedaży
olejów silnikowych.
Montaż 1100-tonowego pieca-reformera instalacji produkcji
wodoru (HGU) . Nowa instalacja będzie miała 3,5 razy
większą od obecnej zdolność produkcyjną.
LOTOS Norge, spółka zależna Petrobalticu, podpisała
z firmą Revus Energy porozumienie dotyczące zakupu 10%
udziałów w koncesjach wydobywczych ze złoża Yme
na Morzu Północnym.
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Czerwiec

Zarząd Grupy LOTOS podpisał z konsorcjum 17 instytucji
finansowych z całego świata porozumienie w sprawie
kredytowania Programu 10+ oraz innych inwestycji – na
łączną kwotę 1,75 mld USD.

Aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej LOTOS do roku
2012. Jej główne założenia to intensyfikacja poszukiwań
i wydobycia ropy naftowej na Morzu Bałtyckim, Północnym
i Norweskim; zwiększenie stopnia wielkości i głębokości
przerobu ropy w rafinerii w Gdańsku oraz dalszy dynamiczny
rozwój sprzedaży produktów naftowych.

Paliwa Dynamic zdobyły tytuł i nagrodę „Produkt Roku”
przyznane przez Polską Izbę Paliw Płynnych podczas
Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2008.
2 czerwca 2008 roku Grupa LOTOS obchodziła 5-lecie
działalności. Przekształcenie Rafinerii Gdańskiej S.A. w
Grupę LOTOS S.A. zapoczątkowało intensywny proces
przebudowy organizacyjnej oraz dynamiczny rozwój spółki.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Wiesław Skwarko został wybrany nowym przewodniczącym
Rady Nadzorczej Grupy LOTOS.

Otwarcie biura LOTOS Norge w Sandnes (Norwegia).

Spółka LOTOS Asfalt została laureatem konkursu
„Teraz Polska”. Prestiżową nagrodę zdobyły asfalty
modyfikowane MODBIT.
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Lipiec

Publikacja pierwszego raportu CSR Grupy LOTOS,
szczegółowo przedstawiającego zaangażowanie w sferze
społecznej odpowiedzialności biznesu.

Norweskie Ministerstwo Energii i Ropy pozytywnie oceniło
kompetencje i doświadczenie Grupy LOTOS w zakresie
poszukiwania i wydobycia ropy, bezpieczeństwa pracy
i ochrony środowiska niezbędne w procesie prekwalifikacji
do działalności operacyjnej na norweskim szelfie
kontynentalnym.
Spółka LOTOS Oil podpisała umowę z firmą Lubrizol,
liderem międzynarodowego rynku dodatków do środków
smarnych. Współpraca zapewnia spółce LOTOS Oil dostęp
do najnowszych technologii stosowanych w tej branży.
Sierpień

Montaż reaktora instalacji hydroodsiarczania oleju
napędowego (HDS), najbardziej zaawansowanej inwestycji
Programu 10+. Reaktor o wysokości 44 m waży ponad 700
ton.

Grupa LOTOS wzięła udział w targach Offshore Northern
Seas w Stavanger. Należą one do największych i najbardziej
prestiżowych targów branży poszukiwawczo-wydobywczej
na świecie.

W ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia programu
Navigator klientom stacji paliw LOTOS wydano ponad 630
tys. kart.

Grupa LOTOS znalazła się w gronie 250 najlepszych firm
energetycznych świata z dziewięciu branż. Zestawienie Top
250 Global Energy Company for 2008 przygotowała agencja
Platt, Standard & Poor’s.
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Wrzesień
Montaż 80-metrowego komina technologicznego - jednego
z elementów kompleksu aminowo-siarkowego (KAS)
budowanego w ramach Programu 10+.
Grupa LOTOS zajęła osiemnastą pozycję na liście 500
największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. Ranking
przygotowała redakcja dziennika „Rzeczpospolita” oraz firma
doradczo-audytorska Deloitte Polska.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Petrobaltic S.A. zaakceptowało nową strategię rozwoju firmy,
zakładającą wzrost wartości spółki poprzez intensyfikację
i zwiększenie efektywności wydobycia ropy naftowej.
Październik

Rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku została uznana
za najlepszy zakład przerobu ropy naftowej w Europie
Środkowo-Wschodniej. Wyróżnienie przyznało gremium
eksperckie pod patronatem World Refining Association.

Spółka LOTOS Norge znalazła się w gronie 47 spółek
z całego świata, które złożyły wnioski o koncesje
poszukiwawczo-wydobywcze na norweskim szelfie
kontynentalnym w ramach rundy Awards In Predefined Areas
(APA 2008).
W przetargu ogłoszonym przez GDDKiA spółka LOTOS
Paliwa uzyskała prawo do dzierżawy i budowy sześciu
Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) zlokalizowanych przy
autostradach A2 (Konin-Stryków) oraz A4 (Wrocław –
Katowice).
Grupa LOTOS, Grupa Energa oraz PGNiG podpisały list
intencyjny w sprawie budowy nowoczesnej elektrowni
gazowej w Gdańsku, która ma pracować głównie na potrzeby
rafinerii. Energia elektryczna i ciepło trafią również do innych
pomorskich odbiorców.
Spółka LOTOS Asfalt dostarczyła ponad 55 tys. ton
najwyższej jakości produktów na budowę kolejnego odcinka
autostrady A1, budowanego w latach 2006-2008.
Marka LOTOS plasuje się na drugim miejscu w
rankingu polskich producentów – to wynik badania
przeprowadzonego przez TNS OBOP.
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Listopad
Gwarancje dostaw ropy naftowej, wspólne działania na
rynku paliw lotniczych oraz sprzedaż paliw dla sieci stacji
Statoil w Polsce to część ustaleń zawartych w umowach
podpisanych pomiędzy Grupą LOTOS a norweskim
StatoilHydro oraz Statoil Poland. Koncerny stawiają na
dynamiczny rozwój wzajemnych relacji.
Grupa LOTOS zakończyła wstępną rejestrację i nabyła
prawa do kontynuowania produkcji oraz importu
zarejestrowanych chemikaliów – zgodnie z harmonogramem
II etapu wprowadzenia systemu REACH obowiązującego
w Unii Europejskiej.
Przygotowany przez Grupę LOTOS raport CSR zwyciężył
w konkursie „Raporty Społeczne 2008 – Nagrody za najlepiej
sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu w Polsce”. Ranking został opracowany przez:
PricewaterhouseCoopers, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
i CSR Consulting.
Grudzień
Grupa LOTOS zawarła z Shell Polska, BP Polska i Lukoil
Polska umowy dotyczące sprzedaży paliw płynnych w 2009
roku. Ich szacunkowa wartość wynosi ponad 2,7 mld zł.

Grupa LOTOS oraz Pomorska Spółka Gazownictwa
uruchomiły w gdańskiej rafinerii układ dostaw gazu
ziemnego. Wykorzystanie gazu ziemnego pozwoli obniżyć
emisję CO2 i zmniejszy koszty działalności rafineryjnej.

Spółka LOTOS Norge została członkiem prestiżowego
norweskiego stowarzyszenia branży naftowej (OLF)
skupiającego m.in. 46 firm naftowych operujących na
norweskim szelfie kontynentalnym.
541,8 mln zł – tyle wynosi wartość marki LOTOS według
rankingu przygotowanego przez „Rzeczpospolitą”. To wzrost
o 30% w porównaniu z danymi opublikowanymi w 2007 roku.
Grupa LOTOS Sprzedała akcje Rafinerii Nafty Glimar
w Gorlicach Podkarpackiemu Holdingowi Budowy Dróg
„Drogbud”.
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Rok 2009
Styczeń
Fima CGG Veritas zakończyła badania sejsmiczne
na obszarze określonym w czterech koncesjach Petrobalticu
zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. CGG Veritas,
światowy lider w branży badań sejsmicznych, wykonała
sejsmikę dwuwymiarową i trójwymiarową.
Grupa LOTOS, jako jedyna polska firma, została
uhonorowana tytułem „Oil Deal of the Year”. Nagrodę
przyznało czasopismo „Project Finance International” (grupa
Thomson Reuters) w związku z kredytowaniem Programu
10+.
Luty
Wprowadzony w związku z globalnym spowolnieniem
gospodarczym Pakiet Antykryzysowy Grupy LOTOS zakłada
wstrzymanie nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę
2,1 mld zł (w latach 2009-2012), w tym ok. 170 mln zł
oszczędności w roku 2009 roku.

Posadowienie na fundamentach czterech kolumn instalacji
destylacji atmosferycznej i próżniowej (CDU/VDU). Prace
wykonano w ramach Programu 10+.

Grupa LOTOS otrzymała tytuł „European Petrochemicals
Deal of the Year 2008” za organizację finansowania
dla Programu 10+. Tytuł przyznało prestiżowe pismo „Project
Finance Magazine” należące do agencji Euromoney.
Olej wielofunkcyjny produkowany przez LOTOS Oil otrzymał
aprobatę Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej i
Wsparcia Sił Zbrojnych RP. Oznacza to, że olej może być
stosowany w podstawowym czołgu polskiej armii PT–91
„Twardy”.
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Marzec
Rozpoczęcie Remontu Postojowego Wiosna 2009. Remont
technologiczny trwał 33 dni. Skontrolowano, poddano
modernizacji lub wymianie ok. 3400 części i urządzeń.
Podczas remontu na terenie rafinerii pracowało 1,5 tys. osób
z ponad 20 firm.
Spółka LOTOS Oil została członkiem organizacji Association
Technique de L’Industrie Européene des Lubrifiants.
Stowarzyszenie to zrzesza najważniejszych producentów
i sprzedawców olejów silnikowych w całej Europie.

Grupa LOTOS została członkiem międzynarodowej
organizacji Global Compact, której zadaniem jest
propagowanie zasad związanych z przestrzeganiem praw
pracowniczych, przeciwdziałaniem korupcji i wspieraniem
ochrony środowiska.

Rozpoczęcie budowy instalacji odasfaltowania
rozpuszczalnikowego (SDA) – ostatniej instalacji
produkcyjnej Programu 10+.
Grupa LOTOS została partnerem strategicznym
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pierwszej i jedynej
organizacji pozarządowej w Polsce, która zajmuje się
upowszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności
biznesu.

Spółka Petrobaltic kupiła nowy, zdalnie sterowany pojazd
podwodny SeaEye Falcon. Za jego pomocą będzie można
prowadzić, istotne w procesie zagospodarowywania
kolejnych podmorskich złóż ropy naftowej i gazu, badania
dna Bałtyku oraz instalacji podwodnych

Kwiecień
Grupa LOTOS zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim
rankingu „CSR 24/7” oceniającym społeczną
odpowiedzialność firm. W rankingu konkurowało 39
największych polskich firm reprezentujących 13 sektorów
gospodarki.
W zestawieniu największych 500 firm w Polsce,
przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, Grupa
LOTOS uplasowała się na 7. miejscu. W podobnym rankingu
tygodnika „Polityki” Grupa LOTOS zajęła 6, miejsce.
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Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia w 2008 roku

Grupa LOTOS

LOTOS Parafiny

LOTOS Kolej

Grupa LOTOS

LOTOS Paliwa

Grupa LOTOS

LOTOS Gaz
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styczeń

6. miejsce w rankingu
najbardziej podziwianych spółek
giełdowych oraz 10. miejsce w
rankingu najwyżej ocenianych
zarządów spółki giełdowej
(346 ocenianych) w ankiecie
„Pulsu Biznesu” i agencji
Pentor Research International
przeprowadzonej wśród 180
analityków, maklerów, doradców
inwestycyjnych

luty

Gazela Biznesu – nagroda
dla najbardziej dynamicznych
małych i średnich firm przyznana
po raz drugi z rzędu przez „Puls
Biznesu” i Coface Poland

luty

Gazela Biznesu – nagroda
dla najbardziej dynamicznych
małych i średnich firm przyznana
po raz drugi z rzędu przez „Puls
Biznesu” i Coface Poland

luty

6. miejsce zarządu (najwyższe
spośród spółek przemysłowych)
w rankingu spółek giełdowych
zorganizowanym przez „Puls
Biznesu”

marzec

Certyfikat The European
Greenlight Programme
za wprowadzenie na stacjach
technologii zmniejszającej
zużycie energii na cele
oświetleniowe

kwiecień

Nagroda Business Centre
Club za zasługi dla rozwoju
pomorskiej przedsiębiorczości
oraz kreowanie wizerunku
rzetelnego pracodawcy

kwiecień

Medal Europejski przyznany
przez Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej, Business Centre
Club oraz Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny
za sprzedaż LPG
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kwiecień

Tytuł Business Superbrands
2007 – jednej z najlepszych
polskich marek biznesowych
– przyznany przez The
Superbrands Ltd. na podstawie
niezależnych badań rynku oraz
danych finansowych

Grupa LOTOS

kwiecień

4. miejsce wśród spółek
giełdowych, 6. miejsce
wśród największych polskich
przedsiębiorstw i 7. miejsce
wśród najbardziej zyskownych
firm w 2007 roku na „Liście
500” tygodnika „Polityka”

Grupa LOTOS

kwiecień

8. miejsce na Liście 500
dziennika „Rzeczpospolita”

kwiecień

Film korporacyjny uznany za
jeden z dwóch najlepszych w
przeglądzie MEDIAL 2008 na VII
Kongresie Public Relations

maj

Tytuł Produkt Roku dla paliw
Dynamic przyznany przez
Polską Izbę Paliw Płynnych
podczas Międzynarodowych
Targów Stacja Paliw

LOTOS Oil

maj

Oleje silnikowe LOTOS
numerem 1 na krajowym
rynku – wg badania Moto Scan
2008 przeprowadzonego przez
Qualifact Badania Rynkowe i
Doradztwo

LOTOS Asfalt

czerwiec

Laureat XVIII edycji Konkursu
„Teraz Polska” za asfalty
modyfikowane MODBIT

czerwiec

10 diament do Złotej Statuetki
Lidera Polskiego Biznesu za
wyniki ekonomiczne, jakość
i nowoczesność produktów,
zaangażowanie w działalność
charytatywną i dbałość
o środowisko w konkursie
organizowanym przez Business
Centre Club

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

LOTOS Paliwa

Grupa LOTOS
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Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

LOTOS Paliwa
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Marka Wysokiej Reputacji
w Biznesie 2. miejsce wśród
najlepiej znanych i cenionych
polskich marek (producentów)
w rankingu PremiumBrand
opublikowanym przez „Puls
Biznesu”

sierpień

18. miejsce na Liście 500
Największych Firm Europy
Środkowo-Wschodniej
dziennika „Rzeczpospolita” oraz
firmy doradczej Deloitte Polska

sierpień

8. miejsce na Liście Top 20
Największych Polskich Firm
dziennika „Rzeczpospolita” oraz
firmy doradczej Deloitte Polska

sierpień

Grupa LOTOS wśród
250 najlepszych firm
energetycznych świata
w zestawieniu Top 250 Global
Energy Company for 2008
przygotowanym przez agencję
Platts, Standard& Poor’s

wrzesień

Tytuł Lider Informatyki 2008
przyznany przez magazyn
ComputerWorld za sposób
zarządzania informatyką,
dopasowanie rozwiązań do
strategii biznesowej oraz jakość
i nowoczesność wdrożeń

październik

Tytuł Rafineria Roku 2008
przyznany przez ekspertów
World Refining Association
(WRA) za realizację
Programu 10+, wysoki stopień
wykorzystania instalacji
produkcyjnych i jeden
z najwyższych wskaźników
efektywności energetycznej (wg
raportu Solomona)

listopad

Tytuł Top Produkt Pomorza
2008 dla benzyny LOTOS
Dynamic 98 przyznany przez
czytelników gazety „Polska
Dziennik Bałtycki”
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Grupa LOTOS w 2008 roku
Nagrody i wyróżnienia

LOTOS Paliwa

Grupa LOTOS

LOTOS Oil

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS
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listopad

Medal Europejski dla paliwa
LOTOS Dynamic w XVII edycji
konkursu organizowanego
przez Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej, Business Centre
Club oraz Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny

listopad

Tytuł Lider Nowych
Technologii za wdrażanie
i stosowanie najbardziej
efektywnych i zaawansowanych
technologii

listopad

Tytuł Najlepszy Produkt
Targów HPS (Hydraulika,
Pneumatyka, Sterowania
i Napędy) dla oleju Hydromil
Super L-HV 68 za jego
innowacyjność i wysoką jakość

listopad

1. miejsce dla „Raportu
Społecznej Odpowiedzialności
Grupy Kapitałowej LOTOS
2006-2007” w konkursie
„Raporty Społeczne 2008”,
organizowanym przez
Pricewaterhouse-Coopers,
Forum Odpowiedzialnego
Biznesu i CSR Consulting

grudzień

19 pozycja marki LOTOS
w V edycji Rankingu
Najcenniejszych
Polskich Marek (MARQA
2008) opublikowanym
przez „Rzeczpospolitą”. Wartość
marki LOTOS wzrosła w ciągu
roku o 30%
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Grupa LOTOS w 2008 roku
Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia w 2009 roku
styczeń

Tytuł Oil Deal of the Year
przyznany przez grupę
Thompson Reuters za
kredytowanie Programu 10+

Grupa LOTOS

marzec

Tytuł European
Petrochemicals Deal of
the Year 2008 przyznany
przez Project Finance
Magazine (Euromoney) za
zorganizowanie finansowania
Programu 10+

LOTOS Kolej

marzec

Tytuł Diament Forbesa 2009

kwiecień

1. miejsce w ogólnopolskim
rankingu „CSR 24/7”
organizowanym przez
firmę doradczą Braun
& Partners wspólnie z Polską
Konfederacją Pracodawców
Prywatnych „Lewiatan”.
Ranking ocenia społeczną
odpowiedzialność firm

Grupa LOTOS

Grupa LOTOS
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Grupa LOTOS w 2008 roku
Podstawowe dane finansowe i operacyjne

Podstawowe
dane finansowe
Podstawowe
ii operacyjne
Podstawowe dane
dane finansowe
finansowe
operacyjne i operacyjne
Dane finansowe

Dane finansowe
Dane
finansowe
Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Grupa Kapitałowa LOTOS
Grupa Kapitałowa LOTOS
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży
Zysk/(Strata) operacyjna
Zysk/(Strata) operacyjna
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
Zysk/(Strata) netto z działalności
Zysk/(Strata) netto z działalności
kontynuowanej
kontynuowanej
Zysk/(Strata) netto przypisany akcjonariuszom
Zysk/(Strata) netto przypisany akcjonariuszom
jednostki dominującej
jednostki dominującej
Zysk netto przypisany akcjonariuszom
Zysk netto przypisany akcjonariuszom
mniejszościowym
mniejszościowym
Przepływy pieniężne netto z działalności
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Przepływy pieniężne netto razem
Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję
Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
zwykłą (w zł/EUR)
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
zwykłą (w zł/EUR)

za rok zakończony
za rok zakończony
31.12.2008
31.12.2008
(badane)
(badane)
16.294.738
16.294.738
(145.828)
(145.828)
(504.218)
(504.218)

PLN’000
PLN’000
za rok zakończony
za rok zakończony
31.12.2007
31.12.2007
(dane
(dane
porównywalne)
porównywalne)
(badane)
(badane)
13.125.123
13.125.123
713.664
713.664
1.004.494
1.004.494

EUR’000
EUR’000

(389.933)
(389.933)

814.147
814.147

(110.397)
(110.397)

215.565
215.565

(453.906)
(453.906)

777.160
777.160

(128.509)
(128.509)

205.772
205.772

63.973
63.973

36.987
36.987

18.112
18.112

9.793
9.793

311.670
311.670

157.830
157.830

88.239
88.239

41.789
41.789

(2.417.112)
(2.417.112)

(816.440)
(816.440)

(684.327)
(684.327)

(216.172)
(216.172)

1.963.145
1.963.145

513.145
513.145

555.801
555.801

135.868
135.868

(138.751)
(138.751)

(147.061)
(147.061)

(39.283)
(39.283)

(38.938)
(38.938)

(3,99)
(3,99)

6,84
6,84

(1,13)
(1,13)

1,81
1,81

-

-

-

-

za rok
za rok zakończony
za rok
za rok zakończony
zakończony
31.12.2007
zakończony
31.12.2007
31.12.2008 (dane porównywalne)
31.12.2008 (dane porównywalne)
(badane)
(badane)
(badane)
(badane)
4.613.329
3.475.197
4.613.329
3.475.197
(41.286)
188.960
(41.286)
188.960
(142.753)
265.964
(142.753)
265.964

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Grupa Kapitałowa LOTOS
Grupa Kapitałowa LOTOS
Aktywa razem
Aktywa razem
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki
dominującej
dominującej
Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych
Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych
Kapitał własny razem
Kapitał własny razem

stan na
stan na
31.12.2008
31.12.2008
(badane)
(badane)
12.201.998
12.201.998

PLN’000
PLN’000
stan na
stan na
31.12.2007
31.12.2007
(badane)
(badane)
9.720.384
9.720.384

stan na
stan na
31.12.2008
31.12.2008
(badane)
(badane)
2.924.455
2.924.455

EUR’000
EUR’000
stan na
stan na
31.12.2007
31.12.2007
(badane)
(badane)
2.713.675
2.713.675

5.404.135
5.404.135

5.816.227
5.816.227

1.295.210
1.295.210

1.623.737
1.623.737

395.917
395.917
5.800.052
5.800.052

334.691
334.691
6.150.918
6.150.918

94.890
94.890
1.390.100
1.390.100

93.437
93.437
1.717.174
1.717.174

Do przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2008
Do przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2008
roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,1724 PLN.
roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,1724 PLN.
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane
dane finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR =
dane finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR =
3,5321 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
3,5321 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2008
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2008
roku do 31 grudnia 2008 roku).
roku do 31 grudnia 2008 roku).
W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2007
W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2007
roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj.1 EUR = 3,5820 PLN. Pozycje
roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj.1 EUR = 3,5820 PLN. Pozycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane
finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,7768
finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,7768
PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy
PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy
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Aktywa razem
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki
dominującej
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki
dominującej
Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych
Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych
Kapitał własny razem
Kapitał własny razem

12.201.998
9.720.384
2.924.455
5.404.135
5.816.227
1.295.210
5.404.135
5.816.227
1.295.210
Grupa LOTOS 94.890
w 2008 roku
395.917
334.691
Podstawowe
dane
finansowe
i94.890
operacyjne
395.917
334.691
5.800.052
6.150.918
1.390.100
5.800.052
6.150.918
1.390.100

2.713.675
1.623.737
1.623.737
93.437
93.437
1.717.174
1.717.174

Do przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2008
Do przeliczenia
pozycjikursu
bilansowych
w tabeli "Wybrane
danewfinansowe"
dzień=31
grudnia
2008
roku,
użyto średniego
NBP obowiązującego
dla EUR
tym dniu tj. na
1 EUR
4,1724
PLN.
roku, użyto
średniego
kursu
NBPoraz
obowiązującego
dla EUR wpieniężnych
tym dniu tj. wykazane
1 EUR = 4,1724
Pozycje
rachunku
zysków
i strat
rachunku przepływów
w tabeliPLN.
"Wybrane

Do przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2008 roku,
Pozycje
rachunkuzazysków
i strat oraz31rachunku
pieniężnych
wykazane
w tabeli
"Wybrane
dane
finansowe"
rok zakończony
grudnia przepływów
2008 roku przeliczono
przy
użyciu kursu
1 EUR
=
użyto
średniego
kursu
NBP obowiązującego
dlaprzeliczono
EUR w tym
dniu
tj.kursu
1 EUR
= 4,1724 PLN. Pozycje
dane
finansowe"
za
rok
zakończony
31
grudnia
2008
roku
przy
użyciu
1
EUR
3,5321 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez=
rachunku
zysków
i strat
oraz rachunku
wykazane przez
w tabeli „Wybrane dane
3,5321 PLN
(według
kursu
stanowiącego
średniąprzepływów
arytmetyczną pieniężnych
średnich
Narodowy
Bank
Polski
na ostatni
dzień każdego
zakończonego
miesiąca kursów
okresu ustalonych
od 1 stycznia 2008
finansowe”
za
rok
zakończony
31
grudnia
2008
roku
przeliczono
przy
użyciu
kursu 1 EUR = 3,5321 PLN
Narodowy
Polski
naroku).
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2008
roku
do 31 Bank
grudnia
2008
(według
stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
roku do 31kursu
grudnia
2008 roku).
W celu przeliczenia
w tabeli "Wybrane dane
finansowe"
na dzień
grudnia 2007
Polski
na ostatnipozycji
dzieńbilansowych
każdego zakończonego
miesiąca
okresu
od 131stycznia
2008 roku
W celu
przeliczenia
pozycji
bilansowych
w tabeli "Wybrane
dane
finansowe"
na dzień
31 grudnia
2007
roku,
użyto
średniego
kursu
NBP
obowiązującego
dla
EUR
w
tym
dniu
tj.1
EUR
=
3,5820
PLN.
Pozycje
do 31 grudnia 2008 roku).
roku, użyto
średniego
obowiązującego
EUR w tym
dniu tj.1 EUR
= 3,5820
PLN.dane
Pozycje
rachunku
zysków
i stratkursu
orazNBP
rachunku
przepływówdla
pieniężnych
wykazane
w tabeli
"Wybrane

W
celu przeliczenia
pozycji
wpieniężnych
tabeli
„Wybrane
dane
finansowe”
na dzień
rachunku
zysków
strat oraz
rachunku
przepływów
wykazane
w kursu
tabeli
dane
finansowe"
za rok izakończony
31 bilansowych
grudnia
2007 roku
przeliczono
przy użyciu
1"Wybrane
EUR = 3,7768
31
grudnia
2007
roku,
użyto
średniego
kursu
NBP
obowiązującego
dla
EUR
w
tym dniu tj.1 EUR =
finansowe"
za
rok
zakończony
31
grudnia
2007
roku
przeliczono
przy
użyciu
kursu
1
EUR
=
3,7768
PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy
PLN (według
kursu
stanowiącego
średnią
arytmetyczną
średnich
kursów
przezroku
Narodowy
3,5820
PLN.
Pozycje
rachunku
zysków
i strat
oraz okresu
rachunku
pieniężnych
wykazane w tabeli
Bank
Polski
na
ostatni
dzień
każdego
zakończonego
miesiąca
od ustalonych
1 przepływów
stycznia 2007
do 31
Bank Polski
na
ostatni
dzień każdego
zakończonego
miesiąca
okresu od2007
1 stycznia
roku do 31przy użyciu kursu
„Wybrane
finansowe”
za rok
zakończony
31 grudnia
roku2007
przeliczono
grudnia
2007dane
roku).
roku). PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
1grudnia
EUR2007
= 3,7768
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu
od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku).

Wydobycie i sprzedaż
Wydobycie i sprzedaż

Wydobycie, przerób ropy naftowej i sprzedaż produktów

Wydobycie,
przerób
naftowej
i sprzedaż
Wydobycie, przerób
ropyropy
naftowej
i sprzedaż
produktówproduktów

Wydobycie ropy (’000 ton)
Wydobycie ropy (’000 ton)
Wydobycie gazu (mln Nm 3 )
Wydobycie gazu (mln Nm 3 )
Przerób ropy naftowej (’000 ton)
Przerób ropy naftowej (’000 ton)
Wykorzystanie mocy (%)
Wykorzystanie mocy (%)
Sprzedaż produktów i towarów
ropopochodnych
(’000i towarów
ton)
Sprzedaż produktów
ropopochodnych (’000 ton)

2006
2006
265,5
265,5
29,9
29,9
6.098,6
6.098,6
101,6
101,6
7.049
7.049

2007
2007
190,6
190,6
21
21
6.156,4
6.156,4
102,6
102,6
7.111
7.111

2008
2008
257,8
257,8
29,3
29,3
6.203,4
6.203,4
104,4
104,4
7.548
7.548

2006
2006
5.624
5.624
945
945

2007
2007
4.764
4.764
1.098
1.098

2008
2008
4.878
4.878
1.246
1.246

Zatrudnienie

Zatrudnienie
Zatrudnienie
Grupa Kapitałowa LOTOS
Grupa Kapitałowa LOTOS
Grupa LOTOS
Grupa LOTOS
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Grupa LOTOS w 2008 roku
Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS

Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS
Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS na dzień 31 grudnia 2007 roku

Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS

Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS S.A.

Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS S.A.
Udzia w
strukturze
akcjonariatu
(%)

Ilo
akcji

Ilo
g osów

Warto
nominalna akcji
(PLN)

7.878.030

7.878.030

7.878.030

6,93%

Nafta Polska S.A.*

59.025.000

59.025.000

59.025.000

51,91%

Pozostali akcjonariusze

46.796.970

46.796.970

46.796.970

41,16%

Razem

46.796.970

113.700.000

113.700.000

100%

Akcjonariusz
Skarb Pa stwa

(*)

Skarb Pa stwa jest w a cicielem 100% akcji spó ki Nafta Polska S.A.

(*) Skarb Państwa jest właścicielem 100% akcji spółki Nafta Polska S.A.

Grupa LOTOS nie wyemitowa a papierów warto ciowych daj cych akcjonariuszom specjalne

Grupa
LOTOS
nie wyemitowała
papierów
wartościowych
dających akcjonariuszom
specjalne uprawnienia
uprawnienia
kontrolne
ani te takich, co
do których
wyst powa yby jakiekolwiek
ograniczenia w
kontrolne
aniprawa
też takich,
przenoszeniu
w asno co
ci. do których występowałyby jakiekolwiek ograniczenia w przenoszeniu
prawa własności.
Jedna akcja Grupy LOTOS daje prawo do jednego g osu na walnym zgromadzeniu – z zastrze eniem,

Jedna akcja Grupy LOTOS daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu – z zastrzeżeniem,
e tak d ugo, jak Nafta Polska S.A. pozostaje w a cicielem akcji spó ki uprawniaj cych do co najmniej
że
tak długo, jak Nafta Polska S.A. pozostaje właścicielem akcji spółki uprawniających do co najmniej
jednej pi tej ogólnej liczby g osów istniej cych w spó ce, prawo g osu akcjonariuszy spó ki zostaje
jednej
piątejwogólnej
liczby
istniejących
w spółce,naprawo
głosu
akcjonariuszy
spółki zostaje
ograniczone
ten sposób,
e głosów
aden z nich
nie mo e wykonywa
walnym
zgromadzeniu
wi cej ni
ograniczone
w tenliczby
sposób,
żeistniej
żadencych
z nich
nie
na walnym
zgromadzeniu więcej niż
jednej pi tej ogólnej
g osów
w spó
ce może
w dniu wykonywać
odbywania walnego
zgromadzenia.
jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w spółce w dniu odbywania walnego zgromadzenia.
To ograniczenie prawa g osu nie dotyczy spó ki Nafta Polska S.A. Wykonywanie prawa g osu przez

To ograniczenie prawa głosu nie dotyczy spółki Nafta Polska S.A. Wykonywanie prawa głosu przez
podmiot zale ny uwa a si za jego wykonywanie przez podmiot dominuj cy w rozumieniu przepisów o
podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu przepisów
publicznym obrocie papierami warto ciowymi.
o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
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Grupa LOTOS w 2008 roku
Rada Nadzorcza Grupy LOTOS

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS we wszystkich dziedzinach jej
działalności. Rada realizuje swe zadania kolegialnie. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków
do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące
nadzór nad poszczególnymi sferami działalności spółki. Komitety na stałe powołane przez Radę
Nadzorczą to Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

					
					
					

Wiesław Skwarko
Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Leszek Starosta
Wiceprzewodniczący		
Rady Nadzorczej		

Jan Stefanowicz		
Członek			
Rady Nadzorczej		

Mariusz Obszyński
Sekretarz
Rady Nadzorczej

Radosław Barszcz		
Członek			
Rady Nadzorczej		

Piotr Chajderowski		
Członek			
Rady Nadzorczej		

Małgorzata Hirszel
Członek
Rady Nadzorczej
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Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Handlu Zagranicznego).
W latach 1987-1994 asystent w Szkole Głównej Handlowej.
W latach 1990-1999 był partnerem w Access Sp. z o.o. Następnie wszedł w skład zarządu firmy
Rothschild Polska Sp. z o.o. W latach 2005-2006 pracował na stanowisku dyrektora Biura Prywatyzacji
w Nafcie Polskiej S.A. W 2006 roku objął stanowisko dyrektora ds. strategii finansowej i rozwoju
kapitałowego w spółce CTL Maczki Bór w Sosnowcu, a następnie w CTL Logistics S.A. w Warszawie.
Od 10 stycznia 2008 roku pełni funkcję członka zarządu Nafty Polskiej S.A. Jest również
przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu.
Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 30 czerwca 2008 roku, objął funkcję Przewodniczącego
Rady. Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Spółki.
Zadaniem tego komitetu jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących
planowanych inwestycji, które mają istotny wpływ na aktywa spółki. Od 19 marca 2009 roku wchodzi
również w skład Komitetu Audytu.
Decyzją Rady Nadzorczej z 12 sierpnia 2008 roku został wyznaczony do szczegółowego i bieżącego
nadzorowania realizacji Programu 10+. W szczególności do jego kompetencji należy:
●● monitorowanie postępu prac w ramach projektu i ich zgodności z harmonogramem,
●● nadzór nad realizacją strategii w zakresie pozyskiwania surowców do realizacji projektu,
●● nadzór nad realizacją strategii sprzedaży produktów wytworzonych w ramach projektu,
●● nadzór nad spójnością logistyki przy realizacji projektu.

Leszek Starosta
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor
nadzwyczajny dr hab. nauk prawnych, prorektor ds. rozwoju Wyższej Szkoły Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, dziekan Wydziału Prawa tej uczelni, dyrektor Instytutu
Studiów Europejskich w Gdyni.
W latach 1991-2000 doradca zarządu Rafinerii Gdańskiej S.A. W latach 1995-1998 doradca i konsultant
prezesa zarządu Petrochemii Płock S.A. Autor ponad dwudziestu studiów i analiz dotyczących sektora
naftowego i paliwowego, przygotowywanych m.in. na zlecenie centralnych organów administracji
publicznej. W latach 1998-2007 członek i wiceprzewodniczący rady nadzorczej Prokom Software S.A.
Adwokat – członek Izby Adwokackiej w Gdańsku, członek Prezydium Konfederacji Pracodawców
Polskich, arbiter w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 30 czerwca 2008 roku. Od 12 sierpnia 2008 roku
pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Jest również Przewodniczącym Komitetu Organizacji
i Zarządzania Rady Nadzorczej, którego zadaniem jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i
rekomendacji dotyczących struktury zarządzania umożliwiających osiąganie strategicznych celów Spółki.
Uczestniczy także w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju.

Raport Roczny 2008

20

Grupa LOTOS w 2008 roku
Rada Nadzorcza Grupy LOTOS

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z 12 sierpnia 2008 roku wyznaczony do szczegółowego i bieżącego
nadzorowania realizacji Programu 10+, w szczególności do jego kompetencji należy:
●● nadzór nad aspektami prawnymi związanymi z realizowanymi i zawieranymi kontraktami
w ramach projektu,
●● nadzór nad procedurami zawierania kontraktów,
●● nadzór nad postępowaniami administracyjnymi związanymi z realizacją projektu.

Jan Stefanowicz
Członek Rady Nadzorczej
Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, adwokat, członek Towarzystwa
Ekonomistów Polskich, Przewodniczący Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Prowadzi
indywidualną kancelarię adwokacką. Partner Kancelarii „Juris”.
W Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS zasiada od 30 stycznia 2006 roku, kiedy objął funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady. Od 28 maja 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku pełnił funkcję
Przewodniczącego Rady. Obecnie jest Przewodniczącym Komitetu Audytu. Zadaniem tego komitetu jest
doradzanie Radzie Nadzorczej w sprawach dotyczących wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej
i finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpracy z biegłymi rewidentami. Uczestniczy również w
pracach Komitetu Strategii i Rozwoju.

Mariusz Obszyński
Sekretarz Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny.
W roku 1999 zatrudniony na stanowisku specjalisty w Agencji Prywatyzacji w Departamencie Rokowań
Prywatyzacyjnych. W latach 1999-2007 pracował na stanowisku głównego specjalisty w Biurze Nadzoru
Właścicielskiego Nafty Polskiej S.A. Od stycznia 2007 do stycznia 2008 pracował jako specjalista/
analityk ds. Inwestycji Kapitałowych w Bankowym Towarzystwie Kapitałowym S.A. Od stycznia 2008 roku
do chwili obecnej zatrudniony na stanowisku Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Nafty Polskiej
S.A. W trakcie pracy w Nafcie Polskiej zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek: Rafineria
Czechowice S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 30 czerwca 2008 roku. Od 12 sierpnia 2008 roku pełni
funkcję Sekretarza Rady. Bierze udział w pracach Komitetu Organizacji i Zarządzania oraz Komitetu
Audytu.

Radosław Barszcz
Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Instytutu Organizacji Zarządzania (kierunek Organizacja i
Zarządzanie w Przemyśle).
W latach 1992-1994 koordynator projektu Centrum Badawczo-Rozwojowe w Zespole Zarządzania
Strategicznego Telekomunikacji Polskiej S.A. W latach 1994-1997 ekspert ds. inwestycji kapitałowych
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w Departamencie Restrukturyzacji i Prywatyzacji Polskiego Banku Rozwoju S.A. Od 1998 roku
pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa. Był naczelnikiem Wydziału Nadzoru Właścicielskiego oraz
Wydziału Prywatyzacji Pośredniej. Od roku 2006 do marca 2009 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora
Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I. Obecnie jest dyrektorem Departamentu
Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V.
Od 1998 roku zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek prawa handlowego:
●● 1998-2008 – Elektrownia Skawina S.A.
●● 1998-2004 – Zakład Energetyczny Słupsk S.A.
●● 2005 – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
●● 2005-2007 – BOT Elektrownia Turów S.A.
●● 2007 – do chwili obecnej – zakłady Azotowe Puławy S.A.
Powołany do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS 30 czerwca 2008 roku. Uczestniczy w pracach Komitetu
Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej, od 19 marca 2009 roku wchodzi również
w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Piotr Chajderowski
Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym (kierunek
Finanse i Bankowość).
W latach 1994-1995 pracował w Fundacji na Rzecz Restrukturyzacji Regionu Łódzkiego jako doradca
zarządu ds. finansowych. Do roku 1999 zajmował kolejno stanowiska księgowego inwestycyjnego i
managera inwestycyjnego w PTP Kleinwort Benson Sp. z o.o. W latach 1999‑2001 sprawował funkcję
wiceprezesa zarządu Alpha Finance Sp. z o.o. Następnie, w latach 2001-2002 był prezesem zarządu
Zakładów Metalurgicznych SKAWINA S.A. W latach 2003-2005 pełnił funkcję prezesa zarządu PGI
Polska Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o., a w latach 2005-2009 był prezesem zarządu R.A.S. Corporate
Finance Sp. z o.o. W lutym 2009 roku objął funkcję prezesa zarządu linii lotniczych Centralwings, spółki z
Grupy LOT.
Zasiadał w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS od 30 czerwca 2008 roku do 10 marca 2009 roku.
10 marca br. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z uwagi na nowe obowiązki
zawodowe, które w istotnym stopniu mogłyby ograniczyć jego aktywność w Radzie Nadzorczej Grupy
LOTOS.
W trakcie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej brał udział w pracach Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej. Decyzją Rady Nadzorczej z 12 sierpnia 2008 roku został wyznaczony do szczegółowego
i bieżącego nadzorowania realizacji Programu 10+. W szczególności był odpowiedzialny za analizowanie
dokumentacji biznesowej i kredytowej projektu oraz sprawowanie nadzoru nad płynnością finansową
projektu.
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Małgorzata Hirszel
Członek Rady Nadzorczej
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych
na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja:
studia europejskie). Doktorantka Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk Prawnych.
Od 2000 roku pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie do 2002 roku zajmowała stanowisko
głównego specjalisty / radcy Szefa KPRM. Następnie była radcą Wiceprezesa Rady Ministrów i radcą
Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Ekonomiczno-Społecznym (przekształconym później w
Departament Komitetu RM). Od 2002 do 2006 roku pełniła funkcję p.o. zastępcy dyrektora Departamentu
ds. Gospodarczych oraz p.o. dyrektora Departamentu Programowego KPRM. Od 2007 roku Dyrektor
Departamentu Komitetu Rady Ministrów i sekretarz stałego Komitetu Rady Ministrów.
Powołana do Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca 2008 roku, zgodnie z §11 ust. 2 Statutu spółki.
Uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Organizacji i Zarządzania.
W 2008 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie 11 posiedzeń i podjęła 73 uchwały w tym Rada Nadzorcza
VI kadencji – 6 posiedzeń i 51 uchwał, a Rada Nadzorcza VII kadencji – 5 posiedzeń i 22 uchwały.
W 2008 roku Rada Nadzorcza Grupy LOTOS działała w następującym składzie:
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku – jako Rada Nadzorcza VI kadencji:
1. Jan Stefanowicz – przewodniczący
2. Henryk Siodmok – wiceprzewodniczący
3. Beata Zawadzka – członek
4. Marta Busz – członek
5. Izabela Emerling – członek
6. Jacek Mościcki – członek
7. Grzegorz Szczodrowski – sekretarz
30 czerwca 2008 roku zakończyła się kadencja Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą VII kadencji w składzie:
1. Wiesław Skwarko – przewodniczący
2. Leszek Starosta
3. Jan Stefanowicz
4. Radosław Barszcz
5. Piotr Chajderowski
6. Mariusz Obszyński
Zgodnie z §11 ust. 2 statutu spółki Grupa LOTOS akcjonariusz spółki Skarb Państwa, reprezentowany
przez Ministra Skarbu Państwa, odwołał Beatę Zawadzką z funkcji członka rady nadzorczej
(z dniem 30 czerwca 2008 roku) i powołał w skład rady Małgorzatę Hirszel (z dniem 1 lipca 2008 roku).
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Od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza VII kadencji działała w składzie:
1. Wiesław Skwarko – przewodniczący
2.Leszek Starosta – wiceprzewodniczący
(wybrany na wiceprzewodniczącego RN 12 sierpnia 2008 roku)
3. Jan Stefanowicz – członek
4. Radosław Barszcz – członek
5. Piotr Chajderowski – członek
6. Małgorzata Hirszel – członek
7.Mariusz Obszyński – sekretarz
(wybrany na sekretarza RN 12 sierpnia 2008 roku)

Komitety Rady Nadzorczej
Komitet Strategii i Rozwoju
Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej
rekomendacji dotyczących planowanych inwestycji, które mają istotny wpływ na aktywa spółki.
Skład Komitetu Strategii i Rozwoju w 2008 roku:
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku
1. Jan Stefanowicz – przewodniczący
2. Marta Busz
3. Henryk Siodmok
4. Grzegorz Szczodrowski
Od 12 sierpnia do 31 grudnia 2008 roku
1. Wiesław Skwarko – przewodniczący
2. Radosław Barszcz
3. Leszek Starosta
4. Jan Stefanowicz
5. Małgorzata Hirszel
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Komitet Organizacji i Zarządzania
Zadaniem Komitetu Organizacji i Zarządzania jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i
rekomendacji dotyczących struktury zarządzania, w tym opiniowanie rozwiązań organizacyjnych, systemu
wynagrodzeń oraz zasad doboru kadry, umożliwiających osiąganie strategicznych celów spółki.
Skład Komitetu Organizacji i Zarządzania w 2008 roku:
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku
1. Marta Busz – przewodnicząca
2. Grzegorz Szczodrowski
3. Beata Zawadzka
Od 12 sierpnia do 31 grudnia 2008 roku
1. Leszek Starosta – przewodniczący
2. Małgorzata Hirszel
3. Mariusz Obszyński

Komitet Audytu
Zadaniem Komitetu Audytu jest stałe doradzanie Radzie Nadzorczej w sprawach dotyczących
właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej oraz
współpracy z biegłymi rewidentami spółki.
Skład Komitetu Audytu w 2008 roku:
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku
1. Henryk Siodmok – przewodniczący
2. Beata Zawadzka
3. Jacek Mościcki
4. Izabela Emerling
Od 12 sierpnia do 31 grudnia 2008 roku
1. Jan Stefanowicz – przewodniczący
2. Mariusz Obszyński
3. Piotr Chajderowski (do 10 marca 2009 roku) (*)
(*)

10 marca 2009 roku Piotr Chajderowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 19 marca 2009 roku Rada Nadzorcza uzupełniła skład Komitetu, powołując do niego panów
Wiesława Skwarko i Radosława Barszcza.
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Zasady wynagradzania członków rady nadzorczej
Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego
Zgromadzenia.
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Grupy LOTOS w sprawie przestrzegania w Spółce ładu
korporacyjnego wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być ustalane na podstawie
przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić
istotnej pozycji kosztów spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też
pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu.
Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Grupy podlegają ograniczeniom i zasadom określonym
w ustawie z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej
podstawie. Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło
w dniu 18 sierpnia 2000 roku następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
1.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości jednego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
2.Ww. wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
Jednakże nie przysługuje ono za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był
obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych.
O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w
formie uchwały.
3.Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku,
gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
Wypłacane jest z dołu – do 10. dnia każdego miesiąca.
4.Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków
Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca
zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty
wykonania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku spółka oblicza
i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
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Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku spó ka oblicza
i pobiera w ci gu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodze cz onków Rady Nadzorczej.
Wysoko

wynagrodze cz onków Rady Nadzorczej w 2008 roku

Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w 2008 roku
Kwota w z
Henryk Siodmok

22.966,31

Grzegorz Szczodrowski

22.966,31

Beata Zawadzka

22.966,31

Marta Busz

22.966,31

Izabela Emerling

22.966,31

Jacek Mo cicki

22.966,31

Wies aw Skwarko

(*)

Rados aw Barszcz

16.558,60

Piotr Chajderowski

16.558,60

Ma gorzata Hirszel

16.558,60

Leszek Starosta

16.558,60

Mariusz Obszy ski

16.558,60

Jan Stefanowicz

40.037,31

(*) Wies aw

Skwarko zrzek si (do odwo ania) wynagrodzenia z tytu u cz onkostwa

Wiesław Skwarko zrzekł się (do odwołania) wynagrodzenia z tytułu członkostwa
w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS i nie otrzymuje adnych wiadcze pieni nych.
w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS i nie otrzymuje żadnych świadczeń pieniężnych.

(*)

aden z zczczłonków
onków Rady
Nadzorczej
nie posiada
akcji Grupy
LOTOS.
Żaden
Rady
Nadzorczej
nie posiada
akcji
Grupy LOTOS.
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List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS
S
 zanowni Państwo,
Rok 2008 był dla Grupy LOTOS ważnym i udanym rokiem realizacji
zaktualizowanej w połowie roku strategii rozwoju. Był to również czas
wydarzeń, które jakkolwiek powstały i rozwinęły się poza Polską, mocno
dotknęły naszą gospodarkę, w tym także Grupę LOTOS. Chcę z całą siłą
podkreślić, że Grupa LOTOS działała i działa bardzo sprawnie w warunkach
kryzysu. Spółka maksymalnie ogranicza straty, które w większości mają
charakter czysto księgowy i stworzyła podstawy do wyjścia z trudności bez
zagrożenia dla swoich podstawowych procesów inwestycyjnych. Należy dodać, że Spółka aktywnie
uczestniczy w procesie budowy bezpieczeństwa energetycznego kraju, co w obecnym okresie ma
szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki narodowej.
Na uwagę zasługuje kilka faktów, które świadczą o profesjonalnym prowadzeniu spraw Spółki w czasie
kryzysu. Pod koniec czerwca 2008 roku podpisane zostało porozumienie z bankami i instytucjami
finansowymi w sprawie kredytowania Programu 10+. Na międzynarodowym rynku finansowym i
naftowym umowa ta zdobyła najwyższe notowania, jako przykład dalekosiężnej, realistycznej struktury
wsparcia finansowego dla ambitnej strategii rozwoju. Ponadto, natychmiast po pojawieniu się pierwszych
oznak osłabienia gospodarczego podjęte zostały dynamiczne działania antykryzysowe. Rada Nadzorcza
i Zarząd Grupy LOTOS w ścisłej współpracy z akcjonariuszami, podjęły operację przystosowania spółki
do nowych, trudniejszych warunków zewnętrznych. Dzięki wysokiemu stopniu mobilizacji wszystkich
zatrudnionych, dobremu systemowi informacji i stworzeniu silnej więzi służącej obronie pozycji
spółki, został opracowany i wdrożony pakiet antykryzysowy, a także zawarte porozumienie społeczne
gwarantujące powodzenie jego realizacji. Grupa LOTOS była prekursorem tego typu działań na rynku
polskim. Perspektywiczne spojrzenie na zmieniające się warunki ekonomiczne i otoczenie biznesowe,
pozwoliło na szybkie i efektywne wprowadzenie gdańskiego koncernu w nowe realia i maksymalne
ograniczenie możliwych wpływów kryzysu.
Wstrząsy rynkowe i walutowe mogły zagrozić finansowaniu ale dzięki zdecydowanemu,
odważnemu i pragmatycznemu współdziałaniu Zarządu Grupy LOTOS z Radą Nadzorczą uniknięto
niebezpieczeństwa.
Na szczególne podkreślenie zasługują dynamiczne działania antykryzysowe, jakie podjęto w spółce
natychmiast po pojawieniu się pierwszych oznak załamania. Rada Nadzorcza i Zarząd Grupy LOTOS
w ścisłej współpracy z akcjonariuszami, w tym z akcjonariuszem dominującym – Skarbem Państwa,
podjęły operację przystosowania Spółki do nowych warunków zewnętrznych. Dzięki wysokiemu stopniu
mobilizacji wszystkich zatrudnionych, dobremu systemowi informacji i stworzeniu silnej więzi służącej
obronie Spółki, został opracowany i wdrożony pakiet antykryzysowy, a także zawarte porozumienie
społeczne gwarantujące powodzenie jego realizacji. Grupa LOTOS była prekursorem tego typu
działań na rynku polskim. Jednocześnie zwracam uwagę, iż tak skuteczne wdrożenie programu
działań antykryzysowych, możliwe było dzięki prowadzeniu od dawna przez Zarząd Grupy LOTOS
odpowiedzialnej i transparentnej polityki rozwoju. Perspektywiczne spojrzenie na zmieniające się warunki
ekonomiczne i otoczenie biznesowe, pozwoliło na szybkie i efektywne wprowadzenie gdańskiego
koncernu w nowe realia, maksymalne ograniczenie możliwych wpływów kryzysu.
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Rok 2008 był trudnym rokiem nie tylko dla polskiego paliwowego przemysłu naftowego. Straty
odnotowane w sprawozdaniu finansowym Grupy LOTOS w 2008 roku miały charakter w większości
księgowy i wynikały ze zjawisk kryzysowych niezależnych od spółki. Pozytywnym zjawiskiem jest
natomiast jakość wyniku na działalności operacyjnej oczyszczonej z wpływu przeszacowania zapasów,
co świadczy o dobrym zarządzaniu. Trudny rok 2008 Grupa LOTOS ukończyła minimalizując straty i
stwarzając podstawy do możliwości odniesienia sukcesu w przyszłych okresach.
Obecnie realizowany program rozwoju Grupy LOTOS jest niezwykle ambitny. Jest to program
zapewniający zrównoważony rozwój wszystkich segmentów typowych dla koncernu naftowego tj.
wydobywczego, rafineryjnego i handlowego. Jego głównym celem jest wzmocnienie pozycji rynkowej
Grupy LOTOS na rynku polskim, jak i regionalnym. Realizacja strategii będzie prowadzić do wzrostu
wartości dla akcjonariuszy i jednocześnie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Nie oznacza to, że nie występują czynniki ryzyka mogące negatywnie oddziaływać w przyszłości
na sytuację naszej spółki. Jestem jednak przekonany, że proces budowy wartości Grupy LOTOS nie
będzie zakłócony, a jego tempo będzie wzrastać wraz z ustępowaniem zjawisk kryzysowych. Grupa
LOTOS jest w dobrej pozycji do podejmowania i sprostania wyzwań przyszłości.

Z wyrazami szacunku,

Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grupa LOTOS S.A.
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Zarząd Grupy LOTOS
Zarząd reprezentuje spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy
LOTOS. Nie dotyczy to spraw, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady
Nadzorczej, a także tych spraw, które przekraczają zakres zwykłego zarządu przedsiębiorstwem,
wymagają uprzedniej uchwały Zarządu, oraz spraw zastrzeżonych w Regulaminie Zarządu dla
poszczególnych członków Zarządu.

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały.
Skład Zarządu Grupy LOTOS w 2008 roku:
Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu
Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu
Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu
		

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

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
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Ukończył Wydział Ekonomii
Uniwersytetu Gdańskiego
oraz wiele specjalistycznych
szkoleń krajowych i
zagranicznych w zakresie
zarządzania i ekonomii. W
latach 1994-1997 pracował
w Stoczni Gdynia S.A. W
roku 1997 rozpoczął pracę w
Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie
Grupa LOTOS). Od 1999 roku
kierował służbami kontrolingu
spółki. Od połowy 2002 roku
jest zatrudniony na stanowisku
Dyrektora ds. EkonomicznoFinansowych. Od kwietnia 2005
roku do czerwca 2006 roku
był również prokurentem spółki.

Ukończył Wydział Elektryczny
Politechniki Gdańskiej, studia
podyplomowe w zakresie
realizacji inwestycji w przemyśle
oraz wiele specjalistycznych
szkoleń krajowych i
zagranicznych na temat
zarządzania. W Rafinerii
Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa
LOTOS) pracuje od 1973 roku.
Od 1990 roku – jako Dyrektor
Techniczny i członek Zarządu.
Odpowiadał za utrzymanie ruchu
rafinerii oraz realizację inwestycji
przez kolejne trzy kadencje.
Zarządzał realizacją programu
rozbudowy i modernizacji rafinerii
gdańskiej w latach 1996-2000.

Od 19 czerwca 2006 roku pełni
funkcję Wiceprezesa Zarządu
Grupy LOTOS. Zarządza
całokształtem działalności
ekonomiczno-finansowej i
rachunkowej firmy, ponosi
odpowiedzialność za niniejszy
zakres działania.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu
Grupy LOTOS pełni
od 19 kwietnia 2002 roku.
Zarządza, koordynuje i kieruje
całokształtem spraw pionu
produkcji, pionu techniki, pionu
rozwoju technologii i pionu
rozbudowy rafinerii, który
realizuje Program 10+. Ponosi
odpowiedzialność za niniejszy
zakres działania.

Ukończył Wydział Technologii
i Mechanizacji Odlewnictwa
Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, Podyplomowe
Studia na Politechnice
Gdańskiej (Organizacja,
Ekonomika i Zarządzanie
Przemysłem) oraz MBA INSEAD,
Fontainebleau, a także wiele
specjalistycznych szkoleń
krajowych i zagranicznych
z zakresu zarządzania. W 1977
roku rozpoczął karierę zawodową
w Zakładach Mechanicznych
„Zamech” w Elblągu (od 1990
ABB Zamech Sp. z o. o.).
W latach 1990-1996 był
prezesem zarządu i dyrektorem
generalnym ABB Zamech Ltd.
Kolejne trzy lata pracował w
centrali ABB Ltd. w Zurichu na
stanowisku Wiceprezesa na
Europę Centralną i Wschodnią.
W latach 1999-2000 pełnił
funkcję Wiceprezesa i zastępcy
dyrektora generalnego w ZML
Kęty S.A. Od roku 2001 kierował
założoną przez siebie firmą
konsultingową
Paweł Olechnowicz - Consulting.
Funkcję Prezesa Zarządu Grupy
LOTOS pełni od 12 marca
2002 roku. Zarządza i kieruje
całokształtem działalności
Grupy LOTOS oraz ponosi
odpowiedzialność za niniejszy
zakres działania. Pełni również
obowiązki Wiceprezesa Zarządu
ds. handlu i Wiceprezesa
Zarządu ds. poszukiwań i
wydobycia – do czasu powołania
nowych członków Zarządu.
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Stanowiska i funkcje członków Zarządu w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS
31 grudnia 2008 roku
Stanowiska i funkcje członków Zarządu w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS
31 grudnia 2008 roku

Paweł Olechnowicz

Marek Sokołowski

Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Przedsiębiorstwo Poszukiwań i
Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu
Petrobaltic S.A.

Przewodniczący Rady
Dyrektorów

LOTOS Exploration and
Production Norge A.S.

Przewodniczący Rady
Nadzorczej

LOTOS Czechowice S.A.

Przewodniczący Rady
Nadzorczej

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Przedsiębiorstwo Poszukiwań i
Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu
Petrobaltic S.A.

Członek Rady Nadzorczej

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Mariusz Machajewski

Zasady wynagradzania członków Zarządu
Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Grupy LOTOS należy do kompetencji Walnego
Zgromadzenia
na wniosek Rady Nadzorczej
spółki. Zarządu
Zasady wynagradzania
członków
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Grupy LOTOS w sprawie przestrzegania w spółce ładu
Ustalanie zasadwynagrodzenie
wynagradzaniaczłonków
członkówZarządu
Zarządupowinno
Grupy LOTOS
należyna
dopodstawie
kompetencji
Walnego
korporacyjnego
być ustalane
przejrzystych
procedur
i zasad,
uwzględnieniem
jego motywacyjnego
charakteru oraz zapewnienia efektywnego i
Zgromadzenia
nazwniosek
Rady Nadzorczej
spółki.
płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki,
pozostawać
w rozsądnym stosunku
wyników
ekonomicznych.
Powinno także
wiązać ładu
się z zakresem
Zgodnie z oświadczeniem
Zarządu do
Grupy
LOTOS
w sprawie przestrzegania
w spółce
odpowiedzialności
wynikającej
z
pełnionej
funkcji
oraz
uwzględniać
poziom
wynagrodzeń
członków
korporacyjnego wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych
zarządów w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
procedur i zasad, z uwzględnieniem jego motywacyjnego charakteru oraz zapewnienia efektywnego i
Wynagrodzenia
członków
Zarządu
Grupy LOTOS
podlegają
ograniczeniom
i zasadom
określonym
płynnego zarządzania
spółką.
Wynagrodzenie
powinno
odpowiadać
wielkości
przedsiębiorstwa
spółki,
w ustawie z 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych. Powinno także wiązać się z zakresem
(Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej
odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz uwzględniać poziom wynagrodzeń członków
podstawie. Ustawę stosuje się do spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa
zarządów w50%
podobnych
na porównywalnym
przekracza
kapitałuspółkach
zakładowego
lub 50% akcji. rynku.
Wynagrodzenia członków Zarządu Grupy LOTOS podlegają ograniczeniom i zasadom określonym w
ustawie z 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.
U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej
podstawie. Ustawę stosuje się do spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa
przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% akcji.
Na podstawie ww. ustawy 18 sierpnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określiło
następujące zasady wynagradzania i zatrudnienia członków Zarządu spółki:
1. Członkom Zarządu przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
Prezesowi Zarządu – nie wyższe niż 4-krotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym
kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla prezesa Zarządu
określa
odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia,
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Na podstawie ww. ustawy 18 sierpnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określiło
następujące zasady wynagradzania i zatrudnienia członków Zarządu spółki:
1. Członkom Zarządu przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
●● Prezesowi Zarządu – nie wyższe niż 4-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla prezesa Zarządu określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia,
●● \Wiceprezesowi Zarządu - nie wyższe niż 3,9-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla wiceprezesa Zarządu określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia,
●● Członkowi Zarządu - nie wyższe niż 3,9-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla
poszczególnych członków Zarządu określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zaliczenia spółki do podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w trybie art.
9 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, kwota wynagrodzenia
określona w ust. 1 zostaje podniesiona o 50%.
3. Kwoty wynagrodzeń, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umów
stanowiących podstawę zatrudnienia, obejmują wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z
przepisów prawa pracy.
4. W razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę z przyczyn innych niż naruszenie
podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia, prezesowi, wiceprezesowi, członkom zarządu
może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego.
Ponadto zgodnie z ustawą z 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (DZ. U. z 2000 r. nr 26, poz. 306, z późn zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Skarbu Państwa z 12 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody
rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2001 r. nr 22, poz. 259) członkom
Zarządu może zostać przyznana nagroda roczna. Nagroda roczna może zostać przyznana w przypadku,
gdy spółka:
●● poprawiła wyniki finansowe,
●● wzmocniła pozycję rynkową lub branżową,
●● efektywnie wdrażała plany restrukturyzacji lub rozwoju,
●● nie przekroczyła maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
●● terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym.
Nagroda może zostać przyznana w przypadku zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Uprawnionym
do otrzymania nagrody rocznej jest członek zarządu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy
i w tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy
o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z
przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
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Nagroda może zostać przyznana w przypadku zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Uprawnionym

Grupa
LOTOS
w 2008 roku
do otrzymania nagrody rocznej jest członek zarządu, który pełnił swoją funkcję przez
cały rok
obrotowy

Grupy
i w tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z Zarząd
nim umowy
o LOTOS
pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z
przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Zgodnie z przepisami maksymalna wysokość nagrody to 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia
Zgodnie
z przepisami maksymalna wysokość nagrody to 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego wwroku
poprzedzającym
przyznanie
nagrody.
miesięcznego
roku
poprzedzającym
przyznanie
nagrody.

Decyzję
przyznaniu
nagrody
rocznej
prezesowi
Zarządu
podejmuje
Walne Zgromadzenie
– na
Decyzję ooprzyznaniu
nagrody
rocznej
prezesowi
Zarządu
podejmuje
Walne Zgromadzenie
– na
wniosek
RadyNadzorczej,
Nadzorczej,
natomiast
w przypadku
pozostałych
członków
o przyznaniu
wniosek Rady
natomiast
w przypadku
pozostałych
członków
ZarząduZarządu
decyzję odecyzję
przyznaniu
nagrody
rocznej
podejmuje
Rada
Nadzorcza.
nagrody rocznej podejmuje Rada Nadzorcza.
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Kwota w zł

w tym nagroda roczna
za 2007 rok w zł

Paweł Olechnowicz

199.866

44.352

Marek Sokołowski

219.520

33.012

Mariusz Machajewski

186.256

43.272

Akcje Grupy
sztuk
- posiada
tylko tylko
MarekMarek
Sokołowski,
Wiceprezes
Zarządu.Zarządu.
Pozostali
Akcje
GrupyLOTOS
LOTOS- 8- 636
8 636
sztuk
- posiada
Sokołowski,
Wiceprezes
członkowie
Zarządu
nie
posiadają
akcji
spółki.
Pozostali członkowie Zarządu nie posiadają akcji spółki.
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M
 iniony rok to czas konsekwentnej realizacji strategii Grupy Kapitałowej
LOTOS zmierzającej do dalszego wzrostu wartości Koncernu oraz
stopniowego zwiększania jego udziałów w coraz bardziej konkurencyjnym
rynku naftowym. Jednym z kluczowych elementów zaktualizowanej strategii,
którą Rada Nadzorcza Grupy LOTOS zaakceptowała 14 czerwca 2008
roku, jest realizacja Programu 10+.To jedna z największych inwestycji
przemysłowych realizowanych aktualnie w Europie Środkowo-Wschodniej.
Umowa kredytowa, zawarta 27 czerwca 2008 roku z aż siedemnastoma międzynarodowymi bankami
i instytucjami, gwarantuje stabilne finansowanie i efektywną realizację całej inwestycji - zgodnie z
przyjętym harmonogramem. Porozumienie to zostało uznane za transakcję roku w europejskim sektorze
naftowym, a kilka prestiżowych pism specjalistycznych określiło je mianem najlepszego projektu
finansowego minionego roku.
Konkretne efekty wytężonej pracy przy realizacji Programu 10+ widoczne będą jeszcze w tym roku.
Pierwsze instalacje budowane w ramach programu uruchomione zostaną latem i jesienią 2009 roku.
Tym samym rozpocznie się zwrot nakładów poniesionych na tę inwestycję. Działalność Grupy LOTOS
w 2008 roku, prócz realizacji Programu 10+, skupiła się również na dynamicznym rozwoju segmentu
poszukiwawczo-wydobywczego. Spółka zależna LOTOS Norge stała się m.in. 20-procentowym
udziałowcem złoża Yme na Morzu Północnym. Uruchomienie wydobycia na tym złożu rozpocznie się
jeszcze w IV kwartale bieżącego roku. Kolejne koncesje na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na
norweskim szelfie kontynentalnym spółka otrzymała w ramach rundy APA 2008. W dwóch z czterech
przyznanych w ten sposób koncesji LOTOS Norge występuje jako operator, czyli firma zarządzająca
całym złożonym procesem zagospodarowania złoża. Jest to wyraz kompetencji i zaufania, jakim
norweskie władze obdarzyły polską firmę. Także na Morzu Bałtyckim realizowano w minionym roku
konkretne przedsięwzięcia, których wymiernym efektem jest wzrost wydobycia ropy naftowej o około 40
procent w porównaniu z 2007 rokiem.
W obszarze handlu Grupa LOTOS odnotowała kolejny wzrost udziałów w rynku. To przede wszystkim
rezultat konsekwentnie realizowanej strategii handlowej i budowy silnej marki, jak również sprawnego
rozwoju kanałów sprzedaży oraz wprowadzenia nowych, konkurencyjnych produktów, takich jak karty
Navigator czy paliwa LOTOS Dynamic.
21 listopada 2008 roku została opublikowana nierzetelna i nieodpowiedzialna rekomendacja analityków
UniCredit. W związku z publikacją naruszającą dobre imię Koncernu, a także negatywnie wpływającą
na interesy majątkowe Grupy LOTOS i jej akcjonariuszy, Zarząd Spółki natychmiast podjął konkretne
działania zmierzające do ochrony praw przedsiębiorstwa. Sprawę skierowano niezwłocznie do zbadania
m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz regulatorów brytyjskiego i niemieckiego. KNF wszczęło
26 listopada 2008 roku postępowanie wobec podmiotu, który sporządził ww. rekomendację.
Zarząd Grupy LOTOS wspierany przez Radę Nadzorczą i głównego akcjonariusza, przy pełnym
zaangażowaniu załogi, podjął ostre działania przeciwko atakowi, który negatywnie wpłynął na kurs akcji
Spółki. Stanowczość i szybkość reakcji odsunęły niebezpieczeństwo poważnych reperkusji dla bieżącego
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funkcjonowania i przyszłości Grupy LOTOS.
Wydarzenia kilku ostatnich miesięcy 2008 roku zaciążyły na jego wynikach i ocenach. Skutki kryzysu
finansowego, który miał miejsce poza Polską nie mogły ominąć naszego kraju. Grupa LOTOS jako
spółka z sektora, w której transakcje rozliczane są w dolarach amerykańskich odczuła szczególnie
dwa zjawiska – nagły spadek ceny ropy naftowej ze 147 USD/baryłkę do ok. 30-40 USD/baryłkę w końcu
roku oraz gwałtowane załamanie kursu złotego w stosunku do amerykańskiej waluty. Spadek kursu
złotego do dolara niekorzystnie wpłynął na wyniki finansowe. Nastąpiło bardzo poważne, księgowe
przeszacowanie wartości zapasów strategicznych ropy i paliw, które Grupa LOTOS musi utrzymywać
z mocy prawa. Połączone działanie tych czynników spowodowało, że wynik netto Spółki w 2008 roku
był ujemny. Jednak był to wynik księgowy. W 2008 roku Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła parametry
operacyjne lepsze niż w roku 2007 i gdyby nie wymienione wcześniej obciążenia wynikające z przeceny
zapasów ubiegły rok zakończyłby się szacunkowym zyskiem operacyjnym na poziomie 470,5 mln zł.
Warto również podkreślić, że w minionym roku Grupa Kapitałowa LOTOS wypracowała rekordowe
przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 16 mld zł. To wzrost o ponad 24% w porównaniu z rokiem
2007 i pozytywny czynnik wpływający na płynność finansową Spółki.
Zarząd Grupy LOTOS bardzo wcześnie odebrał i zinterpretował sygnały o nadchodzącym kryzysie
finansowym. Dzięki temu Spółka nie wpadła w pułapkę „toksycznych” opcji walutowych. Transakcje
zabezpieczające były wykonywane w wymiarach i horyzoncie czasowym potrzebnym dla zabezpieczenia
rzeczywistych transakcji umów kredytowych zawartych w celu sfinansowania Programu 10+. Równolegle
podjęte zostały działania antykryzysowe, których tempo i zasięg umożliwiło szybkie wypracowanie
spójnego programu walki ze spowolnieniem gospodarczym. W tym trudnym procesie, dzięki otwartej,
sprawnej i rzeczowej komunikacji z pracownikami i ich związkową reprezentacją, Spółka stworzyła
wspólną platformę skutecznego działania antykryzysowego. Dzięki intensywnym działaniom informacyjno
– komunikacyjnym wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS uzyskali rzetelną wiedzę o
potencjalnych zagrożeniach i działaniach, które trzeba podjąć dla neutralizacji tych zagrożeń. Decyzje
Grupy LOTOS w obliczu kryzysu były jednymi z pierwszych w Polsce, podjętych na tak dużą skalę i z tak
wysoką skutecznością.
Pomimo załamania koniunktury gospodarczej i niesprzyjających zewnętrznych okoliczności rynkowych
Grupa LOTOS wyszła z trudności obronną ręką. W 2008 roku stworzone zostały warunki do dalszej
budowy wartości Spółki, które będą szczególnie przydatne wraz ze zmianami koniunktury. W
moim głębokim przekonaniu Spółka, która przeszła bez załamania tak poważne zagrożenia, może
optymistycznie patrzeć w przyszłość. Będzie w niej liderem wyznaczającym nową jakość w prowadzeniu
biznesu.

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Grupa LOTOS S.A.
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Misja, Wizja
Misja
Misją Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze wydobycia, przerobu
ropy naftowej i handlu produktami o najwyższych standardach jakości, realizowany w sposób przyjazny
dla środowiska, zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego, dający pełną satysfakcję klientom,
zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.

Wizja
Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie
Morza Bałtyckiego pod względem:
●● jakości produktów naftowych
●● jakości obsługi klienta
●● profesjonalnego zarządzania.

Nadrzędny cel strategiczny
Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest budowa wartości dla
akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych
oraz realizację programów rozwojowych w obszarach:
●● poszukiwawczo-wydobywczym
●● pogłębionego przerobu ropy (Program 10+)
●● handlowym
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Strategia
Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest budowa wartości dla
akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych
oraz realizację programów rozwojowych w obszarach:
●● poszukiwawczo-wydobywczym
●● pogłębionego przerobu ropy (Program 10+)
●● handlowym.

Strategia w obszarach działalności Grupy Kapitałowej LOTOS
Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do osiągnięcia nadrzędnego celu strategicznego, jakim jest wzrost
wartości dla akcjonariuszy, realizując politykę zrównoważonego rozwoju działalności podstawowej.
W obszarze korporacyjnym
strategicznym celem spółki jest wdrażanie najwyższych standardów dotyczących ładu korporacyjnego.
Przynosi to efekty w postaci wzrostu transparentności działań, poprawy jakości komunikacji z inwestorami
oraz umocnienia ochrony praw akcjonariuszy.
Podstawą ogólnego systemu zarządzania Grupą Kapitałową LOTOS jest Zintegrowany System
Zarządzania. Zastosowano w nim opracowane korporacyjne standardy postępowania. System umożliwia
ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności procesów biznesowych, ułatwia realizację celów
strategicznych, zapewnia prawidłowe relacje biznesowe pomiędzy podmiotami grupy kapitałowej oraz
umożliwia sprawne i efektywne zarządzanie spółkami Grupy Kapitałowej LOTOS.
Realizacja długofalowych projektów rozwojowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, sprawny
przepływ informacji, optymalna struktura organizacyjna, prawidłowo zdefiniowane procesy i powiązania
między nimi oraz optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów sprzyjają wzrostowi wartości
Grupy Kapitałowej LOTOS.
W obszarze finansowym
zakłada się, że realizacja strategii spółki będzie wymagać finansowania zewnętrznego, jednak w żadnym
okresie relacja długu netto do kapitałów własnych nie powinna przekroczyć wartości 0,8.
Ocena efektywności funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS będzie się opierać na analizie wskaźnika
marży EBITDA (bez akcyzy) oraz stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego. Wysokość tych wskaźników
w 2012 roku powinna wynosić odpowiednio nie mniej niż 9% i 12%.
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W obszarze poszukiwawczo-wydobywczym
zbudowana zostanie międzynarodowa struktura biznesowa, z portfelem aktywów o zdywersyfikowanym
ryzyku, działająca głównie na obszarze Morza Bałtyckiego i Północnego. Będą również prowadzone
prace związane z rozpoznawaniem możliwości wydobycia i realizowaniem nowych projektów na innych
obszarach, na których możliwe jest pozyskanie zasobów ropy.
Uzyskanie bezpośredniego dostępu do złóż ropy naftowej zwiększa bezpieczeństwo zaopatrzenia
Grupy Kapitałowej LOTOS. Dlatego jednym z celów strategicznych Grupy jest osiągnięcie w roku 2012
wydobycia ropy odpowiadającego min. 10% własnych zdolności przerobowych. W kolejnych latach
wydobycie ropy z własnych zasobów powinno nadal rosnąć, aby do roku 2015 przekroczyło 20%
zdolności przerobowych – z tendencją wzrostową w latach następnych.
Grupa Kapitałowa LOTOS m.in. poprzez wzrost własnego wydobycia ropy naftowej realizuje program
dywersyfikacji zaopatrzenia w surowiec.
W obszarze działalności operacyjnej
głównym celem jest zrealizowanie Programu 10+. Inwestycja została podzielona na dwa etapy.
Etap I obejmuje zwiększenie skali przerobu ropy do 10,5 mln t/rok oraz budowę nowych instalacji
uzupełniających konfigurację technologiczną kompleksu rafineryjnego. Efektem tej inwestycji będzie
pogłębienie przerobu ropy w kierunku produktów jasnych i wzrost produkcji deficytowych olejów
napędowych. Do końca marca 2009 roku zrealizowano ponad 70% zadań inwestycyjnych tego etapu.
Etap II zakłada budowę instalacji zgazowania pozostałości asfaltenowej i produkcji mediów
energetycznych. Ze względu na sprzyjającą koniunkturę do czasu zrealizowania II etapu ciężka
pozostałość asfaltenowa będzie wykorzystywana do produkcji asfaltów.
W obszarze handlu
działania Grupy Kapitałowej LOTOS będą koncentrować się na maksymalizacji efektu ekonomicznego
poprzez elastyczne sterowanie strumieniem produktów i umacnianie pozycji rynkowej.
W perspektywie do roku 2012 działania te będą ukierunkowane na wzrost sprzedaży paliw i innych
produktów oraz realizację projektów rozwojowych i poprawę efektywności sieci stacji. Działania te będą
wspierane przez dostosowanie i optymalizację aktywów logistycznych oraz optymalizację łańcucha
dostaw.
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Aktualizacje, zmiany strategii
Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju
13 czerwca 2008 roku Zarząd Grupy LOTOS przyjął uchwałę w sprawie aktualizacji strategii rozwoju
Grupy Kapitałowej LOTOS do roku 2012.
Aktualizacja strategii ma związek z:
●● nowym zdefiniowaniem kluczowych programów strategicznych,
●● działaniami podjętymi przez Grupę Kapitałową LOTOS w zakresie zwiększania bezpieczeństwa
energetycznego kraju,
●● przyjętymi i zapowiadanymi zmianami w dyrektywach Unii Europejskiej dotyczących sektora paliwowo-energetycznego.
Dążąc do ciągłego i zrównoważonego rozwoju, Grupa Kapitałowa LOTOS stosuje nowoczesne
technologie, jest otwarta na innowacyjne rozwiązania wynikające z nowych tendencji w polityce
energetycznej Europy oraz elastycznie reaguje na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze.
Realizacja strategii wzmocni pozycję Grupy Kapitałowej LOTOS jako silnego, innowacyjnego i
efektywnie rozwijającego się podmiotu, który odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa
energetycznego kraju i funkcjonuje zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.
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Skład Grupy Kapitałowej LOTOS

1)

Skarb Państwa–5%, akcje pracownicze – 14,96%

2)

Partner Holding Management Sp. z o.o. – 0,29%

3)

Skarb Państwa – 5%, akcje pracownicze –14,99%

4)

inni akcjonariusze –16,5 %

5)

Skarb Państwa – 30,32%, akcje pracownicze – 0,68%

Stablewood Power Venture sLtd. – 41,43%, Przedsiębiorstwo Technik Specjalnych „Hydromex” Sp. z
o.o .– 11,96%

6)

7)

UAB Meditus – 58%
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Podstawowe
dane
o jednostkach
zależnych
bezpośrednio
od Grupy
oraz o
Podstawowe
dane
o jednostkach
zależnych
bezpośrednio
i pośrednioi pośrednio
od Grupy LOTOS
oraz oLOTOS
pozostałych
podmiotach,
pozostałych podmiotach, w których Grupa LOTOS posiada więcej niż 1% udziałów w kapitale
w których Grupa LOTOS posiada więcej niż 1% udziałów w kapitale zakładowym.
zakładowym.

Udział Grupy LOTOS
w kapitale zakładowym
Nazwa podmiotu

Siedziba

Przedmiot działalności

31.12.2007

Gdańsk

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy
naftowej (głównie benzyny i oleje napędowe) oraz ich
sprzedaż hurtowa

31.12.2008

Podmiot dominujący
Grupa LOTOS S.A.

nie dotyczy

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

Gdańsk

LOTOS Gaz S.A.
spółka posiada swoją grupę
kapitałową

Mława

LOTOS Oil S.A.

Gdańsk

Sprzedaż krajowa benzyn bezołowiowych (Pb 95, Pb 98),
paliw DYNAMIC (Pb 98, ON), olejów napędowych, lekkiego
, gazu propan-butan; zarządzanie
oleju opałowego
siecią stacji paliw LOTOS
Sprzedaż hurtowa i detaliczna LPG

; sprzedaż siarki

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Produkcja i sprzedaż olejów silnikowych, olejów
przemysłowych, smarów; sprzedaż olejów bazowych

i

plastyfikatorów
LOTOS Asfalt
Sp. z o.o.

Gdańsk

Produkcja i sprzedaż asfaltów drogowych, asfaltów
modyfikowanych; sprzedaż ciężkiego oleju opałowego (1% i
3%)

100,00%

100,00%

LOTOS Ekoenergia S.A.

Gdańsk

Nie prowadzi działalności operacyjnej

100,00%

100,00%

LOTOS Kolej
Sp. z o.o.

Gdańsk

Przewozy kolejowe produktów ropopochodnych, towarów i
wagonów-cystern próżnych; świadczenie usług
bocznicowych

100,00%

100,00%

LOTOS Serwis
Sp. z o.o.

Gdańsk

Usługi w zakresie utrzymania ruchu, obsługi urządzeń i
instalacji, wykonawstwa remontów, diagnostyczno
-pomiarowe w branżach: mechanicznej, elektrycznej oraz
automatyki i systemów sterowania, dokumentowanie
warunków środowiska pracy

100,00%

100,00%

LOTOS Lab
Sp. z o.o.

Gdańsk

Usługi laboratoryjne w zakresie: analityki procesowej,
poboru próbek i kontroli jakości, kontroli produktów
gotowych w sieci sprzedaży, analityki wody, wód gruntowych
i ścieków; wykonywanie pomiarów

100,00%

100,00%

LOTOS Straż
Sp. z o.o.

Gdańsk

Usługi ratowniczo-gaśnicze; organizowanie i prowadzenie
działań prewencyjnych, opiniowanie dokumentacji p.poż.

100,00%

100,00%

LOTOS Ochrona Sp. z o.o.

Gdańsk

Usługi ochrony osób i mienia, kontroli ruchu osobowego,
materiałowego i pojazdów

100,00%

100,00%

LOTOS Parafiny
Sp. z o.o.

Jasło

zniczowej, mas
Produkcja i sprzedaż parafiny
parafinowych przemysłowych, parafiny standard, parafiny
niskozaolejonej; produkcja i sprzedaż zniczy

100,00%

100,00%

LOTOS Tank
Sp. z o.o.

Jasło

100,00%

100,00%

LOTOS Czechowice S.A.
spółka posiada swoją grupę
kapitałową

CzechowiceDziedzice

80,04%

80,04%
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Grupa LOTOS w 2008 roku
Skład Grupy Kapitałowej LOTOS

Produkcja i sprzedaż olejów napędowych, lekkich olejów

LOTOS Jasło S.A.
spółka posiada swoją grupę
kapitałową

Jasło

Przedsiębiorstwo Poszukiwań i
Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu
„Petrobaltic” S.A.
spółka posiada swoją grupę
kapitałową

Gdańsk

UAB LOTOS Baltija

, ciężkich olejów opałowych
, benzyny
opałowych
A60, regranulatu LDPE; usługi przechowywania zapasów

80,01%

80,01%

Poszukiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego

69,00%

69,00%

Wilno, Litwa

Sprzedaż olejów silnikowych i przemysłowych na rynkach
wschodnich; usługi doradztwa dla Grupy Kapitałowej
LOTOS w zakresie prowadzenia działalności handlowej na
rynku litewskim

100,00%

100,00%

Rafineria Nafty „GLIMAR” S.A.
spółka posiada swoją grupę
kapitałową

Gorlice

Działalność usługowa (gospodarka wodno-ściekowa,
dzierżawa oraz wynajem gruntów i powierzchni
magazynowych)

91,54%

-

(3)

LOTOS Hydrokompleks
Sp. z o.o.
w likwidacji

Gorlice

Nie prowadzi działalności operacyjnej

100,00%

-

(4)

LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o.

Jasło(5)

Nie prowadzi działalności operacyjnej (6)

86,91%

86,91%(7)

RCEkoenergia
Sp. z o.o.

CzechowiceDziedzice

Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i
gazu

80,04%

80,04%

LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

CzechowiceDziedzice

80,04%

80,04%

obowiązkowych i dystrybucji paliw dla Grupy LOTOS

(2)

Spółki pośrednio zależne

Nie prowadzi działalności operacyjnej; SPV powołana do
realizacji projektu inwestycyjnego - budowy instalacji do
produkcji FAME

(8)

RCSerwis
Sp. z o.o.

CzechowiceDziedzice

Usługi hotelarsko-gastronomicznych

86,91%

86,91%

PLASTEKOL Organizacja
Odzysku S.A.

Jasło

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; towarowy transport
drogowy; gospodarka ściekami oraz wywóz i
unieszkodliwianie odpadów

53,61%

66,81%

Chemipetrol
Sp. z o.o.

Jasło

Sprzedaż chemikaliów organicznych (środków
antyzbrylających) produkowanych na zlecenie Spółki

80,01%

-

KRAK GAZ
Sp. z o.o.

Bochnia

Sprzedaż hurtowa i detaliczna LPG

100,00%

100,00%

Miliana Shipping Company Ltd.

Nikozja, Cypr

Usługi magazynowania i transportu ropy naftowej, asysty
ratowniczej i przeciwrozlewowej oraz prac
geotechnicznych

68,93%

68,93%

LOTOS Exploration and
Production Norge AS

Sandnes, Norwegia

Poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej na norweskim
szelfie kontynentalnym

100,00%

69,00%

Aphrodite Offshore Services
N.V.

Curacao, Antyle
Holenderskie

Prowadzenie działalności żeglugowej łącznie z
nabywaniem, posiadaniem, przenoszeniem prawa
własności, odnajmowaniem i dzierżawą oraz zamawianiem
budowy statków, eksploatacją statków, zawieraniem umów
czarterowych

69,00%

69,00%

Energobaltic
Sp. z o.o.

Gdańsk

Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG
oraz kondensatu gazowego

32,16%

32,16%

AB Naftos Gavyba

Gargždaj, Litwa

Operacje kapitałowe w branży naftowej

29,46%

29,46%

Przedsiębiorstwo Przeładunku
Paliw Płynnych „NAFTOPORT”
Sp. z o.o.

Gdańsk

Usługi przeładunku ropy naftowej i produktów
ropopochodnych

6,41%

8,97%

Daltrade PLC

Londyn, Wielka
Brytania

Import i dystrybucja produktów chemicznych

1,99%

-

(9)

(10)

(11)

Pozostałe podmioty

(1)

(13)

W 2008 roku spółka LOTOS Tank Sp. z o.o. wygaszała dotychczasową działalność (sprzedaż paliw silnikowych)

oraz przygotowywała się do uruchomienia nowego profilu działalności (sprzedaż paliwa lotniczego JET-A1
(2)

(12)

).

W IV kw. 2008 roku spółka LOTOS Jasło S.A. zakończyła przerób ropy naftowej.

Raport
Roczny 2008
Dnia 1 grudnia 2008 roku Grupa LOTOS zawarła z Podkarpackim Holdingiem Budowy Dróg “DROGBUD” Sp. z o.o.
(3)

umowę sprzedaży posiadanego pakietu akcji Rafinerii Nafty “GLIMAR” S.A.
(4)

Po zakończeniu procesu likwidacji, dnia 20 października 2008 roku Sąd Rejonowy w Krakowie postanowił wykreślić
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Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy
naftowej (głównie benzyny i oleje napędowe) oraz ich
sprzedaż hurtowa

Sprzedaż krajowa benzyn bezołowiowych (Pb 95, Pb 98),
paliw DYNAMIC (Pb 98, ON), olejów napędowych, lekkiego
, gazu propan-butan; zarządzanie
oleju opałowego
Słownik dostępny w wersji
siecią stacji paliw LOTOS

nie dotyczy

100,00%

Grupa LOTOS w 2008 roku
Skład Grupy Kapitałowej LOTOS

100,00%

online raportu rocznego na stronie korporacyjnej www.lotos.pl

W 2008 roku spółka LOTOS Tank Sp. z o.o. wygaszała dotychczasową działalność (sprzedaż paliw
100,00%
100,00%
; sprzedaż siarki
silnikowych) oraz
przygotowywała się do uruchomienia nowego profilu działalności (sprzedaż paliwa
lotniczego JET-A1).
Produkcja i sprzedaż olejów silnikowych, olejów
(1)

Sprzedaż hurtowa i detaliczna LPG

i
100,00%
przemysłowych, smarów;
sprzedaż
olejów bazowych
(2)
W IV
kw. 2008
roku spółka
LOTOS

plastyfikatorów

100,00%
Jasło
S.A. zakończyła przerób ropy naftowej.

1 drogowych,
grudniaasfaltów
2008 roku Grupa LOTOS zawarła z Podkarpackim Holdingiem Budowy Dróg
Produkcja i sprzedażDnia
asfaltów
modyfikowanych; sprzedaż
ciężkiego oleju
(1% i 100,00%
100,00%
“DROGBUD”
Sp.opałowego
z o.o. umowę
sprzedaży
posiadanego pakietu akcji Rafinerii Nafty “GLIMAR”
3%)
(3)

S.A.

Po zakończeniu procesu likwidacji,
dnia
20 października 2008 roku Sąd Rejonowy w Krakowie
100,00%
100,00%
postanowił wykreślić spółkę LOTOS Hydrokompleks Sp. z o.o. w likwidacji z Krajowego Rejestru
Przewozy kolejowe produktów ropopochodnych, towarów i
wagonów-cysternSądowego.
próżnych; świadczenie usług
100,00%
100,00%
(4)

Nie prowadzi działalności operacyjnej

bocznicowych

(5)

Dnia 28 maja 2008 roku Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował zmianę siedziby spółki LOTOS

Usługi w zakresie utrzymania ruchu, obsługi urządzeń i
Parkremontów,
Technologiczny
instalacji, wykonawstwa
diagnostycznoSp. z o.o. na Jasło (poprzednia siedziba Spółki mieściła się w mieście Gorlice).
-pomiarowe w branżach: mechanicznej, elektrycznej oraz
100,00%
100,00%
(6)
Od
końcadokumentowanie
grudnia 2007 roku trwa operacja zamykania działalności prowadzonej przez spółkę LOTOS
automatyki i systemów
sterowania,
warunków środowiska pracy

Park Technologiczny Sp. z o.o., w tym udziału tego podmiotu w dalszym procesie restrukturyzacji rafinerii

Usługi laboratoryjne
w zakresie:
procesowej,
w Jaśle
i wanalityki
Czechowicach-Dziedzicach,
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS. Na dzień
poboru próbek i kontroli jakości, kontroli produktów
100,00% Park
100,00%
31
grudnia
2008
roku
spółka
LOTOS
Technologiczny nie prowadziła działalności operacyjnej.
gotowych w sieci sprzedaży, analityki wody, wód gruntowych
i ścieków; wykonywanie pomiarów
(7)

Udział bezpośredni Grupy LOTOS w kapitale zakładowym spółki LOTOS Park Technologiczny
31 grudnia 2008 roku wynosił 27,45%.

Usługi ratowniczo-gaśnicze; organizowanie i prowadzenie
Sp. zopiniowanie
o.o. nadokumentacji
dzień 31p.poż.
grudnia 100,00%
2007 roku100,00%
i na dzień
działań prewencyjnych,

(8) i mienia, kontroli ruchu osobowego,
Usługi ochrony osób
W I półroczu 2008 roku spółka
LOTOS100,00%
Biopaliwa
100,00%
materiałowego i pojazdów

Sp. z o.o. finalizowała proces inwestycyjny
polegający na budowie instalacji FAME. Do końca 2008 roku trwał rozruch technologiczny w/w. instalacji
Produkcja i sprzedaż parafiny
mas
(działalnośćzniczowej,
operacyjną
spółka100,00%
LOTOS Biopaliwa
Sp. z o.o. rozpoczęła w marcu 2009 roku).
100,00%
parafinowych przemysłowych, parafiny standard, parafiny
niskozaolejonej; produkcja
i sprzedaż zniczy
(9)

W okresie maj – czerwiec 2008 roku spółka LOTOS Jasło S.A. nabyła 165 sztuk akcji spółki
„PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. W wyniku transakcji spółka LOTOS Jasło S.A. stała się
oraz sprzedaż paliwa lotniczego JET A-1
100,00%
100,00%
właścicielem 835 sztuk akcji stanowiących 83,5% w kapitale zakładowym spółki ”PLASTEKOL
Organizacja Odzysku” S.A.

Sprzedaż benzyny 95, oleju napędowego, lekkiego oleju
opałowego
(1)

(10)
Usługi magazynowania
dystrybucja
paliw
Wzapasów;
dniu 30
grudnia
2008

80,04%
80,04%
roku
spółka LOTOS
Jasło S.A. zawarła z Panem Andrzejem Dzięglewiczem,
dotychczasowym Prezesem Zarządu spółki Chemipetrol Sp. z o.o., umowę zbycia 100% udziałów spółki
Chemipetrol Sp. z o.o.

W dniu 19 maja 2008 roku rozpoczęto procedurę rejestracji podniesienia kapitału zakładowego
i objęcia przez spółkę „Petrobaltic” S.A. 32 mln szt. akcji, stanowiących 80% w kapitale zakładowym
spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS. W dniu 12 czerwca 2008 roku Grupa LOTOS
zawarła ze spółką „Petrobaltic” S.A. umowę zbycia 8 mln szt. akcji, stanowiących 20% kapitału
zakładowego w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS. W wyniku powyższych operacji
kapitałowych spółka „Petrobaltic” S.A. stała się właścicielem 100% akcji w kapitale zakładowym spółki
LOTOS Exploration and Production Norge AS.

(11)

Dnia 7 maja 2008 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Skarbu
Państwa przeciwko Grupie LOTOS i Przedsiębiorstwu Państwowemu Polska Żegluga Morska z siedzibą
w Szczecinie, na mocy którego oddalono powództwo Skarbu Państwa o stwierdzenie nieważności umowy
sprzedaży udziałów w spółce „Naftoport” Sp. z o.o.
(12)

Dnia 18 września 2008 roku Grupa LOTOS S.A. sprzedała posiadany pakiet akcji spółki Daltrade PLC
(20 tys. szt. akcji) spółce Messers Huntnews Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
(13)
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Ład korporacyjny
Grupa LOTOS stosuje zasady ładu korporacyjnego zebrane w zbiorze pod nazwą „Dobre praktyki spółek
notowanych na GPW”. Zostały one przyjęte przez radę nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych
4 lipca 2007 roku. Pełen tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie.
W 2008 roku Grupa LOTOS wydała dwa komunikaty dotyczące odstępstw od zasad zawartych w zbiorze
„Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”.

Zasady nie stosowane przez Grupę LOTOS z komentarzem
Zasada nr 1.11 z działu II
”Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: […] powzięte przez zarząd,
na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej
z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu spółki”.
Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na fakt, że Grupa LOTOS nie dysponuje informacjami
o powiązaniach członków rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi
nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka planuje wprowadzenie
procedury pozyskiwania ww. informacji, co umożliwi stosowanie tej zasady.

Zasada nr 6 z działu III
„Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i
podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków
rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15
lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej
spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego
Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie
może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za
powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu
niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do
wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu”.
Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na fakt, że Grupa LOTOS nie dysponuje informacjami
dotyczących niezależności członków rady nadzorczej. Ponadto – ze względu na obecny akcjonariat spółki
oraz jej rolę w polskim sektorze paliwowym – nie funkcjonowała w niej instytucja członków niezależnych
rady nadzorczej.
Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji dotyczącej powołania
lub uznania co najmniej dwóch członków rady nadzorczej za członków niezależnych – w rozumieniu
załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
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Zasada nr 7 z działu III
„W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu
powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym
powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach,
w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania
komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą”.
Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na brak niezależnych członków rady nadzorczej spółki,
którzy mogliby zasiadać w funkcjonującym obecnie komitecie audytu.
Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji o wejściu w skład obecnie
funkcjonującego komitetu audytu rady nadzorczej członka spełniającego kryteria niezależności zgodnie
z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Zasada nr 8 z działu III
„W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany
Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych (…)”.
Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na brak niezależnych członków rady nadzorczej,
którzy – zgodnie z załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 roku dotyczącego
roli dyrektorów niewykonawczych (…) – powinni zasiadać w funkcjonujących w spółce komitetach rady
nadzorczej.
Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji o wejściu w skład obecnie
funkcjonujących komitetów rady nadzorczej odpowiedniej ilości członków spełniających kryteria
niezależności oraz zgodności zadań i funkcjonowania ww. komitetów z wymienionym wyżej załącznikiem
I do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 roku.

Raport Roczny 2008

47

Grupa LOTOS w 2008 roku
Sytuacja finansowa i majątkowa

Sytuacja finansowa i majątkowa
Szanowni Interesariusze,
Rok 2008 stał pod znakiem nienotowanych od lat zawirowań na światowych
rynkach. Spowolnienie gospodarcze kluczowych państw świata, kryzys
globalnego sektora finansowego zmieniły reguły życia gospodarczego. W
tak globalnej branży, jaką jest branża naftowa, sytuacja ta musiała wywrzeć
swoje piętno na naszej Spółce. Drastyczny spadek cen ropy naftowej, z którym
mieliśmy do czynienia w drugiej połowie roku oraz bardzo silne wahania kursu
USD/PLN miały duży wpływ na działalność Grupy LOTOS i osiągane przez nią
wyniki finansowe.
W tych trudnych warunkach zewnętrznych Grupa LOTOS konsekwentnie realizowała założenia swojej
strategii. Utrzymaliśmy wzrostową tendencję w sprzedaży, szczególnie ważnej przy planowanym
wzroście mocy przerobowych do 10,5 mln ton rocznie. Wzrost sprzedaży został zanotowany głównie w
zakresie średnich destylatów, co jest niezwykle istotne w kontekście planowanej po zakończeniu realizacji
Programu 10+ zmiany struktury produktowej.
Realizacja Programu 10+, największego projektu inwestycyjnego Grupy LOTOS, przebiegała w 2008 roku
zgodnie z założeniami. W 2009 roku oddane zostaną do użytku pierwsze instalacje produkcyjne:
hydroodsiarczania (HDS) oraz destylacji atmosferycznej i próżniowej (CDU/VDU). Umożliwi to pod koniec
2009 roku zwiększenie przerobu ropy naftowej w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku.
Pozwoli również na uzyskanie pierwszych efektów ekonomicznych z inwestycji.
W celu zapewnienia środków na realizację Programu 10+ w czerwcu 2008 roku Grupa LOTOS podpisała
umowę kredytową z konsorcjum 17 instytucji finansowych, która wraz z zawartą pod koniec 2007 roku
umową kredytową na finansowanie zapasów Spółki zagwarantowała finansowanie tej jakże ważnej
inwestycji. Transakcja ta została uznana transakcją roku w europejskiej branży naftowej - European Oil
Deal of the Year przez prestiżowe, branżowe pismo Project Finance International należące do agencji
Thomson Reuters. Otrzymała również nagrodę European Petrochemical Deal of the Year przyznaną
przez Euromoney, wydawcę miesięcznika Project Finance Magazine.
Nasze rozważne podejście do negocjacji oraz struktura zawartej transakcji doskonale sprawdziły
się w czasie kryzysu finansowego na świecie. Dywersyfikacja ryzyka na wiele instytucji finansowych
zabezpieczyła spółkę przed trudnościami w realizacji umowy w okresie, gdy wiele instytucji borykało
się z problemami finansowymi. W związku z tym, że dolar amerykański jest dla Grupy LOTOS
podstawową walutą, w której wyrażona jest większość przychodów i kosztów Spółki, kredyt inwestycyjny
został zaciągnięty również w tej walucie. Działanie to w istotny sposób zmniejszyło ryzyko związane
z efektywnością ekonomiczną inwestycji. Sprawiło jednak, że wyniki finansowe Spółki na poziomie
działalności finansowej stały się bardzo wrażliwe na zmianę kursów walutowych.
W minionym roku, oprócz terminowej realizacji Programu 10+, Grupa LOTOS rozpoczęła realizację
planów wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W 2008 roku spółka LOTOS Norge,
wchodząca w skład Grupy Kapitałowej LOTOS nabyła 20% udziałów w projekcie wydobywczym Yme.
Rozpoczęcie produkcji, a tym samym pierwsze efekty finansowe, zaplanowano na drugą połowę 2009
roku.
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Rok 2008 był kolejnym rokiem działań zmierzających do rozwoju i intensyfikacji sprzedaży w sieci
detalicznej. Na stacjach paliw wprowadzono z sukcesem paliwa klasy premium LOTOS Dynamic oraz
wdrożono program lojalnościowy Navigator. Działania te przyniosły oczekiwany efekt zwiększenia
sprzedaży paliw na stacjach LOTOS oraz poprawiły ekonomikę segmentu detalicznego.
Dynamiczne zmiany kursu USD/PLN w 2008 roku jak również dramatyczny spadek cen ropy naftowej
na światowych rynkach spowodowały konieczność przeszacowania wartości zapasów spółki, co miało
wpływ na wynik finansowy za ubiegły rok. Należy jednak zaznaczyć, że czynniki te miały charakter
księgowy i nie wpłynęły negatywnie na płynność Spółki, utrzymywanej na wymaganym podczas inwestycji
poziomie. Gdyby nie obciążenia wynikające z przeceny zapasów, które z mocy prawa Grupa LOTOS
musi utrzymywać oraz przeszacowanie kredytów walutowych, ubiegły rok zakończyłby się szacunkowym
dodatnim wynikiem brutto na poziomie około 350 mln zł.
Pomimo trudnej sytuacji zewnętrznej oraz potężnych obciążeń finansowych Grupa LOTOS skutecznie
realizuje swoje zamierzenia inwestycyjne co w dobie dekoniunktury świadczy o jej sile finansowej i jakości
zarządzania.
Mamy nadzieję, że zakończenie największych inwestycji, realizowanych obecnie przez Grupę LOTOS,
zbiegnie się z początkiem ożywienia gospodarczego na świecie, co w naszej opinii, przyczyni się
do wzmocnienia efektów ekonomicznych realizowanej przez nas strategii.

Z poważaniem

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Grupa LOTOS S.A.
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Grupa LOTOS na giełdzie
Notowania akcji Grupy LOTOS od 1 stycznia 2008 roku do 21 kwietnia 2009 roku

Notowania akcji Grupy LOTOS, PKN Orlen, MOL oraz indeksu WIG20

Raport Roczny 2008

50

Grupa LOTOS w 2008 roku
Grupa LOTOS na giełdzie

Na otwarciu pierwszej sesji w 2008 roku kurs akcji Grupy LOTOS osiągnął poziom 44,60 zł. WIG20
otworzył się na poziomie 3 421,25 pkt. Przez pierwsze trzy tygodnie stycznia notowania spółki
wykazywały silną korelację z indeksem WIG20 i (kontynuując trend spadkowy z końca poprzedniego
roku) osiągnęły 23 stycznia minimum miesięczne na poziomie 36,70 zł. Przyczyną silnego – 22,6%
– spadku notowań akcji Grupy LOTOS w styczniu, jak i spadku wartości indeksu WIG o 13,7% w tym
miesiącu, było pogłębienie się kryzysu hipotecznego w Stanach Zjednoczonych oraz rozszerzenie jego
wpływu na instytucje finansowe.
W lutym aż do publikacji wyników za IV kwartał 2007 roku kurs akcji spółki znajdował się w trendzie
horyzontalnym. Po publikacji 28 lutego gorszych niż oczekiwane wyników finansowych spółka znalazła
się w silnym trendzie spadkowym. 10 marca powróciła do trendu bocznego, osiągając na koniec I
kwartału cenę 35,00 zł za akcję. WIG20 w tym okresie zachowywał trend boczny o niewielkim odchyleniu,
kończąc kwartał na poziomie 2 981,07 pkt.
Do 9 kwietnia zarówno notowania akcji Grupy LOTOS, jak i indeks WIG20 utrzymywały się w trendzie
horyzontalnym o niewielkiej amplitudzie wahań. Jednak obniżenie rekomendacji na akcje spółki
przez trzy domy maklerskie oraz spadki na WIG20 przyczyniły się do obniżenia notowań Grupy LOTOS
do kwietniowego minimum na poziomie 31,38 zł. Maj był kolejnym miesiącem zastoju na rynku i
zakończył się spadkiem notowań Grupy LOTOS o 1,7% w skali miesiąca. Indeks WIG20 spadł w tym
czasie o 1,8%.
Czerwiec był miesiącem silnych spadków akcji spółki i indeksu WIG20. 25 czerwca Grupa LOTOS
osiągnęła miesięczne minimum na poziomie 25,00 zł za akcję. Przyczyną pogorszenia sytuacji na
GPW były znaczne spadki na światowych rynkach kapitałowych. W wypadku spółki zostały one
pogłębione w efekcie złego przyjęcia przez rynek informacji o rozszerzeniu przez Grupę LOTOS planów
inwestycyjnych. Jednak dzięki dobrej kampanii informacyjnej (dotyczącej m.in. sukcesów w pozyskiwaniu
kredytowania na planowane inwestycje) kurs Grupy LOTOS odrobił do końca miesiąca 6,0% od
miesięcznego minimum, kończąc kwartał na poziomie 26,50 zł. Natomiast indeks WIG20 zakończył
kwartał na poziomie 2 591,09 pkt., osiągając najniższy poziom od grudnia 2005.
Lipiec 2008 roku był dla spółki miesiącem wzrostów przerywanych jednorazowymi korektami. Pozytywne
nastawienie rynku Grupa LOTOS osiągnęła dzięki podaniu informacji o znacznym zaawansowaniu
realizacji Programu 10+ i o intensyfikacji działań w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy. Ponadto
pozytywny wpływ na kurs spółki miała aprecjacja indeksu WIG20 w drugiej połowie miesiąca, wynikająca
z poprawy nastrojów na światowych rynkach kapitałowych. Od początku miesiąca kurs akcji Grupy
LOTOS wzrósł o 6,3% a WIG20 – o 7,6%.
Publikacja lepszych od oczekiwanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku nie obroniła kursu
Grupy LOTOS w sierpniu 2008. Notowania spółki spadły w ciągu tego miesiąca z 28,39 zł do 27,27 zł.
Niepewność na rynku oraz niska aktywność inwestorów w okresie wakacyjnym przyczyniły się do spadku
indeksu WIG20 o 4,4%, przy bardzo niskich obrotach.
Przez cały wrzesień notowania spółki znajdowały się w trendzie bocznym. Jednocześnie doszło do
osłabienia indeksu WIG20 (spadek o 7,7%). Miało to związek z upadkiem banku Lehman Brothers oraz
ujawnieniem problemów przez kilka dużych instytucji finansowych, działających w skali globalnej. Na
koniec III kwartału 2008 indeks WIG 20 spadł do poziomu 2 384,22 pkt.
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W październiku i listopadzie ze światowych rynków napływały informacje o pogłębiającym się kryzysie –
nie tylko w świecie finansów. Przynosiło to efekt w postaci pogłębiania się spadków indeksu WIG20. Kurs
akcji Grupy LOTOS był w październiku silnie skorelowany z indeksem WIG20, natomiast w listopadzie
oderwał się od niego i przy bardzo dużym obrocie spadł o rekordowe 36,7% w ciągu miesiąca. W
końcu listopada osiągnął poziom 12,35 zł.
Poza złymi informacjami gospodarczymi ze świata znaczny wpływ na kursy spółek paliwowych w tym
okresie miała kontynuacja zapoczątkowanych w sierpniu silnych spadków cen ropy. 20 listopada cena
baryłki ropy Brent osiągnęła poziom 47,91 USD. Wielu analityków odebrało to jako kolejny sygnał
nadchodzącej recesji, prowadzącej do pogłębiającego się spadku globalnego popytu na ropę. Ponadto
13 listopada Grupa LOTOS opublikowała słabsze od oczekiwanych wyniki finansowe, a 24 listopada
UniCredit ogłosił raport wyceniający spółkę na 0 zł.
Grudzień zakończył się wzrostem kursu akcji Grupy LOTOS o 2,1% . Wcześniej jednak kurs wykazywał
duże wahania: w pierwszej połowie miesiąca odnotował on bardzo silny wzrost związany z odbiciem
po spadkach będących wynikiem listopadowej wyceny przez UniCredit, a potem silny spadek związany
z oczekiwaniami kiepskich wyników IV kwartału 2008. Ostatecznie kurs akcji Grupy LOTOS na koniec
roku wyniósł 11,95 zł, a WIG20 osiągnął 1 789,73 pkt. Cena baryłki ropy Brent spadła w grudniu 2008
do rekordowo niskiego poziomu 38,73 USD.
Styczeń 2009 roku był miesiącem bardzo silnego przeszacowania akcji Grupy LOTOS. W ciągu miesiąca
kursu spadł o 37,3%. Doprowadziło to do osiągnięcia historycznego minimum na poziomie 7,25 zł
2 lutego 2009). Obniżka kursu akcji wynikała ze znacznego osłabienia złotego oraz z postrzeganej
dużej ekspozycji walutowej spółki z tytułu zaciągniętych kredytów walutowych. Ponadto na kurs istotnie
wpłynęło obniżenie rekomendacji Deutsche Banku do poziomu 7,0 zł oraz pogłębienie światowej recesji,
przekładające się na spadek indeksu WIG20 o 15,0%.
Od 3 lutego 2009 roku kurs akcji Grupy LOTOS wszedł w silny trend wzrostowy o słabej korelacji z
WIG20. Pozytywne nastawienie inwestorów do akcji Grupy LOTOS było wynikiem przedstawienia
przez spółkę pakietu antykryzysowego oraz opublikowanie informacji rozwiewających spekulacje na
temat jej problemów z płynnością. W ciągu miesiąca kurs akcji Grupy LOTOS wzrósł o 47,7% – do
poziomu 10,71 zł. Natomiast dla indeksu WIG20 luty był kolejnym miesiącem przecen, wynikających z
pogłębiającego się spadku zaufania do regionu CEE. Od początku 2009 roku WIG20 wykazywał silną
korelację z kursem złotego, który 17 lutego osiągnął rekordowo niski poziom 4,92 zł za euro.
Marzec był dla Grupy LOTOS miesiącem rekordowych wzrostów. Od 2 do 25 marca 2009 roku kurs akcji
spółki wzrósł o 30,8%, osiągając poziom 13,95 zł. Głównymi czynnikami silnego wzrostu wyceny akcji
spółki była aprecjacja złotego i wynikające z niej umocnienie indeksu WIG, podanie przez Skarb Państwa
informacji o przewidywanym w przyszłości przejęciu obowiązku utrzymywania rezerw paliwowych
przez odpowiednią agendę Skarbu Państwa, a także rynkowe oczekiwania na silny wzrost cen ropy.
W 2008 roku i na początku 2009 roku kurs akcji LOTOS zachowywał silną korelację z indeksami WIG20
i WIG-Paliwa. Jednak w całym okresie tracił więcej na wartości. Najbardziej widoczne było to między
początkiem listopada a początkiem lutego, kiedy w wyniku szeregu zdarzeń (negatywna rekomendacja
UniCredit czy rynkowe spekulacje na temat braku płynności) zniżkował o 72,87% wartości.
Od początku stycznia 2008 do 25 marca 2009 roku spółka straciła 68,72% wartości, osiągając cenę
13,95 zł za akcję. Indeks WIG20 obniżył się w tym okresie o 52,59%, do poziomu 1 622,11 pkt. 3 lutego
2009 roku kurs akcji spółki wyszedł z długoterminowego trendu spadkowego, zyskując w ciągu 37 dni
aż 92,4%.
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Czynniki ryzyka i zagrożenia
Działalność Grupy LOTOS podobnie jak innych podmiotów działających w branży paliwowej narażona
jest na ryzyka zewnętrzne związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie.
Są to przede wszystkim ryzyka związane ze zmiennością stóp procentowych i kursów wymiany walut,
zmiennością cen surowców i osiąganych marż rafinacyjnych, ryzyka cen uprawnień do emisji CO2, a
także ryzyka związane z dostępnością do surowców oraz źródeł finansowania.
Duży wpływ na działalność spółki mają także ryzyka związane ze zmiennością regulacji prawnych,
a zwłaszcza ze zmianami i interpretacjami prawa podatkowego, zmiany w polityce państwa oraz
wynikające z tego zmiany celów strategicznych.
Z punktu widzenia prowadzenia działalności istotne jest także ryzyko utraty płynności oraz ryzyko
kredytowe związane z transakcjami finansowymi i handlowymi.
Z działalnością operacyjną Grupy wiążą się także:
●● ryzyka środowiskowe – ryzyko braku dostatecznej liczby uprawnień do emisji CO2, ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (skutkujące ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do powietrza, wód i/lub gruntu) oraz ryzyko niespełnienia wymogów przepisów prawa środowiskowego
(krajowego i wspólnotowego),
●● ryzyka procesowo-techniczne – dotyczące zwłaszcza zagrożeń związanych z przerabianymi
substancjami, stosowanymi procesami technologicznymi, użytkowanymi aparatami i urządzeniami,
a także warunkami operacyjnymi związanymi m.in. z parametrami wysokich ciśnień i temperatur,
●● ryzyka zdrowotne – dotyczące narażenia pracowników na oddziaływanie czynników niebezpiecznych i uciążliwych, związanych z wykonywaną pracą i bliskością prowadzonych procesów technologicznych, co w konsekwencji może prowadzić do wypadków przy pracy czy chorób zawodowych.
Z punktu widzenia strategii rozwoju Grupy Kapitałowej LOTOS w dobie globalnego kryzysu, dużej
zmienności cen surowców i produktów naftowych oraz kursów walut najistotniejsze jest terminowe
ukończenie inwestycji Programu 10+ oraz uzyskanie dostępu do własnych złóż ropy naftowej, a także
wzmocnienie pozycji rynkowej i zwiększenie efektywności sprzedaży.
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Kluczowe ryzyka w poszczególnych obszarach działalności
Ryzyka związane z realizacją Programu 10+
Realizacja Programu 10+ niesie za sobą wiele ryzyk, charakterystycznych dla dużych projektów
inwestycyjnych. Niezależnie jednak od typowych zagrożeń związanych z kosztami i terminowością,
a także zapewnieniem odpowiedniej jakości i wymogów bezpieczeństwa w roku 2009 mogą pojawiać się
również inne zjawiska wynikające ze światowego kryzysu finansowo-gospodarczego.
Należą do nich między innymi:
●● dostarczenie/zamontowanie wadliwych urządzeń i materiałów, pociągające za sobą konieczność
napraw i wymian, wzrost kosztów i opóźnienia,
●● nieterminowe dostawy maszyn i urządzeń spowodowane trudnościami gospodarczymi poddostawców,
●● systematyczny i postępujący wzrost cen materiałów i usług,
●● upadek (bankructwo) podwykonawców, spowodowany różnymi zjawiskami wywołanymi kryzysem
światowym – skutkujący opóźnieniem w realizacji inwestycji, przepadkiem wpłat i koniecznością
zakupu dodatkowych materiałów,
●● niedobór siły roboczej na polskim rynku, skutkujący niskim tempem realizacji prac i opóźnieniami
w przekazaniu obiektów do eksploatacji,
●● awarie budowlane spowodowane trudnymi warunkami realizacji prac lub nieprzestrzeganiem procedur – skutkujące wstrzymaniem prac oraz opóźnieniem i przekroczeniem budżetu,
●● nieosiągnięcie pełnych parametrów procesowych uruchamianych instalacji z powodu ukrytych
wad projektowych – skutkujące dodatkowymi kosztami doprowadzenia instalacji do podstawowych
parametrów projektowych bądź utraconymi zyskami,
●● wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych – skutkujące opóźnieniami i uszkodzeniami zainstalowanych urządzeń,
●● protesty i zastrzeżenia osób lub instytucji zewnętrznych, spowodowane np. oddziaływaniem inwestycji na środowisko/otoczenie – skutkujące wstrzymaniem prac i opóźnieniami bądź wstrzymaniem
decyzji administracyjnych,
●● wypadki spowodowane trudnymi warunkami pracy lub dużym natężeniem prac na tym samym terenie lub nieprzestrzeganiem zasad BHP,
●● okresowe wstrzymanie kredytowania – skutkujące wstrzymaniem prac z powodu braku środków.

Ryzyka związane z działalnością poszukiwawczo-wydobywczą
Z uwagi na światowe spowolnienie gospodarcze strategia rozwoju segmentu poszukiwań i wydobycia
ropy naftowej oraz plany jej realizacji mogą zostać zweryfikowane z uwagi na konieczność ich
dostosowania do warunków funkcjonowania gospodarki.
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Jako potencjalne ryzyka w obszarze poszukiwań i wydobycia wskazać można:
●● ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego,
●● zmienność warunków rynkowych w zakresie cen ropy oraz kursów dolara amerykańskiego i euro,
●● ograniczoną dostępność narzędzi wiertniczych i platform,
●● wzrost cen: usług serwisowych, prac wiertniczych, urządzeń technologicznych,
●● niskie efekty prac poszukiwawczych (udokumentowane zasoby węglowodorów niższe od prognoz),
●● ryzyka eksploatacyjne, związane z wydobyciem węglowodorów,
●● niską skuteczność działalności pomocniczej, wspierającej procesy wydobywcze.
Jednocześnie należy podkreślić, iż w obszarze działalności poszukiwawczo-wydobywczej na bieżąco
podejmowane są działania prewencyjne polegające między innymi na stałym monitoringu rynku,
dążeniu do podniesienia wartości aktywów spółki Petrobaltic, bieżącej ocenie realizowanych projektów
oraz podejmowaniu decyzji na podstawie wcześniejszych analiz geologiczno-zasobowych.

Ryzyka związane z zapewnieniem surowców
W 2008 roku w Grupie LOTOS. kontynuowano działania związane z przyjętą strategią dywersyfikacji
dostaw ropy naftowej, koncentrując się na dwóch najważniejszych aspektach tego celu strategicznego:
●● bezpieczeństwie dostaw ropy naftowej: udrożnieniu alternatywnego kanału dostaw ropy naftowej
poprzez stałą obecność na międzynarodowym rynku ropy, regularne kontraktowanie dostaw różnych gatunków ropy z morza – z jednoczesnym stworzeniem możliwości radykalnego zwiększenia
ich udziału w całości dostaw ropy do rafinerii w przypadku zagrożenia ciągłości dostaw z kierunku
podstawowego.
●● poprawie konkurencyjności – poprzez pełne wykorzystanie lokalizacji rafinerii w Gdańsku (rafineria
nadmorska) i możliwość otrzymywania dostaw surowca przez dwa niezależne od siebie kanały:
ropy rosyjskiej poprzez rurociąg „Przyjaźń” oraz różnych gatunków ropy dostępnej poprzez Naftoport . Odpowiedni dobór gatunków rop wynika z prowadzonej w sposób ciągły optymalizacji).

Ryzyka w obszarze sprzedaży
Otoczenie makroekonomiczne, w którym działa Grupa LOTOS, wywiera istotny wpływ na sprzedaż
jej produktów – zwłaszcza w sytuacji obecnego spowolnienia gospodarczego. W czasie kryzysu
gospodarczego szczególnego znaczenia nabiera wiarygodność i płynność kontrahentów bezpośrednich,
która z kolei zależy od płynności ich płatników. Dlatego tak ważna jest polityka zabezpieczania transakcji
i kontroli należności.
Zakres stosowania zasad zabezpieczeń handlowych oraz bieżąca i przyszła kondycja podmiotów
rynkowych będzie zależeć głównie od polityki instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Zaostrzenie
polityki kredytowej może powodować ograniczenie lub brak dostępu do zabezpieczeń transakcji
handlowych, takich jak gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, akredytywy jak również kredyty
obrotowe i inwestycyjne.
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Do kluczowych ryzyk w działalności handlowej Grupy Kapitałowej LOTOS w roku 2008, jak również
pośrednio w roku 2009, należy więc zaliczyć:
●● spadek popytu na paliwa i inne produkty naftowe w wyniku ogólnoświatowej recesji gospodarczej –
czego skutkiem jest niższy od zakładanego wzrost sprzedaży,
●● pojawienie się nowych importerów produktów naftowych z różnych kierunków geograficznych,
prowadzących agresywną politykę cenową,
●● agresywną politykę cenową konkurencji,
●● spadek tranzytu towarów przez Polskę,
●● zmniejszenie liczby połączeń lotniczych na świecie,
●● spadek realizowanych kontraktów drogowych oraz przedłużające się procedury przetargowe
dotyczące realizacji inwestycji drogowych,
●● zmniejszenie się ruchu statków w portach polskich, w związku ze spadkiem eksportu/importu,
●● rozwój rynku paliw alternatywnych.

Ryzyka związane z finansowaniem działalności
Pod koniec 2008 roku Grupa LOTOS podpisała umowy na finansowanie Programu 10+. Kredyt
na finansowanie Programu 10+ jest kredytem długoterminowym, uczestniczy w nim łącznie 17
renomowanych instytucji finansowych. Spłacanie kredytu inwestycyjnego rozpocznie się w roku 2011 i
potrwa do 2021 roku. Zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego na finansowanie Programu 10+ obejmują
jedynie aktywa i przepływy rafinerii w Gdańsku. Nie obejmują natomiast aktywów oraz przepływów
związanych z działalnością wydobywczą, siecią stacji paliw oraz innych aktywów zlokalizowanych poza
rafinerią w Gdańsku, jak również akcji Grupy LOTOS oraz spółek zależnych. Ponadto spółka korzysta z
finansowania krótkoterminowego.
Projekty wydobywcze były w roku 2008 finansowane ze środków własnych spółki Petrobaltic.
W obszarze finansowania jako potencjalne ryzyka wymienić można:
●● Ryzyko ograniczenia dostępu do finansowania – zarówno inwestycji, jak i finansowania
obrotowego.
W tym obszarze występuje potencjalne ryzyko związane z ewentualnym brakiem płynności na rynku bankowym i problemami banków z dostarczaniem środków zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. Kolejne potencjalne ryzyko związane jest z ewentualnością niewywiązania się
przez Grupę LOTOS z zobowiązań zawartych w umowie kredytowej, co skutkowałoby zawieszeniem dostępu do środków kredytowych.
Powyższe ryzyko jest rozproszone dzięki temu, że w finansowaniu inwestycji Programu 10+
uczestniczy kilkanaście banków. Ponadto sytuacja poszczególnych banków uczestniczących
w finansowaniu jest na bieżąco monitorowana przez Biuro Finansowania Inwestycji, na podstawie
ogólnodostępnych informacji. Dotychczas nie stwierdzono znaczącego zagrożenia dla dalszego
niezakłóconego wykorzystywania kredytów. Jednocześnie Grupa LOTOS stara się na bieżąco
wypełniać zarówno obowiązki informacyjne, jak i wszystkie inne wymogi stawiane przez banki
w związku z finansowaniem.
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●● Ryzyko związane z zapewnieniem 40% wkładu własnego, wygenerowanego z operacyjnych
przepływów pieniężnych, oraz ryzyko niewypełnienia warunków zawieszających wypłatę transzy
zgodnie z zapisami umów kredytowych.
Ryzyko istnieje w przypadku istotnego pogorszenia się płynności.
●● Ryzyko utrzymania odpowiedniego wskaźnika kwoty wykorzystanego kredytu do wartości zastawionych zapasów.
Kredyt na finansowanie zapasów przewiduje utrzymywanie przez Grupę LOTOS odpowiedniego
wskaźnika kwoty wykorzystanego kredytu do wartości zastawionych zapasów (zabezpieczenia
kredytu). Przy obniżających się cenach ropy naftowej i produktów rafineryjnych istnieje potencjalne ryzyko wzrostu tego wskaźnika powyżej ustalonego maksymalnego limitu, który spowoduje
konieczność spłaty części kredytu. W takim przypadku spłacona część kredytu będzie dostępna
do ponownego wykorzystania dopiero po wzroście wartości zapasów utrzymywanych
przez Grupę LOTOS.
●● Ryzyko wzrostu kosztów kredytu lub pogorszenia warunków finansowania.
Jest to ryzyko związane ze spowolnieniem gospodarczym i skłonnością banków do ograniczania
finansowania.

Ryzyka związane ze zmianami i interpretacjami prawa podatkowego
Grupa LOTOS prowadzi działalność gospodarcza w otoczeniu prawnym, w którym występują częste
zmiany przepisów podatkowych. Nowe regulacje oraz zmiany sposobu stosowania przepisów już
obowiązujących wpływają na sposób prowadzenia działalności przez Grupę LOTOS oraz na rodzaj
podejmowanych działań, a także na wielkość zobowiązań podatkowych. W związku z licznymi zmianami
przepisów zostały wdrożone wewnętrzne procedury, których celem jest przestrzeganie wymogów prawa
oraz identyfikacja i minimalizacja ryzyka podatkowego, a także jego wpływu na sprawozdania finansowe
Grupy LOTOS. Jednocześnie zmiany przepisów prawa są na bieżąco monitorowane, co pozwala na
odpowiednie dostosowanie wewnętrznych systemów rozliczeń podatkowych.
Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Informatycznemu mySAP.com udało się zminimalizować ryzyka
powstawania błędów w toku wykonywania operacji księgowych oraz oszczędzić czas i koszty poprzez
automatyzację przetwarzania danych. Istotnym czynnikiem wpływającym na ryzyko podatkowe jest
również poziom przygotowania pracowników odpowiedzialnych za podatkowe rozliczenia. Grupa LOTOS
zatrudnia doświadczony zespół pracowników dysponujący specjalistyczną wiedzą z zakresu prawa
podatkowego.
W branży paliwowej największe ryzyka podatkowe, ze względu na wysokość kwoty zobowiązania
podatkowego oraz skomplikowanie rozwiązania prawne niesie podatek akcyzowy.
Analiza ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie 1 marca 2009 roku, oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy, pozwala na stwierdzenie, iż krajowe przepisy podatkowe dotyczące
akcyzy charakteryzują się znacznym skomplikowaniem i szczegółowością. Ponadto różne organy
podatkowe stosują odmienne interpretacje tych samych przepisów, a nie ma możliwości ustanowienia ich
jednoznacznych interpretacji. Powoduje to powstanie permanentnego ryzyka związanego z możliwością
zakwestionowania przez organy podatkowe prawidłowości rozliczania podatku akcyzowego przy
dokonanych transakcjach.
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Biorąc powyższe pod uwagę, do głównych obszarów ryzyka podatkowego w zakresie akcyzy zaliczyć
można:
●● stosowanie zwolnienia z akcyzy paliw żeglugowych sprzedawanych przez Grupę LOTOS,
●● konieczność uzyskania, przez wszystkich kontrahentów Grupy LOTOS zezwoleń na obrót (zakup,
pośrednictwo) wyrobami zwolnionymi z akcyzy ze względu ich na przeznaczenie,
●● wprowadzenie nowych zasad obrotu (znaczne sformalizowanie procedur) z wykorzystaniem
tzw. baz zewnętrznych, będących usługowymi składami podatkowymi prowadzonymi przez inne
podmioty gospodarcze,
●● stosowanie ulgi biokomponentowej w związku z produkcyjnym wykorzystywaniem biokomponentów przez Grupę LOTOS.

Ryzyka prawne o charakterze strategicznym
W ramach prowadzonych analiz strategicznych Grupa LOTOS współpracuje z organami administracji
państwowej, odpowiedzialnymi za tworzenie i realizację strategii rządu dla sektora naftowego. Właściwe
ministerstwa są na bieżąco informowane o postępie realizacji założeń rządowej strategii oraz o
postulowanych kierunkach rozwoju polskiego sektora naftowego. Na bieżąco monitorowany jest również
stan legislacji polskiej oraz europejskiej w zakresie dotyczącym sektora naftowego, opracowywane są
także opinie na temat projektowanych oraz obowiązujących aktów prawnych, zwłaszcza w zakresie
przepisów dotyczących zapasów obowiązkowych ropy i paliw oraz biokomponentów i biopaliw.

Ryzyko zaostrzenia wymagań jakościowych dla produktów naftowych
Grupa LOTOS na bieżąco monitoruje projekty nowych norm i rozporządzeń mających wpływ na
działalność produkcyjną i handlową. Źródłem informacji na temat przyszłych zmian dotyczących
wymagań jakościowych jest Komitet Techniczny 222 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do
spraw przetworów naftowych i cieczy eksploatacyjnych. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w pracach
podkomitetów wchodzących w skład Komitetu Technicznego 222 Grupa LOTOS ma możliwość
opiniowania projektów norm europejskich jeszcze w fazie ich powstawania.
Dodatkowy wpływ na poziom wymagań jakościowych, zwłaszcza dla paliw silnikowych, Grupa LOTOS
uzyskuje dzięki uczestnictwu w stowarzyszeniu branżowym Polska Organizacja Przemysłu i Handlu
Naftowego. Uczestnictwo w powyższym pracach znacząco ogranicza ryzyka w zakresie nieterminowego
dostosowania się do przyszłych standardów jakościowych w obszarze produktów naftowych. W roku
2009 nie przewiduje się zmian norm lub przepisów prawnych zaostrzających dotychczasowe wymagania
dla produktów naftowych, a zwłaszcza paliw silnikowych.

Ryzyka środowiskowe, ryzyka procesowo–techniczne, ryzyka zdrowotne
W celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych, w tym także
chorób zawodowych i niekorzystnych skutków zdrowotnych, związanych z pracą wykonywaną przez
pracowników Grupy LOTOS, szczególną rangę nadaje się inicjatywom i działaniom profilaktycznym.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi, w spółce
systematycznie identyfikuje się zagrożenia na stanowiskach pracy i ocenia ryzyko zawodowe związane
z występowaniem w środowisku pracy m.in.: hałasu, wibracji, substancji chemicznych i biologicznych,
uciążliwości związanych z pracą na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zagrożeń
wybuchami, a także wynikających z niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń,.
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Stosowane powszechnie środki i zabezpieczenia w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, ukierunkowane są
m.in. na minimalizację ryzyka procesowo-technicznego i zdrowotnego.
Grupa LOTOS od wielu lat wykorzystuje w procesach produkcyjnych technologie i urządzenia spełniające
kryteria najlepszych dostępnych technik (BAT – ang. Best Available Techniques). Instalacje procesowe
są wyposażane w odpowiednie systemy bezpieczeństwa i ochrony, w tym oprócz. technik BAT, w
wielowarstwowe systemy zabezpieczeń (tj. warstwy zapobiegania, ochrony i przeciwdziałania).
Przedmiotem szczególnej troski są także wymogi proceduralne dotyczące zaznajomienia pracowników
z zasadami postępowania, m.in. z urządzeniami i aparatami o skomplikowanym działaniu czy
użytkowanymi substancjami niebezpiecznymi. Zasady i wymogi systemowe w tym zakresie, w
szczególności przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpiecznego postępowania i
wykonywania prac, są bardzo rygorystycznie kontrolowane i egzekwowane.

Ryzyka związane z brakiem dostatecznych uprawnień do emisji CO2
Ryzyko to dotyczy już istniejących instalacji oraz ewentualności nieuzyskania niezbędnych uprawnień
dla instalacji nowych bądź istotnie zmienionych (w których wzrasta emisja dwutlenku węgla).
1 lipca 2008 roku dokonano podziału i opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów o nazwie Krajowy
Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 we wspólnotowym systemie
handlu uprawnieniami do emisji dla instalacji istniejących i zmienianych (Dz.U. Nr 202 poz.1248). Zgodnie
z obowiązującym prawem ww. uprawnienia na drugi okres rozliczeniowy (2008-2012) zostały rozdzielone
bezpłatnie dla wszystkich instalacji objętych systemem handlu emisjami.
Zgodnie z tym podziałem oraz bazując na:
●● formalnie rozliczonym pierwszym roku KPRU II (2008 r.) oraz
●● prognozach emisji do 2012 roku,
nie przewiduje się braków uprawnień do emisji dla istniejących instalacji.
Potrzeba dodatkowych uprawnień pojawi się w drugiej połowie 2009 roku. Grupa LOTOS ma duże
szanse na pozyskanie dodatkowych uprawnień związanych z realizacją Programu 10+. Pewnym
zagrożeniem jest natomiast brak ustalonych zasad uzyskiwania tych uprawnień.
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W trosce o szeroko pojęte bezpieczeństwo funkcjonowania Grupa LOTOS zarządza głównymi rodzajami
ryzyka. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są ryzyka o charakterze finansowym i rynkowym.
Ryzyka o charakterze finansowym i rynkowym zarządzane są przez Komitet ds. Zarządzania
Ryzykiem Finansowym. Jest on odpowiedzialny za nadzór oraz koordynację procesu zarządzania
ryzykiem finansowym w Grupie LOTOS. Głównym celem działań w tym zakresie jest maksymalizacja
wyniku na zarządzaniu ryzykiem rynkowym przy założonym poziomie ryzyka, stabilizacja przepływów
pieniężnych, zapewnienie krótkoterminowej płynności finansowej oraz wsparcie przedsięwzięć
mających na celu organizację finansowania działalności inwestycyjnej.
Szczególne znaczenie dla funkcjonowania Grupy LOTOS ma zarządzanie ryzykiem cen surowców
i produktów naftowych. Koncepcja zarządzania ryzykiem cen surowców i produktów naftowych
obejmuje okres do końca 2010 roku, co jest zbieżne z horyzontem realizacji Programu 10+.
Ponadto przedmiotem prac ww. Komitetu jest zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji
dwutlenku węgla (CO2), które odbywa się zgodnie z założeniami zawartymi w „Strategii zarządzania
ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 w Grupie LOTOS S.A.” i zgodnie z poszczególnymi fazami
Protokołu z Kioto obecnie obejmuje horyzont zarządzania do końca 2012 roku.
Zarządzanie ryzykiem walutowym odbywa się zgodnie z założeniami zawartymi w „Strategii
zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie LOTOS S.A.”, a horyzont zarządzania jest wyznaczany
przez poszczególne lata budżetowe.
Naturalną walutą rynku, na którym działa Grupa LOTOS, jest dolar amerykański (USD). Waluta ta
jest używana w kwotowaniach cen rynkowych ropy i produktów naftowych. W związku z tym z tytułu
działalności operacyjnej Grupa LOTOS ma strukturalnie długą pozycję w USD. Z tego też względu
uznano, że najwłaściwszą walutą do zaciągania i spłaty długoterminowych kredytów
na finansowanie Programu 10+ jest USD.
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – wynika z przewidywanego harmonogramu ciągnięć
i spłat kredytu na finansowanie zapasów i finansowanie Programu 10+. Ryzyko stopy procentowej
dotyczy wysokości odsetek ustalanych na podstawie zmiennej stopy LIBOR USD.
Zarządzania ryzykiem płynności w Grupie polega na monitorowaniu prognozowanych przepływów
pieniężnych, a następnie dopasowywaniu zapadalności aktywów i pasywów, analizie kapitału
obrotowego i utrzymywaniu dostępu do różnych źródeł finansowania.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym partnerów transakcji finansowych odbywa się poprzez
bieżący monitoring ekspozycji kredytowej w stosunku do przyznanych limitów. Partnerzy transakcji
muszą posiadać odpowiedni rating przyznany przez wiodące agencje ratingowe bądź posiadać
gwarancje instytucji spełniających wymóg minimalnego ratingu. Grupa LOTOS zawiera transakcje
finansowe z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej.
W zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym partnerów transakcji niefinansowych
Grupa LOTOS poddaje wszystkich klientów, którzy wnioskują o przyznanie kredytów kupieckich,
procedurom weryfikacji ich wiarygodności finansowej. W zależności oceny tej wiarygodności
przyznawane są odpowiednie limity. Kwestie oceny kontrahentów oraz przyznawania im limitów są
rozstrzygane przez powołany na początku 2009 roku Komitet Kredytowy.
Szczegółowe zasady zarządzania ryzykiem finansowym zostały przedstawione w części dotyczącej
danych finansowych.
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W 2008 roku Grupa LOTOS. rozpoczęła prace przygotowawcze do wdrożenia Zintegrowanego
Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, którego celem jest kontrola i integracja zarządzania ryzykiem w
poszczególnych obszarach działalności Grupy Kapitałowej LOTOS. Z weryfikowano stan zarządzania
ryzykiem w poszczególnych obszarach oraz przeprowadzono warsztaty dla kadry kierowniczej,
poświęcone tematyce zarządzania ryzykiem. Wdrożenie systemu Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem
Kapitałowym ma na celu stworzenie w Grupie Kapitałowej LOTOS jednego centrum informacji o
kluczowych ryzykach i ujednolicenie metod zarządzania ryzykami. Prace wdrożeniowe przewidziane na
lata 2009 i 2010 będą prowadzone przez Biuro Strategii. Kluczowe decyzje dotyczące zidentyfikowanych
ryzyk oraz zasad postępowania z ryzykami będą rozstrzygane przez Komitet Strategii.
W Grupie LOTOS funkcjonuje ponadto audyt wewnętrzny, który prowadzi niezależne i obiektywne oceny
systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, a także analizy procesów biznesowych. Biuro
Audytu przygotowuje sprawozdania półroczne i roczne dla Zarządu i Komitetu Audytu przy Radzie
Nadzorczej. Sprawozdania te podsumowania i wnioski ze zrealizowanych zadań audytowych oraz
informacje na temat stopnia wdrożenia rekomendacji.
	W związku z obecną sytuacją makroekonomiczną spowodowaną globalnym
spowolnieniem światowej gospodarki Zarząd Grupy LOTOS podjął decyzję o
zintensyfikowaniu działań, które służą zapewnieniu płynności spółki. Wprowadzony
na początku 2009 roku pakiet antykryzysowy ma na celu uzyskanie oszczędności
skutkujących znaczącą poprawą przepływów pieniężnych.
	Zasady i instrumenty zarządzania ryzykiem finansowym oraz wpływ najistotniejszych
czynników ryzyka na kształtowanie się poszczególnych pozycji wyników finansowych
zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w części
“Dodatkowe informacje i objaśnienia”.
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Systemy zarządzania
Realizacja misji Grupy LOTOS oraz osiągnięcie celów strategicznych i zapewnienie stabilnego
wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy wymaga zarządzania zgodnego z najnowszymi światowymi
standardami, z jednoznacznie zdefiniowanymi uprawnieniami, wynikającą z nich odpowiedzialnością oraz
skuteczną komunikacją.
Grupa LOTOS określa standardy zarządcze obowiązujące we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej
LOTOS oraz nadzoruje proces ich wdrażania, opierając się na następujących zasadach zarządzania:
1. O
 rientacja na klienta – działania Grupy Kapitałowej LOTOS ukierunkowane są na
profesjonalną obsługę klienta oraz poznanie jego obecnych i przyszłych potrzeb, tak by
móc spełnić jego wymagania oraz oferować produkty i usługi o jakości przewyższającej
oczekiwania klienta.
2.Przywództwo – menedżerowie Grupy Kapitałowej LOTOS ustalają cele, kierunek działania
oraz tworzą i utrzymują środowisko wewnętrzne, w którym pracownicy mogą angażować się
w osiąganie celów zgodnie z wdrożonym Kodeksem Menedżera Grupy Kapitałowej LOTOS.
3. Z
 aangażowanie ludzi – pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS na wszystkich szczeblach
są istotą organizacji i jej głównym kapitałem. Zaangażowanie pracowników pozwala na
wykorzystanie ich zdolności dla dobra organizacji.
4. P
 odejście procesowe – w Grupie LOTOS i jej spółkach zależnych zidentyfikowano procesy
i wyznaczono ich właścicieli, którzy na bieżąco monitorują przebieg procesów, stosując
ustalone mierniki. Wyniki analiz przedstawiane są Zarządowi spółki podczas cyklicznych debat.
5.Systemowe podejście – w Grupie Kapitałowej LOTOS identyfikuje się procesy i zarządza
wzajemnie powiązanymi procesami jako systemem, co przyczynia się do zwiększenia
skuteczności i efektywności w osiąganiu celów.
6. Ciągłe doskonalenie funkcjonowania – stanowi stały cel Grupy Kapitałowej LOTOS.
7. P
 odejmowanie decyzji na podstawie faktów – skuteczne decyzje podejmowane są na
podstawie analizy danych i wiarygodnych informacji, otrzymywanych dzięki wdrożonemu
systemowi raportowania.
8. K
 orzystne powiązania z dostawcami – Grupa Kapitałowa LOTOS wykorzystuje w codziennej
działalności fakt, że organizacja i jej dostawcy są od siebie zależni, a korzystne powiązania
zwiększają zdolność obu stron do tworzenia wartości.
Standardy te stosuje się nie tylko w spółkach posiadających certyfikaty systemów zarządzania, czyli
w LOTOS Asfalt, LOTOS Gaz, LOTOS Lab, LOTOS Kolej, LOTOS Parafiny, LOTOS Ochrona, LOTOS
Straż, LOTOS Serwis, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, Petrobaltic, a także w pozostałych spółkach zależnych
Grupy LOTOS.
Istotnym elementem skutecznego utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania jest właściwa
komunikacja. W Grupie LOTOS odbywają się spotkania, na których omawia się funkcjonowanie
systemów zarządzania w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS oraz określa kierunki działań i rozwoju
w kolejnych latach. Stanowią one okazję do wymiany doświadczeń i informacji o dobrych praktykach,
przedstawienia istotnych zmian w realizowanych procesach oraz planów rozwojowych. Jednym z
najważniejszych celów spotkań jest omawianie pojawiających się problemów i poszukiwanie wspólnych
rozwiązań.
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W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS wdrożono w niej skuteczny
system raportowania. Jednym z elementów tego systemu jest cykliczne informowanie o postępie w
realizacji zadań oraz o podejmowanych decyzjach. Kolejny element systemu to przygotowywanie i
przekazywanie analiz/informacji pozwalających na wczesną identyfikację niekorzystnych tendencji/
zdarzeń, które mogą zaburzyć harmonogram realizacji strategii, w tym rozwój Grupy Kapitałowej LOTOS.
Wczesna identyfikacja umożliwia szybką reakcję na te zagrożenia. System obejmuje też natychmiastowe
informowanie o zaobserwowanych zdarzeniach, mogących zaburzyć bezpieczne funkcjonowanie Grupy
LOTOS i pozwala na natychmiastową reakcję Zarządu.
W Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje i podlega ciągłemu doskonaleniu Portal Zintegrowanego
Systemu Zarządzania (ZSZ). Zapewnia on sprawne rozpowszechnianie i łatwy dostęp do obowiązującej
dokumentacji, w tym wymagań prawnych. Zamieszczane są w nim wszelkie dokumenty, do których
dostęp mają pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS, zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Służy on także
wspieraniu działań w sferze ochrony środowiska – oprócz rejestru wymagań prawnych, prowadzona jest
w nim dokumentacja gospodarki odpadami czy raportowania środowiskowego. Portal obejmuje także
inne obszary funkcjonowania, np. zgłaszanie zdarzeń awaryjnych, rejestr pełnomocnictw i raportów
obowiązujących w spółce. Funkcjonalność Portalu ZSZ jest stale udoskonalana i poszerzana o nowe
aplikacje.

Kodeksy i normy postępowania,wewnętrzne wzorce zachowań
W celu dalszego ujednolicania standardów zarządczych i etycznych zaktualizowano pod koniec 2008
roku obowiązujące w Grupie Kapitałowej LOTOS: Dekalog Korporacyjny, Kodeks postępowania
pracownika oraz Kodeks Menedżera Grupy Kapitałowej LOTOS.
Dekalog Korporacyjny
stanowi wyraz wartości i zasad uznawanych przez Zarząd Grupy LOTOS za kluczowe dla całej Grupy
Kapitałowej LOTOS. Zasady te dotyczą zarówno działalności biznesowej, jak i relacji międzyludzkich.
Obejmują one m.in. dążenie do ciągłego rozwoju i ekonomicznej ekspansji w obszarze zainteresowań
strategicznych.
Dekalog wskazuje na konieczność kierowania się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i
zrównoważonego rozwoju przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Ponadto akcentuje potrzebę
stałego rozwoju pracowników, promuje efektywną komunikację, zaangażowanie pracowników oraz
partnerskie relacje.
Kodeks postępowania pracownika
Postanowienia kodeksu potwierdzają przyjęte w organizacji zasady i są przewodnikiem dla pracowników
Grupy Kapitałowej LOTOS oraz jej partnerów biznesowych. Obowiązuje on także niezależne osoby
trzecie, działające w imieniu spółek Grupy Kapitałowej, w przypadku gdy spółka odpowiada za ich
postępowanie. Kodeks postępowania pracownika ma zapewniać stosowanie najwyższych standardów
etyki zawodowej i osobistej.
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Kodeks odnosi się w szczególności do uczciwości i etyki zawodowej, dbałości o interesy
Grupy Kapitałowej LOTOS, postawy pracownika wobec wykonywanych zadań, relacji między
współpracownikami oraz rzetelności i przejrzystości postępowania w relacjach z klientami i partnerami
handlowymi. Zawarte w kodeksie informacje mają na celu przybliżenie wszystkim pracownikom także
misji, wizji i celu działania firmy.
Kodeks Menedżera Grupy Kapitałowej LOTOS
W kodeksie zawarto opis umiejętności, pożądanych cech i reguły postępowania menedżerów
Grupy Kapitałowej LOTOS. Umiejętność zarządzania zarówno procesem biznesowym, jak i kapitałem
ludzkim należy do najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań menedżera. Kodeks
podkreśla, że menedżer Grupy Kapitałowej LOTOS powinien aktywnie budować swój autorytet poprzez
przestrzeganie etyki – zarówno w sprawach zawodowych, jak i w relacjach międzyludzkich.
W celu doskonalenia umiejętności auditorskich, komunikacji i zarządzania procesami w Grupie
Kapitałowej LOTOS zrealizowany został pierwszy cykl szkoleń z tego zakresu: Szkoła Auditora. 35
pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS otrzymało certyfikaty Auditora Grupy Kapitałowej LOTOS.
Stanowią one potwierdzenie kwalifikacji w zakresie przeprowadzania badań auditowych. Szkolenie
auditorów na podstawie jednolitych standardów pozwoli na stosowanie w różnych spółkach Grupy
Kapitałowej LOTOS tych samych kryteriów i porównywanie wyników auditów.
W Grupie Kapitałowej LOTOS audity prowadzone są przez zespoły interdyscyplinarne, co pozwala
na zebranie cennych informacji z różnych obszarów działalności. Zunifikowane wyniki pracy auditorów
dostarczają m.in. informacje o mocnych i słabych stronach realizowanych procesów biznesowych,
stopniu skuteczności systemów zarządzania, problemach i zagrożeniach oraz niezgodnościach w Grupie
Kapitałowej LOTOS, a także lukach występujących w przepływie informacji pomiędzy poszczególnymi
spółkami. Wnioski z auditów pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji zarządczych służących
dalszemu doskonaleniu organizacji.

Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania
W Grupie LOTOS został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, oparty o wymagania
następujących norm:
●● PN-EN ISO 9001: 2001 System zarządzania jakością,
●● PN-EN ISO 14001: 2005 System zarządzania środowiskowego,
●● PN-N-18001:2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
System ten funkcjonuje skutecznie i służy jako narzędzie ciągłego doskonalenia firmy. Zostało
to potwierdzone pomyślnym auditem nadzoru Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) w
październiku 2008 roku.
Zintegrowany System Zarządzania stanowi dla klientów gwarancję dbałości o wysoką jakość produktów
i usług, dla otoczenia – dowód troski o środowisko, a pracownikom zapewnia bezpieczeństwo pracy.
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W celu spełnienia specyficznych wymagań odbiorców wojskowych, w Grupie LOTOS kontynuowane są
prace nad wdrożeniem wymagań Publikacji Standaryzacyjnej Zapewnienia Jakości AQAP 2110 (Allied
Quality Assurance Publication). Wymagania te określają system zarządzania jakością według standardów
NATO. System ten został opracowany na podstawie normy ISO 9001 i zawiera dodatkowe specyficzne
wymagania dotyczące planowania jakości, zarządzania ryzykiem oraz wspomagania procesu Rządowego
Zapewnienia Jakości (GQA). Celem tego systemu jest zapewnienie, aby dostawcy NATO produkowali
i dostarczali wojsku wyroby bezpieczne, niezawodne i materiałooszczędne.
Pozycja Grupy Kapitałowej LOTOS i jej przyszłość zależą od niezakłóconego funkcjonowania procesów.
Bezpieczeństwo informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane, jest jednym z kluczowych
elementów zapewnienia ciągłości działania i rozwoju. W związku z tym Grupa Kapitałowa LOTOS
kontynuuje proces wdrażania Systemu Bezpieczeństwa Informacji. Opracowana i wdrożona Polityka
Bezpieczeństwa Informacji jest gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony informacji. Wdrażane zasady
są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa nakładającymi obowiązek ochrony określonych
rodzajów informacji, w szczególności: tajemnicy danych osobowych, innych informacji chronionych,
w tym tajemnic przedsiębiorstwa, tajemnic powierzonych przez kontrahentów, informacji giełdowych,
informacji rachunkowych, informacji dotyczących praw ochronnych, danych ekologicznych. Mechanizmy
organizacyjne systemu zapewniają stałe podnoszenie jakości jego funkcjonowania oraz spełniają
obowiązującą w systemach zarządzania zasadę ciągłego doskonalenia.
Aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom, które wiążą się z działalnością Grupy Kapitałowej LOTOS
i jej otoczeniem, w 2008 roku rozpoczęto wdrożenie Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym
(Enterprise Risk Management – ERM). Skonsolidowane wyniki warsztatów identyfikacji i oceny ryzyka
Grupy Kapitałowej LOTOS posłużyły do stworzenia mapy ryzyka na rok 2009 oraz mapy ryzyka
strategicznego.
Realizacja tych prac pozwoliła na zapoznanie pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS z zasadami
zarządzania ryzykiem. Ich głównym celem jest budowanie świadomości ewentualnych zagrożeń
realizacji celów strategicznych, uzupełnienie listy priorytetów o działania ograniczające najpoważniejsze
zagrożenia oraz wdrożenie i monitorowanie tych działań. Skuteczne zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
pozwala na przygotowanie Grupy Kapitałowej LOTOS do sytuacji niepożądanych i realizację działań w
warunkach kryzysowych, podejmowanie decyzji na podstawie pełniejszej informacji, a także zapewnia
ramy dla systemu kontroli wewnętrznej, optymalizację alokacji zasobów i wzrost wydajności operacyjnej.
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Pracownicy
Pracownicy
Pracownicy
Zatrudnienie
w spółkach
Grupy
Kapitałowej
Zatrudnienie
w spółkach
Grupy Kapitałowej
LOTOS
Zatrudnienie w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS

LOTOS

Spółki
Spółki
Podmiot dominujący
Podmiot dominujący
Grupa LOTOS
Grupa LOTOS
Podmioty bezpośrednio zależne
Podmioty bezpośrednio zależne
Petrobaltic
Petrobaltic
LOTOS Norge
LOTOS Norge
LOTOS Czechowice wraz ze spółkami zależnymi
LOTOS Czechowice wraz ze spółkami zależnymi
LOTOS Jasło wraz ze spółkami zależnymi
LOTOS Jasło wraz ze spółkami zależnymi
LOTOS Serwis
LOTOS Serwis
LOTOS Lab
LOTOS Lab
LOTOS Straż
LOTOS Straż
LOTOS Ochrona
LOTOS Ochrona
LOTOS Park Technologiczny
LOTOS Park Technologiczny
LOTOS Paliwa
LOTOS Paliwa
LOTOS Oil S.A.
LOTOS Oil S.A.
LOTOS Asfalt
LOTOS Asfalt
LOTOS Gaz
LOTOS Gaz
LOTOS Parafiny
LOTOS Parafiny
LOTOS Kolej
LOTOS Kolej
LOTOS Tank
LOTOS Tank
UAB LOTOS Baltija
UAB LOTOS Baltija
Razem
Razem

Zatrudnienie
Zatrudnienie
w dniu
31.12.2007
w dniu 31.12.2007

Zatrudnienie
Zatrudnienie
w dniu
31.12.2008
w dniu 31.12.2008

1.098
1.098

1.246
1.246

486
486
2
2
252
252
179
179
722
722
185
185
75
75
156
156
118
118
272
272
322
322
176
176
97
97
265
265
345
345
5
5
9
9
4.764
4.764

446
446
12
12
268
268
152
152
734
734
168
168
72
72
176
176
31
31
244
244
327
327
214
214
82
82
279
279
407
407
12
12
8
8
4.878
4.878

Stan zatrudnienia w Grupie LOTOS w dniu 31.12.2008 roku

Stan zatrudnienia w Grupie LOTOS w dniu 31.12.2008 roku
Stan zatrudnienia w Grupie LOTOS w dniu 31.12.2008 roku
W yszczególnienie
W yszczególnienie
stanowiska robotnicze
stanowiska robotnicze
stanowiska nierobotnicze
stanowiska nierobotnicze
Razem
Razem

Mężczyźni
Mężczyźni
450
450
399
399
849
849

Kobiety
Kobiety
5
5
392
392
397
397

Razem w dniu
Razem
w dniu
31.12.2008
31.12.2008
455
455
791
791
1246
1246

Stan w dniu
Stan
w dniu
30.06.2008
30.06.2008
400
400
759
759
1.159
1.159

Średnioroczne zatrudnienie w 2008 roku wy nosiło 1162 etaty (1021 etatów w 2007 roku) w
Średnioroczne zatrudnienie w 2008 roku wy nosiło 1162 etaty (1021 etatów w 2007 roku) w
ty
m 408 stanowiskzatrudnienie
robotniczy ch iw754
stanowiska
nierobotnicze.
Średnioroczne
2008
roku wynosiło
1162 etaty (1021 etatów w
ty m 408 stanowisk robotniczy ch i 754 stanowiska nierobotnicze.

2007 roku) w tym 408

stanowisk robotniczych i 754 stanowiska nierobotnicze.

Strategia i polityka personalna
Strategia i polityka personalna
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Strategia i polityka personalna
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi odpowiada za kreowanie i realizację wyznaczanej przez Zarząd
Grupy LOTOS polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Kapitałowej LOTOS – w zakresie doboru
personelu, doskonalenia i rozwoju zawodowego, administracji personalnej, systemów motywacyjnych
oraz spraw socjalnych.
Głównym założeniem strategii zarządzania zasobami ludzkimi jest traktowanie pracowników jako
najważniejszego kapitału firmy.
Podstawowymi obszarami aktywności biura są procesy rekrutacji i selekcji, adaptacja nowo zatrudnionych
pracowników, doskonalenie kompetencji oraz ocena efektów pracy, jak również prowadzenie spraw
pracowniczych oraz funduszu socjalnego.

Systemy motywacyjne – zasady wynagradzania i świadczenia
dodatkowe
System wynagrodzeń pracowników jest nowoczesny, przejrzysty i opiera się na wynagrodzeniu
zasadniczym, którego poziom ustalany jest na podstawie danych z ogólnopolskich raportów płacowych
sporządzanych przez profesjonalne firmy zajmujące się doradztwem personalnym. W 2008 roku
wynagrodzenia zasadnicze pracowników większości spółek Grupy Kapitałowej LOTOS wzrosły o 10%
w porównaniu z rokiem poprzednim . Pracownicy mają prawo do premii rocznej i nagrody specjalnej,
otrzymują gratyfikacje jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, a także mogą korzystać z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Zasady wynagradzania pracowników Grupy LOTOS są określone w Zakładowym Układzie Zbiorowym
dla Pracowników Grupy LOTOS S.A. i obowiązują od 20 kwietnia 2005 roku.
Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy system wynagrodzeń pracowników Grupy LOTOS
składa się z następujących elementów:
●● miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
●● dodatków wynikających z przepisów prawa pracy (dodatek nocny, wynagrodzenia za urlop, wynagrodzenie za pracę w godz. nadliczbowych),
●● premii rocznej w wysokości do 10% rocznych wynagrodzeń, wypłacanej w pierwszej połowie roku
następnego – pod warunkiem uzyskania przez spółkę określonych wyników ekonomicznych (przychody, wynik finansowy).
W systemie wynagrodzeń funkcjonuje także fundusz nagród specjalnych, z którego wypłacane są
indywidualne nagrody dla wyróżniających się pracowników, za pracę w zespołach projektowych lub
wykonywanie zadań dodatkowych.
Oprócz wynagrodzeń, pracownicy mają prawo do następujących świadczeń:
●● gratyfikacji jubileuszowej, wypłacanej co 5 lat, po przekroczeniu 15-letniego stażu pracy,
●● jednorazowej odprawy emerytalnej lub rentowej wypłacanej w dniu rozwiązania umowy o pracę w
związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę.
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Grupa LOTOS stara się, by wynagrodzenia w firmie były konkurencyjne na rynku pracy i jednocześnie
atrakcyjne dla pracowników. Dla każdego ze stanowisk pracy określona została mediana rynkowa,
stanowiąca wartość docelową, do której w założeniu wyrównane miały być wynagrodzenia wszystkich
pracowników zarabiających poniżej tego poziomu. Mediany wyznaczone zostały na podstawie danych
otrzymanych od firm zewnętrznych zajmujących się doradztwem personalnym.
Z uwagi na specyfikę pracy w Grupie LOTOS, mediany dla stanowisk produkcyjnych: mistrz, aparatowy,
aparatowy instalacji i aparatowy produkcji zostały ustalone na poziomie wyższym od wyznaczonego
przez rynek. W celu nadania nowemu systemowi wynagrodzeń większej przejrzystości, wprowadzono
w nim nowe stanowiska, takie jak: sterowniczy, starszy specjalista, młodszy specjalista, samodzielny
księgowy, sekretarka, asystent i inne.
W roku 2008 Regulację wynagrodzeń na podobnych zasadach przeprowadzono w 2008 roku w spółkach
LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Lab, LOTOS Oil, LOTOS Serwis i LOTOS Straż.
Wprowadzenie nowych stanowisk do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy odbyło się w
porozumieniu z organizacjami związkowymi.

Świadczenia socjalne
Pracownicy mogą korzystać także z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach
określonych w „Regulaminie korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”.
W Grupie LOTOS i spółkach zależnych objętych umową o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej
zwiększony został odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynikający z Ustawy
z dnia 4 marca 1994 roku, do 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
na każdego pracownika i 6,25% na każdego emeryta i rencistę. Pozwoliło to niemal w 100% zrealizować,
zatwierdzony przez Zarząd i działające w spółce organizacje związkowe, preliminarz wydatków na 2008
roku.
Grupa LOTOS objęła świadczeniami socjalnymi wszystkich swoich pracowników oraz ich dzieci,
emerytów i rencistów, małżonków zmarłych emerytów. Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Grupie LOTOS pozwala udzielać uprawnionym pracownikom różnej formy
pomocy socjalnej: od dofinansowania do wypoczynku letniego, poprzez rehabilitację dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności, aż po udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe i przyznawanie bezzwrotnych
zapomóg osobom, które z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
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Wydatki
Zakładowy
Fundusz
Socjalnych
w 2008 roku
W ydatki nana
Zakładowy
Fundusz
ŚwiadczeńŚwiadczeń
Socjalnych w 2008
roku
Rodzaj świadczenia

Ilość

W ysokość
dofinansowania w zł

Wypoczynek letni pracowników

4.000

5.591.000,00

Wypoczynek letni dzieci

1.800

2.260.000,00

200

200.000,00

16

405.000,00

1.000

350.000,00

Zapomogi bezzwrotne
Pożyczki na cele mieszkaniowe
Rekreacja pracowników i ich rodzin, paczki
świąteczne dla dzieci

Wy datki na
na cele
z dy
m rozwojem
f irmyfirmy
orazoraz
ze ze zwiększającą się
Wydatki
cele socjalne
socjalnerosną
rosnąwwzwiązku
związku
z namiczny
dynamicznym
rozwojem
zwiększającą się liczbą pracowników, dla który ch dobre zarobki i bogata of erta socjalna
liczbą pracowników, dla których dobre zarobki i bogata oferta socjalna stanowią dodatkowy atut przy
stanowią dodatkowy atut przy wy borze pracy .
wyborze pracy.

Zasady rekrutacji pracowników, staże, praktyki

Zasady rekrutacji pracowników, staże, praktyki

Prowadząc proces rekrutacji na konkretne stanowiska Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Prowadząc proces rekrutacji na konkretne stanowiska Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi zawsze
zawsze bierze pod uwagę wy sokie kwalif ikacje i umiejętności pracowników Grupy
bierze pod uwagę wysokie kwalifikacje i umiejętności pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS
Kapitałowej LOTOS oraz konieczność zapewnienia im możliwości rozwoju zawodowego. W
oraz
konieczność zapewnienia im możliwości rozwoju zawodowego. W pierwszej kolejności rozpatrywane
pierwszej kolejności rozpatry wane są aplikacje pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.
są
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pracowników
Kapitałowej
LOTOS.
Takie działanie
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umożliwiają efGrupy
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prasowych
poprzez publikowanie ogłoszeń prasowy ch i internetowy ch, inf ormacje w mediach, udział w i internetowych,
informacje
w mediach,
targach rekrutację
pracy itp. zewnętrzną.
Grupa LOTOS
prowadzi
zewnętrzną. Dzięki
targach pracy
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Dzięki
temu zyrekrutację
skuje
temu
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realizacji
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nowy ch pracowników o kwalif ikacjach niezbędny ch dla realizacji zadań spółki i Grupy
Kapitałowej
LOTOS.
Kapitałowej LOTOS.
Proces rekrutacji składa się z kilku etapów. Ich ilość i poziom zaawansowania zależy od kompetencji,
Proces rekrutacji składa się z kilku etapów. Ich ilość i poziom zaawansowania zależy od
jakich Grupa LOTOS wymaga od kandydatów na konkretne stanowisko pracy. W trakcie poszukiwania
kompetencji, jakich Grupa LOTOS wy maga od kandy datów na konkretne stanowisko pracy .
odpowiedniej osoby analizuje się poziom wiedzy merytorycznej kandydatów, ich umiejętności oraz
W trakcie poszukiwania odpowiedniej osoby analizuje się poziom wiedzy mery tory cznej
potencjał rozwojowy.
kandy datów, ich umiejętności oraz potencjał rozwojowy .
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1. Analiza
(CV oraz listy motywacyjne)

listy motywacyjne)

2. Rozmowa kwalifikacyjna

2. Rozmowa kwalifikacyjna

3. Case study, testy psychologiczne, specjalistyczne testy językowe

3. Case study, testy psychologiczne, specjalistyczne testy językowe
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Kompetencje i predyspozycje
Każde stanowisko pracy wiąże się ze specjalisty czny mi kompetencjami, wy nikający mi z
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Kompetencje i predyspozycje
Każde stanowisko pracy wiąże się ze specjalistycznymi kompetencjami, wynikającymi z wiedzy i
umiejętności, które są potrzebne do wykonania wyznaczonych zadań. Istnieją jednak umiejętności, które
charakteryzują każdego pracownika Grupy Kapitałowej LOTOS i które wymagane są od każdej osoby
ubiegającej się o pracę:
●● świadomość biznesowa,
●● kreatywność i innowacyjność,
●● zdolność szybkiej adaptacji do zmian,
●● komunikatywność,
●● umiejętność pracy w zespole.
Pracownik Grupy Kapitałowej LOTOS jest osobą, która silnie angażuje się nie tylko w wykonywaną pracy,
ale też w życie całej firmy. Jest lojalny i dumny z tego, że współtworzy sukcesy Grupy LOTOS. Jest osobą
kreatywną i innowacyjną, potrafi dostosować się do nowości i zmian, ma świadomość tego, jak ważna
jest praca w zespole.

Praktyki, stypendia, staże
Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS czynnie wspiera rozwój naukowy i zawodowy studentów i uczniów.
Co roku przyjmowanych jest ponad sto osób na praktykę – zarówno w Grupie LOTOS, jak i w spółkach
zależnych: LOTOS Serwis, LOTOS Lab, LOTOS Oil, LOTOS Kolej, LOTOS Asfalt, Petrobaltic.
Wśród praktykantów najliczniejszą grupą stanowią studenci Politechniki Gdańskiej z Wydziałów
Zarządzania i Ekonomii, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Mechanicznego, Chemicznego,
Inżynierii Lądowej i Środowiskowej, Automatyki i Robotyki, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.
Ponadto w firmie praktykują studenci: Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej
Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, Akademii Morskiej, Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, a także Politechniki
Krakowskiej, Akademii Górniczo‑Hutniczej, Politechniki Warszawskiej. Na praktyki zawodowe w spółkach
należących do Grupy Kapitałowej przyjmowani są także uczniowie z trójmiejskich szkół średnich.
W styczniu 2008 roku Grupa LOTOS podpisała z Politechniką Gdańską i Akademią Górniczo-Hutniczą
trójstronne porozumienie, które ma na celu wspieranie zdolnych, zaangażowanych i kreatywnych
studentów. Owocem tej współpracy są fundowane stypendia studenckie. Grupa LOTOS ułatwia
studentom i absolwentom trójmiejskich uczelni przejście ze środowiska uczelnianego do zawodowego
i wspiera ich w odnalezieniu się na rynku pracy. Od 7 lat spółka bierze udział w programie „Wakacyjny
staż”, organizowanym przez Urząd Miejski w Gdańsku. W ramach pogłębiania kontaktów między
społecznością studencką a środowiskiem gospodarczym co roku Grupa LOTOS funduje 15-20 staży
studenckich i absolwenckich. Korzystają z nich przede wszystkim studenci Wydziału Zarządzania,
Wydziału Ekonomii oraz Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, a także Wydziału Elektrotechniki i
Automatyki, Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
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Akademia LOTOS – w drodze do doskonałości

Programy szkoleniowe, program adaptacyjny, narzędzia rozwoju pracowników
Akademia LOTOS rozpoczęła działalność w 2004 roku. Jej zadaniem jest wdrożenie w Grupie
Kapitałowej LOTOS kultury pracy i zasad zarządzania, opartych o wzorzec pracownika świadomie
uczestniczącego w tworzeniu wartości dodanej, wymaganej przez klientów i akcjonariuszy.
Kierunki działań Akademii LOTOS wynikają ze stosowania zróżnicowanych narzędzi zarządzania
zasobami ludzkimi:

Analiza skutków stosowania konkretnych metod i narzędzi przynosi efekt w postaci specjalistycznych,
ukierunkowanych programów i szkoleń rozwojowych.

Raport Roczny 2008

71

Grupa LOTOS w 2008 roku
Pracownicy

Planowane i realizowane inicjatywy szkoleniowe muszą spełniać kluczowe założenia Akademii LOTOS:
●● spójność – system szkoleń uwzględnia misję i strategię Grupy LOTOS , długofalowe plany rozwojowe firmy, jest powiązany z pozostałymi obszarami zarządzania zasobami ludzkimi,
●● odpowiedzialność – za efekty szkoleń i rozwój odpowiadają wszyscy uczestnicy tego procesu,
tj.: najwyższe kierownictwo, kierownicy liniowi, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pracownicy,
●● dostępność – szkolenia są przeznaczone dla wszystkich grup pracowniczych,
●● ciągłość – planowanie rozwoju jest procesem ciągłym, powiązanym z wynikami okresowych ocen
pracowników, ścieżkami kariery, planami sukcesji oraz programami rozwojowymi poszczególnych
grup pracowniczych,
●● elastyczność – planowanie i wdrażanie szkoleń jest powiązane z monitorowaniem zmieniającego się otoczenia zewnętrznego firmy oraz ze zmianami w oczekiwaniach dotyczących kwalifikacji
pracowników.

Program adaptacyjny dla nowo zatrudnianych pracowników
Cele programu:
●● zapoznanie pracowników z wartościami oraz kulturą organizacyjną Grupy LOTOS,
●● przedstawienie zadań i obowiązków na stanowisku pracy,
●● kształtowanie pożądanych wzorców zachowań,
●● wzrost zaangażowania pracownika oraz satysfakcji z nowego pracodawcy,
●● skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia poziomu efektywnego wykonywania zadań,
●● obniżenie stresu związanego ze zmianą,
●● integracja z zespołem.
W zależności od zajmowanego stanowiska program adaptacyjny trwa od 6 do 12 tygodni. W trakcie
procesu adaptacji nowi pracownicy poznają obowiązki i zadania na stanowisku pracy, obowiązujące
procedury, ale przede wszystkim integrują się z zespołem oraz firmą. Częścią procesu adaptacji jest
jednodniowe szkolenie wewnętrzne – pracownicy uczestniczą w zajęciach obejmujących zagadnienia
ogólne, dotyczące pracy w Grupie LOTOS, kultury organizacyjnej oraz preferowanych postaw i wartości.
Biorą udział w wykładach na temat: przerabianych surowców, podstawowych instalacji i produktów
finalnych przerobu ropy naftowej.
Wiedza zdobyta na zajęciach teoretycznych ugruntowywana jest podczas wizyty w rafinerii. Każdy
pracownik otrzymuje również tzw. Vademecum Pracownika: strategię firmy, informacje o Grupie
Kapitałowej LOTOS, Kodeks postępowania pracownika Grupy LOTOS, Kodeks Menedżera lub Dekalog
Korporacyjny, Regulamin organizacyjny, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, schemat organizacyjny oraz
informator, w którym znajdują się m.in. zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, ubezpieczenia grupowego z funduszem inwestycyjnym, Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej .
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Szkolenia adresowane do pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS
Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia wynikające z analizy mapy umiejętności, wyników okresowych
ocen pracowników, planów rozwojowych pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych
oraz uwzględnia potrzeby rozwojowe firmy. W 2008 roku prowadzone były m.in. zajęcia dotyczące:
●● komunikacji (interpersonalnej, pisemnej, w organizacji),
●● zarządzenia czasem,
●● efektywnego prowadzenie spotkań, wystąpień publicznych,
●● presentations as business communication skills,
●● skutecznego zarządzanie projektami,
●● przywództwa sytuacyjnego,
●● kreatywnego myślenia,
●● trening zwiększania efektywności osobistej – techniki radzenia sobie ze stresem,
●● podejmowania decyzji,
●● trening doskonalenia umiejętności i postaw – rozwiązywanie konfliktów,
●● szkolenia z pakietu MS Office.

Seminaria dla kadry kierowniczej
Celem seminariów jest poszerzenie kompetencji kadry kierowniczej Grupy LOTOS. Program seminariów
obejmuje główne aspekty funkcjonowania firmy w zmieniającym się otoczeniu. Prezentowane są na nich
nowoczesne metody i narzędzia zarządzania firmą. W 2008 roku odbyły się seminaria:
●● „Organizacja przyszłości”, którego celem było przedstawienie głównych zjawisk społecznych, gospodarczych i organizacyjnych w dzisiejszym otoczeniu biznesu,
●● „Przywództwo Sytuacyjne SL II®” którego celem było ugruntowanie zasad przywództwa opracowanych przez K. Blancharda i jego zespół.

Model Przywództwa Sytuacyjnego SL II®
Najważniejszym czynnikiem wpływającym na efektywność pracowników w Grupie Kapitałowej
LOTOS jest ich relacja z bezpośrednim przełożonym (liderem). Lider powinien działać stosownie
do zmieniających się okoliczności, elastycznie dostosowując swój styl przywództwa do konkretnej
sytuacji. Jednym z celów modelu SL II® jest stworzenie takiego środowiska biznesowego, w którym
pracownicy rozwijają swoje kompetencje i zaangażowanie aż do uzyskania najwyższego etapu rozwoju –
samodzielnego eksperta.

Program „Lider Przyszłości 2007- 2009”
Jest to program kompleksowego rozwoju pracowników Grupy LOTOS o najwyższym potencjale.
Wiąże się z intensywnym rozwojem zawodowym wybranej grupy pracowników i dostarczeniem im
szerokich możliwości rozwoju tak, by byli gotowi do pełnienia istotnych funkcji w Grupie Kapitałowej
LOTOS. Szeroką interdyscyplinarną wiedzę zapewnił uczestnikom m.in. Program Management 2008
realizowany przez Canadian International Management Institute we współpracy z Harvard Business
School Publishing.
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Akademia Menedżera
Celem projektu „Akademia Menedżera” jest poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym
zarządzaniem ludźmi – przygotowanie wszechstronnie wykształconych menedżerów, efektywnie
kierujących zespołami pracowniczymi. Uczestnicy programu to osoby o wysokim potencjale rozwojowym,
które wzięły udział w zajęciach „Przywództwo Sytuacyjne SL II®” oraz indywidualnie uczestniczyli w
szkoleniach dotyczących: zarządzania projektami, negocjacji, zarządzania czasem i radzenia sobie ze
stresem, myślenia strategicznego, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Korporacyjna edycja Studiów Menedżerskich Master of Business Administration
(MBA)
Studia MBA zostały przygotowane we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów, według
programu walidowanego przez RSM Erasmus University. 16 października 2008 roku zajęcia na studiach
rozpoczęło 25 uczestników – pracowników spółek Grupy Kapitałowej LOTOS. Program – obok zdobycia
najwyższych kwalifikacji menedżerskich na światowym poziomie – umożliwia też wymianę doświadczeń
oraz zintegrowanie środowiska menedżerskiego całej Grupy Kapitałowej LOTOS. Studia trwają 4
semestry.

Szkoła Auditorów
Głównym celem programu jest przygotowanie odpowiednio wyszkolonych i doświadczonych auditorów,
którzy będą prowadzić audity w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS stosując
jednolite standardy korporacyjne. Zarząd Grupy LOTOS będzie miał dzięki temu stały dostęp do
informacji na temat mocnych i słabych stron realizowanych procesów biznesowych, skuteczności
systemów zarządzania oraz uzyskanie analizy porównawczej spółek prowadzonej na podstawie
jednolitych kryteriów. Spółki zależne - możliwość korzystania przy przeprowadzaniu auditów z pomocy
profesjonalnych auditorów całej Grupy Kapitałowej LOTOS. Projekt realizowany jest przy współpracy z
Det Norske Veritas – jednym ze światowych liderów w dziedzinie certyfikacji systemów zarządzania.

System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP)
Celem projektu SOOP było stworzenie i wdrożenie usystematyzowanej metodyki oceniania pracowników
Grupy Kapitałowej LOTOS. Wdrożenie systemu przyniosło pracownikom następujące korzyści:
●● otrzymanie informacji zwrotnej o efektach pracy (poziomie i sposobie wykonywania działań),
oczekiwaniach przełożonego oraz własnych mocnych i słabych stronach,
●● zdobycie informacji o możliwościach i sposobach doskonalenia efektów pracy,
●● możliwość wymiany poglądów i opinii na temat pracy,
●● uzgodnienie własnych potrzeb związanych z pracą (np. szkolenia, warunki pracy),
●● poprawa relacji z przełożonym.
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Zgodnie z Regulaminem SOOP ujętym w Procedurze Zintegrowanego Systemu Zarządzania
oceniającym jest bezpośredni przełożony. Stosowane są trzy arkusze ocen, dla różnych grup stanowisk:
●● oceny pracownika na stanowisku zarządczym i kierowniczym,
●● oceny pracownika na stanowisku specjalistycznym,
●● oceny pracownika na stanowisku technicznym i pomocniczym.
Wprowadzenie systemu ocen poprzedzone było cyklem szkoleń na temat zasad i sposobu oceniania.
Wzięli w nich udział wszyscy pracownicy Grupy LOTOS. Dla ocenianych i oceniających zostały
przygotowane odrębne programy szkolenia.

Programy szkoleniowe dla zatrudnionych przy realizacji
Programu 10+
Kadra 2009 – Program 10+
Pion Operacyjny
Realizacja Programu 10+ wymaga zapewnienia personelu niezbędnego do wykonywania zadań
określonych w Programie, a także do obsługi nowych instalacji. Celem programu Kadra 2009 była więc
profesjonalna rekrutacja pracowników (120 aparatowych) oraz ich przygotowanie zawodowe m.in.
poprzez organizację intensywnego, dwutygodniowego szkolenia .
Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy ogólnej niezbędnej do prawidłowego
wykonywania zadań na stanowisku aparatowego. Dzięki temu proces szkolenia przestaje ograniczać
się tylko do opanowania obsługi instalacji, ale uwzględnia także podstawy wiedzy technicznej i
technologicznej. Dwutygodniowy cykl zajęć rozpoczyna się po miesiącu od momentu zatrudnienia,
aby ich uczestnicy mogli wykorzystać zdobywaną wiedzę w swoim środowiska pracy. Zajęcia prowadzi
specjalnie przeszkolona grupa trenerów wewnętrznych składająca się ze specjalistów z poszczególnych
dziedzin.

Program KADRA 10+
Pion Handlu
Celem projektu jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów pionu handlu produktami, które się
znajdą się w ofercie handlowej w wyniku realizacji Programu 10+. Ze względu na specyfikę branży
postanowiono zatrudnić osoby z niewielkim doświadczeniem, a następnie poprzez intensywne szkolenie
w krótkim czasie dostarczyć im wiedzę i zapewnić umiejętności właściwe dla wysokiej klasy fachowców.
Przygotowany program szkoleniowy może też służyć do uzupełnienia wiedzy obecnie zatrudnionych
i przygotuje pracowników do nowych wyzwań związanych ze zwiększeniem produkcji i poszerzeniem
oferty.

Organizacje związkowe
W Grupie LOTOS działa sześć organizacji związkowych: Branżowy Związek Zawodowy, Komisja
Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”, Wolny Związek Zawodowy Pracowników Grupy LOTOS,
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego i Międzyzakładowy Związek
Zawodowy Inżynierów i Techników Grupy LOTOS.
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Organizacje związkowe aktywnie uczestniczą w procesie kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą
a załogą. Oprócz corocznego negocjowania przyrostu wynagrodzeń w 2008 roku z udziałem związków
zawodowych prowadzone były rozmowy dotyczące regulacji wynagrodzeń, kwartalnej nagrody
motywacyjnej oraz zmian w przepisach dotyczących gratyfikacji jubileuszowych. 31 grudnia 2008 roku do
związków zawodowych należało 38% pracowników.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia, warunki pracy
Bezpieczeństwo pracowników należy do priorytetów Grupy LOTOS. Myśl przewodnia, którą menadżerowi
i pracownicy Grupy LOTOS kierują się w postępowaniu, brzmi: „żadna praca nie jest na tyle ważna i pilna,
aby nie można jej było wykonać bezpiecznie”.
Szczególnie wysoką rangę nadaje się działaniom mającym na celu utrzymywanie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa, zminimalizowanie występujących zagrożeń, obniżanie wypadkowości oraz podnoszenie
świadomości pracowników i kultury bezpiecznej pracy.
Dzięki temu Grupa LOTOS cieszy się renomą pracodawcy oferującego zatrudnienie na bezpiecznych,
odpowiednio wyposażonych i dobrze zorganizowanych stanowiskach pracy. Pracownicy spółki, a
także pracownicy firm zewnętrznych, świadczących usługi dla Grupy LOTOS, mają wysokie poczucie
bezpieczeństwa oraz świadomość ważności swojej pracy i jej wpływu na bezpieczeństwo własne i
współpracowników.

Dbałość o bezpieczne warunki pracy
W trosce o zapewnienie właściwych warunków pracy i zdrowia pracowników w Grupie LOTOS
podejmowane są działania mające na celu utrzymanie już osiągniętych wysokich wskaźników
bezpieczeństwa oraz systematyczną poprawę istniejącego stanu BHP. Cele te realizujemy m.in. poprzez:
●● zapewnienie właściwej organizacji środowiska pracy,
●● systematyczne wykonywanie badań środowiskowych,
●● stosowanie najlepszych możliwych zabezpieczeń procesowo-technicznych i zdrowotnych,
●● doskonalenie systemu identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka
w układzie człowiek‑maszyna‑otoczenie,
●● prowadzenie systematycznej działalności doradczo‑nadzorczo‑kontrolnej,
●● organizowanie praktycznych szkoleń i warsztatów tematycznych podnoszących
kwalifikacje zawodowe pracowników,
●● podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników – wpływających na wzrost
kultury bezpieczeństwa pracy.
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Dbałość o wysoki poziom kultury bezpieczeństwa
Budowanie świadomości i zaangażowania, zarówno kierownictwa, jak i pracowników, rozwijanie w nich
kultury i poczucia bezpieczeństwa, kształtowanie właściwych postaw i zachowań w warunkach normalnej
pracy oraz w sytuacjach kryzysowych – to kluczowe czynniki wpływające na maksymalizację efektów
systemu bezpieczeństwa pracy w Grupie LOTOS.
Świadomość pracowników kształtuje się poprzez:
●● szkolenia i podnoszenie kwalifikacji,
●● popularyzację zagadnień BHP,
●● zachęcanie do aktywnego współuczestnictwa w kreowaniu i wdrażaniu korporacyjnej polityki bezpieczeństwa pracy.

Promowanie bezpieczeństwa pracy i aktywnych postaw pracowników
Tylko w pełni świadomy zagrożeń pracownik może aktywnie stosować zalecane wymogi bezpieczeństwa,
traktując je jako przemyślany, kompleksowy system zabezpieczeń. Znając generalne wymogi i zasady
postępowania w tym zakresie, będzie w stanie twórczo adaptować je do swojego własnego stanowiska
pracy.
W Grupie LOTOS systematycznie podejmuje się wiele ponadstandardowych inicjatyw służących
propagowaniu problematyki BHP w sposób przystępny i angażujący uwagę pracowników. Są wśród nich
takie przedsięwzięcia jak:
●● artykuły poruszające zagadnienia bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia, zamieszczane w każdym
numerze korporacyjnego miesięcznika Lotosfera,
●● kwartalnik BHP „BEZPIECZNIK”, zawierający m.in. informacje o wypadkach przy pracy, informacje z życia zakładu, ciekawostki ze świata,
●● gabloty „BEZPIECZEŃSTWO PRACY” promujące pracę bez wypadków, prezentujące zgłoszone
przez pracowników sytuacje niebezpieczne i odpowiedzi na pytania otrzymywane za pośrednictwem skrzynek BHP lub poczty elektronicznej,
●● zespoły ratowników pierwszej pomocy – wybranych pracowników produkcji szkolonych na zajęciach doskonalących znajomość zasad ratowania życia ludzkiego,
●● konkursy wiedzy na temat zagadnień BHP, prowadzonych w zachęcającej i przyjaznej formie
rebusów, krzyżówek czy pytań;
●● tablice „WYPADKOWOŚCI” na terenie rafinerii, informujące o najdłuższym okresie bezwypadkowym i liczbie dni mijających od ostatniego wypadku,
●● wyróżnianie najaktywniejszych pracowników, głównie za propagowanie bezpiecznych zachowań oraz zgłaszanie zauważanych sytuacji niebezpiecznych,
●● kontrole BHP z udziałem kierowników komórek organizacyjnych angażujących kierownictwo
w proces poprawy bezpieczeństwa w podległym im obszarze,
●● panel „BEZPIECZEŃSTWO PRACY” w serwisie intranetowym Lotostrada umożliwiający pracownikom dostęp m.in.: do materiałów promujących zdrowy i higieniczny tryb życia, filmów instruktażowych, materiałów szkoleniowych, nowinek ze świata, konkursów wiedzy.
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Bezpieczeństwo inwestycji Programu 10+
Realizacja Programu 10+ wiąże się z wysokim tempem prac konstrukcyjno-montażowych oraz dużą
liczbą pracowników firm zewnętrznych przebywających na terenie rafinerii. Wymaga to szczególnej troski
służb BHP i stałej dbałości o poziom wiedzy pracowników na temat bezpiecznego wykonywania prac oraz
o przestrzeganie wewnętrznych wymogów BHP i ppoż.
Aby zapewnić osiągnięcie tych celów kierownictwo i pracownicy firm zewnętrznych
●● otrzymują „Informator o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A.” do którego dołączone są aktualne wymagania wewnętrzne bezpieczeństwa Grupy LOTOS,
●● przed wejściem na teren rafinerii otrzymują ulotkę „Ogólne zasady bezpieczeństwa na terenie
Grupy LOTOS S.A.”,
●● przed rozpoczęciem prac przechodzą szkolenie z wewnętrznych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedsiębiorstwie i prawidłowego wykonywania prac,
●● podlegają systematycznej ocenie pod kątem spełniania wewnętrznych wymogów BHP,
●● za nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz ustalonych procedur wewnętrznych obciążani
są m.in.: karami pieniężnymi lub terminowym/bezterminowym odebraniem przepustek umożliwiających wejścia na teren spółki,
●● uczestniczą w organizowanych spotkaniach z pracownikami Grupy LOTOS mającymi na celu m.in.
wdrażanie wewnętrznych standardów bezpieczeństwa pracy i omawianie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości.
Służby BHP Grupy LOTOS oraz przedstawiciele firm zewnętrznych sprawują nadzór nad pracami
inwestycyjnymi. Przedstawiciele Grupy LOTOS są obecni na terenach inwestycyjnych, by służyć radą
inwesty cynadzorującym
jny ch, by służywykonywanie
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Statystyki bezpieczeństwa pracy w roku 2008
Statystyki bezpieczeństw a pracy w roku 2008
Liczba dni straconych

171

Wskaźnik wypadkowości LTIF (Lost Time Injury Frequency)

2,9

Liczba wypadków przy pracy

7

W 2008 roku w Grupie LOTOS nie zdarzył się żaden wypadek ciężki, zbiorowy lub
W
2008 roku w Grupie LOTOS nie zdarzył się żaden wypadek ciężki, zbiorowy lub śmiertelny.
śmiertelny.
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Społeczna odpowiedzialność
Grupa LOTOS uwzględnia w swojej misji i wizji nie tylko cele ściśle biznesowe, ale także troskę
o ochronę środowiska naturalnego i wartość kapitału ludzkiego – stosując w praktyce zasady
zrównoważonego rozwoju. Kompleksową odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania
kluczowych grup interesariuszy jest strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do
roku 2012, przyjęta przez Zarząd Grupy LOTOS w 2008 roku.
Ujęcie całokształtu problematyki społecznej i środowiskowej w strategii skorelowanej z długofalowymi
celami biznesowymi owocuje wzrostem poziomu integracji działań podejmowanych przez Grupę
Kapitałową LOTOS oraz lepszym wykorzystaniem zasobów ludzkich i finansowych.

System wartości
U podstaw długofalowej strategii społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility,
CSR) Grupy Kapitałowej LOTOS leży przekonanie, że działalność gospodarczą należy prowadzić
przestrzegając norm etycznych, spełniając potrzeby społeczeństwa oraz szanując środowisko naturalne.
Dlatego najważniejsze wartości, którymi koncern kieruje się w swojej działalności, to: czystość, otwartość,
innowacyjność i odpowiedzialność.

Czystość
to dbałość przedsiębiorstwa o przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych
i ekologicznych, a także etyczna i uczciwa konkurencja, przeciwdziałanie korupcji i
łamaniu praw człowieka.

Otwartość
to pozytywny stosunek Grupy Kapitałowej LOTOS do zmian, potrzeb świata i oczekiwań
ludzi. Wnosi perspektywę nastawioną na przyszłość i dynamiczny rozwój działalności w jej
wymiarze międzynarodowym.

Innowacyjność
wiąże się z docenieniem i ochroną kapitału intelektualnego, jakim dysponuje Grupa
Kapitałowa LOTOS. To również podkreślenie kompetencji pracowników firmy, którzy
stanowią o sile i rynkowych perspektywach marki LOTOS.

Odpowiedzialność
jest zwieńczeniem systemu wartości Grupy LOTOS, jako koncernu paliwowego i
właściciela rafinerii, wobec przyszłości, ludzi, środowiska naturalnego i kraju – oraz
poczucia odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo energetyczne.
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Powyższa deklaracja korporacyjnego systemu wartości stanowi długofalowe zobowiązanie wobec
wszystkich interesariuszy zainteresowanych pomyślnym rozwojem Grupy Kapitałowej LOTOS.

Raportowanie społeczne
W 2008 roku Grupa Kapitałowa LOTOS zainicjowała proces cyklicznego, kompleksowego raportowania
społecznych i środowiskowych aspektów swojej działalności. Skupia się przy tym nie tylko na ukazywaniu
dokonań firmy, ale przede wszystkim na prowadzeniu dialogu, którego celem jest maksymalne zbliżenie
wzajemnych oczekiwań i możliwości wszystkich jego uczestników. Przynosi to korzystne zmiany w
otoczeniu społecznym.
Starania te zostały docenione przez otoczenie koncernu. Raport CSR Grupy Kapitałowej LOTOS
zwyciężył w konkursie „Raporty Społeczne 2008 – Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce” zorganizowanym przez PricewaterhouseCoopers,
Forum Odpowiedzialnego Biznesu i CSR Consulting. Raport prezentuje ekonomiczne, społeczne i
środowiskowe aspekty działalności Grupy Kapitałowej LOTOS w latach 2006-2007 i odwołuje się do
metodologii Global Reporting Initiative (GRI) – niezależnej instytucji działającej na rzecz rozwijania i
propagowania
tzw. wytycznych zrównoważonego rozwoju (Sustainability Reporting Guidelines). Przygotowując
w 2008 roku pierwszy raport społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Grupa LOTOS rozpoczęła
długofalowy proces wdrażania wymagań standardu GRI. Zakres raportowania jest sukcesywnie
wzbogacany.

Komunikacja wewnętrzna
Komunikacja wewnętrzna to istotny element dialogu społecznego Grupy Kapitałowej LOTOS.
Jednym z jej najważniejszych celów jest zapewnienie właściwego przepływu informacji w firmie. Szybka,
rzeczowa i rzetelna informacja ułatwia pracownikom zrozumienie programów rozwojowych i zasad
działania firmy. Prowadzenie odpowiedzialnego dialogu między kierownictwem a pracownikami służy
lepszej integracji wokół wspólnych zadań, w tym technologicznego i rynkowego rozwoju firmy, a dzięki
temu prowadzi do wzrostu wartości dla akcjonariuszy.
Program bezpośrednich spotkań pracowników z kierownictwem to jeden z najbardziej efektywnych
i mających dobrą tradycję sposobów komunikowania się w Grupie Kapitałowej LOTOS. Spotkania mają
na celu zapewnienie wszystkim zatrudnionym równego dostępu do istotnych informacji na temat firmy.
Odbywają się najczęściej w związku z ważnymi wydarzeniami, które mają wpływ na działalność spółki i
powodują wzrost potrzeb informacyjnych. Cykl takich spotkań odbył się po ogłoszeniu zaktualizowanej
strategii rozwoju Grupy LOTOS do roku 2012 oraz w okresie poprzedzającym wprowadzenie pakietu
działań antykryzysowych, związanych z sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie. Program Pytań i
Odpowiedzi oraz system badań opinii pracowników, a także funkcjonowanie tematycznego serwisu
intranetowego to integralne elementy tego przedsięwzięcia.
Do celów, jakie stawia sobie w tym obszarze Grupa LOTOS, zostały dostosowane rozbudowane
narzędzia i kanały komunikacji: przede wszystkim nowatorski program bezpośrednich spotkań
pracowników z kierownictwem, nowoczesny serwis intranetowy - Lotostrada oraz wydawnictwo
wewnętrzne, miesięcznik Lotosfera.
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Nowoczesny i zaawansowany technologicznie serwis intranetowy Lotostrada to szybkie i pewne
narzędzie komunikacyjne, odgrywające dużą rolę w systemie wielokierunkowej komunikacji korporacyjnej
Grupy LOTOS. Oprócz istotnej funkcji informacyjnej, spełnia także rolę narzędzia pracy – ułatwiając
dostęp do niezbędnych baz danych.
Lotosfera to wydawnictwo mające dobrą tradycję wśród pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS. Oprócz
informacyjnej, pełni też istotną funkcję integracyjno-poznawczą. Zmodyfikowane w 2008 roku, zajmuje
wysokie lokaty w renomowanych rankingach prowadzonych przez instytucje specjalizujące się w ocenie
prasy firmowej.

Społeczne aspekty działalności
Sponsoring i działalność dobroczynna
Sponsoring i działalność dobroczynna koncentrują się na działaniach prospołecznych, które są spójne
z misją i strategią rozwoju koncernu oraz wartościami reprezentowanymi przez markę LOTOS –
zwłaszcza w obszarach ważnych dla życia klientów i mieszkańców okolic zakładów Grupy Kapitałowej
LOTOS. Istotną rolę w polityce sponsoringowej odgrywa również konieczność wspierania działań
prosprzedażowych w poszczególnych segmentach produktowych oraz strategia wzrostu wartości marki
korporacyjnej.
Działalność w tej sferze koncern prowadzi w dwóch priorytetowych obszarach:
●● ochrony środowiska i ekologii: poprzez wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska i ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony walorów przyrodniczych Morza Bałtyckiego,
●● ludzi i ich otoczenia: poprzez rozwój nauki i edukacji, krzewienie kultury fizycznej i edukacji sportowej młodego pokolenia, a także współpracę z instytucjami zdrowia publicznego i działania na rzecz
osób niepełnosprawnych.

Współpraca z uczelniami
Grupa LOTOS wspiera wyższe uczelnie i instytuty naukowe, dzięki czemu stwarza obopólnie korzystny
pomost między przemysłem a środowiskiem naukowym. Celem współpracy jest promocja najlepszych
studentów tych kierunków, które kształcą specjalistów istotnych dla Grupy Kapitałowej LOTOS i całej
branży chemicznej. Od kilku lat koncern współpracuje z Politechniką Gdańską, a od roku akademickiego
2007-2008 również z Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie. Wyróżniającym się
studentom fundowane są stypendia oraz praktyki zawodowe w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS.
Specjaliści koncernu wnoszą również swój ekspercki wkład w rozwój wiedzy przyszłych inżynierów.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego
„LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły” to autorski program edukacyjno-prewencyjny Grupy
LOTOS. Jego celem jest zapobieganie wypadkom drogowym, których ofiarami są dzieci w wieku
wczesnoszkolnym. Akcja prowadzona jest w szkołach podstawowych i ma na celu zwrócenie uwagi
na zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Niski poziom bezpieczeństwa na
drogach to w Polsce ważny problem społeczny.
W ramach programu prowadzone są przez policjantów i ekspertów zajęcia, podczas których omawia się
zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz rozpoznawania odpowiednich miejsc do zabawy.
Policjanci prowadzą też instruktaż prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Dzieci uczestniczące
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w programie, oprócz tzw. odblasków, otrzymują specjalnie przygotowane pakiety edukacyjne z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym – do samodzielnej nauki w szkole i z rodzicami. Ogółem w roku
szkolnym 2008-2009 w programie wzięło udział ok. 13 tysięcy dzieci, w tym z woj. pomorskiego 9 tysięcy,
a z terenu Jasła i Czechowic, gdzie znajdują się spółki Grupy Kapitałowej LOTOS, po 2 tysiące dzieci.

Edukacja ekologiczna
Realizując swą misję i założenia polityki społecznej, Grupa LOTOS wspiera działania proekologiczne.
Grupa LOTOS w sposób szczególny poczuwa się do podejmowania prospołecznych działań na rzecz
ochrony środowiska naturalnego. Koncern udziela wsparcia przedsięwzięciom, które mają na celu
m.in. krzewienie wiedzy na temat ochrony środowiska i działań ekologicznych, wspomaga edukację
dzieci i młodzieży w tym zakresie.
Wśród działań należy wymienić m.in. organizację i współfinansowanie konkursów i wydarzeń o tematyce
proekologicznej. W 2008 roku Grupa LOTOS zorganizowała konkurs proekologiczny „Wspomóżmy
środowisko - zadbajmy o czystość”, któremu towarzyszyło przekazanie zwycięskiej szkole grantu
finansowego na organizację akcji proekologicznej związanej z Międzynarodowym Dniem Sprzątania
Świata. Konkurs skierowany był do szkół z najbliższego otoczenia spółki. W ramach współpracy z
Fundacją Poszanowania Energii Grupa LOTOS zaangażowała się w organizację konkursu „Bogactwo
energetyczne natury”. W konkursie brały udział gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, a jego celem było
aktywizowanie środowisk lokalnych wokół tematu odnawialnych źródeł energii.
Poza przedsięwzięciami z zakresu edukacji ekologicznej koncern współpracuje z instytucjami
zaangażowanymi w ochronę środowiska, w tym m.in. z Fundacją Agencja Regionalnego Monitoringu
Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Sport
Zaangażowanie Grupy Kapitałowej LOTOS w sponsorowanie sportu charakteryzuje się strategicznym
i długofalowym podejściem. Konsekwentne działania przynoszą wymierne efekty – wspierają realizację
celów sprzedażowych w poszczególnych segmentach handlowych, wspomagają też komunikację
pożądanych cech marki LOTOS. W największym stopniu aktywność Grupy LOTOS oraz podmiotów
Grupy Kapitałowej LOTOS koncentruje się na sportach motorowych, koszykówce oraz sportach
zimowych: skokach i biegach narciarskich.
Od ponad dziesięciu lat koncern jest sponsorem tytularnym kobiecej drużyny koszykówki
LOTOS PKO BP Gdynia – dziesięciokrotnego mistrza Polski. W sezonie 2008 drużyna zdobyła
Superpuchar Polski oraz tytuł wicemistrza Polski.
Od pięciu lat Grupa LOTOS jest Sponsorem Generalnym Polskiego Narciarstwa. W ramach współpracy
z PZN koncern wspiera kadrę olimpijską i młodzieżową w skokach narciarskich, kadrę olimpijską w
biegach narciarskich oraz kadrę młodzieżową w kombinacji norweskiej. Jako Generalny Sponsor
Polskiego Narciarstwa Grupa LOTOS wspiera tak utytułowanych sportowców jak: Justyna Kowalczyk,
dwukrotna mistrzyni świata i triumfatorka Pucharu Świata 2009 i Adam Małysz, medalista olimpijski,
czterokrotny indywidualny mistrz świata, czterokrotny zdobywca Pucharu Świata.
Od pięciu lat koncern jest tytularnym sponsorem zespołu żużlowego LOTOS Wybrzeże Gdańsk, który
zakończył sezon 2008 awansem do ekstraligi. Zawody z udziałem drużyny zawsze ogląda wielotysięczna
widownia, a dzięki telewizyjnym transmisjom spotkania ekstraligi w sezonie - kilkaset tysięcy widzów.
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Konsekwencją prowadzonej działalności jest zaangażowanie w sporty motorowe. Cykl wyścigów
samochodowych KIA LOTOS Cup, którego sponsorem tytularnym jest od roku 2007 spółka LOTOS
Oil, cieszy się stale rosnącą popularnością. Po sukcesie Pucharu Picanto LOTOS Cup od sezonu 2008
organizowany jest drugi pucharowy cykl wyścigowy – cee’d LOTOS Cup. Puchar ma rangę Mistrzostw
Polski, jest organizowany przy współudziale Polskiego Związku Motorowego i stanowi najliczniejszą klasę
wyścigową w Polsce.
KIA LOTOS Cup jest imprezą o charakterze ponadnarodowym, a eliminacje rozgrywane są także
na Węgrzech, Słowacji i w Czechach. Wyścigi przyciągają ogromną publiczność, a jednocześnie
stwarzają doskonałą okazję do spędzania czasu w rodzinnej atmosferze.
Wszystkie wspomniane dyscypliny i kluby sportowe reprezentują najwyższy poziom sportowoorganizacyjny. Stwarzają sponsorowi tytularnemu możliwość efektywnej komunikacji zarówno ze
społecznością lokalną, jak i kibicującym danej dyscyplinie sportowej.

Edukacja sportowa dzieci i młodzieży
Najważniejszym celem realizowanych przez Grupę LOTOS projektów sportowo-społecznych jest
edukacja młodzieży poprzez sport. Wszystkie projekty tzw. małego sportu mają na celu zachęcenie
młodzieży do jego czynnego uprawiania. Ma to w konsekwencji wyłonić z grona uczestników programów
sportowców, którzy będą rozwijać talenty w profesjonalnie zarządzanych klubach i związkach sportowych.
Największy społeczny program edukacji sportowej to LOTOS CUP - Narodowy Program Rozwoju Skoków
Narciarskich.
W zawodach LOTOS Cup, sportowej części Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich
„Szukamy następców Mistrza”, począwszy od 2004 roku uczestniczy średnio 160 zawodników. W
kolejnych sezonach dla najlepszych młodych skoczków Grupa LOTOS ufundowała w sumie 60 rocznych
stypendiów i 54 nagrody rzeczowe. Imponująca jest skala projektu. W trzech edycjach zawodów LOTOS
Grand Prix – nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci i młodzieży w skokach narciarskich – w sezonach
2007-2009 uczestniczyły reprezentacje z całej Europy.
Program społeczny Grupy LOTOS zyskał wysoką ocenę zarówno w środowisku sportowców, jak i w
mediach. W zgodnej opinii trenerów i obserwatorów należy do najlepiej organizowanych tego typu imprez
dla młodych sportowców na świecie.

Środowiskowe aspekty działalności
Rok 2008 to dla Grupy LOTOS kolejny okres intensywnych działań związanych z realizacją Programu
10+, wiążących się z możliwością wystąpienia różnorodnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze
i społeczności lokalne, funkcjonujące w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu.
Niezmiennie traktując ochronę środowiska naturalnego jako jeden ze swoich priorytetów dążymy
do zachowania harmonii pomiędzy naszą działalnością a otoczeniem. Do realizacji tego celu służy
szczegółowo opracowany i konsekwentnie wdrażany Plan Działań Środowiskowych, którego stosowanie
zapewnia wypełnianie zasad zrównoważonego rozwoju, uwzględniając maksymalne poszanowanie dla
środowiska naturalnego, nie tylko w zakresie pełnego przestrzegania postanowień prawa, ale także jak
najdalej idącej minimalizacji, a tam gdzie jest to możliwe eliminacji oddziaływań, także w przypadku, gdy
obowiązujące przepisy takich działań nie wymagają, a jednocześnie istnieją racjonalne możliwości ich
wdrożenia.
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Dla potrzeb opracowania i wdrożenia/przestrzegania zapisów planu dokonano przeglądu aspektów
środowiskowych, określając jednocześnie ich wpływ na poszczególne receptory. Oceniając skalę
oddziaływania (zarówno tę występującą w fazie budowy, jak i późniejszej eksploatacji), wykorzystano
Raport w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zakładu po zrealizowaniu Programu 10+ oraz
szeroką wiedzę wynikającą z wdrożonych i stosowanych w przedsiębiorstwie licznych procedur i zasad
zapisanych w Systemie Zarządzania Środowiskowego będącym częścią Zintegrowanego Systemu
Zarządzania.
Rozpatrując fazę budowy instalacji z Programu 10+ w kontekście minimalizowania skutków
negatywnego oddziaływania znaczących aspektów tego etapu realizacji na otoczenie uznano, że wpływ
na nie będą miały między innymi takie elementy jak:
●● Wybór partnerów technicznych zaangażowanych przez Grupę LOTOS. Ich renoma, wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowie kompleksów rafineryjnych i chemicznych na całym świecie.
Wykonawstwo powierzono takim potentatom jak Technip (Włochy), ABB Lummus Global (Niemcy),
Lurgi (Niemcy/Polska) czy Fluor (Holandia/Polska).
●● Stosowanie technik, szczególnie w wykonywaniu prac, których analiza wskazała na znaczące
oddziaływanie na otoczenie (emisja niezorganizowania pyłów oraz hałasu) poprzez często proste, ale i najbardziej sprawdzone sposoby takie jak: mycie dróg, zraszanie terenu bezpośrednio
przed prowadzeniem prac ziemnych, stosowanie namiotów i osłon tłumiących pylenie podczas
operacji piaskowania (prowadzenie uciążliwych prac piaskujących prefabrykaty u wytwórcy).
Rozpatrując fazę eksploatacji instalacji z Programu 10+
●● Dokonano wyboru technologii opracowanych przez światowych liderów z branży takich jak: Shell,
Kellog czy Chevron. Przeprowadzona analiza wykazała, że nowe urządzenia i moduły produkcyjne
odpowiadają charakterystyce instalacji przywołanych w dokumentacji referencyjnej najlepszych dostępnych technik dla przemysłu rafineryjnego (ang. BREF), w tym również w odniesieniu do technik
traktowanych jako przyszłościowe (ang. BAT - najlepsze dostępne techniki), spełniają określone
przez prawo standardy emisyjne oraz nie powodują zagrożenia przekroczenia standardów jakości
środowiska w otoczeniu rafinerii. Przeprowadzana ocena stopnia spełniania wymogów najlepszych
dostępnych technik, ma na celu poszukiwanie optymalnych sposobów przeciwdziałania emisji
zanieczyszczeń do środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zasady prewencji i zapobiegania
„u źródła”, lub ograniczania tych emisji do minimum. W analizie tej wzięto pod uwagę:
●● poziom zaawansowania technicznego zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz nowo
instalowanych/modernizowanych urządzeń,
●● gospodarkę materiałowo-surowcową,
●● efektywność energetyczną,
●● problemy oddziaływań globalnych, w tym zwłaszcza emisji gazów cieplarnianych,
●● zagadnienia organizacyjne.
Realizacja Programu 10+ pozwoli na osiągnięcie założonych celów gospodarczych przy stosunkowo
niewielkim wzroście emisji zanieczyszczeń do środowiska, co jest zgodne z ideologią zrównoważonego
rozwoju, a w szczególności z zasadą „decouplingu”. Wszystkie analizowane parametry będą niższe
od wartości dopuszczalnych – jakość środowiska w zasięgu oddziaływania nie ulegnie istotnemu
pogorszeniu, a jednostkowe wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza, ścieków i odpadów ulegną
zmniejszeniu.
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Główne zadania inwestycje realizowane w 2008 roku
Inwestycje proekologiczne realizowane w ramach Programu 10+
●● instalacja hydroodsiarczanie frakcji napędowych (HDS),
●● rozbudowa oczyszczalni ścieków.
Inwestycje proekologiczne realizowane poza Programem 10+
●● Dokończenie realizacji monitoringu antykradzieżowego w rejonie przebiegu rurociągów produktowych rafineria-port , co znacząco poprawia skuteczność ochrony rurociągów przed działaniem
osób trzecich. Zadanie zrealizowane w całości w 2008 roku.
●● Hermetyzacja wybranych urządzeń oczyszczalni ścieków. Zadanie polega na etapowej hermetyzacji obiektów i utylizacji odgazów z wybranych urządzeń oczyszczalni ścieków Grupy LOTOS w celu
wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania zapachowego na środowisko.
●● Zgodnie z przyjętymi zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, reagując na płynące z
bliskiego otoczenia rafinerii sygnały o uciążliwościach zapachowych, Grupa LOTOS zobowiązała
się, że w 2010 roku problem ten zostanie rozwiązany. Na przełomie lat 2007-2008 służby środowiskowe Grupy LOTOS wytypowały urządzenia, które mogą w określonych warunkach pogodowych
wywoływać krótkotrwale nieprzyjemne doznania zapachowe w bezpośrednim otoczeniu, głównie
oczyszczalni ścieków. Do zhermetyzowania wybrano: separator 5100 S-107 A/B,
flokulator 5100 S-12, zbiornik retencyjny 5100 S-3B oraz przepompownię ścieków zaolejonych.
Wybór wykonawcy odbywał się wieloetapowo, w drodze przetargu. Prace projektowe zostały
zakończone i rozpoczęto etap prefabrykacji niezbędnych elementów systemu hermetyzacyjnego
i utylizacji odgazów. Oddanie systemu do użytku planowane jest na koniec 2009 roku.
●● Komputerowy system wizualizacji i optymalizacji zużycia energii. Efektem jego wdrożenia będzie
spadek emisji zanieczyszczeń. Zadanie zrealizowane w 2008 roku.
●● Zasilanie rafineryjnego systemu gazu opałowego gazem ziemnym. Doprowadzenie gazu ziemnego do systemu energetycznego Grupy LOTOS w istotny sposób wpływa na obniżenie emisji CO2.
Zadanie zrealizowane w 2008 roku.
●● Rozpoczęta inwestycja instalacji wydzielania ksylenów ma za zadanie zmniejszanie udziału szkodliwych dla środowiska związków aromatycznych w benzynach do poziomu minimalnie niezbędnego dla spełnienia innych wymagań stawianych tej grupie produktów.
●● Wymiana palników w kotłach Lentjes (2700 K-2 i 2700 K-3) na niskoemisyjne. Zadanie zostanie
zakończone w 2010 roku.
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Nakłady inwestycyjne Grupy LOTOS
Nakłady inwestycyjne Grupy LOTOS

Inwestycje ogółem ('000 PLN)
Inwestycje proekologiczne ('000 PLN)

2006

2007

2008

284.104

858.482

1.910.687

34.387

99.880

224.723

Oddziaływ anie nana
otoczenie
Oddziaływanie
otoczenie
Emisja do
wa sięsię
ze ze
zorganizowany
ch źródeł
(najważniejsze
to komin
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źródeł
(najważniejsze
to komin elektrociepłowni
i dwa kominy technologiczne)
ze źródeł niezorganizowany
ch
ielektrociepłowni
dwa kominy technologiczne)
oraz ze źródełoraz
niezorganizowanych
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to zbiorniki
(najważniejsze
to
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i
dwie
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magazynowe i dwie pochodnie).

Zestawienie emisji
zanieczyszczeń
Grupy LOTOS
Zestawienie
emisji
zanieczyszczeń
Grupy LOTOS
2006

2007

2008

6.098.600

6.156.431

6.203.414

SO2 [w tonach/rok]

4.859

4.808

5.022

NO2 [w tonach/rok]

1.601

1.583

1.317

364

365

306

1.153.625

1.152.505

1.135.348

Przerób ropy naftowej/ surowca [w tonach/rok]

Pył [w tonach/rok]
CO2 [w tonach/rok]

Emisja dwutlenku azotu w odniesieniu do ilości przetworzonej ropy naftowej w Grupie LOTOS
(2006=100% )

Emisja dwutlenku azotu w odniesieniu do ilości przetworzonej ropy naftowej w Grupie LOTOS
(2006=100%)

zobacz wykres
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Emisja dwutlenku węgla w odniesieniu do ilości przetworzonej ropy naftowej w Grupie LOTOS
(2006=100%)

Emisja pyłu w odniesieniu do ilości przetworzonej ropy naftowej w Grupie LOTOS (2006=100%)
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Wyniki operacyjne
Ogłoszona w czerwcu 2008 roku zaktualizowana strategia Grupy Kapitałowej LOTOS wyznacza cele
strategiczne segmentu poszukiwawczo–wydobywczego:
●● całkowita produkcja segmentu poszukiwawczo-wydobywczego osiągnie poziom min. 10% przerobu
ropy w Grupie Kapitałowej LOTOS w roku 2012 i wzrośnie powyżej 20% przerobu do roku 2015,
z tendencją wzrostową w kolejnych latach,
●● nakłady szacowane na ten cel mogą osiągnąć w latach 2006-2012 poziom 5,1 mld złotych.
Działania podejmowane przez segment wydobywczy Grupy Kapitałowej LOTOS w roku 2008 miały
na celu realizację opisanych wyżej celów strategicznych. Odbywało się to między innymi poprzez
akwizycje i pozyskiwanie koncesji na szelfie norweskim oraz prace poszukiwawcze i rozwojowe na Morzu
Bałtyckim. Kryzys, który światowa gospodarka odczuwa od drugiej połowy 2008 roku, nie zmienił celów
i głównych kierunków strategii, modyfikacji uległo jedynie tempo realizacji niektórych zadań.
Kluczową spółką segmentu wydobywczego Grupy Kapitałowej LOTOS jest Przedsiębiorstwo Poszukiwań
i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu Petrobaltic S.A. W grupie kapitałowej Petrobaltic skoncentrowane są
wszystkie działania w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu prowadzone w Grupie
Kapitałowej LOTOS. W skład grupy kapitałowej Petrobaltic wchodzi spółka LOTOS Norge, której
działalność koncentruje się na poszukiwaniach i wydobyciu ropy naftowej na norweskim szelfie
kontynentalnym, oraz litewska spółka UAB Naftos Gavyba zajmująca się wydobyciem z obszaru Litwy.
Poszukiwania i wydobycie w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego realizowane jest przez
spółkę Petrobaltic
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Petrobaltic skoncentrowane są wszy stkie działania w zakresie poszukiwań i wy doby cia ropy
naf towej i gazu prowadzone w Grupie Kapitałowej LOTOS. W skład grupy kapitałowej
Petrobaltic wchodzi spółka LOTOS Norge, której działalność koncentruje się na Grupa LOTOS w 2008 roku
poszukiwaniach i wy doby ciu ropy naf towej na norweskim szelf ie konty nentalny m, oraz Wyniki operacyjne
litewska spółka UAB Naf tos Gav y ba zajmująca się wy doby ciem z obszaru Litwy .
Poszukiwania i wy doby cie w polskiej stref ie ekonomicznej Morza Bałty ckiego realizowane
jest przez spółkę Petrobaltic
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258
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ropy i gazu
W ydobycie ropy i gazu
2006

2007

2008

Ropa [tys. ton]

265,5

190,6

257,8

Gaz [mln Nm3]

29,9

21

29,3

Dzięki wy sokiemu wy doby ciu i rekordowy m cenom ropy na ry nkach światowy ch

Dzięki
wysokiemu
cenom
ropy
nazyrynkach
światowych
osiągnął
Petrobaltic
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w roku 2008i rekordowym
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swej
w
roku
2008
najlepsze
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i
najwyższy
zysk
(ok.
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mln
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w
swej
historii.
historii.
W yniki Petrobaltic
S.A. S.A.
Wyniki
Petrobaltic
2006

2007

2008

Ilość sprzedanej ropy [tys. ton]

247,9

208,8

227,5

Przychody ogółem [mln zł]

424,4

377,7

480,8

60%

50,40%

59,60%

Rentowność brutto
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Działania rozwojowe
Petrobaltic
W 2008 roku Petrobaltic stworzył mocny fundament pod przyszły rozwój spółki. Jest nim nowa strategia
rozwoju przedsiębiorstwa. Była ona opracowywana, gdy światowa gospodarka funkcjonowała w zupełnie
innych warunkach niż obecnie. Nie zmienia to celów ani kierunków działań strategicznych, ale wymaga
dostosowania tempa realizacji strategii do gospodarczego otoczenia, a także wyjątkowo starannej analizy
ekonomicznej opłacalności wszystkich planowanych i podejmowanych inwestycji.
Na działalność spółki i jej pozycję w strukturze Grupie Kapitałowej LOTOS istotny wpływ miało też to,
że w 2008 roku Petrobaltic zostało centrum kompetencji w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy w
całej Grupie Kapitałowej LOTOS. Wiązało się to z przejęciem przez Petrobaltic spółki LOTOS Norge.
Petrobaltic został jej jedynym właścicielem, wszedł na norweski szelf Morza Północnego – zgodnie z
celami określonymi w strategii spółki oraz Grupy Kapitałowej LOTOS.
Głównym polem aktywności wydobywczej Petrobalticu jest obecnie Morze Bałtyckie. Spółka prowadzi
ekspansję poza polską strefę ekonomiczną, ale to w niej koncentruje swą działalność. Petrobaltic posiada
osiem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego i cztery koncesje
na wydobywanie węglowodorów ze złóż. Koncesje poszukiwawczo‑rozpoznawcze obejmują obszary
o łącznej powierzchni 8 054 km2, położone głównie we wschodniej części obszaru morskiego RP (jedna
koncesja o powierzchni 924 km2 znajduje się w części zachodniej).
W czerwcu 2008 roku minister środowiska przedłużył o trzy lata okres ważności wydanej Petrobalticowi
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Wolin”.
Koncesja jest ważna do czerwca 2011 roku. Również o trzy lata został przedłużony termin obowiązywania
umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego w rejonie „Wolin”.
Obecnie Petrobaltic wydobywa ropę ze złoża B3 i przygotowuje do eksploatacji złoże B8. Wiercenia
na tym złożu przynoszą obiecujące prognozy dotyczące jego zasobów.
W ramach programu rozwoju złóż, stanowiącego kluczowy element strategii Petrobalticu, spółka prowadzi
badania mające na celu rozpoznanie zasobów w innych złożach i obiektach strukturalnych.
W 2008 roku Petrobaltic wykonał badania geochemiczne, a pod koniec roku rozpoczął badania
sejsmiczne na koncesjach: Gotlandia (obiekt B23), Gaz Południe (obiekt B22), Łeba (obiekt B101) i
Rozewie (obiekt B28).
Badania zostały ukończone w styczniu 2009 roku. Interpretacja wyników sejsmiki będzie stanowić
podstawę do opracowania projektów prac geologicznych, w których wyznaczona zostanie lokalizacja
przyszłych otworów wiertniczych. Ich zadaniem będzie potwierdzenie obecności węglowodorów w
potencjalnych obiektach złożowych.
Łączne nakłady na prace poszukiwawcze przekroczyły w 2008 roku 50 mln złotych i były największe
w historii przedsiębiorstwa.
W 2008 roku nastąpiło radykalne przyspieszenie procesu integracji i konsolidacji Petrobalticu ze służbami
Grupy LOTOS i innymi spółkami Grupy Kapitałowej LOTOS. Skoncentrowanie w Petrobalticu wszystkich
działań pionu poszukiwawczo-wydobywczego spowodowało, że do spółki została przeniesiona cała
struktura tego segmentu, działająca wcześniej w Grupie LOTOS. Z kolei Petrobaltic przekazał do
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Centrum Finansowo-Księgowego Grupy LOTOS obsługę finansową spółki. Natomiast Sekcja Remontowa
Petrobalticu została sprzedana spółce LOTOS Serwis jako zorganizowana część przedsiębiorstwa.
We wszystkich tych przypadkach przeniesienie struktur wiązało się także z przejściem zatrudnionych w
nich pracowników do nowych spółek. Żaden pracownik nie stracił w związku z tymi zmianami pracy.

LOTOS Norge
LOTOS Norge z siedzibą w Stavanger w Norwegii rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2007 roku.
Utworzenie tej spółki miało następujące cele:
●● uzyskanie dostępu do złóż/produkcji ropy naftowej – poprzez pozyskanie projektów bliskich ukończenia zagospodarowania / fazy produkcji,
●● uczestnictwo w pozyskaniu nowych koncesji poszukiwawczych, głównie w ramach rund licencyjnych na norweskim szelfie kontynentalnym.

Działalność na szelfie norweskim
W roku 2008 zatrudnienie w spółce LOTOS Norge wzrosło do 12 osób (stan na koniec roku).
Nowi pracownicy to doświadczeni specjaliści (między innymi byli pracownicy koncernu Statoil) w
zakresie geologii, poszukiwań, wierceń i rozwoju. Spółka wypełniła wszystkie wymogi formalne i w
lipcu 2008 uzyskała od norweskiego Ministerstwa ds. Energii i Ropy status „operatora” na szelfie
norweskim. Aby zapewnić dalszy rozwój działalności oraz sfinansować inwestycje spółki, została ona
dokapitalizowana oraz uzyskała pożyczki od firmy Petrobaltic. Poprzez nabycie akcji od Grupy LOTOS
oraz dokapitalizowanie spółki do poziomu 190 mln koron norweskich Petrobaltic objął 100% akcji LOTOS
Norge i stał się jedynym właścicielem spółki.

Koncesje wydobywcze
Spółka LOTOS Norge dokonała w roku 2008 dwóch akwizycji w ramach koncesji wydobywczych.
W rezultacie stała się właścicielem 20% udziałów w koncesji obejmującej złoże Yme na Morzu
Północnym (PL316 i PL 316B) wraz z dodatkowym obszarem poszukiwawczym (PL 316CS, PL
316DS). Oszacowane przez operatora (Talisman) zasoby wydobywalne złoża Yme, odpowiadające
20‑procentowemu udziałowi LOTOS Norge, wynoszą 13,6 mln baryłek (ok. 1 800 tys. ton). Rozpoczęcie
wydobycia ze złoża planowane jest na październik 2009 roku.

Koncesje poszukiwawcze
LOTOS Norge zawarła umowę nabycia 20% udziałów w koncesji poszukiwawczej PL455 obejmującej
obszar 1 365 km2, zlokalizowany w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego.
Z dniem 31 października 2008 roku, po spełnieniu warunków zawieszających, transakcja weszła w życie.
W grudniu 2008 roku, w wyniku rozstrzygnięcia rundy prekwalifikacyjnej APA 2008, spółce LOTOS Norge
przyznane zostały udziały w następujących koncesjach poszukiwawczych leżących w południowej części
Morza Północnego oraz na Morzu Norweskim:
●● PL 497: LOTOS E&P Norge - 10% udziałów.
●● PL 498: LOTOS E&P Norge (działający jako operator) - 25% udziałów.
●● PL 503: LOTOS E&P Norge (działający jako operator) - 25% udziałów.
●● PL 515: LOTOS E&P Norge - 20% udziałów.
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Plany na przyszłość
Petrobaltic
W roku 2008 Petrobaltic osiągnął rekordowo wysokie przychody i zysk. Jednak światowy kryzys
gospodarczy i związany z nim gwałtowny spadek cen ropy naftowej powodują, że w roku 2009
powtórzenie tych wyników wydaje się niemożliwe.
Petrobaltic nie rezygnuje ze swej strategii rozwoju. Musi jednak dostosować ją do obecnych realiów
gospodarczych. W tym celu w przedsiębiorstwie opracowano pakiet antykryzysowy. Jego cztery główne
elementy to:
●● program proefektywnościowy,
●● program poprawy płynności finansowej,
●● program restrukturyzacji
●● program zarządzania zasobami ludzkimi.
Realizując cele strategiczne i zadania określone w pakiecie antykryzysowym, Petrobaltic zamierza w
2009 roku kontynuować rozpoznanie zasobów węglowodorów na swych koncesjach. Zarząd Petrobalticu
rozważa też kilka wariantów uzyskania dostępu do nowego narzędzia (platformy wiertniczej), które
pozwoli na realizację prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w ramach posiadanych struktur oraz
na zagospodarowanie i obsługę już odkrytych złóż węglowodorów. Prowadzone są też rozmowy z
potencjalnymi partnerami do udziału w zagospodarowaniu złóż gazowych B4 i B6 znajdujących się na
koncesjach Petrobalticu.
Wartość spółki była przedmiotem wyceny prowadzonej na zlecenie Skarbu Państwa przez konsorcjum
w składzie: BZ WBK, Budoserwis oraz Instytut Gospodarowania Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
Skarb Państwa – akcjonariusz Petrobalticu dysponujący pakietem 30,32% akcji spółki – ogłosił, że
zamierza wnieść ten pakiet do Grupy LOTOS.

LOTOS Norge
W roku 2009 i w latach następnych planuje się kontynuację nakładów inwestycyjnych w złoże Yme.
Ma to na celu rozpoczęcie wydobycia ropy (w październiku 2009) oraz jej utrzymanie w latach
późniejszych, zgodnie z harmonogramem. Kontynuowane będą również prace na pozyskanych licencjach
poszukiwawczych 316DS/CS i PL455 oraz na licencjach uzyskanych podczas rundy koncesyjnej
APA2008. Niezależnie od tych działań podjęte będą starania o pozyskanie nowych licencji: – monitoring
rynku w celu zakupu atrakcyjnych projektów oraz udział w kolejnych rundach koncesyjnych w Norwegii.
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Działalność rafineryjna
W tej sferze działalności rafineryjnej Grupy LOTOS rok 2008 był czasem dużych wyzwań. 1 stycznia
zaczęła obowiązywać Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, oraz Rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013. Nałożyły one
na podmioty wprowadzające paliwa na rynek obowiązek stosowania biokomponentów. Z kolei zbliżająca
się finalizacja Programu 10+ wymagała przygotowania pracowników, którzy będą przejmować nowe
instalacje produkcyjne, by sprawnie i efektywnie je obsługiwali.

Produkcja
Przerób ropy naftowej w roku 2008 wyniósł nieco ponad 6,2 mln ton. Był to więc kolejny rok rekordowych
wyników: – w stosunku do roku poprzedniego przerób wzrósł o około 50 tys. ton. Ten doskonały – z
technicznego punktu widzenia – efekt osiągnięto w roku niezwykle trudnym ze względu na światowy
kryzys gospodarczy i załamanie się cen na rynku produktów naftowych. Szczególnie druga połowa roku
2008 była trudna, dlatego w IV kwartale przerób ropy został zmniejszony.
Dominującym gatunkiem przerabianego surowca była w 2008 roku rosyjska ropa REBCO. Kontynuowano
jednak politykę dywersyfikacji źródeł surowców poprzez wprowadzenie do przerobu dwóch nowych
gatunków ropy z Morza Północnego – Volve i Aasgard. Ropa Volve okazała się surowcem na tyle
interesującym, że w roku 2008 przyjęto niemal 300 tys. ton tej ropy. Gdańska rafineria Grupy LOTOS
stała się jednym z istotnych odbiorców tego nowego gatunku.
Struktura produkcji była na bieżąco optymalizowana i dostosowywana do zapotrzebowania rynku
wewnętrznego, uwzględniając obserwowaną koniunkturę cenową. W roku 2008 obserwowany był nadal
trend przesuwania popytu na paliwa drogowe w kierunku olejów napędowych. W związku z tym produkcja
benzyn zmniejszyła się o 2 % w stosunku do roku 2007, natomiast produkcja olejów napędowych i paliwa
lotniczego wzrosła aż o 3,5 % w stosunku do ubiegłego roku.
Rok 2008 był bardzo istotny ze względu na politykę Grupy LOTOS w stosunku do stosowania
biokomponentów. Ze względu na obowiązek realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW)
gdańska rafineria produkowała niemal wyłącznie paliwa z udziałem biokomponentów. Grupa LOTOS jest
krajowym pionierem i zarazem liderem w stosowaniu bioetanolu – benzynę alkoholową produkuje od
1999 roku. Dzięki temu dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, co pozwoliło na rozpoczęcie
produkcji na skalę masową benzyn zawierających bioetanol bez najmniejszych problemów. Do produkcji
benzyn stosowano także eter etylowo – t-butylowy (ETBE) , będący częściowym ekwiwalentem
bioetanolu.
W sferze produkcji olejów napędowych wyzwaniem było stosowanie estrów metylowych kwasów
tłuszczowych (FAME) . Próby w tej dziedzinie Grupa LOTOS rozpoczęła już w roku 2006. Były
one kontynuowane w roku 2007 tak, by w roku 2008 zapewnić wysoką jakość olejów napędowych
produkowanych z udziałem biokomponentów. Przygotowania te dały pozytywny efekt. Przejście na
produkcję oleju napędowego z FAME odbyło się bez zakłóceń i problemów z jakością paliwa. W roku
2008 w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS przyjęto i zużyto około 41 tys. ton bioetanolu, około 54 tys. ton
ETBE i około 136 tys. ton FAME. Około 16% estrów metylowych pochodziło z wytwórni w CzechowicachDziedzicach.
Ostatecznie w roku 2008 Grupa LOTOS zrealizowała wskaźnik wykorzystania biokomponentów na
poziomie 4,02%, podczas gdy NCW wynosiło 3,45%.
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Instalacje produkcyjne
Rok 2008 był czwartym kolejnym rokiem ciągłej pracy rafinerii. – po raz pierwszy w historii
przedsiębiorstwa – wcześniej przestoje remontowe musiały odbywać się częściej. Dłuższy okres
między remontami nie odbił się negatywnie na dostępności kluczowych instalacji - wykorzystanie mocy
przerobowych instalacji destylacji atmosferycznej wyniosło 103,7%, a instalacji hydrokrakingu – 104,7%.
Rok 2008 był był też czasem intensywnych przygotowań do postoju remontowego „Wiosna 2009”.
Remont ten stanowił okazję, by wykonać wiele połączeń technologicznych między instalacjami już
działającymi i nowymi – budowanymi w ramach Programu 10+.

Ludzie siłą rafinerii
W roku 2009 przekazywane będą do ruchu pierwsze instalacje budowane w ramach Programu 10+.
Dla instalacji tych należy zapewnić wykwalifikowany i sprawny personel, który uruchomi je będzie
kontrolował ich pracę. Dlatego w Grupie LOTOS realizowany jest program „Kadra 2009”, którego celem
było przygotowanie kadr dla nowych instalacji. Po uruchomieniu instalacji – dzięki efektowi skali i
budowie instalacji tego samego typu – wystarczy niewielkie zwiększenie liczebności załogi, by efektywnie
obsługiwać rafinerię o zdolności produkcyjnej niemal dwukrotnie większej niż obecnie.

Program Doskonałości Operacyjnej
W nowej konfiguracji, po oddaniu do użytku instalacji budowanych w ramach Programu 10+, rafineria
zyska większą elastyczność w doborze surowców i reżimów pracy. Przed kadrą menadżerską stawia
to jednak dodatkowe wyzwania związane z optymalizacją zarządzania procesem produkcji.
Dlatego od roku 2008 w Grupy LOTOS realizowany jest Program Doskonałości Operacyjnej. Celem tego
programu jest budowa optymalnych relacji między poszczególnymi kluczowymi obszarami w strukturach
produkcji: planowania, wsparcia procesowego, zaawansowanego sterowania procesami, szkoleń
operacyjnych i poziomu operacyjnego.
Program Doskonałości Operacyjnej realizowany jest systemowo, z wykorzystaniem wiedzy czołowych
konsultantów działających w sektorze rafineryjnym. W ramach tego programu w rafinerii wdrażane są
najlepsze światowe standardy produkcyjne. Powołano zespoły specjalistów, których zadaniem jest
optymalizacja poszczególnych obszarów produkcyjnej aktywności. Działania w ramach Programu
obejmują również zastosowanie nowych narzędzi informatycznych, opracowanych przez światowych
liderów oprogramowania dla przemysłu rafineryjnego.
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Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
technicznego w Grupie LOTOS
W 2008 wprowadzono na rynek paliwa silnikowe z udziałem do 5% m/m biokomponentów, do olejów
napędowych zastosowano dodatek estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) i do benzyn
używano dodatku bioetanolu lub/i eteru etylotertbutylowego (ETBE).
Obniżono zawartość siarki w oleju opałowym lekkim z 0,2% m/m do maksymalnie 0,10% m/m.
W 2008 roku kontynuowano procesy związane z certyfikacją plastyfikatorów naftowych o obniżonej
toksyczności u producentów kauczuków i wyrobów gumowych.
W dziedzinie środków smarowych
●● opracowano receptury olejów syntetycznych do przekładni przemysłowych Transmil Synthetic
z Aprobatą Flendera,
●● wprowadzono nowa grupę olejów silnikowych „LOTOS QUAZAR” z Aprobatami OEMów,
●● opracowano nowe receptury olejów hydraulicznych bezcynkowych Hydromil Super L-HV,
●● wprowadzono olej do przekładni samochodowych Titanis Super GL-5 75W90.
Zgodnie z Rozporządzeniem REACH, Grupa LOTOS i jej spółki zależne dokonały rejestracji wstępnej
wszystkich produkowanych substancji.
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Program 10+
Program 10+ jest głównym przedsięwzięciem realizowanym w ramach przyjętej
przez Grupę Kapitałową LOTOS strategii rozwoju rafinerii w Gdańsku. Pod względem skali i wartości jest
to jedna największych inwestycji realizowanych w polskim przemyśle do roku 2010.

Realizowana w ramach Programu 10+ budowa nowej instalacji destylacji ropy naftowej o nominalnej
zdolności przerobowej 4,5 mln ton ropy/rok wpisuje się w strategię polityki Rządu RP wobec sektora
naftowego. Jej nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez
zapewnienie ciągłości dostaw nośników energii. Stworzone w rafinerii w Gdańsku możliwości przerobu
różnych gatunków ropy naftowej, dostęp do własnych złóż oraz bliskie położenie morskich terminali
przeładunkowych sprzyjają zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji dostaw
surowca.
Po zbudowaniu instalacji wchodzących w skład Programu 10+ Grupa LOTOS dołączy do czołowych
rafinerii europejskich – pod względem potencjału przetwórczego i technologicznych możliwości przerobu
ropy naftowej, tj. udziałów w produkcji atrakcyjnych rynkowo towarów wysokomarżowych.
Pozwoli to na długookresową poprawę konkurencyjności rafinerii w Gdańsku i stworzy podstawy rozwoju
firmy przynajmniej na najbliższe kilkanaście lat.

Finansowanie programów inwestycyjnych
21 grudnia 2007 roku Grupa LOTOS wysłała do wybranych instytucji finansowych zaproszenia do
złożenia wiążących ofert na finansowanie Programu 10+. Następnie rozpoczął się okres intensywnych
kontaktów w tej sprawie z bankami i innymi instytucjami finansowymi (np. SACE – włoska agencja
kredytów eksportowych).
W styczniu 2008 roku Grupa LOTOS, we współpracy ze swoimi doradcami: finansowym i prawnym
oraz doradcami bankowymi (w obszarach: rynkowym, technicznym, ubezpieczeniowym i prawnym)
odpowiadała na pytania banków związane z analizą danych zawartych w pakiecie informacyjnym
Programu 10+ (został on przesłany bankom wraz ze wspomnianym wyżej zaproszeniem).
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Pod koniec stycznia do spółki zaczęły napływać wiążące oferty banków w zakresie finansowania
Programu 10+. Wstępną ofertę przekazała także włoska agencja kredytów eksportowych SACE.
20 lutego 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS podjęło uchwałę o udzieleniu
zgody na ustanowienie zabezpieczeń kredytów, przeznaczonych na finansowanie Programu 10+.
W wyniku podjętych negocjacji z poszczególnymi instytucjami w marcu określono ostateczny skład
grupy instytucji finansowych, która zapewniłaby pełne finansowanie projektu, ustalono wspólne warunki
komercyjne (prowizje, marże) oraz prawne. W efekcie tych działań, w kwietniu 2008 roku Grupa LOTOS
podpisała z grupą banków tzw. „commitment letter” – wiążące zobowiązanie tych instytucji do udzielenia
kredytu na uzgodnionych warunkach komercyjnych, wraz z term sheet, zawierającym podstawowe
warunki formalno-prawne przyszłej transakcji. Następnie przeprowadzono negocjacje szczegółowych
zapisów umowy kredytowej i towarzyszącej jej dokumentacji finansowej (m.in. umów zabezpieczeń).
Negocjacje te doprowadziły do podpisania, 27 czerwca 2008 roku, umowy kredytowej na finansowanie
realizacji Programu 10+ oraz kapitału obrotowego Grupy LOTOS (na kwoty odpowiednio 1550 mln
USD oraz 200 mln USD). Agentem kredytu został bank Calyon, natomiast agentem zabezpieczeń bank
Société Générale S.A.
W ramach umowy kredytowej, Grupa LOTOS podpisała umowę uzupełniającą (tzw. „sub-agreement”)
dotyczącą transzy kredytu gwarantowanej przez włoską agencję kredytów eksportowych SACE
(425 mln USD w ramach wymienionej wyżej kwoty 1550 mln USD).
Podpisanie umowy kredytowej na finansowanie Programu 10+ wraz z umową kredytową na finansowanie
zapasów (podpisaną w grudniu 2007 roku), zakończyło aranżację pełnego finansowania potrzeb
Grupy LOTOS w okresie realizacji Programu 10+.
Następnie rozpoczął się proces wypełniania warunków zawieszających („conditions precedent”)
dla uruchomienia kredytów na Program 10+. W sierpniu zakończono proces wypełniania warunków
zawieszających, niezbędnych do dokonania ciągnień długoterminowego kredytu na finansowanie
realizacji Programu 10+ oraz kapitału obrotowego Grupy LOTOS. We wrześniu wypełniono ostatecznie
warunki zawieszające związane z transzą kredytu gwarantowanego przez SACE.
Pierwszego ciągnienia z transzy kredytu obrotowego i z komercyjnej transzy kredytu inwestycyjnego
dokonano jeszcze w sierpniu 2008 roku. Natomiast pierwsze ciągnienie z transzy gwarantowanej przez
SACE nastąpiło w październiku 2008 roku Kolejne ciągnienia, ich terminy i kwoty, były uzależnione
od bieżącej sytuacji płatniczej Grupy LOTOS i skali wydatków na Program 10+. Realizacja ciągnień
w 2008 roku nie napotykała na żadne przeszkody ze strony banków, przebiegała zgodnie z wnioskami
złożonymi przez Grupę LOTOS i była oparta na informacjach o aktualnej sytuacji finansowej
Grupy LOTOS.
Jednocześnie finalizowano także prace związane z ustanawianiem zabezpieczeń spłaty kredytów
na rzecz instytucji finansowych (m.in. zawiadomienia dotyczące cesji praw z nowych umów sprzedaży,
umów hedgingowych, kontraktów EPC). We wrześniu 2008 roku Grupa LOTOS otrzymała postanowienie
Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ o wpisaniu do rejestru zastawów, zastawu na zbiorze rzeczy i praw
stanowiących rafinerię w Gdańsku, który jest jednym z zabezpieczeń dla kredytodawców Programu
10+. Natomiast w listopadzie 2008 roku Grupa LOTOS uzyskała z Sądu Rejonowego w Gdańsku
zawiadomienie o wpisaniu do ksiąg wieczystych łącznej umownej hipoteki kaucyjnej na rzecz agenta
zabezpieczeń, stanowiącej jedno z podstawowych zabezpieczeń kredytów przyznanych na finansowanie
Programu 10+.
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rzecz agenta zabezpieczeń, stanowiącej jedno z podstawowy ch zabezpieczeń kredy tów
przy znany ch na f inansowanie Programu 10+.
Do końca 2008 roku wy korzy stanie kredy tów przy znany ch na f inansowanie Programu 10+

Do końca 2008 roku wykorzystanie kredytów przyznanych na finansowanie Programu 10+ wyniosło
wy niosło ok. 46%.
ok. 46%.
W 2009 roku przewidy wane jest dalsze wy korzy sty wanie kredy tów na Program 10+
W
2009 roku przewidywane jest dalsze wykorzystywanie kredytów na Program 10+ związane
związane i dostosowane do coraz bardziej zaawansowanej realizacji tego Programu .
i dostosowane do coraz bardziej zaawansowanej realizacji tego Programu . Wykorzystywaniu
Wy korzy sty waniu kredy tów będzie towarzy szy ć bieżące i ciągłe wy pełnianie przez Grupę
kredytów będzie towarzyszyć bieżące i ciągłe wypełnianie przez Grupę LOTOS obowiązków wobec
LOTOS obowiązków wobec kredy todawców, wy nikający ch z dokumentacji kredy towej.
kredytodawców, wynikających z dokumentacji kredytowej.

Kontraktacja, prace projektowe i budowa

Kontraktacja, prace projektowe i budowa

10 września 2008 roku Grupa LOTOS podpisała z f irmą Technip Italy S.p.A. kontrakt na

10 września 2008 roku Grupa LOTOS podpisała z firmą Technip Italy S.p.A. kontrakt na realizację
realizację instalacji przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej ROSE
, obejmujący
instalacji przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej ROSE, obejmujący projektowanie, dostawy
projektowanie, dostawy materiałów i urządzeń oraz doradztwo techniczne. Ty m samy m
materiałów
i urządzeń oraz doradztwo techniczne. Tym samym została zamknięta lista głównych
została zamknięta lista główny ch kontraktów na realizację instalacji produkcy jny ch
kontraktów
na realizację instalacji produkcyjnych wchodzących w skład Programu 10+.
wchodzący ch w skład Programu 10+.
Do 31 grudnia 2008 roku wykonawcy przepracowali 2 847 tys. roboczogodzin. W omawianym okresie
Do 31 grudnia 2008 roku wy konawcy przepracowali 2 847 ty s. roboczogodzin. W
miały miejsce 3 lekkie zdarzenia wypadkowe.
omawiany m okresie miały miejsce 3 lekkie zdarzenia wy padkowe.

Na koniec 2008 roku stopień zaawansowania realizacji całego Programu 10+ wyniósł zgodnie z planem
Na koniec
roku stopień zaawansowania
realizacji całego Programu 10+ wy niósł zgodnie
56%,
a dla2008
poszczególnych
instalacji wynosił:
z planem 56%, a dla poszczególny ch instalacji wy nosił:
Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS)

87%

Instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU)

59%

Instalacja hydrokrakingu (MHC)

54%

Wytwórnia wodoru (HGU)

71%

Kompleks aminowo-siarkowy (KAS)

78%
9%

Instalacja przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej (ROSE)
Instalacje pomocnicze

38%

Zgodnie zzharmonogramem
rozpoczęcie
pracprac
budowlany
ch instalacji
przerobu
ciężkiejciężkiej pozostałości
Zgodnie
harmonogramem
rozpoczęcie
budowlanych
instalacji
przerobu
pozostałości
próżniowej
(ROSE)
przewidziano
na
drugi
kwartał
2009
roku.
próżniowej (ROSE) przewidziano na drugi kwartał 2009 roku.

Program 10+
kalendarium 2008
Styczeń
Instalacja przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej (ROSE)

– wysłanie zapytania do potencjalnych kontraktorów o

potwierdzenie udziału w postępowaniu przetargowym.
Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS)
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Program 10+
kalendarium 2008
Styczeń
●● Instalacja przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej (ROSE) – wysłanie zapytania do potencjalnych
kontraktorów o potwierdzenie udziału w postępowaniu przetargowym.
●● Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) – zakończenie prac i zgłoszenie do odbioru końcowego sieci zasilania energetycznego instalacji; prowadzone są roboty uzbrojenia podziemnego.
●● Instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU) – podpisanie umowy z firmą Polimex Mostostal S.A na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych. Rozpoczęcie palowania, budowy
fundamentów i instalacji uziemienia.
●● Instalacja hydrokrakingu (MHC) – uzyskanie pozwolenie na budowę instalacji.
●● Instalacja produkcji wodoru (HGU) – wykonanie palowania gruntu, zamówienie wszystkich głównych aparatów i maszyn.
●● Blok aminowo-siarkowy (KAS) – zakończenie palowania, wykonanie fundamentów pod główną
estakadę.
●● Instalacje pomocnicze i infrastruktura – rozpisanie przetargu na budynki podstacji elektrycznych.

Luty
●● Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) – rozpoczęcie montażu
konstrukcji stalowych.
●● Instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU) – podpisanie
z belgijskim koncernem SARENS umowy o montaż ciężkich aparatów.
●● Instalacja hydrokrakingu (MHC) – rozpoczęcie palowania terenu instalacji.
●● Instalacja produkcji wodoru (HGU) – zakończenie palowania gruntu.
●● Instalacje pomocnicze i infrastruktura
- podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji oczyszczalni ścieków
(firma Biogradex – Holding Sp z.o.o.),
- rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem terenu pod rozbudowę
systemów azotu i systemów wody i kondensatu,
- uzyskanie pozwolenia na budowę zbiorników stokażowych VR, DAO i diesel.
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Marzec
●● Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) – podpisanie umowy z firmą SARENS
na montaż 720-tonowego reaktora instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych.
●● Instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU) – zakończenie palowania
i rozpoczęcie realizacji uzbrojenia podziemnego.
●● Instalacja produkcji wodoru (HGU) – zakończenie palowania i rozpoczęcie realizacji uzbrojenia
podziemnego.
●● Blok aminowo-siarkowy (KAS) – zakończenie palowania i rozpoczęcie realizacji
uzbrojenia podziemnego.
●● Instalacje pomocnicze i infrastruktura
- rozpoczęcie budowy fundamentów nowych estakad międzyobiektowych,
- podpisanie umowy na realizację rurociągu do portu o długości 10 km, rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym tego rurociągu,
- rozpoczęcie budowy zbiorników stokażowych VR, VGO i benzyny pizolitycznej.

Kwiecień
●● Instalacja przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej (ROSE) – otrzymano rewizję projektu bazowego od KBR.
●● Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) – rozpoczęcie montażu ciężkich aparatów
– montaż pieców.
●● Instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU) – podpisanie umowy na wykonanie robót branży elektrycznej, KiA i teletechnicznej.
●● Wytwórnia wodoru (HGU) – rozpoczęcie montażu konstrukcji pieca-reformera.
●● Kompleks aminowo-siarkowy (KAS) – rozpoczęcie robót fundamentowych na instalacji LPG AWU,
rozpoczęcie dostaw materiałów rurociągowych.
●● Instalacje pomocnicze i infrastruktura
- wybór wykonawców rozbudowy podstacji elektrycznych oraz sieci kablowych średniego
i niskiego napięcia.
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Maj
●● Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) – rozpoczęcie prefabrykacji rurociągów.
●● Instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU) – rozpoczęcie prac przy montażu
konstrukcji stalowych estakad wewnętrznych.
●● Instalacja hydrokrakingu (MHC) – wizyta przedstawicieli Grupy LOTOS i Technip u wytwórcy reaktorów i kompresorów; rozpoczęcie prac fundamentowych.
●● Wytwórnia wodoru (HGU) – budowa fundamentów, kanałów slopowych i elektrycznych
oraz kanalizacji zaolejonej.
●● Kompleks aminowo-siarkowy (KAS) – zakończenie budowy fundamentów; pierwsze dostawy materiałów rurociągowych.
●● Instalacje pomocnicze i infrastruktura
- podpisanie umowę na dostawę i montaż konstrukcji stalowych estakad nowych i modernizowanych oraz instalacji LPG,
- podpisanie umowy na rozbudowę podstacji elektrycznych oraz sieci kablowych średniego
i niskiego napięcia.

Czerwiec
●● Instalacja przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej (ROSE) – zawarcie z Technip Italy wstępnej
umowy na realizację projektu technicznego i dostaw.
●● Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) – końcowa faza robót budowlanych
przy kanałach kablowych i tacach.
●● Instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU) – kontynuacja prac przy montażu
konstrukcji stalowych estakad wewnętrznych i etażerek; kontynuacja robót uzbrojenia podziemnego.
●● Instalacja hydrokrakingu (MHC) – zakończenie palowania terenu instalacji; pierwsze prace
przy uzbrojeniu podziemnym; rozpoczęcie przygotowań do palowania terenu składowania i erekcji
reaktorów.
●● Kompleks aminowo-siarkowy (KAS) – zakończono budowę fundamentów, rozpoczęcie dostawy
i montaż aparatów.
●● Instalacje pomocnicze i infrastruktura
- podpisanie umowy na realizację nowej instalacji azotu,
- zakończenie palowania i rozpoczęcie robót fundamentowych przy zbiornikach stokażowych
oleju napędowego.
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Lipiec
●● Instalacja przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej (ROSE) – rozpoczęcie prac nad projektem
instalacji (Technip Italy).
●● Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) – zakończenie robót budowlanych
przy kanałach kablowych i tacach; przekroczenie poziomu 50% całkowitego zaawansowania projektu instalacji HDS.
●● Instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU) – rozpoczęcie prefabrykacji
rurociągów.
●● Instalacja hydrokrakingu (MHC) – zakończenie palowanie terenu składowania reaktorów; przeprowadzenie u wytwórcy próby ciśnieniowej reaktora 0930R1A (z udziałem przedstawicieli
Grupy LOTOS).
●● Wytwórnia wodoru (HGU) – zakończenie montażu estakady wewnętrznej.
●● Kompleks aminowo-siarkowy (KAS) – zakończenie budowy fundamentów i systemów podziemnych; kontynuowanie montażu konstrukcji estakady głównej instalacji; przekroczenie poziomu 50%
całkowitego zaawansowania projektu kompleksu KAS.
●● Instalacje pomocnicze i infrastruktura
- pierwsze dostawy materiałów do budowy systemu rurociągów tworzących połączenia międzyobiektowe,
- wykonanie fundamentu zbiorników stokażowych VR, VGO i benzyny pizolitycznej; rozpoczęcie
montażu stalowych płaszczy zbiorników VR, VGO,
- zakończenie odbiorów końcowych i prób ciśnieniowych systemów sieci podziemnych: woda
chłodnicza, ppoż., kanalizacje – zakończenie pierwszego systemu technologicznego Programu
10+.
●● Przekazanie do Pionu Techniki zakresu prac, które należy wykonać podczas remontu postojowego
WIOSNA 2009 ze względu na wymagania Programu 10+.

Sierpień
●● Instalacja przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej (ROSE) – otrzymanie pierwszej dokumentacji
projektowej od Technip Italy.
●● Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) – przeprowadzenie skomplikowanej operacji montażu reaktora ważącego 720 ton.
●● Instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU) – kontynuacja robót budowlanych i uzbrojenia podziemnego; rozpoczęcie prefabrykacji rurociągów; rozpoczęcie układanie
na konstrukcjach stalowych warstw ochronnych ppoż.
●● Instalacja hydrokrakingu (MHC) – rozpoczęcie dostaw i prefabrykacji rurociągów podziemnych.
●● Wytwórnia wodoru (HGU) – dostarczenie komina (w czterech segmentach), przygotowania
do montażu komina.
●● Instalacje pomocnicze i infrastruktura
- rozpoczęcie prac nad projektami budowlanymi: stacji uzdatniania wody, wytwórni azotu, systemu
ciepłej wody chłodniczej oraz zbiornika wody De-Mi.
- przedłożenie PERN rozwiązań projektowych na całej trasie rurociągu Port-Rafineria [R7].
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Wrzesień
●● Instalacja przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej (ROSE) – podpisanie z firmą Technip kontraktu
na realizację projektu technicznego i dostaw.
●● Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) – kontynuowanie prefabrykacji i montażu
rurociągów oraz wykonywanie zabezpieczeń ogniowych konstrukcji estakad.
●● Instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU) – rozpoczęcie dostaw aparatów
i urządzeń.
●● Instalacja hydrokrakingu (MHC) – inspekcja odbiorowa reaktorów 930 R1A/B u włoskiego wytwórcy
(firma Belleli) z udziałem licencjodawcy (firma SGSI), zakończona wynikiem pozytywnym.
●● Wytwórnia wodoru (HGU) i Kompleks aminowo-siarkowy (KAS) – montaż dwóch kominów
(h=80 m); przekroczenie poziomu 50% całkowitego zaawansowania projektu instalacji
wytwórni wodoru.
●● Instalacje pomocnicze i infrastruktura
- rozpoczęcie prac budowlanych niezbędne dla modernizacji wyposażenia podstacji elektroenergetycznych zasilających nowe instalacje.
- rozpoczęcie prac budowlanych (palowanie) na terenie Wydziału Wodnego.

Październik
●● Instalacja przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej (ROSE) – rozpoczęcie prac nad projektem
budowlanym.
●● Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) – rozpoczęcie układania kabli i osprzętu
elektrycznego.
●● Instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU) – przekroczenie poziomu 50%
całkowitego zaawansowania projektu instalacji destylacji.
●● Instalacja hydrokrakingu (MHC) – rozpoczęcie prac elektrycznych sieci podziemnej: systemu uziemienia i ochrony katodowej; wizyta przedstawicieli Grupy LOTOS. w siedzibie wytwórcy reaktorów R2 i R3 (GE/Nuovo Pignone) we Florencji w celu weryfikacji zgodności zaawansowania prac
z harmonogramem.
●● Wytwórnia wodoru (HGU) – kontynuowanie montażu konstrukcji pieca-reformera.
●● Kompleks aminowo-siarkowy (KAS) – zakończenie montażu konstrukcji estakady głównej.
●● Instalacje pomocnicze i infrastruktura
- zakończenie robót budowlanych na dwóch głównych obiektach elektroenergetycznych.
- rozpoczęcie robót ziemnych i montaż rurociągu do portu [R7] na terenie Grupy LOTOS
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Listopad
●● Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) - rozpoczęto układanie kabli i osprzętu
elektrycznego
●● Instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU) - zakończono budowę fundamentów; rozpoczęto dostawy elementów i montaż obudowy pieców oraz segmentów komina
●● Instalacja hydrokrakingu (MHC) – rozpoczęto wstępny montaż chłodnic powietrznych; przekroczenie poziomu 50% całkowitego zaawansowania projektu instalacji hyrokrakingu
●● Wytwórnia wodoru (HGU) - rozpoczęto układanie kabli elektrycznych
●● Kompleks aminowo-siarkowy (KAS) - rozpoczęto układanie kabli energetycznych
●● Instalacje pomocnicze i infrastruktura
- zakończono układanie kabli elektroenergetycznych
●● trwa montaż rurociągu do portu [R7] na terenie Grupy LOTOS przekroczenie poziomu 50% zaawansowania realizacji prac w ramach Programu 10+

Grudzień
●● Instalacja przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej (ROSE) – podpisanie umowy na dostawę
pakietów ROSEMAX z firmą Kellogg Brown&Root Inc.
●● Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) – zakończenie prac nad zabezpieczeniem
ogniowym konstrukcji estakad i aparatów.
●● Instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU) – zakończenie prac projektowych
w poszczególnych branżach; ustawienie na fundamencie komina o wysokości 80 m obsługującego
obydwa piece instalacji.
●● Instalacja hydrokrakingu (MHC) – rozpoczęcie montażu estakad wewnętrznych.
●● Wytwórnia wodoru (HGU) – zakończenie prac projektowych w poszczególnych branżach i rozpoczęcie układania kabli elektrycznych oraz KiA.
●● Instalacje pomocnicze i infrastruktura
- zakończenie robót fundamentowych na systemie wody kotłowej, zbiorniku wody De-Mi i instalacji
gazu opałowego.
- zakończenie montażu stalowych płaszczy czterech zbiorników ciężkich frakcji VR, VGO.
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Rok 2009 będzie rokiem pierwszych odbiorów nowych instalacji realizowanych w ramach Programu
10+. W pierwszej kolejności (w końcu maja) planowane jest przekazanie do uruchomienia instalacji
hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS) . Jednocześnie zostaną zakończone wymagane do
uruchomienia HDS następujące instalacje pomocnicze i systemy:
●● instalacja aminy,
●● striper wód kwaśnych,
●● woda chłodnicza,
●● system zrzutów,
●● połączenia międzyobiektowe,
●● instalacja azotu.
W kolejnych miesiącach będą oddawane do użytku:
●● wytwórnia wodoru – wrzesień 2009 roku.
●● instalacje odzysku siarki – wrzesień 2009 roku.
●● instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU) – październik 2009 roku.
Zgodnie z harmonogramem instalacje: hydrokrakingu (MHC), przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej
(ROSE) oraz pozostałych instalacje pomocnicze i infrastrukturalne zostaną zbudowane
do końca 2010 roku.
Program 10+ jest kluczowym przedsięwzięciem realizowanym przez Grupę LOTOS. Z tego względu
w spółce prowadzi się systematyczną analizę ryzyk i konsekwentnie wdraża wynikające z niej działania,
które mają na celu bezpieczne i terminowe wybudowanie oraz uruchomienie nowych i modernizowanych
instalacji.
Światowy kryzys gospodarczy – mimo związanych z nim zagrożeń – nie wpłynął na dotychczasowy
przebieg Programu 10+. Inwestycja jest realizowana bez zakłóceń.
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Pozostałe inwestycje
W Grupie LOTOS działalność inwestycyjna w 2008 roku koncentrowała się na realizacji Programu
10+. Poza programem realizowano wiele mniejszych przedsięwzięć związanych z podnoszeniem
efektywności, bezpieczeństwa i sprawności technicznej posiadanych aktywów oraz inwestycje o
charakterze proekologicznym (np. hermetyzację zbiorników zakładowej oczyszczalni ścieków w rafinerii w
Gdańsku).
W spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS kontynuowano działania inwestycyjne związane z kierunkami
strategicznymi – rozwojem wydobycia ropy naftowej spod dna Bałtyku, rozwojem sieci detalicznej
sprzedaży paliw, rozwojem bazy logistycznej paliw i zagospodarowaniem aktywów spółek południowych.
Rozpoczęto również inwestycję mającą na celu wejście na rynek dostaw paliwa JET na polskich
lotniskach i stworzenie realnej konkurencji dla dominującego na tym rynku Petrolotu.

Gaz ziemny
We współpracy z PGNiG oraz Pomorską Spółką Gazownictwa doprowadzono do rafinerii w Gdańsku
średniociśnieniowy rurociąg gazu ziemnego oraz zbudowano stację sprężania gazu zasilającą rafineryjną
sieć gazu opałowego. Gaz ziemny zastąpił produkowany w rafinerii propan-butan, który był używany
do opalania pieców rafineryjnych. Pozwoliło to na skierowanie w 2008 roku dodatkowych 9 tys. ton LPG
na rynek, obniżyło koszty przerobu o 4 mln zł oraz spowodowało zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Zbiornik na asfalt modyfikowany
Aby zwiększyć dostępność asfaltów modyfikowanych w szczycie sezonu robót drogowych
(przypadającym zwykle jesienią) zbudowano zbiornik magazynowy o pojemności 1000 m3. Pozwoli on
na lepsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych instalacji modyfikacji asfaltu. Ułatwi to zaspokojenie
ciągle rosnącego popytu na asfalty modyfikowane, używane coraz powszechniej do wykonywania
nawierzchni na najbardziej obciążonych odcinkach dróg, np. autostradach, drogach szybkiego ruchu,
skrzyżowaniach, mostach. Zbiornik zacznie być wykorzystywany po uruchomieniu instalacji oksydacji
asfaltów po postoju remontowym wiosną 2009 roku.
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Główne inwestycje w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS
Petrobaltic
Na złożu B8 wykonano otwór B8-Z1, który umożliwił przeprowadzenie testu produkcyjnego oraz
rekalkulację zasobu złoża. Na podstawie uzyskanych informacji o złożu, spółka uznała, iż ma ono
charakter perspektywiczny w zakresie wdrożenia do produkcji.
Rozpoczęto cykl prac sejsmicznych w metodologii 3D na strukturach B23 i B28 () oraz w metodologii 2D
na strukturach B22 i B101 . Badania sejsmiczne umożliwią dalsze rozpoznanie potencjalnych zasobów
węglowodorów oraz optymalizację ryzyka poszukiwawczego.

LOTOS Paliwa
Kontynuowano rozwój sieci stacji w formule CODO (stacje własne) i DOFO (stacje partnerskie). Do
sieci stacji własnych CODO włączono 7 nowych stacji ( Warszawa, Szczecin, Bydgoszcz, Kraków,
Strzeszowice, Radzymin, Zegrze) a do sieci partnerskiej DOFO włączono 13 nowych stacji (Trzebiel,
Kotlin, Bartoszyce, Dębica, Włodawa, Cieszyn, Zwoleń, Kórnik, Gronowo Górne, Lublin, Żabno, Rusiec,
Ostrowiec Świętokrzyski).
W roku 2008 spółka LOTOS Paliwa wygrała przetarg na 6 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) położonych
wzdłuż autostrad A2 oraz A4. W roku 2009 w Miejscach Obsługi Podróżnych powstaną stacje paliw
LOTOS, restauracje McDonald’s oraz hotele.

LOTOS Tank
Rozpoczęto proces budowy bazy paliwa lotniczego na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Rębiechowie koło
Gdańska. W 2009 roku LOTOS Tank stanie się drugim (obok Petrolotu) operatorem paliw na tym lotnisku.
Budowa bazy rozpoczyna ekspansję Grupy LOTOS na rynku paliwa lotniczego. Obiekt powstaje w
ramach pierwszego etapu strategii zakładającej zbudowanie stałego kanału dystrybucji Paliwa. Wpisuje
się w strategię Grupy Kapitałowej LOTOS, która zakłada wzrost sprzedaży paliwa lotniczego na terenie
Polski oraz znaczące zwiększenie udziałów w rynku.

LOTOS Biopaliwa
Zakończono budowę i uruchomiono instalację produkcji biokomponentu paliw silnikowych – estrów
metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Projektowa wydajność instalacji wynosi 100 tys. ton estrów
i 12 tys. ton gliceryny technicznej rocznie.
Generalnymi wykonawcami inwestycji byli MAN Ferrostaal AG Essen Niemcy (część technologiczna)
i Prochem S.A. Warszawa (część infrastrukturalna). Instalacja składa się z sześciu węzłów
technologicznych: oczyszczania (standaryzacja surowca), neutralizacji alkoholowej, transestryfikacja,
odzysku metanolu, estryfikacji kwasowej i odparowania gliceryny. Podstawowy proces technologiczny
przebiega pod ciśnieniem normalnym, w temperaturze ok. 60°C i oparty jest o licencję CD Process.
Głównymi surowcami są olej rzepakowy i metanol.
Jakość produkowanego FAME spełnia wymagania normy PN-EN 14214, a przypadku niektórych
parametrów (liczba kwasowa, zawartość wody, zanieczyszczeń i gliceroli) przewyższa wymagania
tej normy. FAME jest używany jako dodatek do komponowania oleju napędowego (biodiesla) oraz
sprzedawany jako samoistne paliwo silnikowe (B100). Pozwoli to Grupie LOTOS na spełnienie
Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie stosowania biokomponentów w produkcji paliw.
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Logistyka
W spółkach LOTOS Jasło i LOTOS Czechowice kontynuowane były inwestycje związane z poszerzeniem
bazy zbiornikowej i zwiększeniem zdolności do magazynowania i dystrybucji paliw. Obie spółki Grupy
Kapitałowej LOTOS mają koncentrować się na działalności logistycznej i magazynowaniu zapasów
obowiązkowych.
W spółce LOTOS Czechowice wybudowano zbiornik do magazynowania oleju napędowego o pojemności
32 000 m3 oraz zmodernizowano 6 zbiorników o łącznej pojemności 6 000 m3. W spółce LOTOS Jasło
zmodernizowano 6 zbiorników o łącznej pojemności 23 000 m3 służących do magazynowania oleju
napędowego i olejów opałowych.
W spółce LOTOS Jasło wybudowano linię regranulacji odpadów poliolefinowych, na której prowadzony
jest recykling odpadów zawierających polietylen. Produkowany na tej linii regranulat polietylenowy
sprzedawany jest jako surowiec do produkcji folii PE lub innych wyrobów. Zdolność przerobowa
linii wynosi ok. 4 tysięcy ton odpadów rocznie. Z odpadów tych linia produkuje ok. 300 ton/miesiąc
regranulatu.

Utrzymanie ruchu i remonty w 2008 roku
W zakresie zarządzania utrzymaniem ruchu i remontów w najważniejszym osiągnięciem było
zapewnienie pracy podstawowych instalacji produkcyjnych i pomocniczych na poziomie dostępności
powyżej 99%, co daje Grupie LOTOS miejsce w gronie najlepszych rafinerii europejskich.
Bezpieczna i stabilna praca instalacji produkcyjnych i pomocniczych została osiągnięta poprzez
zapewnienie wysokiego poziomu obsługi technologicznej i technicznej instalacji, systematyczne
podnoszenie kwalifikacji pracowników, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy i przepływu
informacji, wdrażanie zasad zarządzania projektami przy realizacji projektów modernizacyjnychi zadań
remontowych oraz rozwój profilaktyki i zapobiegania awariom technicznym.
Realizacja powyższych zadań połączona była z optymalizacją kosztów remontów i utrzymania ruchu
z założeniem maksymalnego wykorzystania potencjału spółek w ramach Grupy LOTOS.
Równolegle do bieżącego utrzymania ruchu i remontów trwały prace związane z przygotowaniami
do Remontu Postojowego Wiosna 2009 - całkowitego zatrzymania instalacji produkcyjnych na czas
okresowego remontu powiązanego z podłączeniem instalacji budowanych w ramach Programu 10+.
W ramach projektu Wiosna 2009 w roku 2008 określono zakresy prac do wykonania, podpisano
kontrakty z Głównymi Wykonawcami oraz przygotowano harmonogramy prac. Równolegle z procesem
kontaktowania usług realizowano zakupy materiałów i urządzeń przeznaczonych do wymiany.
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Otoczenie rynkowe
Otoczenie międzynarodowe
Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego.
Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły pierwsze symptomy
spowolnienia ekonomicznego. Po pierwszym półroczu coraz bardziej widoczny kryzys finansowy
zaczął oddziaływać także na sektor rafineryjny. Zanotowano spadek zapotrzebowania na ropę naftową,
co przy niewielkim wzroście podaży surowca spowodowało jego nieznaczną nadwyżkę na rynku. Efektem
jednoczesnego wystąpienia wszystkich tych czynników był spadek cen ropy naftowej z rekordowego
poziomu ponad 140 dolarów do około 35 dolarów za baryłkę w grudniu.

Średnie miesięczne notowania ropy naftowej w 2008 roku

Rekordowe notowania cen ropy naftowej w trzech pierwszych kwartałach 2008 roku bezpośrednio
wpłynęły na kształtowanie się wysokiej ceny benzyny w tym okresie. Jednak utrzymująca się od
kilku lat nadpodaż benzyn na rynku europejskim oraz malejący popyt na rynku amerykańskim (Stany
Zjednoczone są konsumentem 45% benzyn na świecie) spowodowały obniżenie średniej wartości
cracków poniżej poziomów z 2007 roku.
Rosnące zapotrzebowanie na olej napędowy w Europie i coraz większy popyt w Rosji i Chinach wpłynęły
na wzrost cen oleju napędowego i jego cracków. Zapotrzebowanie na olej napędowy generowane było
głównie przez branżę transportową, w znacznym stopniu zależną od rozwoju wymiany handlowej.
Konsumpcję oleju napędowego zwiększyło także upowszechnianie się w Europie silników
wysokoprężnych.
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W pierwszej połowie 2008 roku zanotowano rekordowe ceny oraz cracki paliwa lotniczego. Jednak
w czwartym kwartale tego roku odnotowano silny spadek cen i marż spowodowany zmniejszeniem
popytu na paliwo lotnicze.
Eksperci prognozują, że światowy rynek naftowy w 2009 roku będzie się cechować dalszym spadkiem
popytu w związku z recesją gospodarczą. O skali zmian oraz o cenach surowca i produktów decydować
będzie także tempo wzrostu w Chinach, Indiach i Rosji, wartość kursu dolara oraz strona podażowa,
cechująca się geopolityczną niepewnością oraz finansowymi problemami utrudniającymi realizację
projektów wydobywczych.

Polska – otoczenie makroekonomiczne
Pierwsze półrocze 2008 roku charakteryzowało się większym niż w 2007 przyrostem zatrudnienia
oraz ponad 7% wzrostem wynagrodzeń. Korzystna sytuacja gospodarcza przyczyniła się do blisko 6%
wzrostu PKB w pierwszych dwóch kwartałach. Był to przede wszystkim efekt rosnącej konsumpcji i
wzrostu realizowanych inwestycji.
W drugiej połowie roku Polska gospodarka zaczęła jednak coraz wyraźniej odczuwać skutki globalnego
kryzysu finansowego. Tempo wzrostu gospodarczego liczone za cały 2008 rok było wolniejsze niż
w dwóch poprzednich latach, a na spadek jego dynamiki miały wpływ przede wszystkim wyniki IV
kwartału. Mimo dostrzegalnych oznak spowolnienia gospodarczego, Polska należała do krajów o
najwyższej dodatniej dynamice PKB w Unii Europejskiej.

Polski rynek paliw
Całkowita konsumpcja paliw w 2008 roku w Polsce ustabilizowała się utrzymując poziom z roku 2007.
Nastąpiły jednak zmiany w strukturze poszczególnych grup produktowych.
Udział Grupy LOTOS w rynku paliw wyniósł 25,4%, co oznacza wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2007.
Olej napędowy
Konsumpcja oleju napędowego w Polsce rośnie, aczkolwiek z różną dynamiką. Po dwóch latach wzrostu
na poziomie 20%, w roku 2008 odnotowano przyrost o kolejne 4,3%. Prognozuje się, że tendencja
wzrostowa utrzyma się także w najbliższych latach. Główne przesłanki tego wzrostu to rozwój transportu
drogowego oraz nowoczesnych technologii, dzięki którym silniki wysokoprężne mają coraz lepsze
parametry.
Benzyny
Rynek benzyn w Polsce znajduje się w fazie dojrzałości. W roku 2008 konsumpcja benzyn spadła o 4,7%
w stosunku do roku 2007. Według prognoz w najbliższych latach utrzyma się niewielki trend spadkowy,
a popyt utrzyma się na wysokim poziomie. Wiąże się to z popularnością samochodów benzynowych,
których ceny są niższe od cen pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. Istotnym czynnikiem jest również
zrównywanie się cen detalicznych benzyny i oleju napędowego.
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Lekki olej opałowy
Zużycie lekkiego oleju opałowego w Polsce od kilku lat systematycznie spada. Jest to efekt wzrostu
znaczenia innych źródeł energii o relatywnie niższych cenach. Prognozuje się, że w nadchodzących
latach zużycie lekkiego oleju opałowego będzie się nadal zmniejszać.
LPG
Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPIHN) konsumpcja LPG w
Polsce w 2008 roku zmniejszyła się o 3,2%. Był to drugi z kolei rok spadku zużycia tego produktu. Polski
rynek gazu płynnego wszedł w fazę dojrzałości. Oznacza to, że przy założeniu stabilnych uwarunkowań
rynkowych (np. relacji ceny w stosunku do innych paliw) jego konsumpcja utrzyma się na niezmienionym
poziomie, z możliwymi niewielkimi wahaniami.
Paliwo lotnicze
Rynek paliwa lotniczego był w ostatnich latach najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem
polskiej gospodarki. Jednak wskutek globalnego kryzysu dynamika wzrostu popytu na to paliwo wyraźnie
się zmniejszyła. W 2008 roku zużyto w Polsce zaledwie 0,4% więcej paliwa lotniczego niż w 2007 roku.
Liczba pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych (nie uwzględniając pasażerów w ruchu
tranzytowym) wzrosła w 2008 roku o 8% (dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego). Szacuje się, iż rynek
paliwa lotniczego będzie nadal rósł, a jego dynamika w kolejnych latach będzie zależna od sytuacji
gospodarczej.
Udział Grupy LOTOS w rynku paliwa lotniczego w 2008 roku wyniósł 19,5%.

Rynek detaliczny
Polski rynek detaliczny znajduje się w fazie segmentacji, polegającej na wyraźnym wyodrębnianiu
stacji premium i ekonomicznych. W 2008 roku obserwowano dalszy rozwój sieci stacji paliw koncernów
zagranicznych i stacji sklepowych. Sieci polskich koncernów podlegały procesom optymalizacyjnym,
polegającym między innymi na wygaszaniu umów patronackich. W 2008 roku wzmożoną aktywność
wykazywali uczestnicy rynku stacji autostradowych, gdzie lokowane są stacje segmentu premium. W
kolejnych latach zmianom będzie podlegać liczba stacji paliw – przede wszystkim w wyniku rozwoju sieci
dróg w Polsce oraz optymalizacji sieci należących do głównych graczy rynkowych.
Udział Grupy LOTOS w rynku detalicznym paliw w 2008 roku wyniósł 6%.
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Stacje paliw w Polsce

Krajowa konsumpcja paliw
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Produkty pozapaliwowe
Asfalty
Rynek asfaltów w 2008 roku zmniejszył się nieznacznie w stosunku do 2007 roku z powodu
nierozstrzygania w wyznaczonym terminie przetargów na budowę dróg. Mając jednak na uwadze
plany rządowe, prognozuje się, że polski rynek asfaltów będzie rynkiem rosnącym. Potwierdzeniem
planowanych nakładów inwestycyjnych na budowę około tysiąca kilometra dróg jest strategia rządowa
„Program Dróg Krajowych na lata 2008-2012”. Łącznie na budowę i modernizację rząd zamierza
przeznaczyć 120 miliardów złotych.
Udział Grupy LOTOS w rynku asfaltów wynosi 45%.
Oleje smarowe
Zużycie olejów smarowych w Polsce w roku 2008 spadło o około 1% w stosunku do 2007 roku. Szacuje
się, że podobna tendencja utrzyma się w następnych latach. Spada zapotrzebowanie na oleje i smary
dla przemysłu, czego symptomy pojawiły się już w drugiej połowie 2008 roku. Istotną zmianą na rynku
olejów smarowych jest wzrost zapotrzebowania na oleje o wysokich parametrach technologicznych.
Udział Grupy LOTOS w rynku środków smarnych wynosi 30%.
Parafiny
W pierwszym półroczu 2008 roku znaczący wpływ na rynek parafin miały utrudnienia w dostępie
do surowców (gaczy parafinowych) oraz związany z tym znaczący wzrost poziomu cen. Szacuje się, iż
ceny surowców, parafin i przemysłowych mas parafinowych będą miały tendencję wzrostową, jednak ze
znacznie niższą niż w poprzednich okresach dynamiką.
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Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS
Organizacja handlu Grupy Kapitałowej LOTOS
Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS prowadzona jest zarówno w podmiocie dominującym,
jak i w spółkach zależnych. Podział funkcjonalny jest następujący:
●● służby handlowe Grupy LOTOS organizują sprzedaż paliw do kluczowych klientów, eksport i dostawy wewnątrzwspólnotowe produktów naftowych, a także kupują surowce, komponenty i towary
do odsprzedaży.
●● spółka LOTOS Paliwa prowadzi detaliczną i hurtową sprzedaż paliw na terenie całej Polski,
●● podstawową działalnością spółki LOTOS Gaz jest handel gazem płynnym (LPG)
●● przedmiotem działalności spółki LOTOS Oil jest produkcja i dystrybucja środków smarnych: gotowych olejów, smarów samochodowych i przemysłowych oraz handel olejami bazowymi,
●● spółka LOTOS Asfalt produkuje i sprzedaje asfalty drogowe i przemysłowe, emulsje i lepiki asfaltowe oraz prowadzi handel ciężkim olejem opałowym,
●● spółka LOTOS Parafiny zajmuje się produkcją i sprzedażą wysokiej jakości parafin oraz szerokiego
asortymentu mas parafinowych, produkuje również galanteryjne wyroby parafinowe przeznaczone
na rynek detaliczny.

Zakupy ropy naftowej
Struktura zakupów ropy naftowej
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W 2008 roku w całości przerabianego przez rafinerię w Gdańsku surowca największy udział (89%) miała
rosyjska ropa REBCO, dostarczana do rafinerii w Gdańsku rurociągiem. Jednocześnie kontynuując
działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia zwiększano udział ropy nabywanej drogą
morską. W 2008 roku 75% całości zakupionego w ten sposób surowca stanowiła wydobywana na
Morzu Północnym ropa Volve. Polska ropa przerabiana w rafinerii to wydobywana przez Petrobaltic ropa
Rozewie.

Import i zakupy wewnątrzwspólnotowe
Dużym wyzwaniem dla służb handlowych Grupy LOTOS w 2008 roku był import produktów naftowych.
Dynamicznie rosnący popyt na olej napędowy na rynku krajowym zaowocował rekordowym w historii
firmy importem średnich destylatów: oleju napędowego i komponentów do jego produkcji. Poza
prowadzonym, także w latach poprzednich, importem z krajów skandynawskich, w roku 2008 po
raz pierwszy na dużą skalę sprowadzano produkty drogą lądową z Niemiec. Działanie to wspierało
kontynuację optymalizacji kosztów logistyki, wzmocniło pozycję Grupy LOTOS w rynku krajowym (wzrost
udziału) i stanowiło przygotowanie do zwiększonej sprzedaży oleju napędowego z własnej produkcji po
zakończeniu realizacji Programu 10+.

Sprzedaż produktów naftowych
W 2008 roku Grupa Kapitałowa LOTOS sprzedała ponad 7,5 mln ton produktów ropopochodnych.
Oznaczało to 6% wzrost w stosunku do 2007 roku.
Ponad 70% wolumenu sprzedaży (5,4 mln ton) stanowiły paliwa płynne: benzyny, oleje napędowe, lekki
olej opałowy, LPG oraz paliwo lotnicze. Szczególny wzrost sprzedaży odnotowano w grupie olejów
napędowych (o 18%) oraz paliwa lotniczego (o 11%). Był to jednocześnie kolejny rok spadku sprzedaży
lekkiego oleju opałowego oraz benzyn, co odzwierciedlało tendencje obserwowane na rynku krajowym.

Sprzedaż ogółem Grupy Kapitałowej (w mln ton)

Pozostałe: Ciężki olej opałowy, paliwo bunkrowe, oleje smarowe, gazy płynne, asfalty.
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Podstawowym produktem w ofercie Grupy Kapitałowej LOTOS jest olej napędowy, który stanowi ponad
1/3 całej sprzedaży i z każdym rokiem udział ten wzrasta.
Rozwijającym się obszarem działalności Grupy Kapitałowej LOTOS jest sprzedaż paliwa lotniczego,
którego udział w sprzedaży całkowitej wyraźnie rośnie w wyniku rozwoju transportu lotniczego oraz
deficytu tego paliwa na rynku europejskim.
Spadek sprzedaży obserwuje się natomiast w grupie benzyn, których udział zmalał z 22% w roku 2006
do 18% w 2008. Jest to wynik utrzymującej się popularności samochodów z silnikami wysokoprężnymi
napędzanych olejem napędowym.
W strukturze sprzedaży Grupy LOTOS spada również udział lekkiego oleju opałowego. Stanowi
to odzwierciedlenie trendów ogólnoświatowych, wynikających ze wzrostu zainteresowania innymi
źródłami energii.

Struktura sprzedaży

Kierunki Sprzedaży
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W 2008 roku Grupa Kapitałowa LOTOS 74% całkowitej sprzedaży skierowała na rynek polski.
Ponad 50% wolumenu kierowanego do odbiorców krajowych stanowił olej napędowy, którego udział
wzrósł o 5 punktów procentowych w stosunku do 2007 roku. Jednocześnie w sprzedaży na rodzimym
rynku
zanotowano
spadek
udziału
benzyny,
lekkiego
oraz
ciężkiego
oleju oraz
opałowego.
sprzedaży
na rodzimy
m ry nku
zanotowano
spadek
udziału
benzy
ny , lekkiego
ciężkiegoW ciągu ostatnich
dwóch
lat udziałW
sprzedaży
olejówdwóch
smarowych
oraz
paliwa lotniczego
utrzymano
na zbliżonym poziomie.
oleju opałowego.
ciągu ostatnich
lat udział
sprzedaży
olejów smarowy
ch
oraz
paliwa
lotniczego
utrzy mano
na zbliżony m
poziomie.
W
strukturze
sprzedaży
eksportowej,
podobnie
jak w 2007 roku, najwyższe udziały odnotowano w dwóch
grupach produktowych: ciężkim oleju opałowym oraz paliwie lotniczym (w 2008 roku suma udziałów obu
W strukturze sprzedaży eksportowej, podobnie jak w 2007 roku, najwy ższe udziały
produktów wyniosła 47%). Znaczący udział w sprzedaży kierowanej na rynki zagraniczne utrzymano
odnotowano w dwóch grupach produktowy ch: ciężkim oleju opałowy m
oraz paliwie
także w benzynach, paliwach bunkrowych oraz w produktach asfaltowych (powyżej 10% dla każdego
lotniczy m (w 2008 roku suma udziałów obu produktów wy niosła 47%). Znaczący udział w
produktu).
sprzedaży kierowanej na ry nki zagraniczne utrzy mano także w benzy nach, paliwach
bunkrowy ch oraz w produktach asf altowy ch (powy żej 10% dla każdego produktu).

Sprzedaż paliw
Sprzedaż paliw
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Liczebność i struktura sieci stacji LOTOS
Liczebność i struktura sieci stacji LOTOS
Rodzaj stacji

2006

2007

2008

Stacje własne

132

133

139

Stacje partnerskie

57

71

79

Stacje patronackie

209

175

137

RAZEM:

398

379

355

Cała sieć stacji LOTOS notuje stały , znaczący wzrost sprzedaży paliw. W roku 2008

Cała sieć stacji LOTOS notuje stały, znaczący wzrost sprzedaży paliw. W roku 2008 osiągnięto sprzedaż
osiągnięto sprzedaż wy ższą o ponad 13% niż w 2007 roku. Przy rost średniej dobowej
wyższą o ponad 13% niż w 2007 roku. Przyrost średniej dobowej sprzedaży paliw na stacjach własnych
sprzedaży paliw na stacjach własny ch LOTOS
wy niósł 15% (grudzień do grudnia).
LOTOS wyniósł 15% (grudzień do grudnia). Zgodnie z tendencjami rynkowymi największy udział
Zgodnie z tendencjami ry nkowy mi największy udział we wzroście miał olej napędowy ,
we wzroście miał olej napędowy, którego sprzedaż w 2008 roku była o ponad 25% wyższa niż w 2007
którego sprzedaż w 2008 roku by ła o ponad 25% wy ższa niż w 2007 roku.
roku.
Poza standardowy mi produktami paliwowy mi stacje LOTOS of erują również paliwa LOTOS
Dy namic – o najwy ższy ch parametrach jakościowy ch. Paliwa LOTOS Dy namic mają
unikalną f ormułę produkcy jną. Zawierają specjalne dodatki obniżające tarcie w silniku,
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Poza standardowymi produktami paliwowymi stacje LOTOS oferują również paliwa LOTOS Dynamic
–o najwyższych parametrach jakościowych. Paliwa LOTOS Dynamic mają unikalną formułę produkcyjną.
Zawierają specjalne dodatki obniżające tarcie w silniku, wpływają pozytywnie na dynamikę silnika,
czas reakcji oraz wykorzystanie jego mocy. Chronią silniki przed powstawaniem osadów na zaworach
i w układzie wtryskowym oraz zabezpieczają zbiorniki i instalacje paliwowe przed korodowaniem. Olej
napędowy LOTOS Dynamic Diesel gwarantuje zachowanie wysokiej jakości parametrów technicznych
nawet w temperaturze –330C. Paliwa LOTOS Dynamic zyskały uznanie ekspertów i użytkowników, co
potwierdza wiele przyznanych nagród i wyróżnień.
Na wzrost sprzedaży paliw niewątpliwy wpływ miały przeprowadzane kampanie promocyjne. W 2008 roku
– obok korporacyjnej kampanii wizerunkowej – prowadzone były akcje reklamowe paliw LOTOS Dynamic
(między innymi podczas wyścigów KIA LOTOS Cup) oraz programu Navigator.
Program lojalnościowy Navigator na stacjach LOTOS zachęca klientów do kupowania produktów
premiowanych, oferując w zamian atrakcyjne nagrody. W trakcie pierwszej edycji programu wydano
blisko milion kart magnetycznych Navigator. Na stacjach LOTOS prowadzone są w sposób ciągły
okresowe promocje towarów, wspierane dodatkowymi punktami programu Navigator. Oczekuje się, iż
działania te zwiększą dynamikę sprzedaży towarów pozapaliwowych do poziomu około 10% (rok do
roku).
Uzupełnieniem oferty sieci stacji jest obsługa kart flotowych dla klientów biznesowych, w tym własnej
karty flotowej programu LOTOS Biznes oraz kart innych emitentów (DKV, UTA, WOG, ESSO,
MAGISTRAL). Rok 2008 we flotowej obsłudze klientów biznesowych to m.in.:
●● rozpoczęcie działalności handlowej na terenie Litwy, Łotwy i Estonii,
●● rozwój współpracy z krajowymi zrzeszeniami transportowymi.
Wraz z segmentacją rynku detalicznego rośnie znaczenie oferty pozapaliwowej. Stanowi ona ważny
element oferty i ma znaczący wpływ na postrzeganie sieci stacji paliw. Również w tym zakresie rok 2008
przyniósł istotne zmiany na stacjach:
●● zainstalowano nowoczesne kąciki kawowe,
●● unowocześniono urządzenia minigastronomii,
●● wprowadzono do sprzedaży napój energetyczny Dynamic,
●● wprowadzono kosmetyki samochodowe premiowane w programie lojalnościowym Navigator.
Istotnym wydarzeniem w roku 2008 dla rozwoju sieci stacji LOTOS było wygranie przetargu na budowę
i eksploatację Miejsc Obsługi Podróżnych dla sześciu spośród czternastu zespołów zlokalizowanych
przy autostradach (dwie stacje przy trasie A2 oraz cztery przy A4). Oprócz stacji paliw z niezbędną
infrastrukturą (media, parkingi, mała architektura) w Miejscach Obsługi Podróżnych powstanie sześć
restauracji McDonald’s oraz dwa hotele.
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Na kompleksową ofertę dla klientów instytucjonalnych składają się: duży wybór produktów (oleje
napędowe, benzyny, lekki olej opałowy, AdBlue) oraz koncept współpracy inwestycyjno-handlowej
(LOTOS Diesel Service). Sprzedaż prowadzona jest w trzech segmentach rynkowych:
1. Kontrahenci kluczowi
●● firmy zajmujące się budownictwem drogowym,
●● podmioty zajmujące się budownictwem przemysłowym,
●● inne firmy o ogólnopolskim zasięgu działalności.
2. Klienci przetargowi, nabywający paliwa w trybie zamówień publicznych
●● zakłady komunikacji miejskiej,
●● przedsiębiorstwa komunikacji międzymiastowej,
●● pozostałe firmy przemysłowe zaopatrywane w trybie przetargowym.
3. Pozostali klienci ostateczni
●● nabywcy oleju napędowego i innych paliw silnikowych używanych do eksploatacji własnego taboru
(spedycja, przemysł, rolnictwo),
●● nabywcy lekkiego oleju opałowego wykorzystywanego w celach grzewczych lub technologicznych
(przemysł, usługi, gospodarstwa rolne).
Grupa Kapitałowa LOTOS sprzedaje paliwa również klientom B2B, którzy nie są ostatecznymi
konsumentami paliw. Odbiorcami są niezależne stacje paliw i pośrednicy. Portfel klientów w tym
segmencie jest zdywersyfikowany w sposób umożliwiający osiąganie jak najkorzystniejszej marży –
pod względem jej pewności i wielkości. W tym kanale dystrybucji Grupa LOTOS ma kilkudziesięciu
strategicznych odbiorców oraz wiele stacji niezależnych i pośredników hurtowych działających na
obszarze całego kraju.

Realizacja NCW
Rok 2008 był pierwszym rokiem realizacji obowiązku związanego z wypełnieniem Narodowego Celu
Wskaźnikowego (NCW) wymaganego ustawą z 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych. Zobowiązuje ona producentów paliw do dodawania biokomponentów do paliw wprowadzanych
do sprzedaży lub zużywanych na potrzeby własne. Rada Ministrów RP w drodze rozporządzenia
określiła wysokość tego wskaźnika na 3,45% minimalnej zawartości biokomponentu w paliwach ciekłych,
wyrażonego w wartości energetycznej, określonej w odrębnych przepisach.
W Grupie LOTOS NCW realizowano poprzez maksymalizację sprzedaży paliw z dodatkiem
biokomponentów, zachowując granice dopuszczalnych prawem 5% zawartości objętościowej etanolu lub
eterów w benzynach oraz estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w oleju napędowym.
Zakupu biokomponentów dokonywano u producentów krajowych oraz z rynku wewnątrzwspólnotowego.
Ważnym wydarzeniem było uruchomienie w maju 2008 instalacji do produkcji FAME . Instalacja została
zbudowana w Czechowicach-Dziedzicach przy wykorzystaniu infrastruktury i potencjału działających
tam spółek Grupy Kapitałowej LOTOS. Instalacja, która jest optymalna z punktu widzenia: jakości
produkcji, zużycia surowców podstawowych, mediów energetycznych, rentowności oraz wykorzystania
najnowocześniejszych technologii produkcji, może wyprodukować 100 tysięcy ton estrów rocznie.
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LPG
W Grupie Kapitałowej LOTOS handel LPG skupia się głównie na zaopatrzeniu stacji własnych.
Wynika to z faktu, że jako paliwo samochodowe LPG jest substytutem benzyn, a zainteresowanie
nim spada wraz z rosnącym popytem na olej napędowy i obniżaniem wieku używanych samochodów
osobowych.
W 2008 roku sprzedawano LPG pochodzący z rafinerii w Gdańsku, importu, dostaw
wewnątrzwspólnotowych, a także zakupiony od dostawców krajowych. Dodatkowym czynnikiem, który
miał istotny wpływ na handel ciekłym gazem do napędu silników samochodowych była niestabilna
sytuacja cenowa, a także czasowe ograniczenia dostępności produktu pochodzącego z rynków
wschodnich.

Struktura źródeł zaopatrzenia w LPG

Paliwo lotnicze
Sprzedaż paliw lotniczych na rynku krajowym ma coraz większe znaczenie dla działalności Grupy
Kapitałowej LOTOS. Dzięki nowoczesnej instalacji MEROX rafineria w Gdańsku może produkować
znaczne ilości paliwa lotniczego. Instalacje i urządzenia powstające w ramach Programu 10+ zwiększą
zdolności produkcyjne paliwa lotniczego w do około miliona ton rocznie, co pozwoli na osiąganie lepszych
wyników (dzięki wzrostowi marży rafineryjnej) i umocnienie pozycji rynkowej w Europie oraz w kraju.
Udział paliwa lotniczego w wolumenie sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS w 2008 roku wyniósł 6,5%.
Z tego 17% sprzedano na rynku krajowym. Dostawy realizowane były do podmiotów posiadających
własne terminale załadunkowe, podmiotów pośredniczących oraz bezpośrednio do klienta końcowego.
Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej na wszystkich lotniskach, które obsługują powyżej 2 mln
pasażerów rocznie, musi funkcjonować minimum dwóch dostawców paliwa. Dla polskich lotnisk,
na których z reguły działał dotychczas jeden podmiot, oznacza to konieczność wprowadzenia
konkurencyjnego operatora paliwowego. Wejście Grupy LOTOS na lotniska pozwoli na zwiększenie
wolumenu sprzedawanego paliwa lotniczego oraz lepsze kontrolowanie marży w całym łańcuchu dostaw.
W połowie 2008 roku w ramach projektu „Gdańsk Lotnisko” podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy bazy
paliwowej na lotnisku w Gdańsku-Rębiechowie.
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Grupa Kapitałowa LOTOS zamierza aktywnie uczestniczyć w europejskim rynku paliwa lotniczego,
czynnie poszukując nowych odbiorców. Celem służb handlowych jest systematyczne zwiększanie udziału
w rynku, przy jednoczesnej maksymalizacji uzyskiwanych marż. Grupa Kapitałowa LOTOS zamierza
budować swoją pozycję na zaufaniu i przy poparciu klientów pozyskanych w kraju.
W roku 2008 blisko 90% wolumenu paliwa lotniczego JET A1 eksportowanego przez Grupę LOTOS
kierowano na rynki Szwecji, Finlandii i Danii.

Struktura eksportu paliwa lotniczego

Oleje smarowe
Sztandarowym produktem Grupy Kapitałowej LOTOS w zakresie olejów smarnych jest rodzina olejów
silnikowych LOTOS.
Udziały w rynku marek olejowych w 2008 roku

Oleje smarowe wyprodukowane w Grupie LOTOS cieszą się zaufaniem nie tylko bezpośrednich
konsumentów ale i ekspertów. Zgodnie z raportem z badania Moto Scan przeprowadzonym przez
firmę Qualifact w 2008 roku najsilniejszą pozycję rynkową miały oleje LOTOS Semisyntetic i LOTOS
Mineralny, a marka olejowa LOTOS cieszyła się największą lojalnością użytkowników spośród wszystkich
pozostałych marek.
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Najczęściej kupowane produkty olejowe w Polsce

Źródło: Moto Scan

Grupa Kapitałowa LOTOS produkuje oleje dla przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
energetyki, hutnictwa, górnictwa i przemysłu maszynowego. Oferuje oleje hydrauliczne i przekładniowe
oraz prowadzi produkcję małotonażową smarów specjalistycznych.
Poza olejami przemysłowymi, opartymi na klasycznych mineralnych olejach podstawowych, w ofercie
znajdują się również nowe produkty, oparte na składnikach modyfikowanych, określane mianem olejów
syntetycznych.

Jakość i technologia
W 2008 roku spółka LOTOS Oil podpisała umowę handlową z firmą Lubrizol, dzięk której uzyskano
dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii dodatków smarnych. Umowa zapewnia
nie tylko preferencyjne warunki handlowe, ale także współpracę marketingową, możliwość świadczenia
usług produkcyjnych oraz szkolenia dla pracowników.
Lubrizol jest liderem na rynku dodatków do środków smarnych. Produkuje dodatki do olejów i smarów
dla motoryzacji, przemysłu oraz cieczy obróbkowych. Jest jednym z najważniejszych, wieloletnich
partnerów Grupy Kapitałowej LOTOS, aktywnie uczestniczącym w rozwoju produktów olejowych.
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Rok Serwisu
Usługa Serwisu Olejowego LOTOS Oil stanowi ważny element budowania przewagi konkurencyjnej
i silnej pozycji rynkowej w segmencie środków smarnych.
Specjaliści z LOTOS Oil prowadzą stały monitoring olejów i maszyn. Dzięki uzyskiwanym danym możliwa
jest optymalizacja technik eksploatacji maszyn. Głównym celem nadzoru jest wczesne wykrywanie
i usuwanie potencjalnych przyczyn kosztownych awarii. Eksperci Serwisu Olejowego LOTOS Oil
obsługują w Polsce firmy o zasięgu międzynarodowym.

Współpraca z KIA
Obecność marki LOTOS w Autoryzowanych Stacjach Obsługi KIA Motors Polska stanowi o jej prestiżu
i wzmacnia pozytywny wizerunek wysoko marżowych produktów olejowych LOTOS.
Płaszczyzną uzupełniającą współpracę z KIA jest udział marki LOTOS jako sponsora tytularnego w
cyklu wyścigów samochodowych KIA LOTOS Cup od roku 2007. Puchar jest imprezą o charakterze
ponadnarodowym, a poszczególne eliminacje rozgrywane są w Polsce, Czechach, na Węgrzech i
Słowacji.

Rosnąca rola eksportu
Spółka LOTOS Oil jest jednym z najważniejszych producentów olejów silnikowych sprzedawanych w
krajach Europy Środkowej. Wysoka i stabilna jakość olejów, uzyskana dzięki zawansowanej technologii
wytwarzania i najlepszym dodatkom uszlachetniającym, sprawia, że ich sprzedaż z roku na rok rośnie.
Obok rynku polskiego kluczowe są rynki: rosyjski, ukraiński, białoruski, czeski, słowacki oraz rynki państw
bałkańskich i regionu Morza Czarnego. LOTOS Oil z powodzeniem nawiązuje kontakty handlowe również
w Azji i Europie Zachodniej.

Asfalty i ciężki olej opałowy
Grupa Kapitałowa LOTOS z powodzeniem sprzedaje także asfalty drogowe, przemysłowe, emulsje
i lepiki asfaltowe oraz ciężki olej opałowy. Wytwarzanie tych produktów odbywa się w trzech ośrodkach
produkcyjnych: w Gdańsku, Jaśle oraz Czechowicach. Produkty ciężkie Grupy Kapitałowej LOTOS
sprzedawane się głównie na rynku drogowym (asfalty) oraz w branży energetycznej (ciężki olej opałowy).
Prowadzone są również prace przygotowawcze do rozpoczęcia działalności w zakresie produkcji
materiałów hydroizolacyjnych oraz handlu tymi materiałami. Potwierdzeniem pozycji lidera na rynku
asfaltów są otrzymane liczne nagrody i wyróżnienia.
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Sprzedaż asfaltów (tys. ton)

W 2008 roku dostarczano asfalty na główne place budowy dróg w Polsce, w tym między innymi na
budowę autostrad A1, A2 i A4. Na budowę odcinka autostrady A1 dostarczono znaczącą ilość asfaltów
modyfikowanych o najwyższej jakości (MODBIT). W roku 2008 zanotowano 10% wzrost sprzedaży
asfaltów modyfikowanych w porównaniu do 2007 roku.

Sprzedaż asfaltów modyfikowanych MODBIT (tys. ton)

W 2008 roku lista krajów, do których Grupa Kapitałowa LOTOS eksportowała asfalty, powiększyła się
o Chorwację i Szwajcarię. Zintensyfikowano sprzedaż na rynek litewski, gdzie odnotowano około 70%
wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim. Grupa Kapitałowa LOTOS sprzedaje asfalty
również do odbiorców ze Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Austrii, Węgier,
Niemiec, Rosji i Rumunii.
Po zbudowaniu instalacji Programu 10+ sprzedaż asfaltów wzrośnie do poziomu ponad miliona ton
rocznie. Realizacja tych założeń pokrywa się z planami rozbudowy infrastruktury drogowej w Polsce,
strategią rządową oraz „Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”.
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Parafiny
Pomimo zmniejszenia wolumenu sprzedaży, restrukturyzacja handlu wyrobami parafinowymi prowadzona
w Grupie Kapitałowej LOTOS pozwoliła na znaczącą poprawę efektywności sprzedaży. Wzrost
efektywności sprzedaży pozytywnie przełożył się na rentowność zaangażowanego kapitału. W sprzedaży
asortymentowej, podobnie jak w latach poprzednich, największy udział miały parafiny zniczowe (ich
udział w całkowitej sprzedaży wyniósł 63%).

Wielkość i struktura sprzedaży parafin

Aby zwiększyć sprzedaż, w 2008 roku nawiązano kontakty handlowe i współpracę m.in. z firmami
działającymi na rynku emulsji parafinowych.
W roku 2008 w strukturze sprzedaży parafin nieznacznie wzrósł udział sprzedaży krajowej (o 2 punkty
procentowe w porównaniu z rokiem 2007). Eksport parafin stanowił 26% całości sprzedaży. Zagraniczni
odbiorcy parafin to przede wszystkim firmy z Niemiec i Słowenii, a także Czech i Holandii.

Struktura eksportu parafin
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Logistyka
Rok 2008 był kolejnym rokiem systematycznego rozwoju logistyki Grupy LOTOS w celu przygotowania
tego obszaru do wzrastającej aktywności handlowej oraz pojawienia się nowych produktów w wyniku
realizacji Programu 10+.
Sposoby i kierunki zaspokajania rosnących potrzeb przeładunkowych, transportowych i magazynowych,
zarówno w ramach logistyki pierwotnej, jak i wtórnej, oparte były o rachunek ekonomiczny – z
uwzględnieniem pełnego bezpieczeństwa dystrybucji produktów i zaopatrzenia oraz spełnienia wszelkich
wymogów formalno-prawnych.
W roku 2008 w Grupie Kapitałowej LOTOS prowadzono optymalizację aktywów logistycznych (w tym
własnych baz magazynowych) i ich dostosowanie do potrzeb wynikających z zadań w obszarze handlu.
Celem procesu optymalizacji było także spełnienie wymagań dotyczących tworzenia i utrzymywania
zapasów obowiązkowych ropy i produktów naftowych oraz realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego
(NCW) .
Nowe uwarunkowania prawne związane z wprowadzaniem do obrotu większych niż w latach poprzednich
ilości biokomponentów były w roku 2008 jednym z najistotniejszych wyzwań w zakresie logistyki i
skutkowały koniecznością szczególnego nadzoru nad łańcuchem logistycznym w celu zapewnienia
właściwej jakości gotowego produktu oraz realizacji wszelkich niezbędnych wymogów formalnych.

Bazy magazynowe
W 2008 roku sieć baz magazynowych podlegała rozpoczętej w poprzednich latach optymalizacji mającej
na celu jak najlepszą obsługę zadań handlowych. Grupa LOTOS systematycznie zwiększała rolę
własnych baz paliw i terminali przeładunkowych, zwłaszcza w Gdańsku, Czechowicach, Jaśle, Piotrkowie
Trybunalskim i Rypinie. Liczba wykorzystywanych zewnętrznych baz magazynowych, wolumen i rodzaj
paliw dystrybuowanych poprzez operatorów niezależnych były dostosowywane do potrzeb rynku i nowych
źródeł zaopatrzenia.
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Transport kolejowy
W celu optymalnego wykorzystania swoich aktywów oraz dla zapewnienia jak najbardziej efektywnej
ekonomicznie, sprawnej i bezpiecznej dystrybucji własnych produktów, Grupa Kapitałowa LOTOS zleca
ich transport spółce zależnej LOTOS Kolej. Efektywne działania w zakresie logistyki kolejowej zostały
dostrzeżone i docenione prestiżowymi nagrodami.
W 2008 roku przewozy realizowane przez LOTOS Kolej wzrosły o ponad 41%. Był to efekt obsługi
zwiększonej sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej LOTOS oraz wzrostu o 15% przewozów kolejowych
dla klientów spoza Grupy Kapitałowej LOTOS. Dynamiczny rozwój spółki LOTOS Kolej skutkuje stale
rosnącym udziałem w rynku przewozów towarów. W roku 2008 wzrósł on do 4,4% (w 2007 roku wynosił
3,1%).

Przewozy kolejowe (miliony ton)
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Logistyka morska
Logistyka morska jest ważnym elementem w łańcuchu logistycznym Grupy LOTOS. Połączenie
rurociągami produktowymi rafinerii w Gdańsku z bazą przeładunkową paliw płynnych w Porcie
Północnym daje firmie znaczącą przewagę logistyczną. W 2008 roku do terminali przeładunkowych
Naftoportu i Portu Północnego zawinęło ponad 250 tankowców z ropą i produktami naftowymi, a także
pod załadunek produktów naftowych przeznaczonych na eksport.
Port Północny stwarza możliwości przeładunku zbiornikowców o zanurzeniu do 15 m i możliwość
załadunku do 150 tys. ton ropy lub produktów naftowych. Dzięki temu Grupa LOTOS efektywnie
eksportuje nadwyżki produkcyjne, lokując je na rynkach krajów skandynawskich i północno-zachodniej
Europy. Bezpośrednie połączenie z portem ułatwia także organizację i prowadzenie uzupełniającego
importu produktów naftowych - przede wszystkim oleju napędowego.
Położenie rafinerii Grupy LOTOS w pobliżu morskiego terminalu przeładunkowego ropy naftowej pozwala
na realizację strategii dywersyfikacji dostaw surowca, umożliwia dostawy ropy naftowej pochodzącej
z własnych złóż na Bałtyku, a w niedalekiej przyszłości również na Morzu Północnym.
W 2008 roku kontynuowano inwestycje mające na celu wzrost pojemności zbiorników rafinerii
w Gdańsku i poprawę zdolności przesyłowych systemu rurociągów łączących rafinerię z portem.
Realizacja tych inwestycji zwiększy możliwości eksportu wynikające ze wzrostu potencjału produkcyjnego
po zrealizowaniu Programu 10+, a także ułatwi i przyspieszy przeładunki rosnących ilości ropy naftowej
dostarczanej drogą morską.
Grupa LOTOS konsekwentnie dąży do przejmowania gestii transportowej w dostawach morskich.
Zapewnia to większą kontrolę i usprawnia proces planowania przeładunków w portach morskich,
pozwala minimalizować przypadki przestoju statków i związane z tym koszty. Około 60% tankowców
przewożących ładunki do i z rafinerii w Gdańsku w 2008 roku wyczarterowały służby logistyczne
Grupy LOTOS.

Zapasy obowiązkowe
Realizowany przez Grupę Kapitałową LOTOS wzrost wolumenów sprzedaży paliw powoduje konieczność
systematycznego zwiększania ilości utrzymywanych zapasów obowiązkowych.
W roku 2008 w magazynowaniu zapasów obowiązkowych (ropy naftowej, komponentów oraz produktów
gotowych) w maksymalnym stopniu wykorzystywane były pojemności własne magazynów Grupy
Kapitałowej LOTOS. Aby zmniejszyć zależność od zewnętrznych dostawców usług magazynowych,
w Czechowicach wybudowano nowoczesny zbiornik o pojemności 32 tys. m³. Jednocześnie Grupa
LOTOS uzyskuje przychody z tzw. usługi biletowej - oferując klientom utrzymywanie nadwyżek benzyn
i ciężkiego oleju opałowego jako zapasu obowiązkowego paliw.
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Do Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”), dla której Grupa LOTOS S.A.
(„Spółka” lub „Jednostka Dominująca”) z siedzibą w Gdańsku, ulica Elbląska 135, jest Podmiotem
Dominującym, obejmującego:
●● skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 12 201 998 tys. zł,
●● skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
wykazujący stratę w kwocie 389 933 tys. zł,
●● zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku
do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 350 866 tys. zł,
●● skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia
2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 138 751 tys. zł,
●● dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Za sporządzenie wymienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialność
ponosi Zarząd Jednostki Dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności,
prawidłowości i jasności tego skonsolidowanego sprawozdania.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za okres zakończony
31 grudnia 2008 roku obejmuje informacje finansowe 17 jednostek zależnych,
w tym 4 Grup Kapitałowych, konsolidowanych metodą pełną. Sprawozdania finansowe 10 spółek
zależnych były przedmiotem badania przez inne podmioty uprawnione do badania sprawozdań
finansowych. Otrzymaliśmy sprawozdania finansowe w/w jednostek zależnych oraz opinie z badania
tych sprawozdań, które podlegały obowiązkowi badania. Nasza opinia z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w odniesieniu do danych tych podmiotów jest oparta na opiniach innych
biegłych rewidentów uprawnionych do badania. Dane ze sprawozdań finansowych jednostek zależnych,
co do których oparliśmy się całkowicie na opiniach innych biegłych rewidentów, stanowią 4,39% i 4,60%
odpowiednio łącznych aktywów i łącznych przychodów ze sprzedaży przed korektami konsolidacyjnymi.
4. Za wyjątkiem kwestii opisanych w akapitach 5-7, badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
●● rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694 z późn. zmianami),
●● norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce
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w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii,
czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmowało
w szczególności sprawdzenie dokumentacji konsolidacyjnej, z której wynikają kwoty i informacje
zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także ocenę zasad (polityki) rachunkowości,
zastosowanych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz istotnych
związanych z tym szacunków oraz ogólną ocenę prezentacji skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam wystarczającą
podstawę do wyrażenia opinii.
5. Grupa wykazuje w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerwę na koszty
usunięcia i utylizacji odpadów poprodukcyjnych gromadzonych w tzw. „dołach kwasowych” oraz rezerwę
na koszty przyszłej likwidacji instalacji i rekultywacji gruntów pod przewidzianymi do likwidacji instalacjami
w łącznej wysokości 38,7 milionów złotych. Grupa dokonała oszacowania odnośnie ilości odpadów
poprodukcyjnych, a także gruntów wymagających oczyszczenia w oparciu o najlepszą wiedzę personelu
technicznego Grupy. Nie zostały natomiast wykorzystane obmiary wykorzystujące techniki odwiertów,
które uwiarygodniłyby wartość szacunkową rezerw wyliczoną przez Grupę. Wartość kosztów rekultywacji
gruntów pod przewidzianymi do likwidacji instalacjami była również znacząco rozbieżna
z raportami ekspertów środowiskowych. Ponadto, Grupa sporządziła raport z przeglądu ekologicznego
zanieczyszczeń gleby i wód na terenach jednej ze spółek zależnych, do czego zobowiązana została
decyzją Wojewody Podkarpackiego z 2006 roku. Raport ujawniający przekroczenie dopuszczalnych
zanieczyszczeń gleby wraz z propozycją, co do zakresu i harmonogramu prac mających na celu
oczyszczenie gleby i wód do końca 2013 roku został przedłożony Wojewodzie. Ostateczny zakres
i harmonogram prac związany z usunięciem zanieczyszczeń zależy od decyzji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego. Ze względu na brak danych dotyczących sposobu usuwania
zanieczyszczeń, Grupa nie oszacowała rezerwy na te koszty. W związku z powyższym, nie byliśmy
w stanie odnieść się do wiarygodności oszacowania łącznej kwoty rezerw środowiskowych opisanych
powyżej.
6. Grupa posiada 42,7% udziałów w Jednostce Dominującej Grupy Kapitałowej AB „Naftos Gavyba”
na Litwie wycenionych metodą praw własności na kwotę 73,5 mln zł. Sprawozdanie Grupy Kapitałowej
AB „Naftos Gavyba” zostało sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku według
zasad rachunkowości obowiązujących na Litwie. Biegły rewident badający skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy AB „Naftos Gavyba” wydał w dniu 20 marca 2009 roku opinię z zastrzeżeniami
dotyczącymi:
●● Spółka nie ujęła w sprawozdaniu finansowym konsekwencji finansowych toczącego się
postępowania arbitrażowego, którego stroną była spółka zależna AB Geonafta,
●● ograniczenia zakresu badania dotyczącego wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych
posiadanych przez jednostkę zależną AB Geonafta. Ograniczenia te wynikają z zastrzeżeń w
opiniach wydanych przez biegłych rewidentów dla spółek stowarzyszonych w Grupie AB „Naftos
Gavyba” oraz z różnic w stosowanych politykach rachunkowości przez poszczególne spółki
stowarzyszone.
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Z uwagi na przedstawione powyżej zastrzeżenia zawarte w opinii biegłego rewidenta wydanej
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AB „Naftos Gavyba” za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2008 roku i stosowanie przez Grupę odmiennych zasad rachunkowości,
nie byliśmy w stanie ocenić, czy wartość udziałów w Jednostce Dominującej Grupy Kapitałowej AB
„Naftos Gavyba” wykazana w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest prawidłowa.
7. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. obejmuje
dane finansowe spółki zależnej KRAK-GAZ Sp. z o.o. której wielkość przychodów wynosi 169,1 milionów
złotych a aktywów 10,6 milionów złotych, które stanowią odpowiednio 0,08% i 0,55% skonsolidowanych
aktywów i przychodów Grupy. W dniu 10 kwietnia 2009 roku biegły rewident wydał o sprawozdaniu
finansowym spółki stanowisko biegłego rewidenta, w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia
badania. W związku z powyższym nie byliśmy w stanie potwierdzić prawidłowości aktywów, zobowiązań
i rezerw oraz przychodów i kosztów wynikających z działalności KRAK-GAZ Sp. z o.o.
8. Za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt, które mogłyby okazać się konieczne, gdybyśmy mogli
zweryfikować koszty rezerw środowiskowych, ewentualnych skutków kwestii dotyczących wyceny
udziałów w Grupie Kapitałowej AB „Naftos Gavyba” oraz gdyby dane finansowe spółki KRAK-GAZ
Sp. z o.o. zostały zweryfikowane, w naszej opinii – w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania
oraz opinie innych biegłych rewidentów - zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok obrotowy 2008, zostało sporządzone we wszystkich istotnych
aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie
zatwierdzonym przez Unię Europejską i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne
dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej na dzień
i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2008 roku.
Nie zgłaszając dalszych zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zwracamy uwagę:
●● Na notę 11 dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
w której Spółka deklaruje kontynuację prac nad realizacją koncepcji projektu zgazowania ciężkich
pozostałości i produkcji energii (IGCC), umożliwiających uruchomienie realizacji drugiego etapu
Programu 10+. Zwracamy uwagę, iż realizacja drugiego etapu prac będzie zależna od przyszłych
zdarzeń, w tym czynników rynkowych, które mogą wpłynąć na realizowalność dotychczas
poniesionych nakładów inwestycyjnych, które na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 45,8
milionów złotych i dotyczyły realizacji prac związanych z IGCC.
●● Na notę 11 dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
w której, Grupa wykazuje aktywa z tytułu nakładów poniesionych na poszukiwania złóż gazowych
B-4 i B-6 oraz koszty budowy odwiertów w wysokości 48 milionów złotych według stanu
na 31 grudnia 2008 roku. Grupa zleciła przeprowadzenie analizy opłacalności zagospodarowania
złóż. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na konieczność poniesienia znaczących
nakładów inwestycyjnych celem gospodarczego wykorzystania złóż. Wielkość przyszłych
korzyści ekonomicznych może się zmienić w zależności od przyszłych warunków rynków i działań
podejmowanych przez Spółkę oraz możliwości pozyskania źródeł finansowania lub partnera
w przedsięwzięciu.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 jest kompletne w rozumieniu
art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz 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 członkowski, a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio
ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

(-) Piotr Sokołowski
Biegły rewident
nr ewid. 9752/7281
(-) Piotr Sokołowski
Członek Zarządu
Biegły rewident
nr ewid. 9752
(-) Maria Rzepnikowska
Prezes Zarządu
Biegły rewident
nr ewid. 3499
DELOITTE AUDYT Sp. z o.o.
ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
tel. 511 08 11, fax 511 08 13
NIP 527-020-07-86, REGON 010076870
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
wpisany na listę podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 73
prowadzoną przez KRBR

Warszawa, 27 kwietnia 2009 roku
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Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2008

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Wybrane skonsolidowane dane finansowe

PLN’000

Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A.

Przychody ze sprzedaży

za rok
zakończony
31.12.2008

EUR’000

za rok zakończony
31.12.2007 (dane
porównywalne)

za rok
zakończony
31.12.2008

za rok zakończony
31.12.2007 (dane
porównywalne)

(badane)

(badane)

(badane)

(badane)

16.294.738

13.125.123

4.613.329

3.475.197

Zysk/(Strata) operacyjna

(145.828)

713.664

(41.286)

188.960

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem

(504.218)

1.004.494

(142.753)

265.964

Zysk/(Strata) netto z działalności
kontynuowanej

(389.933)

814.147

(110.397)

215.565

Zysk/(Strata) netto przypisany
akcjonariuszom jednostki dominującej

(453.906)

777.160

(128.509)

205.772

Zysk netto przypisany akcjonariuszom
mniejszościowym

63.973

36.987

18.112

9.793

Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej

311.670

157.830

88.239

41.789

Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

(2.417.112)

(816.440)

(684.327)

(216.172)

Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej

1.963.145

513.145

555.801

135.868

Przepływy pieniężne netto razem

(138.751)

(147.061)

(39.283)

(38.938)

Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)

(3,99)

6,84

(1,13)

1,81

Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)

-

-

-

-

Stan na 31.12.2007

Stan na
31.12.2008

PLN’000
Stan na
31.12.2008

Aktywa razem
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom
jednostki dominującej
Kapitał własny akcjonariuszy
mniejszościowych
Kapitał własny razem

EUR’000
Stan na 31.12.2007

(badane)

(badane)

(badane)

(badane)

12.201.998

9.720.384

2.924.455

2.713.675

5.404.135

5.816.227

1.295.210

1.623.737

395.917

334.691

94.890

93.437

5.800.052

6.150.918

1.390.100

1.717.174

Do przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2008

Do przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2008 roku,
roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,1724 PLN.
użyto
kursu
NBP
EUR wwykazane
tym dniu
tj. 1"Wybrane
EUR = 4,1724 PLN. Pozycje
Pozycjeśredniego
rachunku zysków
i strat
oraz obowiązującego
rachunku przepływów dla
pieniężnych
w tabeli
rachunku
zysków
strat oraz31rachunku
pieniężnych
wykazane
dane finansowe"
za rok izakończony
grudnia 2008przepływów
roku przeliczono
przy użyciu kursu
1 EUR = w tabeli „Wybrane dane
3,5321 PLN (według
kursu
stanowiącego 31
średnią
arytmetyczną
kursów ustalonych
finansowe”
za rok
zakończony
grudnia
2008 średnich
roku przeliczono
przyprzez
użyciu kursu 1 EUR = 3,5321 PLN
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2008
(według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
roku do 31 grudnia 2008 roku).
Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia
W celu roku).
przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2007
2008
roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj.1 EUR = 3,5820 PLN. Pozycje

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2007
roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj.1 EUR = 3,5820 PLN. Pozycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane
finansowe” za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,7768 PLN
(według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia
2007 roku).
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Skonsolidowane bilanse

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
Skonsolidowane bilanse

Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2008

Skonsolidowane bilanse
(w tysiącach złotych)

Nota

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

11

5.532.612

3.471.247

Zaliczki na środki trwałe w budowie

11

1.200.713

781.780

Wartość firmy

17

45.562

58.207

Wartości niematerialne

15

55.921

64.999

Inwestycje w nieruchomości

14

4.898

3.445

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

18

73.488

48.519

Długoterminowe aktywa finansowe

19

26.516

21.553

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

41

132.223

31.732

Pozostały majątek trwały, w tym:

21.911

26.644

- należności długoterminowe

12

9.152

12.668

- rozliczenia międzyokresowe

13

12.759

13.976

7.093.844

4.508.126

Aktywa trwałe razem

Aktywa obrotowe
Zapasy

22

2.447.247

2.589.322

Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności, w tym:

23

1.564.852

1.542.465

- należności z tytułu podatku dochodowego

199.971

1.867

Rozliczenia międzyokresowe

13

45.863

31.868

Krótkoterminowe aktywa finansowe

20

328.760

119.342

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

24

712.801

924.995

5.099.523

5.207.992

8.631

4.266

12.201.998

9.720.384

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Aktywa obrotowe razem
Aktywa przeznaczone do sprzedaży

16

Aktywa razem
(w tysiącach złotych)

Nota

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy

113.700

113.700

Kapitał zapasowy

26

970.951

970.951

Zyski zatrzymane

4.311.130

4.746.221

8.354

(14.645)

5.404.135

5.816.227

395.917

334.691

5.800.052

6.150.918

Różnice kursowe z przeliczenia
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych
Kapitał własny razem
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
Skonsolidowane bilanse

Zobowiązania długoterminowe
Oprocentowane kredyty i pożyczki

30

3.412.245

842.943

Rezerwy długoterminowe

31

267.903

208.594

Rezerwa na podatek odroczony

41

10.411

154.789

Pozostałe zobowiązania finansowe i inne

32

9.961

9.323

3.700.520

1.215.649

33

1.894.509

1.757.451

8.069

20.446

Oprocentowane kredyty i pożyczki

30

507.360

517.193

Rezerwy krótkoterminowe

31

80.470

74.268

Pozostałe zobowiązania finansowe

32

219.087

4.905

Zobowiązania krótkoterminowe razem

2.701.426

2.353.817

Zobowiązania razem

6.401.946

3.569.466

12.201.998

9.720.384

Zobowiązania długoterminowe razem

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i
rozliczenia międzyokresowe bierne, w tym:
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Pasywa razem

Raport Roczny 2008

140

Skonsolidowane rachunki zysków i strat

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
Skonsolidowane rachunki zysków i strat

Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2008

Skonsolidowane rachunki zysków i strat
(w tysiącach złotych)

Nota

za rok
zakończony 31
grudnia 2008

za rok
zakończony 31
grudnia 2007

(badane)

(badane)

Przychody ze sprzedaży

35

16.294.738

13.125.123

Koszt własny sprzedaży

36

(15.287.258)

(11.346.692)

1.007.480

1.778.431

29.817

81.845

Zysk brutto na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

37

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy

17

(12.645)

(21.496)

Koszty sprzedaży

36

(737.368)

(697.495)

Koszty ogólnego zarządu

36

(344.523)

(335.440)

Pozostałe koszty operacyjne

38

(88.589)

(92.181)

(145.828)

713.664

Zysk/(Strata) operacyjna
Przychody finansowe

39

82.508

313.549

Koszty finansowe

40

(466.931)

(44.995)

Udział w inwestycjachw jednostkach stowarzyszonych

18

26.033

22.276

(504.218)

1.004.494

114.285

(190.347)

(389.933)

814.147

(453.906)

777.160

63.973

36.987

(389.933)

814.147

(3,99)

6,84

-

-

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy od osób prawnych

41

Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej
Przypisany/(a):
Akcjonariuszom jednostki dominującej

28

Akcjonariuszom mniejszościowym

Zysk/(Strata) netto na jedną akcję (w złotych)
- podstawowy
- rozwodniony
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
Skonsolidowane rachunki przepływów pieniężnych

Skonsolidowane rachunki przepływów pieniężnych

Skonsolidowane rachunki przepływów
pieniężnych
Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2008

za rok
zakończony 31
grudnia 2008

za rok
zakończony 31
grudnia 2007
(dane
porównywalne)

(badane)

(badane)

(389.933)

814.147

Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności

(26.033)

(22.276)

Amortyzacja

315.012

306.224

(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych

(w tysiącach złotych)

Nota

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(Strata) netto
Korekty o pozycje:

366.730

4.091

Odsetki i dywidendy zapłacone netto

13.028

855

(Zysk)/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej

29.564

(41.766)

Podatek dochodowy zapłacony

(308.695)

(157.003)

Podatek dochodowy bieżącego okresu

41

(114.285)

190.347

Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu należności

25

164.938

(252.733)

Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu zapasów

25

141.685

(883.218)

(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań i rozliczeń
międzyokresowych biernych

25

(109.199)

253.101

Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw

25

35.511

(4.276)

(Zwiększenie) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych

25

(44.883)

(17.987)

238.166

(31.632)

64

(44)

311.670

157.830

27.661

47.318

Rozliczenie instrumentów finansowych
Pozostałe pozycje netto

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
(Zakup)/Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych
(Zakup)/Sprzedaż krótkoterminowych aktywów finansowych
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
Nabycie Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. po odjęciu nabytych w transakcji
połączenia środków pieniężnych
Nabycie KRAK–GAZ Sp. z o.o. po odjęciu nabytych w transakcji połączenia
środków pieniężnych
Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie
Pozostałe pozycje netto

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
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30.655

19.036

(1.699.582)

(368.681)

1.509

184.007

17

-

3.987

-

-

(15.829)

(778.953)

(681.601)

(2.406)

(690)

(2.417.112)

(816.440)
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
Skonsolidowane rachunki przepływów pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

2.352.749

579.791

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

(86.449)

(23.217)

Zapłacone odsetki

(61.517)

(21.603)

-

(40.932)

(2.578)

(8.593)

(737)

(942)

Zapłacone dywidendy – akcjonariuszom j. dominującej
Zapłacone dywidendy – akcjonariuszom mniejszościowym

29

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

(238.166)

31.632

(157)

(2.991)

1.963.145

513.145

3.546

(1.596)

Zmiana stanu środków pieniężnych netto

25

(138.751)

(147.061)

Środki pieniężne na początek okresu

25

477.104

624.165

Środki pieniężne na koniec okresu

25

338.353

477.104

- o ograniczonej możliwości dysponowania

24

84.160

17.296
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
Skonsolidowane sprawozdania zmian w kapitałach własnych

Skonsolidowane sprawozdania zmian w kapitałach
własnych

Skonsolidowane sprawozdania zmian
w kapitałach własnych
Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2008

(w tysiącach złotych)
1 stycznia 2007(badane)

Kapitał
Kapitał
Zyski
podstawowy zapasowy zatrzymane

Różnice
kursowe

Kapitał własny
przypisany
akcjonariuszom
jednostki
dominującej

Kapitał własny
akcjonariuszy
mniejszościowych

Kapitał
własny
razem

113.700

970.951

4.014.432

(3.556)

5.095.527

Zysk netto za rok
zakończony 31 grudnia 2007

306.416 5.401.943

-

-

777.160

-

777.160

36.987

814.147

Dywidendy dla akcjonariuszy
z podziału zysku za 2006 rok

-

-

(40.932)

-

(40.932)

(8.593)

(49.525)

Zmiany w strukturze
organizacyjnej Grupy

-

-

2.377

-

2.377

(119)

2.258

Pozostałe

-

-

(6.816)

(11.089)

(17.905)

-

(17.905)

31 grudnia 2007
(badane)

113.700

970.951

4.746.221

(14.645)

5.816.227

334.691 6.150.918

1 grudnia 2008
(badane)

334.691 6.150.918

113.700

970.951

4.746.221

(14.645)

5.816.227

Zysk/(Strata) netto za rok
zakończony 31 grudnia 2008

-

-

(453.906)

-

(453.906)

63.973

(389.933)

Dywidendy dla akcjonariuszy
z podziału zysku za 2007 rok

-

-

-

-

-

(2.578)

(2.578)

Zmiany w strukturze
organizacyjnej Grupy

-

-

-

-

-

(169)

(169)

Pozostałe

-

-

18.815

22.999

41.814

-

41.814

113.700

970.951

4.311.130

8.354

5.404.135

31 grudnia 2008 (badane)
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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 Spółki 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 firmy Rafineria
Gdańska 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.
Jednostka Dominująca posiada następujące koncesje związane z podstawowym zakresem działalności:
●● wytwarzanie paliw ciekłych udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu
28 listopada 1998 roku, przedłużoną na okres do 31 grudnia 2025 roku decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2007 roku,
●● obrót paliwami ciekłymi udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w dniu 23 grudnia 1998 roku, przedłużoną na okres do 31 grudnia 2025 roku decyzją Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 5 października 2007 roku,
●● magazynowanie paliw ciekłych na okres do 15 października 2016 roku udzieloną Spółce przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10 października 2006 roku,
●● wytwarzanie energii elektrycznej na okres do 5 października 2010 roku udzieloną Spółce przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 29 września 2000 roku,
●● obrót energią elektryczną na okres do 10 września 2011 roku udzieloną Spółce przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 5 września 2001 roku,
●● przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na okres do 10 września 2011 roku udzieloną Spółce
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 5 września 2001 roku.
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Ponadto, spółki z Grupy Kapitałowej posiadają m.in. koncesje i licencje:
●● udzielone przez Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego w poszczególnych rejonach (rejon Gaz Południe do 14 grudnia 2012 roku, rejony:
Gaz Północ, Gotlandia, Łeba, Rozewie, Sambia- E, Sambia –W do 14 grudnia 2010 roku,
Wolin do 14 czerwca 2011 roku),
●● udzielone przez Ministra Środowiska na eksploatację z poszczególnych złóż (złoże B6
do 7 listopada 2026 roku, złoże B3 do 29 lipca 2016 roku, złoże B8 do 5 września 2016 roku
i złoże B4 do 11 maja 2032 roku),
●● udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki m.in. na: wytwarzanie, magazynowanie
i obrót paliwami ciekłymi, obrót paliwami gazowymi, przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych,
przesyłanie i dystrybucję ciepła, wytwarzanie energii elektrycznej, przesyłanie i dystrybucję energii,
obrót energią elektryczną,
●● udzielone przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego na wytwarzanie biokomponentów,
magazynowanie biokomponentów, wprowadzanie do obrotu biokomponentów (rodzaj
biokomponentu - ester metylowy),
●● udzielone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie przewozów kolejowych
rzeczy i udostępnianie pojazdów trakcyjnych,
●● udzielone przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii na poszukiwanie, rozpoznanie i
eksploatację złóż węglowodorów na obszarze oznaczonym PL 316, PL 316B, PL 316CS
i PL 316DS (od 29 sierpnia 2008 roku) oraz PL 455 na Norweskim Szelfie Kontynentalnym,
●● udzielone przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii w wyniku rozstrzygnięcia rundy
prekwalifikacyjnej APA 2008 udziały w koncesjach poszukiwawczych w obszarze południowej
części Morza Północnego oraz na Morzu Norweskim:
1. PL 497: LOTOS Exploration and Production Norge AS -10% udział (pozostali partnerzy:
Det Norske Oljeselskap ASA (Operator) -35%, Bridge Energy AS - 30%, Dana Petroleum
Norway - 25%).
2. PL 498: LOTOS Exploration and Production Norge AS (Operator) - 25% udział (pozostali
partnerzy: Skagen 44 AS - 25%, 4 Sea Energy AS - 25%, Edison International Spa Norway
branch - 25%).
3. PL 503: LOTOS Exploration and Production Norge AS (Operator) - 25% udział (pozostali
partnerzy: Skagen 44 AS - 25%,4 Sea Energy AS - 25%, Edison International Spa Norway
branch - 25%).
4. PL 515: LOTOS Exploration and Production Norge AS - 20% (pozostali partnerzy:
Rocksource ASA (Operator) - 60%, Skagen 44 AS - 20%).
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2. Skład Grupy Kapitałowej
Poniżej przedstawiono jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

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

Nazwa podmiotu

Metoda
konsolidacji
/wyceny
udziałów

Udział Grupy LOTOS
w kapitale zakładowym
31.12.2007

31.12.2008

Siedziba

Przedmiot działalności

Gdańsk

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

Nie dotyczy

Gdańsk

Sprzedaż hurtowa, detaliczna
paliw, lekkiego oleju
opałowego, zarządzanie siecią
stacji paliw LOTOS

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Partner
Sp. z o.o

Gdańsk

Sprzedaż paliw i obsługa
detalicznych sieci koncernów
zagranicznych, obsługa
logistyczna

pełna

-

- (1)

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

Mława

Produkcja oraz hurtowa i
detaliczna sprzedaż gazu
płynnego

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Oil S.A.

Gdańsk

Produkcja i sprzedaż olejów
smarowych i smarów oraz
krajowa sprzedaż olejów
bazowych

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Asfalt
Sp. z o.o.

Gdańsk

Produkcja i sprzedaż asfaltów

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Ekoenergia
S.A.

Gdańsk

Realizacja budowy
podstawowych instalacji
Programu 10+; spółka nie
rozpoczęła działalności
operacyjnej

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Kolej
Sp. z o.o.

Gdańsk

Transport kolejowy

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Serwis
Sp. z o.o.

Gdańsk

Działalność w zakresie
utrzymania ruchu
mechanicznego, elektrycznego
i automatyki, wykonawstwo
remontów

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Lab
Sp. z o.o.

Gdańsk

Wykonywanie analiz
laboratoryjnych

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Straż
Sp. z o.o.

Gdańsk

Ochrona przeciwpożarowa

pełna

100,00%

100,00%

Ochrona mienia i osób

pełna

100,00%

100,00%

Produkcja i sprzedaż mas
parafinowych

pełna

100,00%

100,00%

Podmiot dominujący

Grupa LOTOS S.A.

Nie dotyczy

Spółki bezpośrednio zależne

LOTOS Paliwa
Sp. z o.o.

LOTOS Roczny
Ochrona 2008
Raport
Gdańsk
Sp. z o.o.

LOTOS Parafiny
Sp. z o.o.

Jasło
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LOTOS Kolej
Sp. z o.o.

Gdańsk

Transport kolejowy

LOTOS Serwis
Sp. z o.o.

Gdańsk

Działalność w zakresie
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
utrzymania ruchu
za rok
zakończony100,00%
31 grudnia 2008
roku
mechanicznego, elektrycznego
pełna
100,00%
2.
Skład
Grupy
Kapitałowej
i automatyki, wykonawstwo
remontów

LOTOS Lab
Sp. z o.o.

Gdańsk

Wykonywanie analiz
laboratoryjnych

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Straż
Sp. z o.o.

Gdańsk

Ochrona przeciwpożarowa

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Ochrona
Sp. z o.o.

Gdańsk

Ochrona mienia i osób

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Parafiny
Sp. z o.o.

Jasło

Produkcja i sprzedaż mas
parafinowych

pełna

100,00%

100,00%

LOTOS Tank
Sp. z o.o.

Jasło

Handel hurtowy produktami
naftowymi

pełna

100,00%

100,00% (2)

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

CzechowiceDziedzice

Magazynowanie i dystrybucja
paliw

pełna

80,04%

80,04%

pełna

80,01%

80,01%

Wytwarzanie i przetwarzanie
produktów rafinacji ropy
naftowej oraz ich sprzedaż

pełna

100,00%

100,00%

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

Jasło

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

Gdańsk

Pozyskiwanie oraz
eksploatacja złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego

pełna

69,00%

69,00%

UAB LOTOS Baltija

Wilno, Litwa

Obrót hurtowy i detaliczny
olejami smarowymi m.in. na
terenie Litwy i Białorusi,
Ukrainy i Łotwy

pełna (4)

100,00%

100,00%

Rafineria Nafty
„GLIMAR” S.A.

Gorlice

Działalność rafineryjna,
obecnie działalność usługowa

pełna

- (5)

91,54%

LOTOS
Hydrokompleks
Sp. z o.o. w likwidacji

Gorlice

Realizacja budowy oraz
późniejsza eksploatacja
instalacji Hydrokompleks;
spółka nie rozpoczęła
działalności operacyjnej

wyłączenie

- (6)

100,00%

LOTOS Park
Technologiczny
Sp. z o.o.

Jasło

Doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania

pełna

86,91%

86,91%

hurtowa i detaliczna (3)

Spółki pośrednio zależne
RCEkoenergia
Sp. z o.o.

CzechowiceDziedzice

Działalność usługowa

pełna

80,04%

80,04%

LOTOS Biopaliwa
Sp. z o.o.

CzechowiceDziedzice

Produkcja estrów metylowych
kwasów tłuszczowych (FAME)

pełna

80,04%

80,04%

RCSerwis
Sp. z o.o.

CzechowiceDziedzice

Działalność usługowa

86,91%

86,91%

(7)

„PLASTEKOL
Organizacja Odzysku” Jasło
S.A.

Działalność usługowa

pełna

66,81% (8)

53,61%

Chemipetrol
Sp. z o.o.

Jasło

Działalność handlowa, w
zakresie sprzedaży emulsji
parafinowych i antyzbrylaczy

pełna(4)

- (9)

80,01%

KRAK GAZ
Sp. z o.o.

Bochnia

Hurtowa i detaliczna sprzedaż
gazu płynnego

pełna(10)

100,00%

100,00%

Działalność usługowa

pełna

68,93%

68,93%

Miliana Shipping
Raport
Roczny 2008Nikozja, Cypr
Company Ltd.

Poszukiwanie i wydobycie ropy
naftowej na norweskim szelfie
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Działalność usługowa

pełna

80,04%

80,04%

Sp. z o.o.

Dziedzice

LOTOS Biopaliwa
Sp. z o.o.

CzechowiceDziedzice

Produkcja estrów metylowych
pełna
80,04%
80,04%
kwasów tłuszczowych (FAME)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

RCSerwis
Sp. z o.o.

CzechowiceDziedzice

Działalność usługowa

za rok
(7) zakończony 31 grudnia 2008 roku
86,91%
86,91%
2. Skład
Grupy Kapitałowej

„PLASTEKOL
Organizacja Odzysku” Jasło
S.A.

Działalność usługowa

pełna

66,81% (8)

53,61%

Chemipetrol
Sp. z o.o.

Jasło

Działalność handlowa, w
zakresie sprzedaży emulsji
parafinowych i antyzbrylaczy

pełna(4)

- (9)

80,01%

KRAK GAZ
Sp. z o.o.

Bochnia

Hurtowa i detaliczna sprzedaż
gazu płynnego

pełna(10)

100,00%

100,00%

Miliana Shipping
Company Ltd.

Nikozja, Cypr

Działalność usługowa

pełna

68,93%

68,93%

LOTOS Exploration
and Production Norge
AS

Sandnes,
Norwegia

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

pełna(4)

69,00% (12)

100,00% (11)

Aphrodite Offshore
Services N.V.

Antyle
Holenderskie

Działalność usługowa

pełna(4)

69,00%

69,00%

(1)

W dniu 29 czerwca 2007 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy

W dniu 29 czerwca 2007 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku,
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostało połączenie Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o.
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostało połączenie
(2) W dniu 11 kwietnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółką LOTOS Jasło S.A. umowę zakupu 700 udziałów spółki
Grupy
LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o.

(1)

(2)

LOTOS Tank Sp. z o.o. Udziały, których dotyczy powyższa umowa, o łącznej wartości nominalnej 350 tysięcy złotych, są równe,

W dniu 11 kwietnia
roku Grupa
LOTOSLOTOS
S.A. zawarła
spółką
LOTOS
S.A. umowę
zakupuTank Sp. z
niepodzielne
i stanowią2007
70% kapitału
zakładowego
Tank Sp.ze
z o.o.
Grupa
LOTOSJasło
S.A. nabyła
udziały LOTOS

700
spółkitysięcy
LOTOS
Tank
Sp. z o.o. Udziały,
których
dotyczy
powyższa
umowa,
o łącznej
wartości
o.o.udziałów
za cenę 642,5
złotych
wykorzystując
własne środki
finansowe.
W wyniku
transakcji
Grupa
LOTOS S.A.
stała się
nominalnej
350
tysięcy
złotych,
są
równe,
niepodzielne
i
stanowią
70%
kapitału
zakładowego
LOTOS
właścicielem 1.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki LOTOS Tank Sp. z o.o.
Tank Sp. z o.o. Grupa LOTOS S.A. nabyła udziały LOTOS Tank Sp. z o.o. za cenę 642,5 tysięcy złotych
wykorzystując własne środki finansowe. W wyniku transakcji Grupa LOTOS S.A. stała się właścicielem
1.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki LOTOS Tank Sp. z o.o.
(3)

Z dniem 1 listopada 2008 roku spółka LOTOS Jasło S.A. zakończyła przerób ropy naftowej.

Z dniem 31 grudnia 2007 roku spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS, UAB LOTOS
Baltija, Aphrodite Offshore Services Ltd., Chemipetrol Sp. z o.o. zostały objęte konsolidacją metodą
pełną.
(4)

W dniu 19 stycznia 2005 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu ogłosił upadłość Rafinerii Nafty
„GLIMAR” S.A. w Gorlicach. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział V Sąd Gospodarczy
po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2008 roku sprawy upadłości Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. w Gorlicach
w przedmiocie wniosku syndyka upadłości „Capricorn” Sp. z o.o. w Nowym Sączu o umorzenie
postępowania upadłościowego postanowił na podstawie art. 361 pkt 2 prawa upadłościowego
i naprawczego umorzyć postępowanie upadłościowe. W dniu 25 lipca 2008 roku wyrok sądu
uprawomocnił się. Z dniem 25 lipca 2008 roku Grupa Kapitałowa Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A.
została objęta konsolidacją metodą pełną. Rafineria Nafty „GLIMAR” S.A. posiada swoją grupę
kapitałową, w skład której wchodzą spółki: Zakład Transportu „TRANSGLIMAR” Sp. z o.o. w upadłości,
Zakład Produkcji Pasz i Bioetanolu „AGRO GLIMAR” Sp. z o.o. w likwidacji, LOT Magazynowanie
Paliw i Smarów” Sp. z o.o.
(5)
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W dniu 1 grudnia 2008 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła z Podkarpackim Holdingiem Budowy Dróg
„Drogbud” Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie umowę sprzedaży posiadanego pakietu akcji Rafinerii
Nafty „GLIMAR” S.A. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 9.520.000 akcji Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A.
o wartości nominalnej 10 złoty każda, które stanowią 91,54% kapitału akcyjnego tej spółki. Wartość
transakcji ustalono na poziomie 1.000 tysiąca złotych. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych
Grupy LOTOS S.A. akcji będących przedmiotem sprzedaży wynosiła na dzień zawarcia umowy 0
(patrz Nota 21 Dodatkowych informacji i objaśnień).
Dnia 26 listopada 2007 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółka
LOTOS Hydrokompleks Sp. z o.o., w 100% kontrolowana przez Grupę LOTOS S.A., została postawiona
w stan likwidacji.
(6)

W dniu 20 października 2008 roku Sąd Rejonowy w Krakowie podjął decyzję o wykreślenie podmiotu
z Krajowego Rejestru Sądowego.
Udziały wniesione aportem w dniu 2 stycznia 2006 roku przez Grupę Kapitałową LOTOS Czechowice
S.A. do LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
(7)

W okresie maj – czerwiec 2008 roku LOTOS Jasło S.A. nabyła 165 sztuk akcji spółki „PLASTEKOL
Organizacja Odzysku” S.A. Nabyte udziały są równe, niepodzielne i stanowią 16,5% w kapitale
zakładowym spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. W wyniku transakcji LOTOS Jasło S.A.
stała się właścicielem 835 sztuk akcji stanowiących 83,5% w kapitale zakładowym spółki „PLASTEKOL
Organizacja Odzysku” S.A.
(8)

W dniu 30 grudnia 2008 roku spółka LOTOS Jasło S.A. zawarła umowę zbycia 100% udziałów spółki
Chemipetrol Sp. z o.o.
(9)

W dniu 9 lipca 2007 roku LOTOS Gaz S.A. zawarła umowę przyrzeczoną zakupu 34.500 udziałów
spółki KRAK - GAZ Sp. z o.o. obejmując 100% udziałów tej spółki.
(10)

W dniu 22 września 2007 roku przez Centralny Rejestr Podmiotów Gospodarczych w Brønnøysund
została zarejestrowana spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS z siedzibą w Stavanger
w Norwegii. W nowoutworzonym podmiocie Grupa LOTOS S.A. objęła 100% udziałów pokrywając w
całości kapitał zakładowy w wysokości 8.000 tysięcy NOK, (tj. 3.871 tysięcy złotych według średniego
kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 17 września 2007 roku).

(11)

W dniu 19 maja 2008 roku Zarząd spółki 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. 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. W wyniku transakcji spółka Petrobaltic S.A.
stała się właścicielem 40 milionów akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego LOTOS Exploration
and Production Norge AS.
(12)

Na dzień 31 grudnia 2008 roku, udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę w podmiotach
zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek.
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3. Informacje dotyczące składu osobowego
Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki
Dominującej
W okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień publikacji niniejszego
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.
W dniu 16 października 2008 roku Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. podjęła decyzję o rozpoczęciu
postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu oraz Wiceprezesa
Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia, które decyzją Rady Nadzorczej z dnia 27 stycznia 2009 roku
zostało zakończone bez rozstrzygnięcia.
Do dnia 30 czerwca 2008 roku skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. był następujący:
Jan Stefanowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Henryk Siodmok – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Grzegorz Szczodrowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Beata Zawadzka – Członek Rady Nadzorczej,
Marta Busz – Członek Rady Nadzorczej,
Izabela Emerling – Członek Rady Nadzorczej,
Jacek Mościcki – Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 30 czerwca 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. powołało Radę
Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. siódmej kadencji, której skład był następujący:
Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Radosław Barszcz – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Chajderowski – Członek Rady Nadzorczej,
Leszek Starosta – Członek Rady Nadzorczej,
Jan Stefanowicz – Członek Rady Nadzorczej,
Mariusz Obszyński – Członek Rady Nadzorczej.
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Zgodnie z §11 ust. 2 Statutu Spółki akcjonariusz Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra
Skarbu Państwa odwołał Beatę Zawadzką z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2008
roku i powołał w skład Rady Nadzorczej Małgorzatę Hirszel na Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca
2008 roku.
W dniu 12 sierpnia 2008 roku, w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ukonstytuowała
się. Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej został Leszek Starosta, Sekretarzem Rady Nadzorczej –
Mariusz Obszyński.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. był następujący:
Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Mariusz Obszyński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Radosław Barszcz – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Chajderowski – Członek Rady Nadzorczej,
Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
Jan Stefanowicz – Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 10 marca 2009 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Piotra Chajderowskiego - Członka
Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji o jego rezygnacji z dniem 10 marca 2009 roku
z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki VII kadencji.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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.
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4. Zatwierdzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd
w dniu 27 kwietnia 2009 roku.
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5. Kontynuacja działalności
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień
zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia
faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy
w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym.
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6. Czas trwania Grupy Kapitałowej
Czas trwania jednostki dominującej oraz spółek zależnych jest nieoznaczony.
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7. Data bilansowa oraz okres objęty
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. obejmuje dane
bilansowe na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2007 roku.
Rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym
Grupy prezentuje dane za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wraz
z danymi porównywalnymi za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Zaprezentowane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2007 roku oraz za okres
12 miesięcy zakończony tą datą, zawarte w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Dane finansowe na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, który wydał opinię
z badania w dniu 6 maja 2008 roku.
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8. Waluta pomiaru i waluta sprawozdawcza
Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest
złoty polski. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”),
a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych.
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9. Podstawa sporządzania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię
Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2008 roku.
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
(„KIMSF”).
Jednostki Grupy, za wyjątkiem Jednostki Dominującej oraz jednostek zagranicznych, prowadzą swoje
księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) i wydanymi na jej podstawie przepisami
(„Polskie Standardy Rachunkowości”- „PSR”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty
nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia danych
finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF.
Przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa zastosowała takie
same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku (patrz Nota 10 Dodatkowych informacji
i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 sporządzonego według 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.
Interpretacje obowiązujące i przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej:
●● Interpretacja KIMSF 13, Programy lojalnościowe (ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się po 1 lipca 2008 roku, została przyjęta do stosowania przez Unię Europejską),
●● Interpretacja KIMSF 14, MSR 19 - Ograniczenia w rozpoznawaniu aktywów programów
określonych świadczeń pracowniczych, wymogi minimalnego finansowania i ich interakcje
(ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku, została
przyjęta do stosowania przez Unię Europejską).
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej:
●● Zmiana do MSR 23, Koszty finansowania zewnętrznego (obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku,
została przyjęta do stosowania przez Unię Europejską),
●● Zmiana do MSR 1, Prezentacja sprawozdań finansowych (obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku,
została przyjęta do stosowania przez Unię Europejską),
●● MSSF 8, Segmenty operacyjne (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
po 1 stycznia 2009 roku, został przyjęty do stosowania przez Unię Europejską),
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●● Zaktualizowany MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” (ma zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2009 roku, nie został jeszcze przyjęty do stosowania
przez Unię Europejską),
●● Zaktualizowany MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”
(ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2009 roku, nie został
jeszcze przyjęty do stosowania przez Unię Europejską),
●● Interpretacja KIMSF 12, Umowy na usługi koncesjonowane (ma zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku, nie została jeszcze przyjęta
do stosowania przez Unię Europejską),
●● Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji – Warunki nabycia uprawnień i anulowanie”
●● (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później,
zostały przyjęte do stosowania przez Unię Europejską),
●● Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań
finansowych – Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży i zobowiązania powstałe w wyniku
likwidacji” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku
i później, zostały przyjęte do stosowania przez Unię Europejską),
●● Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór zmian
do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (zmiany mają zastosowanie
w większości przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się
●● 1 stycznia 2009 roku i później, zostały zaakceptowane przez Unię Europejską),
●● Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
po raz pierwszy” oraz do MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” –
„Koszt inwestycji w jednostkę zależną, współzależną lub stowarzyszoną” (mają zastosowanie
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później, zostały zaakceptowane
przez Unię Europejską),
●● KIMSF 15 „Umowy na budowę nieruchomości” (ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później, nie została zaakceptowana przez
Unię Europejską),
●● KIMSF 16 „Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagranicznych” (ma zastosowanie
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 października 2008 roku i później, nie została
zaakceptowana przez Unię Europejską),
●● Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: Pozycje kwalifikujące się do rachunkowości
zabezpieczeń” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku
i później, nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską).
Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny
wpływ na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości.
Grupa nie sporządza informacji dotyczących segmentów działalności, ponieważ nie spełnia wymogów
dotyczących wydzielenia segmentów działalności określonych przez Międzynarodowy Standard
Rachunkowości Nr 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego,
z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.
W rachunku przepływów pieniężnych Grupa za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku dokonała
reklasyfikacji ujęcia rozliczenia instrumentów finansowych. Spółka i Grupa w sprawozdaniu finansowym
za rok 2007 ujmowała wartość rozliczenia instrumentów finansowych w przepływach środków
pieniężnych z działalności operacyjnej.
W niniejszym skonsolidowanym sprawdzaniu finansowym wartość rozliczenia instrumentów finansowych
została ujęta w przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej za rok zakończony 31 grudnia
2008 roku w kwocie (238.166) tysięcy złotych oraz w kwocie 31.632 tysięcy złotych za rok zakończony
31 grudnia 2007 roku.
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Grupę przedstawione zostały poniżej.

10.1.Podstawa konsolidacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego
jednostki dominującej oraz sprawozdań finansowych jednostek kontrolowanych przez jednostkę
dominującą sporządzonych na dzień 31 grudnia 2008 roku.
Sprawozdania finansowe jednostek zależnych po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności
z MSSF sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej, przy
wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane
dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek
rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty.
Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym istotne niezrealizowane zyski
wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są
eliminowane, chyba że dowodzą wystąpienia trwałej utraty wartości.
Spółki zależne podlegają konsolidacji od momentu objęcia kontroli przez Grupę, natomiast przestają
być konsolidowane w momencie utraty nad nimi kontroli. Sprawowanie kontroli przez Spółkę ma
miejsce wtedy, gdy posiada ona bezpośrednio lub poprzez swoje jednostki zależne więcej niż połowę
liczby głosów w danej spółce, chyba że możliwe jest do udowodnienia, że taka własność nie stanowi
o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy, gdy Spółka ma możliwość
wpływania na politykę finansową i operacyjną danej jednostki.
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10.2.Inwestycje w podmioty stowarzyszone
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane metodą praw własności. Są to jednostki,
na które jednostka dominująca bezpośrednio lub poprzez spółki zależne wywiera znaczący wpływ
i które nie są ani jej jednostkami zależnymi, ani wspólnymi przedsięwzięciami. Sprawozdania finansowe
jednostek stowarzyszonych są podstawą określenia wartości udziałów posiadanych przez jednostkę
dominującą metodą praw własności. Rok obrotowy jednostek stowarzyszonych i jednostki dominującej
jest jednakowy.
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są wykazywane w bilansie według ceny nabycia
skorygowanej o późniejsze zmiany udziału jednostki dominującej w aktywach netto tych jednostek,
pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Rachunek zysków i strat odzwierciedla
udział w wynikach działalności jednostek stowarzyszonych. W przypadku zmiany ujętej bezpośrednio
w kapitale własnym jednostek stowarzyszonych, jednostka dominująca ujmuje swój udział w każdej
zmianie i ujawnia go, jeśli jest to właściwe, w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym.

10.3.Wartości niematerialne
Wartości niematerialne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one
wpływ do Grupy korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami.
Początkowe ujęcie wartości niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia,
jeśli są nabyte w ramach oddzielnej transakcji. Wartości niematerialne nabyte w ramach transakcji
przejęcia jednostki gospodarczej są aktywowane według wartości godziwej na dzień przejęcia.
Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonych o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Grupa aktywuje i wykazuje jako składnik wartości niematerialnych opłaty za koncesje na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wynagrodzenia z tytułu zawartych umów
o ustanowienie użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego. Uzyskanie koncesji oraz ustanowienie użytkowania górniczego jest niezbędne do rozpoczęcia
i prowadzenia prac poszukiwawczych.
Wartości niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi
ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności posiadanych przez Grupę wartości niematerialnych
wynosi od 2 do 25 lat.
Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych są weryfikowane na koniec każdego roku
obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania
korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę
odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych.
Okresy użytkowania są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem
od początku następnego roku obrotowego.
Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem
aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane
w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.
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10.4.Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej jest początkowo ujmowana według ceny nabycia
stanowiącej nadwyżkę kosztów połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej
w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań
i zobowiązań warunkowych. Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny
nabycia pomniejszonej o wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na
utratę wartości przeprowadza się raz na rok. Wartość firmy nie podlega amortyzacji.
Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do każdego ze zidentyfikowanych ośrodków
wypracowujących środki pieniężne. Utrata wartości ustalana jest poprzez oszacowanie wartości
odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, którego dotyczy dana wartość firmy.
W przypadku, gdy wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest niższa niż
wartość bilansowa, ujęty zostaje odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości. W przypadku, gdy wartość
firmy stanowi część ośrodka wypracowującego środki pieniężne i dokonana zostanie sprzedaż części
działalności w ramach tego ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzedaży takiej działalności
wartość firmy związana ze sprzedaną działalnością zostaje włączona do jej wartości bilansowej. W takich
okolicznościach wartość firmy odnosząca się do zbytej działalności powinna być wyceniana na podstawie
względnej wartości zbytej działalności, proporcjonalnie do udziału w zatrzymanej części ośrodka
wypracowującego środki pieniężne.

10.5.Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe, oprócz gruntów, są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia
prawa od osoby trzeciej.
Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty
bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego
do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń
w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po wprowadzeniu
środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na
wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
Środki trwałe (w tym ich komponenty), z wyjątkiem gruntów oraz środków trwałych zaliczanych
do infrastruktury wydobywczej ropy naftowej, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco:
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 rok – 80 lat

Urządzenia techniczne i maszyny

1 rok – 25 lat

Środki transportu

1 rok – 15 lat

Inne środki trwałe

1 rok – 10 lat
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Środki trwałe wchodzące w skład infrastruktury wydobywczej amortyzowane są metodą naturalną
opartą na odpisaniu w ciężar kosztów kwoty amortyzacji przypadającej na jednostkę wydobytej ropy
naftowej. Stawka amortyzacji szacowana jest w odniesieniu do prognozy wydobycia surowca z obszaru
geologicznego. W przypadku istotnej zmiany wielkości szacowanych zasobów na dzień bilansowy ustala
się zaktualizowaną kwotę amortyzacji przypadającą na jednostkę wydobytego surowca i począwszy
od nowego roku obrotowego dokonuje amortyzacji według zaktualizowanej stawki.
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub
w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania
takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów
z bilansu (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością
bilansową danej pozycji) są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego
usunięcia.
Wartość końcowa, okres użytkowania oraz metoda amortyzacji składników aktywów poddawane są
corocznej weryfikacji i w razie konieczności korygowane z efektem od początku następnego roku
obrotowego.
Każdorazowo, przy wykonywaniu remontu, koszt remontu jest ujmowany w wartości bilansowej
rzeczowych aktywów trwałych, jeżeli są spełnione kryteria ujmowania.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w pozycji środki trwałe ujęto aktywa odpowiadające
wartości rezerwy na likwidację zakładu górniczego. Aktywo zostało utworzone zgodnie MSR 16 –
„Środki trwałe”, który stanowi, iż „koszt/wartość składnika majątku trwałego składa się m.in. ze wstępnego
szacunku kosztu rozbiórki, demontażu/usunięcia środka trwałego oraz przywrócenia miejsca jego
montażu do pierwotnego kształtu, którego obowiązek poniesienia ciąży na spółce albo od momentu
nabycia środka trwałego albo w konsekwencji użytkowania danego środka trwałego przez spółkę przez
pewien okres w celu innym niż wytworzenie zapasów w trakcie danego okresu”. Obowiązek poniesienia
przez Grupę kosztów likwidacji Morskich Kopalni Ropy wynika bezpośrednio z powodów opisanych
w MSR 16. Ten sam standard, w punkcie 63, nakłada na stosujących MSR obowiązek okresowej analizy
zmiany wartości aktywa, nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Dodatkowo należy podkreślić,
iż KIMSF wydał interpretację nr 1 dotyczącą zagadnień „Zmian obecnie prezentowanego kosztu rozbiórki/
demontażu środka trwałego oraz przywrócenia miejsca jego montażu do pierwotnego kształtu oraz
podobnych zobowiązań”. Interpretacja ta odnosi się bezpośrednio m.in. do MSR 16, w szczególności
zaś do zmian wartości aktywa rozpoznanego jako przyszły koszt likwidacji. Zmiany wartości tak
rozpoznanego aktywa mogą wynikać z następujących powodów:
●● zmiany w szacowanych wypływach pieniężnych niezbędnych do wywiązania się z obowiązku
likwidacji,
●● zmiany wysokości bieżącej rynkowej stopy dyskontowej,
●● wzrost wynikający z upływu czasu – skracania się okresu do momentu likwidacji powodującego
rozliczenie stopy dyskontowej.
Grupa uwzględniła wymóg KIMSF w tym zakresie, wobec czego niniejsze skonsolidowane sprawozdanie
finansowe prezentuje zaktualizowaną wartość tego aktywa.
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10.6.Środki trwałe w budowie
Inwestycje rozpoczęte są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku
z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości. Inwestycje rozpoczęte nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich
budowy i oddania do użytkowania.
Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.
Koszty finansowe aktywowane na środkach trwałych w budowie obejmują koszty obsługi zobowiązań
zaciągniętych w celu ich sfinansowania.
Koszty poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego są aktywowane jako środki trwałe w budowie
do czasu określenia zasobności złoża oraz ekonomicznej opłacalności jego eksploatacji. W momencie
potwierdzenia istnienia złóż, których eksploatacja jest technicznie możliwa i ekonomicznie opłacalna,
nakłady poniesione na poszukiwanie złóż są przenoszone do środków trwałych i amortyzowane.
W przypadku, gdy wiercenia poszukiwawcze nie doprowadzą do odkrycia złóż, których eksploatacja
jest technicznie możliwa i ekonomicznie opłacalna, dokonuje się odpisów aktualizujących wartość
środków trwałych w budowie w wynik okresu, w którym stwierdzono brak możliwości gospodarczego
wykorzystania odkrytych złóż.

10.7.Nakłady na poszukiwanie i ocenę zasobów
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych to nakłady na poszukiwanie i ocenę
zasobów mineralnych ujęte jako aktywa, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości Grupy. Nakłady
na poszukiwanie i ocenę zasobów mineralnych to nakłady poniesione przez Grupę
w związku z poszukiwaniem i oceną zasobów mineralnych zanim możliwe jest dowiedzenie technicznej
wykonalności i komercyjnej zasadności wydobywania zasobów mineralnych. Poszukiwanie i ocena
zasobów mineralnych to poszukiwanie zasobów mineralnych, w tym ropy naftowej, gazu ziemnego
oraz analogicznych nieodnawialnych zasobów, po tym, gdy jednostka uzyskała prawo prowadzenia
poszukiwań na określonym obszarze, jak też ustalanie technicznej wykonalności i komercyjnej
zasadności wydobywania zasobów mineralnych. Grupa klasyfikuje aktywa z tytułu poszukiwania
i oceny zasobów mineralnych jako rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne w zależności
od rodzaju nabytych aktywów i stosuje tę zasadę klasyfikacji w sposób ciągły. Grupa zaprzestaje
klasyfikacji aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych jako takich, gdy wykazano
techniczną wykonalność i komercyjną zasadność wydobywania zasobów mineralnych. Grupa stosuje
MSSF 6 do prezentacji i ujawniania odpisów aktualizujących dotyczących aktywów z tytułu poszukiwania
i oceny zasobów mineralnych, Grupa dokonuje ich oceny zgodnie z MSR 36. Odpisy aktualizujące
obciążają wynik finansowy zgodnie z MSR 36.
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Grupa rozważa potrzebę dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu poszukiwania
i oceny zasobów mineralnych biorąc pod uwagę wystąpienie dla danego obszaru poszukiwań między
innymi następujących okoliczności:
●● okres, przez który jednostka miała prawo do prowadzenia poszukiwań zakończył się
w bieżącym okresie obrotowym lub zakończy się w najbliższej przyszłości, a jego przedłużenia
nie przewiduje się;
●● Grupa nie przewiduje poniesienia znaczących nakładów na dalsze poszukiwania i ocenę zasobów
mineralnych;
●● poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych nie doprowadziły do odkrycia znaczących
z gospodarczego punktu widzenia zasobów minerałów i jednostka postanowiła zaniechać dalszych
poszukiwań;
●● dostępne dane wskazują, iż mimo kontynuowania prac rozwojowych, wartość bilansowa aktywów
z tytułu poszukiwania i oceny zasobów minerałów nie zostanie w pełni odzyskana, nawet jeśli
pomyślnie zakończą się prace rozwojowe lub nastąpi ich sprzedaż.

10.8.Leasing
Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe
potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe
rodzaje są traktowane jako leasing operacyjny.

Grupa jako leasingodawca
Aktywa oddane w leasing finansowy są prezentowane w bilansie jako należności w kwocie równej
inwestycji leasingowej netto, pomniejszanej o kapitałową część opłat leasingowych dotyczących danego
okresu obrotowego skalkulowanych w sposób odzwierciedlający stałą okresową stopę zwrotu na nie
rozliczonej części inwestycji leasingowej netto.
Przychody finansowe z tytułu odsetek z leasingu finansowego są ujmowane w odpowiednich okresach
przy uwzględnieniu stałej stopy zwrotu z wartości netto inwestycji spółki należnej z tytułu leasingu.
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego są ujmowane w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu
metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu.

Grupa jako leasingobiorca
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Grupy i są
wyceniane w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca
minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest
prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe
zostały podzielone na część odsetkową oraz część kapitałową tak, by stopa odsetek od pozostającego
zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe są odnoszone do rachunku zysków i strat.
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w rachunek zysków i strat przy zastosowaniu
metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu.
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10.9. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia
Aktywa trwałe i grupy do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość
bilansowa zostanie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego
użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji
sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest dostępny
do natychmiastowej sprzedaży w swoim obecnym stanie. Klasyfikacja składnika aktywów jako
przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do dokonania transakcji sprzedaży
w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.
Aktywa trwałe (i grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wycenia się po
niższej spośród dwóch wartości: pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej
o koszty związane ze sprzedażą.

10.10. Utrata wartości aktywów niefinansowych
Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła
nastąpić utrata wartości któregoś ze składników aktywów. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie
zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła
utrata wartości, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów.
Wartość odzyskiwalna składnika aktywów odpowiada wartości godziwej tego składnika aktywów lub
ośrodka wypracowującego środki pieniężne, pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej,
zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wartość tę ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba
że dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które w większości są
niezależne od tych, które są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa
składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje
się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej
prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy
dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która odzwierciedla bieżące rynkowe
oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy
aktualizujące z tytułu utraty wartości składników majątkowych używanych w działalności kontynuowanej
ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które odpowiadają funkcji składnika aktywów, w przypadku
którego stwierdzono utratę wartości.
Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis
aktualizujący z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego
składnika aktywów jest zbędny, lub czy powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki występują,
Grupa szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości ulega odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu
aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych do ustalenia wartości
odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyższa się wartość bilansową
składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. Podwyższona kwota nie może przekroczyć
wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona (po odjęciu umorzenia), gdyby
w ubiegłych latach w ogóle nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu
do tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika
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aktywów ujmuje się niezwłocznie jako przychód w rachunku zysków i strat, chyba że dany składnik
aktywów wykazywany jest w wartości przeszacowanej, w którym to przypadku odwrócenie odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości traktuje się jako zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny.
Po odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych okresach odpis amortyzacyjny dotyczący danego
składnika jest korygowany w sposób, który pozwala w ciągu pozostałego okresu użytkowania tego
składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego zweryfikowanej wartości bilansowej
pomniejszonej o wartość końcową.

10.11. Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie oraz odpisy
aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.
Do nieruchomości inwestycyjnych obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania
oraz budynki i budowle zalicza się takie nieruchomości, których Grupa nie użytkuje na własne potrzeby,
ale które przyniosą korzyści w postaci przyrostu wartości lub przychodów z wynajmu.

10.12. Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny
sprzedaży netto.
Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu
ujmowane są w następujący sposób:
●● materiały i towary – według ceny nabycia ustalonej metodą średniej ważonej,
●● produkty gotowe i produkty w toku – według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz
uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu
zdolności produkcyjnych.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od
towarów akcyzowego usług, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, pomniejszona o rabaty, opusty i tym
podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.

10.13. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 7 do 60 dni,
są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu na
wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty
należności przestało być prawdopodobne. Należności nieściągalne są odpisywane do rachunku zysków
i strat w momencie stwierdzenia ich nieściągalności.
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej,
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przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości
pieniądza w czasie. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie
należności w związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe.

10.14. Transakcje w walucie obcej
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w walucie funkcjonalnej spółek z Grupy
(polski złoty) na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, w którym następuje transakcja – w przypadku
operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań; lub

1)

średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień chyba, że w innym
wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

2)

Aktywa i zobowiązania monetarne wyrażone w walucie obcej są na dzień bilansowy przeszacowywane
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na ten dzień. Powstałe z przeliczenia różnice
kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub kosztu własnego
sprzedaży, z wyjątkiem różnic kursowych traktowanych jako część kosztów finansowania zewnętrznego
kapitalizowanych w wartości środków trwałych. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według
kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia
transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie
obcej są przeliczane na dzień bilansowy po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
Kurs średni NBP na dzień

31 grudnia 2008 roku

31 grudnia 2007 roku

USD

2,9618

2,4350

EUR

4,1724

3,5820

Sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych przeliczane są na walutę polską w następujący
sposób:
●● odpowiednie pozycje bilansowe po średnim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski
na dzień bilansowy;
●● odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na każdy dzień kończący miesiąc
obrotowy.
Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym
jako odrębny składnik.
W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone różnice kursowe ujęte
w kapitale własnym, dotyczące danego podmiotu zagranicznego, są ujmowane w rachunku
zysków i strat.
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10.15. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności
wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne
i ekwiwalenty środków pieniężnych składa się z gotówki w kasie, kredytów w rachunku bieżącym oraz
lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane
jako działalność lokacyjna.

10.16. Rozliczenia międzyokresowe
Grupa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów
sprawozdawczych.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Pracownikom jednostek wchodzących w skład Grupy przysługuje prawo do urlopów na warunkach
określonych w przepisach Kodeksu Pracy. Grupa uznaje koszt urlopów pracowniczych na bazie
memoriałowej, stosując metodę zobowiązań. Rezerwa z tytułu niewykorzystanych urlopów pracowniczych
ustalana jest w oparciu o różnicę pomiędzy faktycznym stanem wykorzystania urlopów przez
pracowników, a stanem jaki wynikałby z wykorzystania proporcjonalnego do upływu czasu.

10.17. Kapitał własny
Kapitał własny ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z podziałem na ich rodzaje
i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu.
Kapitał podstawowy Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. stanowi kapitał Jednostki Dominującej
i jest wykazywany według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze Statutem Spółki oraz wpisem
do Krajowego Rejestru Sądowego.

10.18. Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego
obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego
oszacowania kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną
zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny
składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi.
Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie
zwroty. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza
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w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została
metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane
jako koszty finansowe.

10.19. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Grupy mają prawo do nagród
jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych. Nagrody jubileuszowe są wypłacane
pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. Odprawy emerytalne i rentowe są wypłacane
jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę lub rentę. Wysokość odpraw emerytalnych i rentowych
oraz nagród jubileuszowych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika.
Spółka tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych oraz
nagród jubileuszowych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Według MSR
19 „Świadczenia pracownicze” nagrody jubileuszowe są innymi długoterminowymi świadczeniami
pracowniczymi, natomiast odprawy emerytalne i rentowe są programami określonych świadczeń
po okresie zatrudnienia. Wartość bieżąca tych zobowiązań na każdy dzień bilansowy jest obliczona przez
niezależnego aktuariusza. Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które
w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu
do dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są
o dane historyczne. Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych są rozpoznawane w rachunku zysków i strat.

10.20. Podział zysku na cele pracownicze
oraz fundusze specjalne
Zgodnie z polską praktyką gospodarczą akcjonariusze/udziałowcy jednostek mogą dokonać podziału
zysku na cele pracownicze w formie zasilania funduszu socjalnego oraz na inne fundusze specjalne.
W sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSSF ta część podziału zysku jest zaliczana do kosztów
działalności okresu, którego dotyczy podział zysku.

10.21. Oprocentowane kredyty bankowe,
pożyczki i papiery dłużne
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są
ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych,
pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są następnie wyceniane
według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub
pożyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania. Zyski i straty są ujmowane
w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także w wyniku naliczania odpisu
z tytułu utraty wartości.
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10.22. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako koszty w okresie, w którym je poniesiono,
z wyjątkiem kosztów, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu
dostosowywanego składnika aktywów, które aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia tego składnika aktywów.
W zakresie, w jakim środki pożycza się specjalnie w celu pozyskania dostosowywanego składnika
aktywów, kwotę kosztów finansowania zewnętrznego, którą można aktywować jako część tego
składnika aktywów ustala się jako różnicę między rzeczywistymi kosztami finansowania zewnętrznego
poniesionymi z tytułu danej pożyczki lub kredytu w danym okresie, a przychodami z tytułu tymczasowego
zainwestowania pożyczonych środków.
W stopniu, w jakim środki pożycza się bez ściśle określonego celu, a następnie przeznacza na
pozyskanie dostosowywanego składnika aktywów, kwotę kosztów finansowania zewnętrznego, które
mogą być kapitalizowane, ustala się poprzez zastosowanie stopy kapitalizacji do nakładów poniesionych
na ten składnik majątku.

10.23. Dotacje rządowe
Jeżeli istnieje uzasadniona pewność, że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną wszystkie
związane z nią warunki, wówczas dotacje rządowe są ujmowane według ich wartości godziwej.
Jeżeli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób
współmierny do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować. Jeżeli dotacja dotyczy
składnika aktywów, wówczas jej wartość godziwa jest ujmowana jako przychody przyszłych okresów,
a następnie stopniowo, drogą równych odpisów rocznych, odpisywana do rachunku zysków i strat przez
szacowany okres użytkowania związanego z nią składnika aktywów.

10.24. Prawa do emisji dwutlenku węgla (CO2)
W celu ewidencji w swoim sprawozdaniu finansowym praw do emisji dwutlenku węgla Grupa stosuje
metodę zobowiązań netto. Zgodnie z tą metodą Grupa rozpoznaje w swoim sprawozdaniu finansowym
tylko zobowiązania wynikające z przekroczenia przez Grupę przyznanych limitów praw do emisji,
a zobowiązanie to jest rozpoznawane dopiero w momencie przekroczenia przyznanego spółce limitu.
Przychody z tytułu sprzedaży niewykorzystanych przez Grupę praw do emisji odnoszone są na dobro
rachunku zysków i strat w momencie sprzedaży.
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10.25. Podatek dochodowy
Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony.
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty)
netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących
koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie
będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe
obowiązujące w danym roku obrotowym.
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą
zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień
bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic
przejściowych:
●● z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia
wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie
stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani
na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
●● w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych
lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy
terminy odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne
jest,
iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic
przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów podatkowych i niewykorzystanych strat
podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać w/w różnice, aktywa i straty:
●● z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic
przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy
transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają
wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
●● w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych
lub stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z
tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest
prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości w/w różnice przejściowe ulegną
odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych
różnic przejściowych.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień
bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu
do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów
z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane
są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie,
gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki
podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie
w przyszłości jest pewne na dzień bilansowy.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany
w kapitale własnym, a nie w rachunku zysków i strat.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony prezentowane są w bilansie
według wartości po skompensowaniu dla poszczególnych jednostek objętych konsolidacją w ramach
grupy kapitałowej.

10.26. Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu
(ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane
w wartości początkowej instrumentów finansowych.
Po początkowym ujęciu instrumenty finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane
w następujący sposób:
●● instrumenty finansowe (aktywa i zobowiązania finansowe) wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy,
●● instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – są wyceniane według
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej,
●● pożyczki i należności – są wyceniane według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem
efektywnej stopy procentowej, a zyski lub straty są ujmowane w rachunku zysków i strat.
Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej
wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty,
●● instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży – są wyceniane według wartości godziwej,
a zyski/(straty) z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w kapitale z aktualizacji wyceny
do momentu sprzedaży inwestycji lub obniżenia się jej wartości. W tym momencie łączny zysk
lub strata z tytułu aktualizacji wyceny jest odnoszony na rachunek zysków i strat,
●● zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu.
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana
jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest
notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie technik wyceny.
Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez
wynik finansowy są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy
procentowej.
Instrument finansowy zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży
instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi
przechodzą na niezależną stronę trzecią.
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10.27. Pochodne instrumenty finansowe
Instrumenty pochodne, z których korzysta Grupa w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym
ze zmianą kursów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe typu forward. Ponadto,
Grupa w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym z ryzykiem cen surowców oraz produktów
naftowych korzysta z transakcji full barrel swap. Grupa korzysta z transakcji typu futures w celu
zarządzania ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla CO2. Grupa w celu zabezpieczenia się
przed ryzykiem związanym ze zmianą stóp procentowych korzysta z transakcji typu IRS, FRA.
Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane do wartości godziwej. Wartość godziwa
walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieżących kursów terminowych
(forward) występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności. Wartość godziwa
kontraktów na zamianę stóp procentowych jest ustalana poprzez odniesienie do wartości rynkowej
podobnych instrumentów. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość jest dodatnia,
i jako zobowiązania – gdy ich wartość jest ujemna. Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej
instrumentów pochodnych, które nie spełniają zasad rachunkowości zabezpieczeń są bezpośrednio
odnoszone na wynik finansowy netto roku obrotowego.

10.28. Utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika
aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych.

Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu
Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek
i należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych
a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych
strat z tytułu nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych
z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej (tj. stopy procentowej ustalonej przy
początkowym ujęciu). Wartość bilansową składnika aktywów obniża się bezpośrednio lub poprzez
rezerwę. Kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat.
Grupa ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników
aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów
finansowych, które indywidualnie nie są znaczące. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że nie
istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych,
niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy też nie, to Grupa włącza ten składnik do grupy aktywów
finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie ocenia pod kątem utraty wartości.
Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości lub uznano, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę
przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości.
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Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można
w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis
odwraca się. Późniejsze odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się
w rachunku zysków i strat w zakresie, w jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów
nie przewyższa jego zamortyzowanego kosztu.

Aktywa finansowe wykazywane według kosztu
Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu
kapitałowego, który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej
nie można wiarygodnie ustalić, albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać
rozliczony poprzez dostawę takiego nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu
utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych
oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy
zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych
dostępnego do sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów
(pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną
o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat,
zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i przeniesiona do rachunku zysków i strat. Nie można
ujmować w rachunku zysków i strat odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych
kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżeli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu
dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem
następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego
odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.

10.29. Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści
ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

10.30. Sprzedaż produktów, towarów i usług
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych
i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności
gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy,
opłata paliwowa). Sprzedaż towarów i produktów ujmowana jest w momencie ich dostarczenia,
kiedy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów i produktów zostały
przekazane nabywcy.
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10.31. Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

10.32. Dewidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ
Spółki uchwały o podziale zysku chyba, że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

10.33. Szacunki Zarządu
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia pewnych założeń oraz
dokonania szacunków, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym oraz w notach
do tego sprawozdania. Założenia i szacunki są oparte na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących
i przyszłych zdarzeń i działań, jednak rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Obszary,
w których Zarząd dokonał szacunków dotyczą m.in. rezerw, rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych, wartości firmy, transakcji połączenia, aktywów finansowych oraz składnika aktywów
z tytułu podatku odroczonego. Przyjęte istotne założenia przy dokonywaniu szacunków przedstawione
zostały w odpowiednich notach.

Wycena rezerw
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych są szacowane za pomocą metod aktuarialnych raz w roku,
chyba że w trakcie roku występują istotne zmiany w założeniach będących podstawą kalkulacji rezerw.

Stawki amortyzacyjne
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej
użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie
dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.

Wartość godziwa instrumentów finansowych
Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się
wykorzystując odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Grupa kieruje
się profesjonalnym osądem.

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości
zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych
wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.
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10.34. Zysk/(Strata) netto na akcję
Zysk/(Strata) netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony/(a) poprzez podzielenie zysku/(straty)
netto 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.

10.35. Zobowiązania i należności warunkowe
Przez zobowiązania warunkowe rozumie się obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest
uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Zobowiązania warunkowe nie są wykazywane
w bilansie, jednakże ujawnia się informację o zobowiązaniu warunkowym, chyba, że
prawdopodobieństwo wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne jest znikome. Należności
warunkowe nie są wykazywane w bilansie, jednakże ujawnia się informację o należności warunkowej,
jeżeli wpływ środków uosabiających korzyści ekonomiczne jest prawdopodobny.
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11. Rzeczowe aktywa trwałe oraz zaliczki na środki
na środki
trwałe w budowie
trwałe
w budowie
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

227.871

214.173

1.705.246

1.729.902

Urządzenia techniczne i maszyny

616.571

679.138

Środki transportu i pozostałe

235.464

255.868

2.747.460

592.166

161.033

3.860

Razem rzeczowe aktywa trwałe

5.532.612

3.471.247

Zaliczki na środki trwałe w budowie

1.200.713

781.780

37.612

6.953

6.733.325

4.253.027

Grunty
Budynki i budowle

Środki trwałe w budowie
- w tym wartość aktywowanych kosztów finansowania

- w tym wartość aktywowanych kosztów finansowania
Razem

Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych oraz zaliczkach na
Zmiany
rzeczowych
aktywach trwałych oraz zaliczkach na środki trwałe w budowie
środkiwtrwałe
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Środki trwałe
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- aktywa
z tytułu
poszukiwań
i oceny
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Środki
transportu
i pozostałe

- aktywa
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w
(1)
minerałów
budowie

w tysiącach złotych

Grunty

W artość księgowa
brutto
1 stycznia 2007
(badane)

218.769

1.933.758

128.016

1.175.822

543.414

353.335

58.240

148.018

4.373.116

3.790

172.575

136

62.369

(47.795)

288.703

10.799

681.601

1.161.243

38

-

-

389

16.059

470.193

10.799

681.601

1.168.280

4.453

82.933

136

59.125

11.810

(181.834)

-

-

(23.513)

-

78.983

-

(13)

(78.991)

-

-

-

(21)

- przeklasyfikowane do
aktywów dostępnych do
sprzedaży

(1.144)

(3.429)

-

(183)

(68)

-

-

-

(4.824)

- zreklasyfikowane z
aktywów dostępnych do
sprzedaży

-

451

-

59

13

-

-

-

523
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13.626

-

2.920

3.376

335

-

-

20.700

-

11

-

72

6

9

-

-

98

Zmniejszenia

(1.133)

(10.186)

(3.878)

(6.091)

(23.438)

(7.274)

-

(47.839)

(95.961)

- sprzedaż

(1.133)

(435)

-

(1.229)

(5.672)

(141)

-

-

(8.610)

- likwidacja

-

(8.591)

(3.878)

(4.348)

(4.989)

-

-

-

(17.928)

- aktywa z tytułu
likwidacji Morskich
Kopalni Ropy

-

(923)

-

-

-

-

-

-

(923)

Zwiększenia
- zakup
- z rozliczenia z
inwestycji
- transfer

- zmiana struktury
grupy kapitałowej
- pozostałe
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(5.672)

(141)

-

-

(8.610)

- likwidacja

-

(8.591)

(3.878)

(4.348)

(4.989)

-

-

-

(17.928)

- aktywa z tytułu
likwidacji Morskich
Kopalni Ropy

-

(923)

-

-

-

-

-

-

(923)

- różnice kursowe z
przeliczenia jednostek
zagranicznych

-

-

-

(378)

(12.762)

-

-

-

(13.140)

- pozostałe

-

(237)

-

(136)

(15)

(7.133)

-

(47.839)

(55.360)

W artość księgowa
brutto
31 grudnia 2007
(badane)

221.426

2.096.147

124.274

1.232.100

472.181

634.764

69.039

781.780

5.438.398

W artość księgowa
brutto
1 stycznia 2008
(badane)

221.426

2.096.147

124.274

1.232.100

472.181

634.764

69.039

781.780

5.438.398

17.597

90.561

2.430

78.067

51.510

2.229.361

25.671

778.958

3.246.054

-

-

-

1.412

17.017

2.241.124

28.049

748.294

3.007.847

18.255

69.137

2.430

76.057

15.930

(187.922)

(2.430)

-

(8.543)

Zwiększenia
- zakup
- z rozliczenia z
inwestycji
- transfer

(443)

(1.726)

-

104

8.689

(3.010)

-

-

3.614

- przeklasyfikowane do
aktywów dostępnych do
sprzedaży

(1.165)

(122)

-

-

(4.546)

-

-

-

(5.833)

- zreklasyfikowane z
aktywów dostępnych do
sprzedaży

933

-

-

-

1

-

-

-

934

- różnice kursowe z
przeliczenia jednostek
zagranicznych

-

-

-

494

14.247

-

-

-

14.741

- aktywa z tytułu
likwidacji Morskich
Kopalni Ropy

-

23.094

-

-

-

6.950

52

-

30.044

- koszty finansowania
zewnętrznego

-

-

-

-

-

157.173

-

30.659

187.832

- pozostałe

17

178

-

-

172

15.046

-

5

15.418

Zmniejszenia

(1.984)

(4.802)

-

(4.994)

(17.854)

(76.076)

-

(360.025)

(465.735)

- sprzedaż

(1.984)

(4.335)

-

(1.252)

(15.348)

(74.964)

-

-

(97.883)

- likwidacja

-

(292)

-

(3.736)

(2.503)

(45)

-

-

(6.576)

- różnice kursowe z
przeliczenia jednostek
zagranicznych

-

-

-

-

(3)

-

-

-

(3)

- pozostałe

-

(175)

-

(6)

-

(1.067)

-

(360.025)

(361.273)

237.039

2.181.906

126.704

1.305.173

505.837

2.788.049

94.710

1.200.713

8.218.717

Skumulowane
umorzenie 1 stycznia
2007 (badane)

6.069

249.892

16.159

424.921

183.525

-

-

-

864.407

Zwiększenia

1.384

115.228

6.584

130.466

44.638

-

-

-

291.716

- amortyzacja

1.450

105.070

6.584

130.335

55.051

-

-

-

291.906

-

10.887

-

(16)

(10.984)

-

-

-

(113)

(66)

(810)

-

(139)

(67)

-

-

-

(1.082)

-

55

-

44

9

-

-

-

108
179

-

-

-

229

584

-

-

-

813

W artość księgowa
brutto
31 grudnia 2008
(badane)

- transfer
- przeklasyfikowane do
aktywów dostępnych do
sprzedaży
- zreklasyfikowane z

aktywów dostępnych
do 2008
Raport
Roczny
sprzedaży

- zmiana struktury
grupy kapitałowej

brutto
31 grudnia 2008
(badane)

237.039

2.181.906

Skumulowane
umorzenie 1 stycznia
2007 (badane)

6.069

249.892

16.159

424.921

Zwiększenia

1.384

115.228

6.584

130.466

44.638

-

-

-

291.716

- amortyzacja

1.450

105.070

6.584

130.335

55.051

-

-

-

291.906

-

10.887

-

(16)

(10.984)

-

-

-

(113)

- przeklasyfikowane do
aktywów dostępnych do
sprzedaży

(66)

(810)

-

(139)

(67)

-

-

-

(1.082)

- zreklasyfikowane z
aktywów dostępnych do
sprzedaży

-

55

-

44

9

-

-

-

108

- zmiana struktury
grupy kapitałowej

-

-

-

229

584

-

-

-

813

- inne zwiększenia

-

26

-

13

45

-

-

-

84

Zmniejszenia

(211)

(1.795)

(1.047)

(4.323)

(12.665)

-

-

-

(18.994)

- sprzedaż

(211)

(27)

-

(791)

(3.859)

-

-

-

(4.888)

- likwidacja

-

(1.631)

(1.047)

(3.186)

(3.857)

-

-

-

(8.674)

- różnice kursowe z
przeliczenia jednostek
zagranicznych

-

-

-

(282)

(4.925)

-

-

-

(5.207)

- pozostałe

-

(137)

-

(64)

(24)

-

-

-

(225)

Skumulowane
umorzenie
31 grudnia 2007
(badane)

7.242

363.325

21.696

551.064

215.498

-

-

-

1.137.129

Skumulowane
umorzenie
1 stycznia 2008
(badane)

7.242

363.325

21.696

551.064

215.498

-

-

-

1.137.129

Zwiększenia

1.568

108.832

8.006

135.315

57.677

-

-

-

303.392

- amortyzacja

1.529

109.345

8.006

135.058

50.591

-

-

-

296.523

-

(513)

-

(132)

(23)

-

-

-

(668)

- zreklasyfikowane z
aktywów dostępnych do
sprzedaży

39

-

-

-

1

-

-

-

40

- różnice kursowe z
przeliczenia jednostek
zagranicznych

-

-

-

389

7.008

-

-

-

7.397

- inne zwiększenia

-

-

-

-

100

-

-

-

100

Zmniejszenia

(67)

(483)

-

(3.181)

(10.965)

-

-

-

(14.696)

- sprzedaż

(67)

(417)

-

(739)

(8.492)

-

-

-

(9.715)

- likwidacja

-

(37)

-

(2.439)

(2.472)

-

-

-

(4.948)

- różnice kursowe z
przeliczenia jednostek
zagranicznych

-

-

-

-

(1)

-

-

-

(1)

- pozostałe

-

(29)

-

(3)

-

-

-

-

(32)

8.743

471.674

29.702

683.198

262.210

-

-

-

1.425.825

329

6.632

-

3.934

2.265

10.692

8.147

-

23.852

11

922

-

516

699

31.916

7.231

-

34.064

(329)

(4.634)

-

(2.552)

(2.149)

(10)

-

-

(9.674)

11

2.920

-

1.898

815

42.598

15.378

-

48.242

- transfer

- transfer

Skumulowane
umorzenie
31 grudnia 2008
(badane)
Odpisy z tytułu
trwałej utraty
wartości
1 stycznia 2007
(badane)
Zwiększenia
Zmniejszenia
Odpisy z tytułu
trwałej utraty
wartości
31 grudnia 2007
(badane)

126.704

1.305.173

505.837

2.788.049

94.710

1.200.713

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
183.525
- roku
864.407
za rok zakończony
31 grudnia
2008
11. Rzeczowe aktywa trwałe oraz zaliczki na środki trwałe w budowie

Odpisy z tytułu
Raport
Roczny 2008
trwałej utraty
wartości
1 stycznia 2008
(badane)

8.218.717

180
11

2.920

-

1.898

815

42.598

15.378

-

48.242

31 grudnia 2008
(badane)
Odpisy z tytułu
trwałej utraty
wartości
1 stycznia 2007
(badane)

8.743

329

Zwiększenia

471.674

29.702

683.198

262.210

-

-

-

1.425.825

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za
rok zakończony
31 8.147
grudnia 2008
6.632
3.934
2.265
10.692
- roku
23.852
11. Rzeczowe aktywa trwałe oraz zaliczki na środki trwałe w budowie

11

922

-

516

699

31.916

7.231

-

34.064

(329)

(4.634)

-

(2.552)

(2.149)

(10)

-

-

(9.674)

Odpisy z tytułu
trwałej utraty
wartości
31 grudnia 2007
(badane)

11

2.920

-

1.898

815

42.598

15.378

-

48.242

Odpisy z tytułu
trwałej utraty
wartości
1 stycznia 2008
(badane)

11

2.920

-

1.898

815

42.598

15.378

-

48.242

414

3.135

-

4.199

8.138

401

66

-

16.287

-

(1.069)

-

(693)

(790)

(2.410)

-

-

(4.962)

425

4.986

-

5.404

8.163

40.589

15.444

-

59.567

W artość księgowa
netto
1 stycznia 2007
(badane)

212.371

1.677.234

111.857

746.967

357.624

342.643

50.093

148.018

3.484.857

W artość księgowa
netto
31 grudnia 2007
(badane)

214.173

1.729.902

102.578

679.138

255.868

592.166

53.661

781.780

4.253.027

W artość księgowa
netto
31 grudnia 2008
(badane)

227.871

1.705.246

97.002

616.571

235.464

2.747.460

79.266

1.200.713

6.733.325

Zmniejszenia

Zwiększenia
Zmniejszenia
Odpisy z tytułu
trwałej utraty
wartości
31 grudnia 2008
(badane)

(1)

Wartość aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów wykazanych w rzeczowych aktywach trwałych

Wartość aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów wykazanych w rzeczowych
aktywach trwałych oraz zaliczkach na środki trwałe w budowie obejmuje wartość oddanych do
eksploatacji odwiertów oraz odwiertów poszukiwawczych.
(1)

Wartość netto składników rzeczowego majątku trwałego stanowiącego zabezpieczenie zobowiązań
Grupy na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 1.698.295 tysięcy złotych (31 grudnia 2007: 575.331
tysięcy złotych).
Koszty obsługi zobowiązań w celu sfinansowania środków trwałych w budowie oraz zaliczek na środki
trwałe w budowie w okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2008 roku wyniosły 187.832 tysięcy
złotych (31 grudnia 2007: 10.813 tysięcy złotych).
Wartość netto aktywa z tytułu likwidacji zakładu górniczego, o którym mowa w Nocie 10.5. Dodatkowych
informacji i objaśnień, na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 75.076 tysięcy złotych (31 grudnia 2007:
58.005 tysięcy złotych).
Koszty amortyzacji aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów minerałów w okresie 12 miesięcy
zakończonych dnia 31 grudnia 2008 roku wyniosły 9.375 tysięcy złotych (31 grudnia 2007: 6.754 tysięcy
złotych).
W okresie 12 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2008 roku koszty odpisów z tytułu utraty wartości
aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów minerałów wyniosły 66 tysięcy złotych (31 grudnia 2007:
7.231 tysięcy złotych).

Raport Roczny 2008

181

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
11. Rzeczowe aktywa trwałe oraz zaliczki na środki trwałe w budowie

Wartość godziwa wykazywanego w ewidencji pozabilansowej prawa wieczystego użytkowania gruntów
otrzymanego na mocy decyzji administracyjnych na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 2007
roku wyniosła 163.446 tysięcy złotych.

Informacja dotycząca perspektyw zagospodarowania złóż
gazowych B-4 i B-6
Pozycja Środki trwałe w budowie obejmuje m.in. nakłady poniesione przez spółkę Petrobaltic S.A.
na poszukiwania złóż gazowych w obszarach B-4 i B-6 w wysokości 47.937 tysięcy złotych.
Spółka Petrobaltic S.A. zleciła opracowanie analizy opłacalności zagospodarowania tych złóż.
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na konieczność poniesienia znaczących nakładów
inwestycyjnych umożliwiających uzyskanie przemysłowego przypływu węglowodorów z zachowaniem
dodatniej rentowności projektu. Mimo planowanej nadwyżki przychodów ze sprzedaży produktów
uzyskanych w wyniku eksploatacji złóż nad kosztami ich zagospodarowania i eksploatacji, nie przewiduje
się w perspektywie średnioterminowej poniesienia istotnych nakładów na ten cel. Zarząd Petrobaltic S.A.
stoi na stanowisku, iż z uwagi na strategiczny charakter tych złóż oraz zmieniające się ceny
i warunki dostaw surowców energetycznych z zagranicy, ich zagospodarowanie - mimo konieczności
zaangażowania znaczących środków - jest możliwie w sytuacji zsynchronizowania planów inwestycyjnych
spółki Petrobaltic S.A. z planami inwestycyjnymi Grupy LOTOS S.A. Prowadzone obecnie działania biorą
pod uwagę m.in. pozyskanie partnera gwarantującego możliwość wspólnego zagospodarowania złóż
gazowych B - 4 i B - 6. Dokonane dotychczas przez potencjalnych kooperantów analizy geologiczne
i zasobowe złóż potwierdzają ich pozytywną ocenę, a tym samym otwierają drogę do dalszej współpracy
zmierzającej do wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w tym zakresie. Spółka skierowała do
potencjalnych partnerów specyfikację precyzującą warunki składania ofert związanych z partnerskim
zagospodarowaniem złóż B - 4 i B - 6.

Informacja dotycząca udziałów w norweskich koncesjach
wydobywczych i poszukiwawczych
Pozycja Środki trwałe w budowie obejmuje m.in. nakłady poniesione przez spółkę LOTOS Exploration
and Production Norge AS na zakup udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych
i poszukiwawczych dotyczące udziałów w złożu YME w wysokości 1.091.974 tysięcy złotych.

Zakup udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych
W dniu 20 maja 2008 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS podpisała z norweską
spółką REVUS Energy ASA porozumienie dotyczące zakupu 10% udziałów w koncesjach wydobywczych
nr PL 316, PL 316B, PL 316CS i PL 316DS na Morzu Północnym. Zakupione koncesje obejmują złoże
YME wraz z dodatkowym obszarem poszukiwawczym. Złoże YME znajduje się w odległości 110 km
od brzegu w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego. Zasoby wydobywalne ropy
naftowej złoża YME odpowiadające 10% udziałowi LOTOS Exploration and Production Norge AS
oszacowane przez operatora (firma Talisman) wynoszą około 6,8 miliona baryłek (około 900 tysięcy ton).
Rozpoczęcie wydobycia ze złoża planowane jest na drugą połowę 2009 roku.
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Wartość transakcji wynosi 52,5 miliona USD (tj. 114.770 tysięcy złotych według średniego kursu
ustalonego dla USD przez NBP na dzień 20 maja 2008 roku). Około 20% ceny pokrywa przejęcie praw
do odliczeń podatkowych przysługujących sprzedającemu z tytułu poniesionych inwestycji.
Umowa przewidywała wejście w życie po spełnieniu warunków: uzyskania zgód Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Petrobaltic S.A. i norweskiego Ministerstwa Energii i Ropy, której podstawę stanowi
zakończenie procesu formalnej prekwalifikacji LOTOS Exploration and Production Norge AS dotyczącej
prowadzenia działalności na norweskim szelfie kontynentalnym.
W dniu 29 sierpnia 2008 roku, po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających obejmujących, zgodę
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrobaltic S.A. i norweskiego Ministerstwa Energii i Ropy spółka
LOTOS Exploration and Production Norge AS nabyła wszelkie prawa i obowiązki związane
z własnością 10% udziałów w koncesjach wydobywczych. Wartość opisywanej umowy dotyczącej
zakupu udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych wynosi 52,5 milionów USD (tj. 119,1 milionów
złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 29 sierpnia 2008 roku), która
zostanie powiększona o kwotę wynikającą z poniesionych przez spółkę REVUS Energy ASA nakładów
inwestycyjnych w uzgodnionym przez strony okresie poprzedzającym dzień nabycia praw i obowiązków
związanych z w/w koncesjami w wysokości około 12 milionów USD (tj. 27,2 milionów złotych według
średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 29 sierpnia 2008 roku). Pozostałe
do poniesienia nakłady inwestycyjne licząc od dnia 29 sierpnia 2008 roku (przypadające na 10% udział
w złożu YME) związane z uruchomieniem produkcji wynoszą około 65 milionów USD (tj. 147,5 milionów
złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 29 sierpnia 2008 roku).
Transakcja została sfinansowana w oparciu o pożyczkę i podniesienie kapitału przez spółkę
Petrobaltic S.A.
Zabezpieczeniem wykonania przedmiotowej transakcji była bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja
wystawiona przez spółkę Petrobaltic S.A. na rzecz REVUS Energy ASA, która w związku z wykonaniem
umowy przez spółkę LOTOS Exploration and Production Norge AS wygasła, zaś dokument gwarancji
został zwrócony przez REVUS Energy ASA do wystawcy (patrz Nota 42 Dodatkowych informacji
i objaśnień).
Cena zakupu 10% udziałów w koncesjach wydobywczych nr PL 316, PL 316B, PL 316CS i PL 316DS
na Morzu Północnym, opisanych powyżej, wynikająca z całkowitego rozliczenia transakcji i obejmująca
cenę zakupu (52,5 milionów USD), wartość uiszczonych zaliczek oraz wartość odpowiadającą 10%
udziałowi spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS w nakładach inwestycyjnych poniesionych
przez REVUS Energy ASA w okresie od dnia ważności porozumienia (effective date) do dnia spełnienia
warunków zawieszających wyniosła 367.775 tysięcy NOK.
W dniu 22 października 2008 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS podpisała
z norweską spółką Det Norske Oljeselskap ASA porozumienie dotyczące zakupu kolejnych 10% udziałów
w koncesjach wydobywczych nr PL 316, PL 316B, PL 316CS i PL 316DS na Morzu Północnym.
Opisywana transakcja jest drugim w 2008 roku zakupem udziałów w złożu YME. Powyższa umowa
przewidywała wejście w życie po uzyskaniu zgód norweskiego Ministerstwa Energii i Ropy oraz
norweskiego Ministerstwa Finansów.
Wartość transakcji wynosi 390 milionów NOK (tj. 161 milionów złotych według średniego kursu
ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 22 października 2008 roku). Około 30% ceny pokrywa przejęcie
praw do odliczeń podatkowych przysługujących sprzedającemu z tytułu poniesionych inwestycji.
Wynagrodzenie zostanie dodatkowo powiększone o kwotę wynikającą z poniesionych nakładów
inwestycyjnych (przypadających na te 10% udział w złożu YME) w okresie od stycznia 2008 roku
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do dnia zamknięcia transakcji, których szacunkowa wielkość wynosi 180 milionów NOK (tj. 74 milionów
złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 22 października 2008 roku).
Pozostałe nakłady inwestycyjne (przypadające na te 10% udział w złożu YME) przed uruchomieniem
produkcji na złożu szacowane są na około 50 milionów USD (tj. 144 milionów złotych według średniego
kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 22 października 2008 roku).
W dniu 30 grudnia 2008 roku nastąpiło spełnienie wszystkich warunków zawieszających i spółka
LOTOS Exploration and Production Norge AS nabyła wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością
10% udziałów w koncesjach wydobywczych PL 316, PL 316B, PL 316CS i PL 316 DS YME na Morzu
Północnym. Zakupione od spółki Det Norske Oljeselskap koncesje obejmują projekt zagospodarowania
złoża YME oraz obszary poszukiwawcze. W związku z tą transakcją spółka dokonała zapłaty w dniu
20 stycznia 2009 roku kwoty 547 milionów NOK (tj. 257,8 milionów złotych według średniego kursu
ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku), na które składały się: cena zakupu,
nakłady inwestycyjne związane z zagospodarowaniem złoża YME oraz koszty poszukiwań w koncesjach
ponoszone pomiędzy datą ekonomiczną transakcji a datą rozliczenia transakcji wraz z odsetkami
za ten okres. Transakcja została sfinansowana w oparciu o pożyczkę i podniesienie kapitału przez
Petrobaltic S.A.
W wyniku finalizacji obydwu tegorocznych transakcji LOTOS Exploration and Production Norge AS stała
się posiadaczem łącznie 20% udziału w złożu YME, któremu odpowiadają zasoby wydobywalne ropy
naftowej (szacunek operatora złoża, firmy Talisman) na poziomie 13,6 milionów baryłek (około 1.800
tysięcy ton).

Nabycie udziałów w koncesjach poszukiwawczych przez LOTOS Exploration
and Production Norge AS
Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS zawarła w dniu 26 sierpnia 2008 roku umowę
nabycia 20% udziałów w koncesji poszukiwawczej PL 455 dotyczącej obszaru 1.365 km kwadratowych,
zlokalizowanego w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego. Spółka LOTOS
Exploration and Production Norge AS podpisała w/w umowę z norweską firmą poszukiwawczowydobywczą Noreco. Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS uzyska 20% udział
w licencji w zamian za pokrycie 40% spodziewanych kosztów ponoszonych przez firmę Noreco
w związku z prowadzeniem badań sejsmicznych w ramach licencji PL 455, czyli około 38 milonów
NOK (tj. 15,9 milionów złotych wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 26 sierpnia
2008 roku). Transakcja przewidywała wejście w życie po uzyskaniu stosownych zgód wydanych
przez norweskie Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Energii i Ropy. Koncesja PL 455 została
przyznana firmie Noreco w ramach rundy kwalifikacyjnej APA 2007. Noreco jest również operatorem
w/w koncesji i posiada w niej 50% udział po zawarciu transakcji z LOTOS Exploration and Production
Norge AS. Przeprowadzenie badań sejsmicznych planowane jest w latach 2008 – 2009, zaś wiercenia
potwierdzające potencjalne zasoby w 2010 roku. Zgodnie z norweskim systemem podatkowym, w razie
zakończenia poszukiwań niepowodzeniem, 78% poniesionych kosztów może zostać zrefundowanych.
W dniu 31 października 2008 roku, po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających spółka LOTOS
Exploration and Production Norge AS nabyła wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością 20%
udziałów w koncesji poszukiwawczej PL 455.

Raport Roczny 2008

184

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
11. Rzeczowe aktywa trwałe oraz zaliczki na środki trwałe w budowie

Wielkość rezerw ropy i gazu Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A.
Wielkość rezerw ropy i gazu Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku
wynosi:
Ropa naftowa wg kategorii 2P* - 5,0 mln ton,
Gaz zmienny wg kategorii 2P* - 4,4 mln metrów sześciennych.
*2P - zasoby pewne oraz zasoby prawdopodobne.

Program 10+ (Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego)
Elementem strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., jest realizacja Programu 10+. Celem
Programu jest zwiększenie zdolności przerobowej rafinerii w Gdańsku o około 75%, czyli do 10,5 miliona
ton ropy naftowej rocznie przy wyższym współczynniku konwersji.
Po zakończeniu fazy przygotowawczej projektu, rozpoczęto wdrożenie Programu 10+. Do końca 2010
roku zostaną wybudowane następujące instalacje w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku:
●● instalacja destylacji ropy (CDU/VDU),
●● instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS),
●● instalacja hydrokrakingu (MHC),
●● instalacja przerobu ciężkiej pozostałości (ROSE),
●● wytwórnia wodoru (HGU),
●● kompleks aminowo-siarkowy (KAS),
●● rozbudowa infrastruktury (zbiorniki, media, połączenia międzyobiektowe).
Realizację budowy instalacji zgazowania ciężkiej pozostałości po przerobie ropy naftowej
z ukierunkowaniem na produkcję wodoru i mediów energetycznych zakłada się rozpocząć w okresie
od 2012-2015 roku, w zależności od koniunktury na rynku asfaltów.
Opracowany harmonogram ma na celu zwiększenie efektywności oraz bezpieczeństwa realizacji
Programu 10+. Aktualna struktura projektu umożliwia:
●● zmniejszenie ryzyka wynikającego z deficytu siły roboczej, materiałów i ograniczonej dostępności
usług wykonawczych,
●● obniżenie kosztów projektu oraz lepszego dopasowania strategii finansowania projektu
do możliwości Spółki,
●● wykorzystanie przez Grupę LOTOS S.A. sprzyjających trendów na rynku asfaltów.
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Zgodnie ze strategią rządową i „Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 zakłada się,
że rynek asfaltów wzrośnie począwszy od roku 2010 i będzie rynkiem rosnącym co najmniej do roku
2012 zarówno pod względem wolumenów jak i osiąganych cen (lub marż) produktów. Po zakończeniu
realizacji Programu 10+, Grupa LOTOS S.A. zamierza zwiększyć sprzedaż asfaltów do poziomu około
1.100 tysięcy ton rocznie. Jednostka Dominująca obecnie prowadzi prace przygotowawcze związane
z projektem zgazowania ciężkiej pozostałości i produkcji energii (IGCC), umożliwiające w latach 20122015 uruchomienie realizacji drugiego etapu Programu 10+ skoncentrowanego na budowie
i uruchomieniu kompleksu zgazowania (IGCC). Skapitalizowane nakłady na projekt zgazowania ciężkiej
pozostałości i produkcji energii (IGCC) do dnia 31 grudnia 2008 roku wyniosły 45.853 tysiące złotych i
zdaniem Zarządu Spółki przyniosą korzyści ekonomiczne w wartości niemniejszej niż poniesione nakłady.
Planowane nakłady na realizację Programu 10+ do 2012 roku wynoszą około 1,47 miliarda EUR.

Instalacja destylacji ropy naftowej w ramach Programu 10+
W dniu 19 lipca 2007 roku Grupa LOTOS S.A. i spółka LURGI S.A. z siedzibą w Krakowie podpisały
kontrakt na projektowanie techniczne, organizację dostaw oraz zarządzanie budową instalacji destylacji
ropy naftowej.
Będzie to druga instalacja tego typu w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku. Jej zdolność przerobowa
wyniesie 4,5 miliona ton ropy rocznie, co pozwoli podnieść przerób ropy przez Grupę LOTOS S.A.
do wysokości 10,5 miliona ton ropy rocznie, tj. o około 75%. Jej budowa pozwoli również poprawić
poziom zaopatrzenia rynku krajowego w paliwa.
Realizacja kontraktu zakończy się w październiku 2009 roku.
W dniu 1 sierpnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. i spółka LURGI S.A. z siedzibą w Krakowie podpisały
aneks do kontraktu zawartego w dniu 19 lipca 2007 roku na projektowanie techniczne, organizację
dostaw oraz zarządzanie budową instalacji destylacji ropy naftowej. Zgodnie z podpisanym aneksem
spółka LURGI S.A. z siedzibą w Krakowie zrealizuje również dostawy urządzeń budowanej instalacji
destylacji ropy naftowej.
Kolejne aneksy zawarte odpowiednio 7 stycznia 2008 roku i 17 stycznia 2008 roku rozszerzają zakres
LURGI S.A. o dostawy materiałów masowych (bulk materials) w branżach: mechanicznej, elektrycznej
i automatycznej. Łącznie aneksy podpisane do końca 2008 roku zwiększyły wartość umowy
z LURGI S.A. w zakresie instalacji CDU/VDU do około 130,61 miliona EUR.
Uwzględniając zawarte aneksy, kontrakt dotyczący budowy destylacji ropy naftowej obejmujący
projektowanie techniczne, realizację dostaw urządzeń i materiałów oraz zarządzanie budową instalacji
destylacji ropy naftowej jest największą z zawartych transakcji pomiędzy wyżej wymienionymi
podmiotami.
Umowa przewiduje kary umowne. Limit odpowiedzialności finansowej z tytułu nienależytego
wykonywania umowy przez LURGI S.A. wynosi 8% wartości kontraktu.
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Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS)
w ramach Programu 10+
W dniu 11 listopada 2006 roku Grupa LOTOS S.A. podpisała kontrakt w formule „pod klucz” z firmą
ABB Lummus Global (CB&I Lummus GmbH) na realizację instalacji hydroodsiarczania olejów
napędowych (HDS). Kontrakt obejmuje projektowanie techniczne, dostawy materiałów i urządzeń
i budowę instalacji oraz nadzór prac ze strony CB&I Lummus GmbH.
Realizacja kontraktu zakończy się w maju 2009 roku.
Wartość kontraktu wraz z podpisanymi w 2008 roku tzw. Change Orders wynosi 112,87 milona EUR.

Instalacja hydrokrakingu (MHC) oraz kompleks
aminowo – siarkowy (KAS) w ramach Programu 10+
W dniu 21 czerwca 2007 roku Grupa LOTOS S.A. oraz Technip Italy S.p.A., jako główny wykonawca
wraz z firmami Technip KTI S.p.A., Technip Polska Sp. z o.o. i KTI Poland S.A. podpisały kontrakt
EPC LSTK (cena ryczałtowa „pod klucz”) na projektowanie techniczne, dostawy i budowę instalacji
hydrokrakingu („MHC”) oraz kompleksu aminowo – siarkowego, tj. instalacji odzysku siarkowodoru
(„ARU”), stripera wód kwaśnych (SWS), instalacji odzysku siarki/oczyszczania gazów odlotowych
(SRU/TGTU) dla Grupy LOTOS S.A. w ramach Programu 10+.
Zakres realizacji MHC, ARU, SWS oraz SRU/TGTU jest dostosowany do planowanej zdolności
przerobowej ropy naftowej na poziomie 10,5 miliona ton rocznie. Realizacja kontraktu będzie trwała
do listopada 2010 roku. Wartość kontraktu wynosi 583,6 miliona EUR.
W dniu 7 maja 2008 roku został podpisany aneks do powyższej umowy, na mocy którego poza zmianą
zakresu prac zgodnie z tzw. Change Orders, aneks zwiększa wynagrodzenie kontraktorów do kwoty
589,8 miliona EUR.
Kontrakt zobowiązuje do wypłaty na rzecz Grupy LOTOS S.A. kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji
lub niezachowania ustalonych parametrów budowanych instalacji. Całkowita odpowiedzialność
wykonawcy względem Grupy LOTOS S.A. ograniczona jest do 8% wartości kontraktu.

Instalacja wytwórni wodoru (HGU) w ramach Programu 10+
W dniu 28 czerwca 2007 roku Grupa LOTOS S.A. i spółka LURGI S.A. z siedzibą w Krakowie podpisały
kontrakt EPC LSTK (cena ryczałtowa „pod klucz”) na projektowanie techniczne, dostawy i budowę
instalacji wytwórni wodoru na bazie technologii dostarczonej przez Lurgi AG Frankfurt w ramach
Programu 10+ Grupy LOTOS S.A. Wytwórnia wodoru będzie zaopatrywać instalacje produkcyjne
w wodór niezbędny do produkcji czystych paliw. Zakres nowej instalacji jest dostosowany do planowanej
zdolności przerobu ropy naftowej na poziomie 10,5 miliona ton. Realizacja kontraktu potrwa do września
2009 roku.
Do powyższej umowy w 2008 roku zawarto aneksy na mocy których, z tytułu dodatkowych dostaw
i prac dla budowanej instalacji HGU wartość kontraktu została zwiększona do 82,57 miliona EUR.
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Instalacja przerobu ciężkiej pozostałości (ROSE)
w ramach Programu 10+
Zgodnie z zapisami porozumienia wstępnego (EWA– Early Work Agreement) na realizację instalacji
ROSE/SDA podpisanego 27 czerwca 2008 roku, do końca lipca 2008 roku wynegocjowano tekst
kontraktu, który następnie został przekazany do analizy przez konsorcjum bankowe współfinansujące
realizację Programu 10+. Ostatecznie, po uzyskaniu aprobaty instytucji finansujących. W dniu
10 września 2008 roku został zawarty kontrakt z firmą Technip Italy S.p.A na realizację instalacji ROSE,
obejmujący projektowanie, dostawy materiałów i urządzeń oraz doradztwo techniczne w czasie robót
budowlanych.
Jednocześnie podpisanym we wrześniu 2008 roku kontraktem na ROSE lista głównych kontraktów na
realizację instalacji produkcyjnych wchodzących w skład uchwalonego przez Zarząd Grupy LOTOS S.A.
zakresu Programu 10+ została zamknięta.
Wartość umowy wynosi 62,75 miliona EUR i 21,12 miliona złotych.
Przewidywane uruchomienie instalacji – grudzień 2010 roku.

Instalacje pomocnicze i infrastruktura w ramach Programu 10+
W dniu 19 czerwca 2007 roku Grupa LOTOS S.A. oraz firma FLUOR S.A. podpisały kontrakt EPCM
na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową instalacji pomocniczych
i infrastruktury w ramach Programu 10+. Budowa instalacji umożliwi Spółce sprostanie wymogom Unii
Europejskiej dotyczącym jakości olejów napędowych, które wejdą w życie w 2009 roku. Zakres realizacji
jest dostosowany do planowanej zdolności przerobowej ropy naftowej na poziomie 10,5 miliona ton
rocznie. Realizacja kontraktu będzie trwała do sierpnia 2010 roku. Kontrakt stanowi element strategii
rozwoju Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., która zapewnia budowę instalacji produkcyjnych
w ramach Programu 10+. Wyżej wymieniony kontrakt to drugi z szeregu kontraktów (po kontrakcie EPC
na budowę instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych (tzw. HDS).
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12. Należności długoterminowe
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Należności długoterminowe

9.152

12.668

Razem

9.152

12.668

Należności długoterminowe reprezentują głównie wartość dotyczącą nakładów na wizualizację
poniesionych na stacjach paliw w ramach umowy partnerskiej, oddanych do użytkowania na podstawie
umów zawieranych na okres 10 lat.
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13. Rozliczenia międzyokresowe
13. Rozliczenia międzyokresowe
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Ubezpieczenie majątkowe i inne

20.441

16.360

Remonty

13.171

22.566

Czynsz i dzierżawa

19.924

3.384

5.086

3.534

Razem

58.622

45.844

Część krótkoterminowa

45.863

31.868

Część długoterminowa

12.759

13.976

Pozostałe
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14. Inwestycje w nieruchomości

14. Inwestycje w nieruchomości
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

W artość brutto na początek okresu

4.387

6.887

Zwiększenia, w tym:

6.953

-

- transfer z rzeczowego majątku trwałego

6.953(1)

-

Zmniejszenia, w tym:

(4.555)

(2.500)

(1)

(2.500)

6.785

4.387

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek
okresu

942

1.314

Zwiększenia

945

-

-

(372)

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

1.887

942

W artość netto na początek okresu

3.445

5.573

W artość netto na koniec okresu

4.898

3.445

- sprzedaż
W artość brutto na koniec okresu

Zmniejszenia

(1)

(4.555)

w tym, wartość inwestycji w nieruchomości obejmująca budynki o charakterze socjalno-

w tym, wartośćoraz
inwestycji
w nieruchomości
obejmująca
budynki o charakterze socjalnoadministracyjnym
hale produkcyjne
z zapleczem
technicznym.
administracyjnym oraz hale produkcyjne z zapleczem technicznym.
(1)

Do nieruchomości inwesty cy jny ch obejmujący ch inwesty cje w grunty , prawo wieczy stego

Do nieruchomości inwestycyjnych obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania
gruntów oraz budynki i budowle na dzień 31 grudnia 2008 roku Grupa zaliczyła takie nieruchomości,
takie nieruchomości, które nie są uży tkowane na własne potrzeby , ale które przy niosą
które nie są użytkowane na własne potrzeby, ale które przyniosą korzyści w postaci przyrostu wartości
korzy ści w postaci przy rostu wartości lub przy chodów z wy najmu.
lub przychodów z wynajmu.
uży tkowania gruntów oraz budy nki i budowle na dzień 31 grudnia 2008 roku Grupa zaliczy ła
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15. Wartości niematerialne
15. Wartości niematerialne
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

184

286

15. Wartości niematerialne
Koszty zakończonych prac rozwojowych

w
tysiącach złotych
Oprogramowanie

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007
5.987

6.243

(badane)

(badane)

55.228

Patenty, znaki towarowe i licencje
Koszty zakończonych prac rozwojowych

184

Pozostałe

Oprogramowanie

5.987

Razem

Patenty, znaki towarowe i licencje

47.464

Pozostałe

Zmiany
stanu wartości niematerialnych
Razem

47.464

286

2.286

6.243

55.921

55.228

2.286

3.242

55.921

64.999

3.242
64.999

Zmiany
stanu
wartości
niematerialnychPatenty, znaki towarowe i
Zmiany
stanu
wartości
niematerialnych

w tysiącach złotych
W artość księgowa

w
tysiącach złotych
brutto

1 stycznia
2007 (badane)
W
artość księgowa
brutto
Zwiększenia
1 stycznia 2007 (badane)

Koszty
zakończonych
prac
Koszty
rozwojowych

528

-

-

-

rozliczenia z inwestycji
-- zakup

-

-

-- rozliczenia
z inwestycji
aport

-

-

Pozostałe poszukiwań i

- aktywa z tytułu
(1)
poszukiwańminerałów
i
oceny zasobów

- aktywa z tytułu
(1)
poszukiwań i minerałów
oceny zasobów

oceny zasobów

-

13.893
1.493

1.488

-

- zmiana struktury grupy

-

-kapitałowej
zmiana struktury grupy
kapitałowej

-

- pozostałe

-

Zmniejszenia

-

- sprzedaż

-

likwidacja
-- likwidacja

-

-

(43)

różnicekursowe
kursowe
-- różnice
przeliczenia
jednostek
zz przeliczenia
jednostek
zagranicznych
zagranicznych

-

-

(6)

W
Wartość
artośćksięgowa
księgowa
brutto
brutto
31 grudnia 2007
31 grudnia 2007
(badane)

528

528

15.335

W artość księgowa
W artość księgowa
brutto
1brutto
stycznia 2008 (badane)

528

-

(97)

64.065

6
20.435

-

(51)
(2)

20.435

1.132

1.132
4.148

1.456

-

1.456

1.686-

-

20.339

-

1.456-

20.339
-

-

1.456

1.686-

-

96

-

--

-

-

(97)
96

96

-

(1)

minerałów
64.065

1.493

6 1.488

-- aport
transfer

- sprzedaż

- aktywa
Patenty, znaki towarowe
i z tytułu
poszukiwań i
licencje
Oprogramowanie

- transfer

Zmniejszenia

Pozostałe

zakończonych
prac
rozwojowych 528Oprogramowanie 13.893

- zakup
Zwiększenia

- pozostałe

licencje

96

-

-

(51)
(2)

(11)
-

(43) (11)

-

(11)
-

-

-

- aktywa z tytułu

oceny zasobów

(1)

minerałów
4.148

1.686

23.614

23.614 -

6

-

1.608
6

23.513

- 1.608

23.513 -

-

- -

(1)

- 1.608
1.686

-

-

-

-

-

-

-

-

82.634

82.634

1.608

-

1.620

Razem
1.620

Razem

-

(1)

-

96

-

-

-

(62)

-

(2)

-

96

-

-

-

(62)

-

(2)

(11)

-

--

-

-

(54) -

(54)

-

-

-

-

-

(6) -

(6)

84.489
15.335
84.489

2.588

5.834
2.588

(6)

-

5.834 3.228

106.186

3.228

106.186

172

10.249

-

1.681

3.228

106.186

(badane)

1 stycznia 2008 (badane)

Zwiększenia

Zwiększenia

- zakup

- zakup
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528

-

15.335
2.882

-

-

84.489

15.335

84.489

5.781

191

2.882

5.781

-

1.681

1.681

2.588

-

5.834

2.588

5.834

1.586

191

1.586

-

-

-

3.228

106.186

172

10.249

-

1.681

192
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15. Wartości niematerialne

- rozliczenia z inwestycji

-

2.836

5.311

191

396

172

8.543

- transfer

-

44

(1.211)

-

1.127

-

(40)

- różnice kursowe
z przeliczenia jednostek
zagranicznych

-

2

-

-

-

-

2

- pozostałe

-

-

-

-

63

-

63

Zmniejszenia

-

(251)

(1.854)

-

-

-

(2.105)

- sprzedaż

-

-

-

-

-

-

-

- likwidacja

-

(248)

(331)

-

-

-

(579)

- różnice kursowe
z przeliczenia jednostek
zagranicznych

-

-

(31)

-

-

-

(31)

- pozostałe

-

(3)

(1.492)

-

-

-

(1.495)

W artość księgowa
brutto
31 grudnia 2008
(badane)

528

17.966

88.416

2.779

7.420

3.400

114.330

Skumulowane
umorzenie
1 stycznia 2007 (badane)

163

6.215

19.081

631

1.292

539

26.751

Zwiększenia

106

2.875

10.191

372

1.300

381

14.472

- amortyzacja

106

2.820

10.191

372

1.300

381

14.417

- zmiana struktury grupy
kapitałowej

-

56

-

-

-

-

56

- transfer

-

(1)

-

-

-

-

(1)

- inne zwiększenia

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia

-

(49)

(11)

-

-

-

(60)

- sprzedaż

-

(2)

-

-

-

-

(2)

- likwidacja

-

(43)

(11)

-

-

-

(54)

- różnice kursowe
z przeliczenia jednostek
zagranicznych

-

(4)

-

-

-

-

(4)

Skumulowane
umorzenie
31 grudnia 2007
(badane)

269

9.041

29.261

1.003

2.592

920

41.163

Skumulowane
umorzenie
1 stycznia 2008 (badane)

269

9.041

29.261

1.003

2.592

920

41.163

Zwiększenia

102

3.125

12.022

662

2.542

707

17.791

- amortyzacja

102

3.092

13.004

662

1.608

707

17.806

- transfer

-

33

(982)

-

934

-

(15)

- inne zwiększenia

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia

-

(238)

(331)

-

-

-

(569)

- likwidacja

-

(235)

(331)

-

-

-

(566)

- pozostałe

-

(3)

-

-

-

-

(3)

Skumulowane
umorzenie
31 grudnia 2008
(badane)

371

11.928

40.952

1.665

5.134

1.627

58.385

Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty
wartości
1 stycznia 2007 (badane)

(27)

52

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

(1)

-

-

-

-
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Zmniejszenia
Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty

-

Skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
(566)
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
(3)
15. Wartości
niematerialne

- likwidacja

-

(235)

(331)

- pozostałe

-

(3)

-

Skumulowane
umorzenie
31 grudnia 2008
(badane)

371

11.928

40.952

1.665

5.134

1.627

58.385

Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty
wartości
1 stycznia 2007 (badane)

(27)

52

-

-

-

-

25

Zwiększenia

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia

-

(1)

-

-

-

-

(1)

Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty
wartości
31 grudnia 2007
(badane)

(27)

51

-

-

-

-

24

Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty
wartości
1 stycznia 2008 (badane)

(27)

51

-

-

-

-

24

Zwiększenia

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia

-

-

-

-

-

-

-

Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty
wartości
31 grudnia 2008
(badane)

(27)

51

-

-

-

-

24

W artość księgowa netto
1 stycznia 2007 (badane)

392

7.626

44.984

501

2.856

1.081

55.858

W artość księgowa netto
31 grudnia 2007
(badane)

286

6.243

55.228

1.585

3.242

2.308

64.999

W artość księgowa netto
31 grudnia 2008
(badane)

184

5.987

47.464

1.114

2.286

1.773

55.921

(1)

Wartośćaktywów
aktywów zztytułu
i oceny
zasobów
minerałów
wykazanych
w wartościach
niematerialnych
Wartość
tytułuposzukiwań
poszukiwań
i oceny
zasobów
minerałów
wykazanych
w wartościach
obejmuje wartość opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz
niematerialnych obejmuje wartość opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej
wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o ustanowienie użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania
i gazu
ziemnego oraz wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o ustanowienie użytkowania górniczego
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
(1)
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16. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

16.Aktywa
Aktywa
przeznaczone
do sprzedaży
16.
przeznaczone
do sprzedaży
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Grunty

1.376

1.309

Budynki i budowle

2.676

2.914

33

42

Środki transportu

4.546

-

Inne środki trwałe

-

1

8.631

4.266

Urządzenia techniczne i maszyny

Razem

Akty wa przeznaczone do sprzedaży , reprezentują wartości, które zdaniem Grupy zostaną
sprzedane w ciągu 12 miesięcy od momentu zmiany klasy f ikacji.
Akty wa przeznaczone do sprzedaży w Grupie obejmują między inny mi grunty własne, prawa
wieczy stego uży tkowania terenów, budy nki, budowle, maszy ny i urządzenia związane ze
stacjami paliw oraz bazą przeładunkowo – magazy nową (akty wami związany mi z
działalnością logisty czną) oraz środki transportu – lokomoty wy .
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17. Połączenia jednostek gospodarczych

17. Połączenia jednostek gospodarczych
17. Połączenia jednostek gospodarczych

31 grudnia 2008
(badane)

31 grudnia 2007
(badane)

1.862

1.862

10.009

10.009

-

12.645

11.871

24.516

31.759

31.759

1.932

1.932

Razem

33.691

33.691

Razem wartość firmy

45.562

58.207

w tysiącach złotych
W artość bilansowa wartości firmy z konsolidacji
LOTOS Partner Sp. z o.o.
LOTOS Gaz S.A.(1)
(2)

KRAK-GAZ Sp. z o.o.
Razem

(3)
W artość bilansowa wartości firmy z połączenia , w tym:

- nabycie sieci stacji paliw ESSO
- nabycie sieci stacji paliw Slovnaft Polska S.A.

(1)

dawniej LOTOS Mazowsze S.A. Wartość f irmy doty czy naby tej przez LOTOS Paliwa Sp.
dawniej
LOTOS Mazowsze
S.A. WartośćLOTOS
firmy dotyczy
nabytej
przez
LOTOS
Paliwa Sp. z o.o.
z o.o.
zorganizowanej
części przedsiębiorstwa
Gaz S.A.
(hurtowa
sprzedaż
paliw).

(1)

zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. (hurtowa sprzedaż paliw).
(2)
(2)

Nabycie przez
przez LOTOS
LOTOS Gaz
Nabycie
Gaz S.A.
S.A.udziałów
udziałówspółki
spółki KRAK
KRAK -- GAZ
GAZSp.
Sp.zzo.o.
o.o.

W
uzyskaniem
zgody
UOKiK
dokonanie
koncentracji,
poprzez
przejęcie
W związku
związku zzuzy
skaniem zgody
UOKiK
na na
dokonanie
koncentracji,
poprzez
przejęcie
przez przez LOTOS
Gaz
S.A.
(dawniej
LOTOS
Mazowsze
S.A.)
kontroli
nad
spółką
KRAK-GAZ
Sp.
z
LOTOS Gaz S.A. (dawniej LOTOS Mazowsze S.A.) kontroli nad spółką KRAK-GAZ Sp. zo.o.
o.o.w wyniku nabycia
jej
udziałów,
Gaz S.A.LOTOS
zawarła
w S.A.
dniuzawarła
9 lipca w
2007
umowę
przyrzeczoną
zakupu 34.500
w wy
niku nabyLOTOS
cia jej udziałów,
Gaz
dniu roku
9 lipca
2007 roku
umowę
udziałów
spółki
KRAK-GAZ
Sp.
z
o.o.
Przed
wydaniem
decyzji
przez
UOKiK
LOTOS
Gaz
S.A. zawarła
przy rzeczoną zakupu 34.500 udziałów spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o. Przed wy daniem decy zji
w
dniuUOKiK
26 marca
2007
przedwstępną
umowę
zakupu od przedwstępną
osób fizycznych 34.500
przez
LOTOS
Gazroku
S.A.warunkową
zawarła w dniu
26 marca 2007
roku warunkową
udziałów
spółkiodKRAK-GAZ
Sp.chz 34.500
o.o. Udziały
o łącznej
wartości nominalnej
3.450 tysięcy
złotych są
umowę zakupu
osób f izy czny
udziałów
spółki KRAK-GAZ
Sp. z o.o. Udziały
o
łącznej iwartości
nominalnej
3.450 100%
ty sięcykapitału
złoty ch zakładowego
są równe i niepodzielne
i stanowią
100%
równe
niepodzielne
i stanowią
KRAK-GAZ
Sp. z o.o.
oraz są traktowane
kapitału
zakładowego
KRAK-GAZ
Sp. z o.o.długoterminowa.
oraz są traktowane przez LOTOS Gaz S.A. jako
przez
LOTOS
Gaz S.A.
jako inwestycja
inwesty cja długoterminowa.

LOTOS Gaz S.A. nabyła udziały KRAK-GAZ Sp. z o.o. za cenę 16.368 tysięcy złotych wykorzystując
własne
środki
finansowe.
Wpływ
na wysokość
nabycia
(kosztutypołączenia)
LOTOS Gaz
S.A.
naby ła udziały
KRAK-GAZ
Sp. zceny
o.o. za
cenę 16.368
sięcy złoty chmiały dodatkowe wydatki
związane
z
poniesionymi
przez
spółkę
LOTOS
Gaz
S.A.,
wydatkami
na doradztwo
podatkowe, doradztwo
wy korzy stując własne środki f inansowe. Wpły w na wy sokość ceny naby cia
(kosztu
finansowe.
Podstawowym
działalności
spółki
z o.o.
jest hurtowa oraz
połączenia) miały
dodatkoweprzedmiotem
wy datki związane
z poniesiony
mi KRAK-GAZ
przez spółkę Sp.
LOTOS
Gaz
detaliczna
sprzedaż
gazu
płynnego.
S.A., wy datkami na doradztwo podatkowe, doradztwo f inansowe. Podstawowy m
przedmiotem
działalności
spółkiprzejęcia
KRAK-GAZ
Sp. z o.o.
jest hurtowatj.
oraz
sprzedażnabywca
Zgodnie
z MSSF
3 na dzień
jednostki
gospodarczej,
na detaliczna
dzień jej nabycia,
gazuobowiązek
pły nnego. dokonać alokacji kosztu połączenia jednostek gospodarczych poprzez ujęcie
ma
identyfikowalnych aktywów i zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych jednostki nabywanej według
Zgodnie z MSSF 3 na dzień przejęcia jednostki gospodarczej, tj. na dzień jej naby cia,
ich wartości godziwych na ten dzień. Różnica pomiędzy ceną nabycia a udziałem nabywcy w tak
naby wca ma obowiązek dokonać alokacji kosztu połączenia jednostek gospodarczy ch
wycenionych aktywach, zobowiązaniach i zobowiązaniach warunkowych stanowi wartość firmy.
poprzez ujęcie identy f ikowalny ch akty wów i zobowiązań oraz zobowiązań warunkowy ch

jednostkidokonuje
naby wanejsię
według
ich wartości
godziwy
na ten
dzień. iRóżnica
pomiędzy
ceną
Alokacji
wyłącznie
w stosunku
dochtych
aktywów
zobowiązań,
które
istnieją w dniu nabycia,
naby
cia
a
udziałem
naby
wcy
w
tak
wy
ceniony
ch
akty
wach,
zobowiązaniach
i
ponadto standard, w ramach nabywanych aktywów netto, zakazuje tworzenia rezerw na straty operacyjne
zobowiązaniach
warunkowy
ch stanowi
wartość
.
przyszłych
okresów,
ponieważ
stanowią
onef irmy
pozycję
powstałą po przejęciu.
Alokacji dokonuje się wy łącznie w stosunku do ty ch akty wów i zobowiązań, które istnieją w
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dniu naby cia, ponadto standard, w ramach naby wany ch akty wów17.
netto,
zakazuje tworzenia
Połączenia
jednostek gospodarczych
rezerw na straty operacy jne przy szły ch okresów, ponieważ stanowią one pozy cję powstałą
po przejęciu.
Na dzień
skonsolidowanego
sprawozdania
f inansowego
LOTOSLOTOS
Gaz S.A.,
Na
dzieńsporządzenia
sporządzenia
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
Gaz S.A., zgodnie
z opisany
mi powy
żej zasadami,
ujęła różnicę
pomiędzy
kosztem
naby cia
jednostek
zzgodnie
opisanymi
powyżej
zasadami,
ujęła różnicę
pomiędzy
kosztem
nabycia
jednostek
gospodarczych
gospodarczy
ch
a
udziałem
w
wartości
godziwej
netto
możliwy
ch
do
zidenty
f
ikowania
a udziałem w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań
akty wów, zobowiązań
i zobowiązań
warunkowych
jako wartość
firmy.warunkowy ch jako wartość f irmy .

W wy
wyniku
przejęciaspółki
spółkiKRAK-GAZ
KRAK-GAZ
z o.o.
rozpoznana
została
wartość
niku przejęcia
Sp.Sp.
z o.o.
rozpoznana
została
wartość
f irmy ,firmy,
któraktóra na dzień
31
grudnia
roku
różnicę
pomiędzy
cenąceną
nabycia
wartością
przejętych aktywów netto
na dzień
31 2007
grudnia
2007prezentuje
roku prezentuje
różnicę
pomiędzy
nabyacia
a wartością
w
wysokości
12.645
tysięcy
przejęty
ch akty
wów netto
w wyzłotych.
sokości 12.645 ty sięcy złoty ch.
w tysiącach złotych
Koszt połączenia (cena nabycia)
Udział w kapitale własnym przejmowanych jednostek

Aktywa obrotowe, w tym:
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

17.329
100,00%

42.987
91

Aktywa trwałe

20.210

Aktywa razem

63.197

Rezerwy i inne

792

Zobowiązania krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe bierne

57.721

Zobowiązania razem

58.513

Aktywa netto

4.684

Udział Spółki w aktywach netto

4.684

Nadwyżka udziału w aktywach netto nad ceną nabycia

12.645

Do dnia
roku
spółka
LOTOS
GazGaz
S.A.S.A.
uregulowała
zobowiązania
z ty tułuz tytułu nabycia
Do
dnia 31
31grudnia
grudnia2008
2008
roku
spółka
LOTOS
uregulowała
zobowiązania
naby cia udziałów
w kwocie
sięcy złoty
Po odjęciu
nabyw
ty transakcji
ch w transakcji
udziałów
w kwocie
15.71115.711
tysięcytyzłotych.
Poch.
odjęciu
nabytych
połączenia środków
połączenia
środków
pieniężny
ch
w
wy
sokości
91
ty
sięcy
złoty
ch,
wartość
naby
cia
udziałówSp. z o.o. wyniosła
pieniężnych w wysokości 91 tysięcy złotych, wartość nabycia udziałów w KRAK–GAZ
w
KRAK–GAZ
Sp.
z
o.o.
wy
niosła
15.738
ty
sięcy
złoty
ch.
15.738 tysięcy złotych.

Na dzień
dzień31
31grudnia
grudnia2008
2008
roku
z uwagi
na zdarzenia
opisane
poniżej
dokonała
roku
z uwagi
na zdarzenia
opisane
poniżej
Grupa Grupa
dokonała
odpisu odpisu z tytułu
trwałej
firmy na
łączną
kwotę kwotę
12.645
tysięcy
złotych,
powstałej
w wyniku
przejęcia spółki
z ty tułu utraty
trwałejwartości
utraty wartości
f irmy
na łączną
12.645
ty sięcy
złoty
ch, powstałej
w
wy niku przejęcia
Sp.LOTOS
z o.o. przez
KRAK–GAZ
Sp.spółki
z o.o.KRAK–GAZ
przez spółkę
Gaz spółkę
S.A. LOTOS Gaz S.A.
W
dniu 20
20czerwca
czerwca2008
2008
roku
Urząd
Kontroli
Skarbowej
w Krakowie
protokół pokontrolny
W dniu
roku
Urząd
Kontroli
Skarbowej
w Krakowie
wy dałwydał
protokół
zpokontrolny
wszczętego
w dniu 21 listopada
2006 roku2006
(przed
udziałów
w spółce
KRAK–GAZ Sp. z o.o.
z wszczętego
w dniu 21 listopada
rokuzakupem
(przed zakupem
udziałów
w spółce
przez
spółkę
LOTOS
Gaz
S.A.)
postępowania
w
sprawie
rzetelności
rozliczenia
się
KRAK–GAZ Sp. z o.o. przez spółkę LOTOS Gaz S.A.) postępowania w sprawie rzetelnościspółki KRAK–GAZ
Sp.
z o.o. zsiępodatku
akcyzowego
Ustalono
rozliczenia
spółki KRAK–GAZ
Sp.zaz lata
o.o. 2003-2004.
z podatku akcy
zowego nieprawidłowości
za lata 2003-2004. w odprowadzaniu
podatku akcyzowego przez spółkę KRAK–GAZ Sp. z o.o. na łączną kwotę 7.545 tysięcy złotych wraz
z odsetkami na dzień 30 czerwca 2008 roku.
W dniu 31 października 2008 roku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie wydał decyzję
o ustaleniu wysokości zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym za lata 2003-2004 na kwotę
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16.408 tysięcy złotych. W dniu 25 listopada 2008 roku spółka KRAK–GAZ Sp. z o.o. złożyła odwołanie
od powyższej decyzji administracyjnej. Odwołanie nie zostało dotychczas rozpatrzone przez
organ odwoławczy. Dyrektor Izby Celnej w Krakowie pismem z dnia 6 lutego 2009 roku zawiadomił
spółkę KRAK–GAZ Sp. z o.o. o zwłoce w załatwieniu sprawy i wyznaczył nowy termin na dzień
31 marca 2009 roku.
W dniu 26 listopada 2008 roku tytułami wykonawczymi Dyrektor Izby Celnej wszczął postępowanie
egzekucyjne w stosunku do spółki KRAK–GAZ Sp. z o.o. na kwotę wynikającą z decyzji Dyrektora
Urzędu Kontroli Skarbowej. W dniu 8 grudnia 2008 roku spółka KRAK–GAZ Sp. z o.o. odwołała się
od decyzji rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego, a Dyrektor Izby Celnej pismem z dnia 17 grudnia
2008 roku postanowił uznać odwołanie dotyczące błędnego naliczenia kwoty zaległości i postępowanie
umorzyć.
W dniu 19 grudnia 2008 roku wpłynęła kolejna prawomocna decyzja i tytuły wykonawcze z Izby Celnej
na zweryfikowane kwoty zaległości podatkowej i odsetek. Wymagalne kwoty zobowiązań podatkowych
w podatku akcyzowym za lata 2003-2004 określono na kwotę 8.309 tysięcy złotych, w tym odsetki oraz
koszty egzekucji.
W dniu 29 grudnia 2008 roku spółka KRAK–GAZ Sp. z o.o. złożyła zarzuty do wyżej wymienionych
tytułów wykonawczych zarzucając im między innymi błędne określenie osoby wierzyciela. Dyrektor Izby
Celnej w Krakowie, postanowieniem z dnia 19 stycznia 2009 roku odrzucił zarzuty jako bezzasadne.
W dniu 27 stycznia 2009 roku na postanowienie z dnia 19 stycznia 2009 roku spółka KRAK–GAZ
Sp. z o.o. wniosła zażalenie bezpośrednio do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, który
postanowieniem z dnia 9 marca 2009 roku utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Celnej
z dnia 19 stycznia 2009 roku. Spółka KRAK–GAZ Sp. z o.o. za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej
zaskarżyła postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie pismem
z dnia 6 kwietnia 2009 roku.
Spółka KRAK–GAZ Sp. z o.o. złożyła również do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie,
wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji oraz alternatywnie wniosek o rozłożenie zaległości
podatkowych na raty. Postanowieniem z dnia 24 lutego 2009 roku, Dyrektor Izby Celnej w Krakowie
odmówił wstrzymania wykonania decyzji. Spółka KRAK–GAZ Sp. z o.o. na to postanowienie złożyła
w dniu 9 marca 2009 roku zażalenie, wnosząc o uchylenie postanowienia z dnia 24 lutego 2009 roku,
oraz wstrzymanie wykonania Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z 31 października 2008 roku.
W dniu 30 marca 2009 roku do spółki KRAK–GAZ Sp. z o.o. wpłynęło zawiadomienie Urzędu Celnego
w Krakowie, rozpatrującego wniosek spółki o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, o wyznaczeniu
nowego terminu do załatwienia sprawy na dzień 30 kwietnia 2009 roku.
Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego postępowanie podatkowe
w sprawie zobowiązań podatkowych KRAK–GAZ Sp. z o.o. za lata 2003-2004 jest w toku, a wnioski
o wstrzymanie decyzji wykonawczych oraz o rozłożenie zaległości podatkowej na raty nie zostały
dotychczas rozpatrzone.
W odniesieniu do kwestii potencjalnych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku akcyzowego za lata
2003-2004 spółki KRAK–GAZ Sp. z o.o. Grupa na dzień 31 grudnia 2008 roku utworzyła rezerwę
na kwotę główną oraz odsetki.
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Zarząd spółki LOTOS Gaz S.A. z uwagi na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie
oraz zapisy protokołu pokontrolnego Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2008
roku złożył wobec zbywców udziałów spółki KRAK–GAZ Sp. z o.o. w dniu 11 lipca 2008 roku oraz w dniu
9 grudnia 2008 roku oświadczenia o obniżeniu ceny zakupu udziałów w spółce KRAK–GAZ Sp. z o.o.
o kwotę 16.368 tysięcy złotych, wskutek czego wygasła wierzytelność zbywców o zapłatę ostatniej raty
Ceny Nabycia w wysokości 1.500 tysięcy złotych.
W dniu 28 lipca 2008 roku Zarząd spółki LOTOS Gaz S.A. wezwał byłych właścicieli udziałów spółki
KRAK–GAZ Sp. z o.o. do rozpoczęcia negocjacji obowiązkowych zgodnie z zapisami umowy sprzedaży
udziałów.
W dniu 15 grudnia 2008 roku Zarząd spółki LOTOS Gaz S.A. wszczął postępowanie arbitrażowe
przesyłając do zbywców udziałów spółki KRAK–GAZ Sp. z o.o. „wezwanie na arbitraż”. Postępowanie
jest obecnie na etapie konstytuowania się zespołu arbitrów w postępowaniu arbitrażowym. Następnie
w terminie określonym przez zespół arbitrów zostanie wystosowany pozew w sprawie. Na dzień
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.
Spółka LOTOS Gaz S.A. dodatkowo uzyskała w Sądzie Okręgowym w Krakowie w dniu 17 listopada
2008 roku postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia spółki LOTOS Gaz S.A. do wysokości
5.975 tysięcy złotych przeciwko zbywcom udziałów, opatrzone klauzulą wykonalności w dniu 20 stycznia
2009 roku. W dniu 2 lutego 2009 roku zbywcy wnieśli o stwierdzenie upadku zabezpieczenia, w związku
z czym również to postępowanie jest w toku a podjęcie kroków zmierzających do faktycznego zajęcia
majątku zbywców jest uzależnione od rozstrzygnięcia wniosku zbywców.
W dniu 10 grudnia 2008 roku złożono w Prokuraturze Rejonowej Kraków Podgórze w Krakowie
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki KRAK–GAZ Sp. z o.o.
polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez byłych członków Zarządu tej spółki.
W dniu 29 stycznia 2009 roku do byłych członków Zarządu spółki KRAK–GAZ Sp. z o.o. skierowano
wezwanie do zapłaty kwoty 801 tysięcy złotych z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej tej spółce.
Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawy dotyczące byłych
członków Zarządu spółki KRAK–GAZ Sp. z o.o. są w toku.
(3)

Wartość firmy z połączenia z ExxonMobile Poland i Slovnaft Polska

Na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa wykazuje wartość firmy
powstałej przy zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od ExxonMobile Poland i Slovnaft Polska
w wartości netto odpowiednio 31.759 tysięcy złotych oraz 1.932 tysięcy złotych. W oparciu o MSR 36 na
dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa przeprowadziła test na utratę wartości firmy ExxonMobile i Slovnaft.
Zgodnie z MSR 36 Grupa przeprowadza test na utratę wartości firmy raz w roku.
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W celu ustalenia wartości użytkowej dokonano analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
dla nabytych 39 stacji paliw sieci ESSO oraz 12 stacji sieci SLOVNAFT wyodrębnionych jako osobne
ośrodki wypracowujące środki pieniężne przy zastosowaniu średnioważonego kosztu kapitału („WACC”)
równego 10,2%. Analiza ta została oparta o prognozy przyszłych przepływów pieniężnych (EBITDA
bez kosztów finansowych) opracowanych na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd LOTOS Paliwa
Sp. z o.o. na rok 2008 oraz zaplanowanych wpływów i wydatków środków pieniężnych w oparciu o
zatwierdzoną strategię rozwoju spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. do roku 2012. Wartość rezydualna dla
zdyskontowanych przepływów pieniężnych została obliczona w oparciu o wzór renty wieczystej
ze wzrostem.
Wartość użytkowa została określona w ramach przeprowadzonego przez Grupę testu na ocenę wartości
firmy na kwotę na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi:
●● 272.733 tysięcy złotych dla stacji paliw ESSO,
●● 49.783 tysięcy złotych dla stacji paliw Slovnaft.
Wartość bilansowa aktywów nabytych od ExxonMobile oraz Slovnaft Polska
na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi:
●● 278.463 tysięcy złotych dla stacji paliw ESSO,
●● 57.717 tysięcy złotych dla stacji paliw Slovnaft.
Z uwagi na uzyskaną w teście nadwyżkę wartości księgowej aktywów nabytych od ExxonMobile oraz
Slovnaft Polska nad wartością użytkową tych aktywów określoną w ramach przeprowadzonego przez
Grupę testu na ocenę wartości firmy, Grupa w 2007 roku dokonała odpisu z tytułu utraty wartości firmy
na łączną kwotę 21.496 tysięcy złotych.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku Grupa przeprowadziła test na trwałą utratę wartości aktywów. Grupa na
dzień 31 grudnia 2008 roku nie dokonała dodatkowych odpisów z tytułu utraty wartości firmy.

Raport Roczny 2008

200

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
18. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

18.Inwestycje
Inwestycje
w jednostkach
stowarzyszonych
18.
w jednostkach
stowarzyszonych
Grupa
2008
roku
orazoraz
na dzień
31 grudnia
2007 roku
kazuje
Grupana
nadzień
dzień3131grudnia
grudnia
2008
roku
na dzień
31 grudnia
2007wy
roku
wykazuje inwestycje
inwesty
cje
w
następujący
ch
jednostkach
stowarzy
szony
ch:
w następujących jednostkach stowarzyszonych:
Obszar
działalności

31 grudnia
2008

31 grudnia
2007

Gdańsk

działalność
produkcyjna

32,16%

32,16%

Kłajpeda, Litwa

działalność
usługowa

29,46%

29,46%

Nazwa spółki

Siedziba

Energobaltic Sp. z o.o.
AB „Naftos Gavyba” (spółka posiada
swoją grupę kapitałową)

Inwesty cje w jednostkach stowarzy szony ch są ujmowane metodą praw własności. Wartość

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane metodą praw własności. Wartość bilansowa
inwestycji w jednostkach stowarzyszonych jest następująca:

bilansowa inwesty cji w jednostkach stowarzy szony ch jest następująca:
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

73.488

48.519

-

-

73.488

48.519

Grupa AB „Naftos Gavyba”
Energobaltic Sp. z o.o.(1)
Razem inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
(1)

wartość udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o. objęta jest pełnym odpisem

wartość udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o. objęta jest pełnym odpisem aktualizującym (patrz
Nota 21 Dodatkowych informacji i objaśnień).

(1)

aktualizującym (patrz Nota 21 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Dnia
Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy
jednostki
stowarzy
szonej
Dnia 25
25 kwietnia
kwietnia2008
2008roku
roku
Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy
jednostki
stowarzyszonej
AB „Naftos
AB „Naf tos Gav y ba” zatwierdziło sprawozdanie f inansowe za 2007 rok, a także podjęło

Gavyba” zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2007 rok, a także podjęło uchwałę o przeznaczeniu
na wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w roku 2007 w kwocie 68 milionów LTL. Spółka
kwocie 68 milionów LTL. Spółka Petrobaltic S.A. otrzy ma za rok 2007 dy widendę w
Petrobaltic S.A. otrzyma za rok 2007 dywidendę w wysokości 29.036 tysięcy LTL (28.746 tysięcy złotych).
wy sokości 29.036 ty sięcy LTL (28.746 ty sięcy złoty ch). W dniu 15 maja 2008 roku spółka
W dniu 15 maja 2008 roku spółka Petrobaltic S.A. otrzymała część należnej dywidendy w kwocie 15.077
Petrobaltic S.A. otrzy mała część należnej dy widendy w kwocie 15.077 ty sięcy LTL (14.383
tysięcy LTL (14.383 tysięcy złotych). W dniu 8 sierpnia 2008 roku spółka Petrobaltic S.A. otrzymała
ty sięcy złoty ch). W dniu 8 sierpnia 2008 roku spółka Petrobaltic S.A. otrzy mała kolejną
kolejną ratę należnej dywidendy w wysokości 9.554 tysięcy LTL (8.859 tysięcy złotych).
ratę należnej dy widendy w wy sokości 9.554 ty sięcy LTL (8.859 ty sięcy złoty ch). W dniu
W dniu 18 grudnia 2008 roku wpłynęła kolejna rata należnej dywidendy w wysokości 3.047 tysięcy
18 grudnia 2008 roku wpły nęła kolejna rata należnej dy widendy w wy sokości 3.047 ty sięcy
LTL (3.017 tysięcy złotych). Na dzień 31 grudnia 2008 roku spółka Petrobaltic S.A. wykazuje należność
LTL (3.017 ty sięcy złoty ch). Na dzień 31 grudnia 2008 roku spółka Petrobaltic S.A.
z tytułu dywidendy w wysokości 1.356 tysięcy LTL (1.830 tysięcy złotych).
uchwałę o przeznaczeniu na wy płatę dy widendy z zy sku wy pracowanego w roku 2007 w

wy kazuje należność z ty tułu dy widendy w wy sokości 1.356 ty sięcy LTL (1.830 ty sięcy
złoty ch).
Akty wa netto istotny ch spółek wy ceniany ch metodą praw własności przedstawiały się
następująco:
w tysiącach złotych

Grupa AB „Naftos Gavyba”
Energobaltic Sp. z o.o.

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

172.103

113.628

17.893

27.288

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania istotny ch spółek wy ceniany ch metodą praw
własności przedstawiały się następująco:
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Aktywa netto istotnych spółek wycenianych metodą praw własności przedstawiały się następująco:
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Grupa AB „Naftos Gavyba”

93.452

151.857

Energobaltic Sp. z o.o.

97.976

105.319

Przy chody ze sprzedaży istotny ch spółek wy ceniany ch metodą praw własności
przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych

Grupa AB „Naftos Gavyba”
Energobaltic Sp. z o.o.

za rok zakończony
31 grudnia 2008

za rok zakończony
31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

170.343

148.812

26.686

31.133

Zy sk/(Strata) netto istotny ch spółek wy ceniany ch metodą praw własności przedstawiały
się następująco:
za rok zakończony
31 grudnia 2008

za rok zakończony
31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Grupa AB „Naftos Gavyba”

72.019

52.197

Energobaltic Sp. z o.o.

(9.321)

3.170

w tysiącach złotych

Udział w wy nikach spółek wy ceniany ch metodą praw własności odniesiony w rachunek
zy sków i strat Grupy przedstawiał się następująco:

w tysiącach złotych

Grupa AB „Naftos Gavyba”
Pozostałe spółki wyceniane metodą praw własności
Razem

za rok zakończony 31
grudnia 2008

za rok zakończony 31
grudnia 2007

(badane)

(badane)

26.033

22.288

-

(12)

26.033

22.276

W sprawozdaniu ze zmian w kapitale własny m za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
Grupa ujęła w zmianie kapitałów własny ch Grupy AB „Naf tos Gav y ba” w wy sokości 18.815
ty sięcy złoty ch.
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19.
Długoterminowe
19. Długoterminowe
aktywa aktywa
finansowefinansowe
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

-

1.461

9.917

6.632

Inne długoterminowe aktywa finansowe, w tym:

16.599

13.460

- fundusz likwidacyjny

16.599

13.443

-

17

26.516

21.553

Udziały w jednostkach zależnych nie objętych konsolidacją
Udziały w jednostkach pozostałych

- pożyczki
Razem
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20. Krótkoterminowe aktywa finansowe

20. Krótkoterminowe aktywa finansowe
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych,
w tym:

302.304

96.099

- swap towarowy (surowce i produkty naftowe)

113.334

8.011

15

388

159.985

87.700

6.122

-

- swap procentowy (IRS)

22.848

-

Pozostałe, w tym:

26.456

23.243

- zaliczki na udziały(1)

25.332

23.117

-

41

1.124

85

328.760

119.342

- futures (emisja CO2)
- forwardy i spoty walutowe
- opcje walutowe

- pożyczki krótkoterminowe
- udziały
Razem
(1)

Grupa Kapitałowa na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazuje aktywa zaangażowane w

spółkę
(1)

stowarzyszoną AB „ Naftos Gavyba” w łącznej wysokości 25,3 mln złotych (31

Grupa Kapitałowa na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazuje aktywa zaangażowane w spółkę
stowarzyszoną AB „Naftos Gavyba” w łącznej wysokości 25,3 mln złotych (31 grudnia 2007: 23,1
„ Naftos Gavyba” (obecnie AB „ Naftos Gavyba”) w roku 2000 przez Petrobaltic S.A. na
milionów złotych). Źródłem dla tej kwoty są środki przekazane do UAB „Naftos Gavyba” (obecnie AB
zakup z warunkiem zawieszającym akcji spółki AB Geonafta (Warunkowa Umowa Kupna „Naftos Gavyba”) w roku 2000 przez Petrobaltic S.A. na zakup z warunkiem zawieszającym akcji
Sprzedaży Prawa Własności do Akcji z dnia 18 lipca 2000 roku - dalej zwana Umową).
spółki AB Geonafta (Warunkowa Umowa Kupna - Sprzedaży Prawa Własności do Akcji z dnia 18 lipca
Warunkiem zawieszającym przekazanie akcji było wywiązanie się przez AB „ Naftos Gavyba”
2000 roku - dalej zwana Umową). Warunkiem zawieszającym przekazanie akcji było wywiązanie się
ze zobowiązań inwestycyjnych wobec AB Geonafta określonych w umowie prywatyzacyjnej
przez AB „Naftos Gavyba” ze zobowiązań inwestycyjnych wobec AB Geonafta określonych w umowie
AB Geonafty. W latach 2001-2005 UAB „ Naftos Gavyba” zrealizowała wszystkie
prywatyzacyjnej AB Geonafty. W latach 2001-2005 UAB „Naftos Gavyba” zrealizowała wszystkie
zobowiązania inwestycyjne w kwocie 56 milionów LTL obejmując z tego tytułu 41 milionów
zobowiązania inwestycyjne w kwocie 56 milionów LTL obejmując z tego tytułu 41 milionów akcji AB
akcji AB Geonafta. Ostatnie podwyższenie kapitału akcyjnego AB Geonafta miało miejsce w
Geonafta. Ostatnie podwyższenie kapitału akcyjnego AB Geonafta miało miejsce w dniu 25 kwietnia 2005
dniu 25 kwietnia 2005 roku. Sfinansowanie tych zobowiązań nastąpiło w całości ze środków
roku. Sfinansowanie tych zobowiązań nastąpiło w całości ze środków własnych UAB „Naftos Gavyba”
własnych UAB „ Naftos Gavyba” uzyskanych z dywidend wypłacanych w kolejnych latach z
uzyskanych
z dywidend wypłacanych w kolejnych latach z AB Geonafta. W dniu 25 kwietnia 2005 roku
AB Geonafta. W dniu 25 kwietnia 2005 roku spełniony został warunek zawieszający, co
spełniony
został
warunek zawieszający, co umożliwiło przejęcie przez Petrobaltic S.A. akcji AB Geonafta
umożliwiło przejęcie przez Petrobaltic S.A. akcji AB Geonafta określonych w Umowie.
określonych w Umowie.
grudnia 2007: 23,1 milionów złotych). Źródłem dla tej kwoty są środki przekazane do UAB

W dniu 24 marca 2006 roku zostało zawarte dodatkowe porozumienie do Umowy z dnia 18
lipca 2000 roku pomiędzy Petrobaltic S.A. a UAB „Naf tos Gav y ba” w sprawie
prolongowania terminu przekazania prawa własności do akcji AB Geonaf ta do dnia 31
sierpnia 2007 roku. W dniu 19 grudnia 2007 roku pomiędzy spółką AB „Naf tos Gav y ba” a
Petrobaltic S.A. zostało zawarte dodatkowe porozumienie do Umowy z dnia 18 lipca 2000
roku pomiędzy Petrobaltic S.A. a UAB „Naf tos Gav y ba” w sprawie prolongowania terminu
przekazania prawa własności do akcji AB Geonaf ta do dnia 30 czerwca 2008 roku. Na mocy
dodatkowego porozumienia, którego postanowienia weszły w ży cie z dniem 30 czerwca 2008
roku, strony Umowy prolongowały termin przekazania prawa własności do akcji AB
Geonaf ta do dnia 31 grudnia 2008 roku. W dniu 11 lutego 2009 roku zostało podpisane
kolejne dodatkowe porozumienie do Umowy z dnia 18 lipca 2000 roku pomiędzy Petrobaltic
SA i AB „Naf tos Gav y ba” w sprawie prolongowania terminu przekazania prawa własności do
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W dniu 24 marca 2006 roku zostało zawarte dodatkowe porozumienie do Umowy z dnia 18 lipca 2000
roku pomiędzy Petrobaltic S.A. a UAB „Naftos Gavyba” w sprawie prolongowania terminu przekazania
prawa własności do akcji AB Geonafta do dnia 31 sierpnia 2007 roku. W dniu 19 grudnia 2007 roku
pomiędzy spółką AB „Naftos Gavyba” a Petrobaltic S.A. zostało zawarte dodatkowe porozumienie
do Umowy z dnia 18 lipca 2000 roku pomiędzy Petrobaltic S.A. a UAB „Naftos Gavyba” w sprawie
prolongowania terminu przekazania prawa własności do akcji AB Geonafta do dnia 30 czerwca 2008
roku. Na mocy dodatkowego porozumienia, którego postanowienia weszły w życie z dniem 30 czerwca
2008 roku, strony Umowy prolongowały termin przekazania prawa własności do akcji AB Geonafta
do dnia 31 grudnia 2008 roku. W dniu 11 lutego 2009 roku zostało podpisane kolejne dodatkowe
porozumienie do Umowy z dnia 18 lipca 2000 roku pomiędzy Petrobaltic SA i AB „Naftos Gavyba”
w sprawie prolongowania terminu przekazania prawa własności do akcji AB Geonafta
do dnia 15 kwietnia 2009 roku.
W dniu 15 kwietna 2009 roku przedmiotowe porozumienie prolongujące termin objęcia przez spółkę
UAB Meditus i spółkę Petrobaltic S.A. bezpośrednio akcji w spółce AB Geonafta wygasło. Do dnia
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zostało ono ponownie prolongowane
albowiem strony zamierzają wykonać Umowę z dnia 18 lipca 2000 roku.
Na podstawie określonych powyżej dodatkowych porozumień do dnia sporządzenia sprawozdania
finansowego spółka AB „Naftos Gavyba” nie dokonała konstytutywnego wpisu do księgi akcyjnej AB
Geonafta koniecznego do przeniesienia prawa własności akcji zakupionych przez Petrobaltic S.A.
na podstawie Umowy z dnia 18 lipca 2000 roku.
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Charakterystyka instrumentów finansowych
Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Grupa wykazuje transakcje pochodne o dodatniej wartości godziwej jako aktywa finansowe przeznaczone
do obrotu, a transakcje pochodne o ujemnej wartości godziwej wykazywane są jako zobowiązania
finansowe przeznaczone do obrotu. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu obejmują
wycenę następujących rodzajów instrumentów pochodnych: forward, futures, swapy, opcje.
Wartość godziwa full barrel swap ustalana jest w oparciu o przyszłe przepływy z tytułu zawartych
transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między średnią ceną rynkową, a ceną transakcyjną. Wycena
swapów towarowych ustalana jest w oparciu o hipotetyczną transakcję przeciwstawną (zamykającą), przy
użyciu średniej z kwotowań rynkowych.
Wartość godziwa kontraktów futures na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla CO2 (EUA, CER)
ustalana jest w oparciu o różnicę między ceną rynkową publikowaną na dzień wyceny przez Europejską
Giełdę Klimatyczną (ECX) a ceną transakcyjną.
Wartość godziwa forwardów walutowych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy
z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a ceną
transakcyjną. Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o fixing Narodowego Banku Polskiego i
krzywą stóp procentowych implikowaną z transakcji fx swap. Przy kalkulacji wyceny opcji walutowych
obok wymienionych powyżej czynników koniecznych dla wyceny walutowej transakcji forward dodatkowo
uwzględnia się parametr zmienności implikowanej.
Wartość godziwa transakcji terminowych na stopę procentową ustalana jest w oparciu o zdyskontowane
przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową
a ceną transakcyjną. Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o krzywą stóp procentowych
zerokuponowych.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Wartość długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych według
wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 2007 roku, obejmuje głównie akcje
i udziały, dla których nie istnieje aktywny rynek.

Pożyczki udzielone i należności własne
1. W dniach 23 września 2003 roku oraz 8 kwietnia 2004 roku Grupa LOTOS S.A. podpisała z Rafinerią
Nafty „GLIMAR” S.A. umowy pożyczkowe na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej,
w tym w szczególności inwestycji Hydrokompleks Glimar, w łącznej kwocie 90 milionów złotych.
Do dnia 31 grudnia 2004 roku Grupa LOTOS S.A. wypłaciła Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. środki
pieniężne wynikające z podpisanych umów w wysokości 48 milionów złotych. Dodatkowo, w związku
z podpisanym w dniu 12 lutego 2004 roku oświadczeniem Grupy LOTOS S.A. (Letter of Comfort) dla
Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. Spółka podjęła zobowiązania związane ze współfinansowaniem
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inwestycji Hydrokompleks Glimar oraz utrzymaniem odpowiedniej sytuacji ekonomiczno-finansowej
Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. W opinii Zarządu Spółki zobowiązania te nie stanowią zobowiązań
finansowych na dzień bilansowy.
Aktywa z tytułu udzielonych pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień
31 grudnia 2007 roku są objęte odpisem w pełnej wysokości. Spółka według stanu na dzień 31 grudnia
2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku posiada rezerwy na potencjalne zobowiązania wynikające
z powyższych umów w kwocie 15.853 tysięcy złotych (patrz Nota 31 Dodatkowych informacji i objaśnień).
W dniu 19 stycznia 2005 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu ogłosił upadłość Rafinerii Nafty „GLIMAR”
S.A. w Gorlicach. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział V Sąd Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu
11 marca 2008 roku sprawy upadłości Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. w Gorlicach w przedmiocie wniosku
syndyka upadłości „Capricorn” Sp. z o.o. w Nowym Sączu o umorzenie postępowania upadłościowego
postanowił na podstawie art. 361 pkt 2 prawa upadłościowego i naprawczego umorzyć postępowanie
upadłościowe.
Na postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydział V Sąd Gospodarczy wniesione zostały
zażalenia do Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy - Odwoławczy. W dniu 25 lipca
2008 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy - Odwoławczy wydał postanowienie
Syg. akt XII Gz 242/08 oddalające zażalenia. Postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
Wydział V Sąd Gospodarczy o umorzeniu postępowania upadłościowego uprawomocniło się.
W dniu 1 grudnia 2008 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła z Podkarpackim Holdingiem Budowy Dróg
„Drogbud” Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie umowę sprzedaży posiadanego pakietu akcji Rafinerii Nafty
„GLIMAR” S.A.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż 9.520.000 akcji Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. o wartości nominalnej
10 złoty każda, które stanowią 91,54% kapitału akcyjnego tej spółki. Wartość transakcji ustalono na
poziomie 1.000 tysiąca złotych. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Grupy LOTOS S.A. akcji
będących przedmiotem sprzedaży wynosiła na dzień zawarcia umowy 0.
2. W dniu 12 listopada 2001 roku zawarta została umowa na mocy, której Petrobaltic S.A. udzielił
pożyczki Energobaltic Sp. z o.o. Należność Petrobaltic S.A. z tytułu udzielonej Energobaltic
Sp. z o.o. pożyczki na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 7.764 tysięcy USD (31 grudnia 2007: 7.381
tysięcy USD), co stanowi równowartość 22.994 tysięcy złotych (31 grudnia 2007: 17.974 tysięcy złotych)
wraz z naliczonymi odsetkami. Niniejsza kwota została w pełni objęta odpisem aktualizującym,
na podstawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki stowarzyszonej Energobaltic Sp. z o.o.
dokonanej w oparciu o sprawozdanie finansowe za rok 2007, uwzględniającej również prognozę
na lata następne i wiążące się z tym ryzyko utraty płynności w przypadku niepowodzenia działań
Zarządu Energobaltic Sp. z o.o. zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia tej spółki, tj. prolongaty
spłaty kredytów bankowych oraz pożyczek od udziałowców. Odpisem aktualizującym została również
objęta wartość udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o.
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Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu obejmują kredyty, kredyty
w rachunkach bieżących oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.
W Grupie w trakcie okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2008 roku oraz zakończonego
31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły następujące zdarzenia gospodarcze i sytuacje wymagające
ujawnienia:
●● Grupa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych (MSSF 7, par. 12),
●● na rzecz Grupy nie ustanowiono zabezpieczeń na żadnej z kategorii aktywów, które powodowałyby
poprawę warunków kredytowania (MSSF 7, par. 15),
●● Grupa nie wyemitowała żadnego instrumentu zawierającego element zobowiązaniowy lub element
kapitałowy (MSSF 7, par. 17),
●● Grupa wywiązała się z wszystkich postanowień umownych (MSSF 7, par. 18),
●● przychody z tytułu odsetek w związku z aktywami finansowymi, które uległy utracie wartości Grupa
uznała za nieistotne (MSSF 7, par. 20.d),
●● Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, zatem zmiana wartości godziwej instrumentów
pochodnych odnoszona jest w rachunek zysków i strat (MSSF 7, par. 22),
●● Grupa nie nabywała żadnych aktywów finansowych po cenie różnej, od ich wartości godziwej
(MSSF 7, par.28),
●● Grupa nie przejmowała żadnych aktywów w ramach zabezpieczenia (MSSF 7, par. 38).
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za
rok
zakończony
31 grudnia 2008 roku
pochodnych odnoszona jest w rachunek zysków i strat (MSSF 7, par. 22),
21.
Instrumenty
finansowe
Grupa nie nabywała żadnych aktywów finansowych po cenie różnej, od ich wartości godziwej (MSSF
7, par.28),
Grupa nie przejmowała żadnych aktywów w ramach zabezpieczenia (MSSF 7, par. 38).

21.1.Wartość
Wartość
bilansowa
instrumentów
21.1.
bilansowa
instrumentów
finansowych

finansowych

Aktywa
finansowe
wyceniane w
wartości
godziwej
przez wynik przeznaczone
Nota
do obrotu

Pożyczki i
należności

Aktywa
finansowe
dostępne
do
sprzedaży

-

-

11.041

-

-

11.041

19

-

-

9.917

-

-

9.917

-

-

1.124

-

-

1.124

Zaliczki na udziały

20

-

25.332

-

-

-

25.332

Fundusz likwidacyjny

19

-

16.599

-

-

-

16.599

Pożyczki:

30

31 grudnia 2008
(badane)
w tysiącach złotych
Udziały i akcje:
- część długoterminowa
- część krótkoterminowa

Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
wartości
Zobowiązania
godziwej
finansowe
przez wynikwyceniane w
przeznaczone zamortyzowanym
do obrotu
koszcie

Razem

-

-

-

-

-

-

- część długoterminowa

-

-

-

-

-

-

- część krótkoterminowa

-

-

-

-

-

-

302.304

-

-

-

-

302.304

-

1.260.660

-

-

-

1.260.660
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20

Należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe należności:
- część długoterminowa

-

9.152

-

-

-

9.152

- część krótkoterminowa

-

1.251.508

-

-

-

1.251.508

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

24

-

712.801

-

-

-

712.801

Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe zobowiązania:

33

-

-

-

-

(1.260.855)

(1.260.855)

-

-

-

-

(4.916)

(4.916)

- część długoterminowa
- część krótkoterminowa
Kredyty i pożyczki:

30

- część długoterminowa
- część krótkoterminowa

-

-

-

-

(1.255.939)

(1.255.939)

-

-

-

-

(3.919.605)

(3.919.605)

-

-

-

-

(3.412.245)

(3.412.245)

-

-

-

-

(507.360)

(507.360)

Zobowiązania finansowe:

32

-

-

-

(218.526)

(1.415)

(219.941)

Zobowiązania z tytułu leasingu:

32

-

-

-

-

(1.415)

(1.415)

- część długoterminowa

-

-

-

(854)

(854)

- część krótkoterminowa

-

-

-

-

(561)

(561)

-

-

-

(218.526)

-

(218.526)

302.304

2.015.392

11.041

(218.526)

(5.181.875)

(3.071.664)
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Razem

Na dzień
grudnia
20082008
roku Grupa
nie posiada
akty wów faktywów
inansowy ch,
który ch warunki
Na
dzień3131
grudnia
roku Grupa
nie posiada
finansowych,
których warunki renegocjowano
renegocjowano
ze możliwość
względu na możliwość
pojawienia
się zaległości
z powodumożliwości
możliwości utraty ich wartości.
ze
względu na
pojawienia
się zaległości
lub zlubpowodu
utraty ich wartości.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Grupa nie posiada aktywów i zobowiązań finansowych, wycenionych
Nawartości
dzień 31 grudnia
2008przez
roku Grupa
posiadaskładniki
akty wów i zostały
zobowiązań
f inansowy ch,jako wycenione w ten sposób
w
godziwej
wynik,niektórych
wyznaczone
wy
ceniony
ch
w
wartości
godziwej
przez
wy
nik,
który
ch
składniki
zostały
wy znaczone jako
przy początkowym ujęciu (fair value option).
wy cenione w ten sposób przy początkowy m ujęciu (f air v alue option).

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Grupa nie posiada aktywów finansowych utrzymywanych do terminu
Na dzień 31 grudnia 2008 roku Grupa nie posiada akty wów f inansowy ch utrzy my wany ch do
wymagalności.
terminu wy magalności.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wartość bilansowa wykazanych klas instrumentów finansowych
Na dzień 31 grudnia
2008 roku
wartość bilansowa wy kazany ch klas instrumentów
odpowiada
ich wartości
godziwej.
f inansowy ch odpowiada ich wartości godziwej.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wartość bilansowa środków pieniężny ch i ich ekwiwalentów,
krótkoterminowy ch należności i zobowiązań handlowy ch oraz zobowiązań f inansowy ch
Raport
Roczny 2008
wy ceniany ch według zamorty zowanego kosztu zbliżona jest do ich wartości godziwej.
Kredy ty o charakterze długoterminowy m są oparte na zmiennej stopie procentowej, a
termin zapadalności zobowiązań z ty tułu odsetek przy pada w krótkim okresie.
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Na dzień 31 grudnia 2008 roku Grupa nie posiada akty wów f inansowy ch utrzy my wany ch do
terminu wy magalności.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wartość bilansowa wy kazany ch klas instrumentów
f inansowy ch odpowiada ich wartości godziwej.

Na
dzień3131
grudnia
roku wartość
bilansowa
środków
i ich ekwiwalentów,
Na dzień
grudnia
20082008
roku wartość
bilansowa
środków pieniężny
chpieniężnych
i ich ekwiwalentów,
krótkoterminowy ch należności
i zobowiązań
handlowyhandlowych
ch oraz zobowiązań
inansowy ch finansowych wycenianych
krótkoterminowych
należności
i zobowiązań
oraz fzobowiązań
wy ceniany
ch według zamorty zowanego
zbliżona
jest ich
do ich
wartościgodziwej.
godziwej. Kredyty o charakterze
według
zamortyzowanego
kosztu kosztu
zbliżona
jest do
wartości
Kredy ty o charakterze długoterminowy m są oparte na zmiennej stopie procentowej, a
długoterminowym są oparte na zmiennej stopie procentowej, a termin zapadalności zobowiązań z tytułu
termin zapadalności zobowiązań z ty tułu odsetek przy pada w krótkim okresie.
odsetek przypada w krótkim okresie.
Na dzień
grudnia
20082008
roku wartość
akty wówaktywów
f inansowyfinansowych
ch dostępny chdostępnych
do sprzedaży do sprzedaży wycenianych
Na
dzień3131
grudnia
roku wartość
wy ceniany ch według wartości godziwej obejmuje głównie akcje i udziały , dla który ch nie
według wartości godziwej obejmuje głównie akcje i udziały, dla których nie istnieje aktywny rynek.
istnieje akty wny ry nek.

31 grudnia
2007(badane)w tysiącach
złotych

Nota

Udziały i akcje:
- część długoterminowa

19

- część krótkoterminowa

Aktywa
finansowe
wyceniane w
wartości
godziwej przez
wynik przeznaczone
do obrotu

Pożyczki i
należności

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży

Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
wartości
godziwej przez
wynik
przeznaczone
do obrotu

Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym
koszcie

Razem

-

-

8.178

-

-

8.178

-

-

8.093

-

-

8.093

-

-

85

-

-

85

Zaliczki na udziały

20

-

23.117

-

-

-

23.117

Fundusz likwidacyjny

19

-

13.443

-

-

-

13.443

Pożyczki:

30

-

58

-

-

-

58

- część długoterminowa

-

17

-

-

-

17

- część krótkoterminowa

-

41

-

-

-

41

96.099

-

-

-

-

96.099

Należności z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe
należności:

-

1.461.080

-

-

-

1.461.080

- część długoterminowa

-

12.668

-

-

-

12.668

- część krótkoterminowa

-

1.448.412

-

-

-

1.448.412

Pochodne instrumenty
finansowe

20

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

24

-

924.995

-

-

-

924.995

Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania:

33

-

-

-

-

(1.222.473)

(1.222.473)

- część długoterminowa

-

-

-

-

(3.774)

(3.774)

- część krótkoterminowa

-

-

-

-

(1.218.699)

(1.218.699)

Kredyty i pożyczki:

-

-

-

-

(1.360.136)

(1.360.136)

- część długoterminowa

30

-

-

-

-

(842.943)

(842.943)

- część krótkoterminowa

-

-

-

-

(517.193)

(517.193)

Zobowiązania finansowe:

32

-

-

-

(3.906)

(1.628)

(5.534)

Zobowiązania z tytułu
leasingu:

32

-

-

-

-

(1.628)

(1.628)

- część długoterminowa

-

-

-

-

(629)

(629)

- część krótkoterminowa

-

-

-

-

(999)

(999)

-

-

-

(3.906)

-

(3.906)

96.099

2.422.693

8.178

(3.906)

(2.584.237)

(61.173)

Pochodne instrumenty
finansowe
Razem

32

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa nie posiada akty wów f inansowy ch, który ch warunki
renegocjowano ze względu na możliwość pojawienia się zaległości lub z powodu możliwości
utraty ich wartości.
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Na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa nie posiada aktywów finansowych, których warunki renegocjowano
ze względu na możliwość pojawienia się zaległości lub z powodu możliwości utraty ich wartości.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa nie posiada aktywów i zobowiązań finansowych, wycenionych
w wartości godziwej przez wynik, których składniki zostały wyznaczone jako wycenione w ten sposób
przy początkowym ujęciu (fair value option).
Na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa nie posiada aktywów finansowych utrzymywanych do terminu
wymagalności.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku wartość bilansowa wykazanych klas instrumentów finansowych

Na
dzień 31 grudnia
2007 roku
wartość bilansowa wy kazany ch klas instrumentów
odpowiada
ich wartości
godziwej.
f inansowy ch odpowiada ich wartości godziwej.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wartość bilansowa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
wycenianych
krótkoterminowy ch należności i zobowiązań handlowy ch oraz zobowiązań f inansowy ch
według zamortyzowanego kosztu zbliżona jest do ich wartości godziwej. Kredyty o charakterze
wy ceniany ch według zamorty zowanego kosztu zbliżona jest do ich wartości godziwej.
długoterminowym są oparte na zmiennej stopie procentowej, a termin zapadalności zobowiązań z tytułu
Kredy ty o charakterze długoterminowy m są oparte na zmiennej stopie procentowej, a
odsetek
przypadazobowiązań
w krótkimz ty
okresie.
termin
zapadalności
tułu odsetek przy pada w krótkim okresie.
Na
dzień 31 grudnia 2007
roku wartość
bilansowa środków
pieniężnyoraz
ch i ich
ekwiwalentów,
krótkoterminowych
należności
i zobowiązań
handlowych
zobowiązań
finansowych

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wartość aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych
według
wartości
obejmuje
głównie
akcje
i udziały,
wy
ceniany
ch wedługgodziwej
wartości godziwej
obejmuje
głównie
akcje
i udziałydla
, dlaktórych
który ch nie
nie istnieje aktywny rynek.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku wartość akty wów f inansowy ch dostępny ch do sprzedaży
istnieje
wny ry nek.dotyczące
Metodyakty
i założenia

ustalania wartości godziwej posiadanych instrumentów finansowych zostały
opisane w Notach 10 i 21 Dodatkowych informacji i objaśnień.
Metody i założenia doty czące ustalania wartości godziwej posiadany ch instrumentów
f inansowy ch zostały opisane w Notach 10 i 21 Dodatkowy ch inf ormacji i objaśnień.

21.2.Pozycje
Pozycje
przychodów,
zysków
i strat
21.2.
przychodów,
kosztów, kosztów,
zysków i strat
ujęte
w
zysków
i strat wi podziale
kategorie na kategorie
wrachunku
rachunku
zysków
strat wnapodziale
instrumentów
finansowych
instrumentów
finansowych
Aktywa/
Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
wartości godziwej
przez wynik przeznaczone do
obrotu

Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek

ujęte

Pożyczki i
należności

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży

Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym
koszcie

Razem

-

50.486

-

(48.565)

1.921

Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych

-

(76.897)

-

(591.642)

(668.539)

(Utworzenie)/Odwrócenie odpisów aktualizujących

-

(27.931)

-

-

(27.931)

(247.237)

-

-

-

(247.237)

za rok zakończony 31 grudnia 2008
(badane)
w tysiącach złotych

Zyski/(straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej oraz
realizacji
Zyski/(straty) z tytułu sprzedaży
Razem

za rok zakończony 31 grudnia 2007
(badane)
w tysiącach złotych

-

-

1.027

-

1.027

(247.237)

(54.342)

1.027

(640.207)

(940.759)

Aktywa /
Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
wartości godziwej
przez wynik przeznaczone do
obrotu

Pożyczki i
należności

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży

Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym
koszcie

Razem

Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek

-

41.205

-

(28.182)

13.023

Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych

-

(71.414)

-

11.239

(60.175)

Raport Roczny 2008

211

Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych

-

(76.897)

-

(591.642)

(668.539)

(Utworzenie)/Odwrócenie odpisów aktualizujących

-

(27.931)

-

-

(27.931)

Zyski/(straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej oraz
realizacji

- sprawozdanie finansowe
(247.237)
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1.027
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(247.237)

Zyski/(straty) z tytułu sprzedaży

-

Razem

(247.237)

(54.342)

Aktywa /
Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
wartości godziwej
przez wynik przeznaczone do
obrotu

Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek

1.027

(640.207)

(940.759)

Pożyczki i
należności

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży

Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym
koszcie

Razem

-

41.205

-

(28.182)

13.023

Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych

-

(71.414)

-

11.239

(60.175)

(Utworzenie)/Odwrócenie odpisów aktualizujących

-

5.976

-

-

5.976

122.473

-

-

-

122.473

2.188

-

2.710

-

4.898

124.661

(24.233)

2.710

(16.943)

86.195

za rok zakończony 31 grudnia 2007
(badane)
w tysiącach złotych

Zyski/(straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej oraz
realizacji
Zyski/(straty) z tytułu sprzedaży
Razem

21.3. Zarządzanie ryzykiem finansowym

21.3. Zarządzanie ryzykiem finansowym

Grupa narażona jest na ry zy ko f inansowe obejmujące przede wszy stkim:

ryzyko rynkowe (ryzyko cen surowców i produktów naftowych, ryzyko cen uprawnień do emisji CO2,

Grupa
narażona jest na ryzyko finansowe obejmujące przede wszystkim:
ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych),
płynności,
●ryzyko
● ryzyko
rynkowe (ryzyko cen surowców i produktów naftowych, ryzyko cen uprawnień do emisji
ryzyko kredytowe związane z transakcjami finansowymi oraz handlowymi.
CO2, ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych),

●● ryzyko
płynności,
Komitet
Zarządzania
Ry zy kiem Finansowy m („KZRF”) f unkcjonujący w Jednostce
Dominującej jest odpowiedzialny za nadzór oraz koordy nację procesu zarządzania ry zy kiem

●● ryzyko kredytowe związane z transakcjami finansowymi oraz handlowymi.

f inansowy m w Grupie LOTOS S.A. W celu zapewnienia sprawności, ef ekty wności i

bezpieczeństwa
operacy jnego
wspomnianego
procesu(„KZRF”)
wy odrębniono
obszary transakcji
Komitet Zarządzania
Ryzykiem
Finansowym
funkcjonujący
w Jednostce

Dominującej jest
w Grupie
rozliczania transakcji (back-of f ice”).
LOTOS S.A. W celu zapewnienia sprawności, efektywności i bezpieczeństwa operacyjnego
wspomnianego
procesu
wyodrębniono
obszary transakcji
Podstawowy
mi celami
realizowany
mi poprzez zarządzanie
ry zy kiem f finansowych
inansowy m są: („front-office”), analizy i kontroli
ryzyka
(„middle-office”) oraz dokumentacji i rozliczania transakcji (back-office”).
maksymalizacja wyniku na zarządzaniu ryzykiem rynkowym przy założonym poziomie ryzyka,
fodpowiedzialny
inansowy ch („f ront-of
ice”), analizy
kontroli ry zy kaprocesu
(„middle-of
f ice”) oraz dokumentacji
i
za fnadzór
oraz i koordynację
zarządzania
ryzykiem finansowym

stabilizacja przepływów pieniężnych,
Podstawowymi
celami realizowanymi poprzez zarządzanie ryzykiem finansowym są:
zapewnienie krótkoterminowej płynności finansowej,

działań w zakresie organizacji
finansowania
działalności
inwestycyjnej.
●wsparcie
● maksymalizacja
wyniku na
zarządzaniu
ryzykiem
rynkowym przy założonym poziomie ryzyka,

●● stabilizacja przepływów pieniężnych,

W celu realizacji wy mieniony ch celów w Jednostce Dominującej powstały dokumenty
zatwierdzone
na odpowiednich
szczeblach decy
zy jny ch Jednostki
Dominującej. Określają
●● zapewnienie
krótkoterminowej
płynności
finansowej,
one konieczne ramy dla ef ekty wnego i bezpiecznego f unkcjonowania procesu zarządzania

●● wsparcie działań w zakresie organizacji finansowania działalności inwestycyjnej.

ry zy kiem f inansowy m, w ty m przede wszy stkim:

metodologię wyznaczania ekspozycji w poszczególnych kategoriach ryzyk,
dopuszczone instrumenty finansowe,
sposób oceny zarządzania ryzykiem finansowym,
limity w zarządzaniu ryzykiem,
sposób raportowania,
limity kredytowe dla partnerów transakcji finansowych.

Jednostka Dominująca monitoruje w sposób ciągły wszy stkie ry zy ka ry nkowe będące
przedmiotem zarządzania. Nie jest dopuszczone otwieranie pozy cji w ramach ry zy k, które
nie wy nikają z podstawowej działalności Grupy LOTOS S.A. Spółka uży wa pły nny ch
instrumentów pochodny ch, które jest w stanie wy cenić za pomocą stosowany ch
powszechnie modeli wy ceny . Wy cena pozy cji bazowej i instrumentów pochodny ch odby wa
się na podstawie dany ch ry nkowy ch otrzy my wany ch od wiary godny ch dostawców.
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W celu realizacji wymienionych celów w Jednostce Dominującej powstały dokumenty zatwierdzone
na odpowiednich szczeblach decyzyjnych Jednostki Dominującej. Określają one konieczne ramy dla
efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem finansowym, w tym przede
wszystkim:
●● metodologię wyznaczania ekspozycji w poszczególnych kategoriach ryzyk,
●● dopuszczone instrumenty finansowe,
●● sposób oceny zarządzania ryzykiem finansowym,
●● limity w zarządzaniu ryzykiem,
●● sposób raportowania,
●● limity kredytowe dla partnerów transakcji finansowych.
Jednostka Dominująca monitoruje w sposób ciągły wszystkie ryzyka rynkowe będące przedmiotem
zarządzania. Nie jest dopuszczone otwieranie pozycji w ramach ryzyk, które nie wynikają z podstawowej
działalności Grupy LOTOS S.A. Spółka używa płynnych instrumentów pochodnych, które jest w stanie
wycenić za pomocą stosowanych powszechnie modeli wyceny. Wycena pozycji bazowej i instrumentów
pochodnych odbywa się na podstawie danych rynkowych otrzymywanych od wiarygodnych dostawców.
Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, zatem zmiana wartości godziwej instrumentów
pochodnych odnoszona jest w rachunek zysków i strat.

Ryzyko cen surowców i produktów naftowych
Koncepcja zarządzania ryzykiem cen surowców i produktów naftowych obejmuje okres do końca 2010
roku, co jest zbieżne z horyzontem realizacji Programu 10+. Głównym celem koncepcji jest zwiększenie
prawdopodobieństwa realizacji przepływów pieniężnych gwarantujących bezpieczne finansowania
inwestycji w ramach Programu 10+. W koncepcji określono maksymalne współczynniki zabezpieczenia
pozycji bazowej malejące z każdym rokiem w stosunku do aktualnego roku budżetowego. W ramach
zaakceptowanych limitów i wytycznych KZRF podejmuje decyzje określające limity i wolumeny transakcji
zabezpieczających.
Mapa bazowa ryzyka powstaje poprzez przekształcenie mapy indeksów cenowych używanych
w kontraktach handlowych na mapę indeksów, dla których istnieją płynne rynki instrumentów
pochodnych. Przekształcenie to uwzględnia odpowiednie zależności statystyczne pomiędzy indeksami
bazowymi a indeksami rynkowymi. Przekształcona mapa jest podstawą dla określenia modelu marży
rafineryjnej. Marża ta określana jest jako różnica między wartością indeksów reprezentujących
sprzedawane produkty ważoną udziałem danych indeksów w baryłce i indeksem reprezentującym
kupowany surowiec.
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Mapa bazowa ry zy ka powstaje poprzez przekształcenie mapy indeksów cenowy ch
uży wany ch w kontraktach handlowy ch na mapę indeksów, dla który ch istnieją pły nne ry nki
instrumentów pochodny ch. Przekształcenie to uwzględnia odpowiednie
zależności sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane
staty sty czne pomiędzy indeksami bazowy mi a indeksami ry nkowy
zami.
rokPrzekształcona
zakończony 31 grudnia 2008 roku

finansowe
mapa jest podstawą dla określenia modelu marży raf inery jnej. Marża ta określana21.
jestInstrumenty
jako
różnica między wartością indeksów reprezentujący ch sprzedawane produkty ważoną
udziałem dany ch indeksów w bary łce i indeksem reprezentujący m kupowany surowiec.

Szacunkowa
pozycja
bazowa
w marży
rafineryjnej
na dzień
31 grudnia
Szacunkowa pozy
cja bazowa
w marży
raf inery
jnej na dzień
31 grudnia
2008 2008
roku roku przedstawia się
następująco
(w
baryłkach):
przedstawia się następująco (w bary łkach):
Okres

Pozycja bazowa

I kw 2009

9.930.140

II kw 2009

6.720.316

III kw 2009

9.894.993

IV kw 2009

9.452.383

I kw 2010

11.805.410

II kw 2010

15.699.834

III kw 2010

15.569.563

IV kw 2010

14.712.155

Szacunkowa pozy cja bazowa w marży raf inery jnej na dzień 31 grudnia 2007 roku
przedstawiała się następująco (w bary łkach):
Okres

Pozycja bazowa

I kw 2008

9.935.622

II kw 2008

9.475.025

III kw 2008

9.543.912

IV kw 2008

9.658.366

I kw 2009

9.939.825

II kw 2009

6.629.920

III kw 2009

9.611.546

IV kw 2009

10.395.482

I kw 2010

15.164.964

II kw 2010

15.869.788

III kw 2010

16.000.117

IV kw 2010

16.698.049

W związku
obawami
o wpływ
postępującego
spowolnienia
gospodarczego
na marż
rynek marż rafineryjnych
związku zzobawami
o wpły
w postępującego
spowolnienia
gospodarczego
na ry nek
Grupa
S.A. LOTOS
kontynuowała
w roku
2008
transakcji
zabezpieczających marżę
raf ineryLOTOS
jny ch Grupa
S.A. konty
nuowała
w wykonywanie
roku 2008 wy kony
wanie transakcji
zabezpieczający
ch marżęwrafcelu
ineryminimalizacji
jną. Dodatkowo
w celu
minimalizacji
zy ka bazybaryłki w zawartych
rafineryjną.
Dodatkowo
ryzyka
bazy
pomiędzyrystrukturą
pomiędzy strukturą
bary łkiwynikającą
w zawarty ch
a strukturą
wy nikającą
z aktualizacji
transakcjach
a strukturą
z transakcjach
aktualizacji planów
produkcji,
Spółka
wykonywała transakcje
planów produkcji,strukturę
Spółka wy
wała transakcje
dopasowujące
strukturę
w zawarty
ch
dopasowujące
w kony
zawartych
transakcjach
do bieżąco
planowanej
struktury.
transakcjach do bieżąco planowanej struktury .
Transakcje otwarte na marżę raf inery jną na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiają się
następująco:
W artość godziwa
na 31/12/2008

Podmiot

Typ transakcji

Data
zawarcia
transakcji

Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy

04.03.2008

01.01.2009

31.03.2009

(500.001)

8

1.773

Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy

07.03.2008

01.01.2009

31.03.2009

(999.999)

8

4.110

Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy

30.05.2008

01.04.2009

30.06.2009

(501.000)

12

30.05.2008

01.01.2009

31.03.2009

(999.999)

10

02.06.2008

01.01.2009

31.03.2009

(501.000)

10

Raport
Roczny 2008
Grupa LOTOS S.A.
Swap towarowy
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy

Początek
okresu
wyceny

Koniec
okresu
wyceny

Ilość(baryłki)

Cena
(USD/baryłkę)

(w tysiącach PLN)

214

(1)

7.881
11.366
5.472

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
21. Instrumenty finansowe

Transakcje otwarte na marżę rafineryjną na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiają się następująco:
Początek
okresu
Początek
wyceny
okresu
01.01.2009
wyceny

Koniec
okresu
Koniec
wyceny
okresu
31.03.2009
wyceny

Ilość
(baryłki)
Ilość
230.001
(baryłki)

Cena
(USD/baryłkę)
Cena
(2)
(USD/baryłkę)

W artość godziwa
na 31/12/2008
W artość
godziwa
(w tysiącach
(1)
na 31/12/2008
PLN)
(w tysiącach
(1)
(275)
PLN)

Podmiot

Typ transakcji

Grupa
LOTOS S.A.
Podmiot

Swap
towarowy
Typ
transakcji

Data
zawarcia
Data
transakcji
zawarcia
08.10.2008
transakcji

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

09.10.2008
08.10.2008

01.01.2009
01.01.2009

31.03.2009
31.03.2009

90.000
230.001

(2)
(2)

(107)
(275)

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

13.10.2008
09.10.2008

01.01.2009
01.01.2009

31.03.2009
31.03.2009

(120.000)
90.000

(18)
(2)

(1.040)
(107)

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

29.10.2008
13.10.2008

01.01.2009
01.01.2009

31.03.2009
31.03.2009

70.023
(120.000)

93
(18)

(6.488)
(1.040)

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

29.10.2008
29.10.2008

01.01.2009
01.01.2009

31.03.2009
31.03.2009

(70.023)
70.023

91
93

6.041
(6.488)

Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy

29.10.2008

01.01.2009

31.03.2009

200.001
(70.023)

SUMA
91

(1.869)
6.041

200.001

w tym dodatnia
SUMA

6.041
(1.869)

w tym ujemna
w tym dodatnia

(7.910)
6.041

w tym ujemna

(7.910)

Na dzień 31 grudnia 2008 roku dodatnia wartość godziwa swapów towarowy ch wy nosi
113.334 ty sięcy złoty ch.
Nadzień
dzień
grudnia
roku dodatnia
wartośćswapów
godziwa
swapów
Na
3131
grudnia
20082008
roku dodatnia
wartość godziwa
towarowy
ch wytowarowych
nosi

wynosi 113.334 tysięcy

113.334
złoty
ch. ujemna wartość godziwa swapów towarowy ch wy nosi (7.910)
złotych.
Na
dzieńty31sięcy
grudnia
2008

ty sięcy złoty ch.
Nadzień
dzień
grudnia
ujemna
godziwa
swapów
towarowych
Na
3131
grudnia
20082008
ujemna
wartośćwartość
godziwa swapów
towarowy
ch wy
nosi (7.910) wynosi

(7.910) tysięcy złotych.

ty sięcy złoty ch.
Transakcje otwarte na marżę raf inery jną na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiają się

Transakcje otwarte na marżę rafineryjną na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiają
następująco:
Transakcje otwarte na marżę raf inery jną na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiają się

się następująco:

następująco:
Koniec
okresu
Koniec
wyceny
okresu
31.03.2008
wyceny

Ilość
(baryłki)
Ilość
(1.040.000)
(baryłki)

Cena
(USD/baryłkę)
Cena
(USD/baryłkę)9

W artość godziwa
na 31/12/2007
W artość
godziwa
(w tysiącach
(1)
na 31/12/2007
PLN)
(w tysiącach
(1)
1.638
PLN)

Grupa
LOTOS S.A.
Podmiot

Typ transakcji
terminowej
Typ transakcji
Swap
towarowy
terminowej

Data zawarcia
transakcji
Data zawarcia
09.11.2007
transakcji

Początek
okresu
Początek
wyceny
okresu
01.01.2008
wyceny

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

09.11.2007
09.11.2007

01.04.2008
01.01.2008

30.06.2008
31.03.2008

(750.000)
(1.040.000)

9
9

347
1.638

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

12.11.2007
09.11.2007

01.01.2008
01.04.2008

31.03.2008
30.06.2008

(990.000)
(750.000)

9
9

1.776
347

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

12.11.2007
12.11.2007

01.01.2008
01.01.2008

31.03.2008
31.03.2008

(999.999)
(990.000)

9
9

1.526
1.776

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

13.11.2007
12.11.2007

01.04.2008
01.01.2008

30.06.2008
31.03.2008

(490.000)
(999.999)

9
9

429
1.526

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

13.11.2007
13.11.2007

01.04.2008
01.04.2008

30.06.2008
30.06.2008

(799.998)
(490.000)

9
9

273
429

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

13.11.2007
13.11.2007

01.04.2008
01.04.2008

30.06.2008
30.06.2008

(129.999)
(799.998)

9
9

92
273

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

14.11.2007
13.11.2007

01.04.2008
01.04.2008

30.06.2008
30.06.2008

(620.000)
(129.999)

9
9

362
92

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

14.11.2007
14.11.2007

01.04.2008
01.04.2008

30.06.2008
30.06.2008

(90.000)
(620.000)

9
9

53
362

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

20.11.2007
14.11.2007

01.04.2008
01.04.2008

30.06.2008
30.06.2008

(510.000)
(90.000)

9
9

295
53

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

21.11.2007
20.11.2007

01.04.2008
01.04.2008

30.06.2008
30.06.2008

(609.999)
(510.000)

9
9

356
295

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

21.11.2007
21.11.2007

01.07.2008
01.04.2008

30.09.2008
30.06.2008

(500.001)
(609.999)

9
9

(63)
356

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

22.11.2007
21.11.2007

01.07.2008
01.07.2008

30.09.2008
30.09.2008

(246.000)
(500.001)

9
9

29
(63)

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

27.11.2007
22.11.2007

01.04.2008
01.07.2008

30.06.2008
30.09.2008

(700.002)
(246.000)

10
9

835
29

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

13.12.2007
27.11.2007

01.07.2008
01.04.2008

30.09.2008
30.06.2008

(500.001)
(700.002)

9
10

(307)
835

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy
Swap towarowy

20.12.2007
13.12.2007

01.07.2008
01.07.2008

30.09.2008
30.09.2008

(999.999)
(500.001)

9
9

(370)
(307)

Grupa LOTOS S.A.

Swap towarowy

20.12.2007

01.07.2008

30.09.2008

(9.975.998)
(999.999)

SUMA
9

7.271
(370)

w tym dodatnia

8.011

w tym ujemna

(740)

Podmiot

1)

Wartość godziwa swapów towarowych ustalana jest w oparciu o przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji

kalkulowane w oparciu o różnicę między średnią ceną rynkową, a ceną transakcyjną.

Pozy cja całkowita w marży raf inery jnej na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się
następująco:
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Okres

Pozycja bazowa
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Pozycja
transakcyjna

Pozycja
całkowita

W spółczynnik
zabezpieczenia

w tym dodatnia

8.011

w tym ujemna

(740)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
1)
Wartość godziwa swapów towarowych ustalana jest w oparciuzao rok
przyszłe
przepływy
tytułu zawartych
transakcji
zakończony
31zgrudnia
2008 roku
kalkulowane w oparciu o różnicę między średnią ceną rynkową, a ceną transakcyjną.
21. Instrumenty finansowe
Pozy cja całkowita w marży raf inery jnej na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się

Pozycja całkowita w marży rafineryjnej na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco:
następująco:

Pozycja bazowa

Pozycja
transakcyjna

Pozycja
całkowita

W spółczynnik
zabezpieczenia

I kw 2009

9.930.140

(3.000.999)

6.929.141

30%

II kw 2009

6.720.316

(2.501.004)

4.219.312

37%

III kw 2009

9.894.993

(3.000.999)

6.893.994

30%

IV kw 2009

9.452.383

-

9.452.383

0%

I kw 2010

11.805.410

-

11.805.410

0%

II kw 2010

15.699.834

-

15.699.834

0%

III kw 2010

15.569.563

-

15.569.563

0%

IV kw 2010

14.712.155

-

14.712.155

0%

2009

35.997.832

(8.503.002)

27.494.830

24%

2010

57.786.962

-

57.786.962

0%

Okres

Pozy cja całkowita w marży raf inery jnej na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiała się
następująco:

Pozycja bazowa

Pozycja
transakcyjna

Pozycja
całkowita

W spółczynnik
zabezpieczenia

I kw 2008

9.935.622

(3.029.999)

6.905.623

30%

II kw 2008

9.475.025

(4.699.998)

4.775.027

50%

III kw 2008

9.543.912

(2.246.001)

7.297.911

24%

IV kw 2008

9.658.366

-

9.658.366

-

I kw 2009

9.939.825

-

9.939.825

-

II kw 2009

6.629.920

-

6.629.920

-

III kw 2009

9.611.546

-

9.611.546

-

IV kw 2009

10.395.482

-

10.395.482

-

I kw 2010

15.164.964

-

15.164.964

-

II kw 2010

15.869.788

-

15.869.788

-

III kw 2010

16.000.117

-

16.000.117

-

IV kw 2010

16.698.049

-

16.698.049

-

2008

38.612.925

(9.975.998)

28.636.927

26%

2009

36.576.773

-

36.576.773

-

2010

63.732.918

-

63.732.918

-

Okres

Ryzyko cen upraw nień do emisji dw utlenku w ęgla (CO2)
Zarządzanie ry zy kiem cen uprawnień do emisji CO2 odby wa się zgodnie z założeniami
zawarty mi w „Strategii zarządzania ry zy kiem cen uprawnień do emisji CO2 w Grupie LOTOS
S.A.”. Hory zont zarządzania jest wy znaczany przez poszczególne f azy Protokołu z Kioto,
obecnie jest to koniec roku 2012 roku.
Limit na pozy cję def iniowany jest w oparciu o ilość przy znany ch uprawnień dla danej f azy .
Pozy cja dla f azy stanowi sumę pozy cji w poszczególny ch latach f azy . Limit na
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maksy malną stratę jest def iniowany w oparciu o kapitały własne.
W zależności od sy tuacji ry nkowej i przy znany ch limitów Grupa LOTOS S.A. utrzy muje
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2008

38.612.925

(9.975.998)

2009

36.576.773

-

2010

63.732.918

-

28.636.927
Skonsolidowane

26%
sprawozdanie
finansowe
za
rok
zakończony
31
grudnia
2008 roku
36.576.773
21. Instrumenty finansowe
63.732.918

-

Ryzyko cen upraw nień do emisji dw utlenku w ęgla (CO2)

Ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)

Zarządzanie
zy kiem cen
do do
emisji
CO2CO2
odbyodbywa
wa się zgodnie
z założeniami
Zarządzanieryryzykiem
cenuprawnień
uprawnień
emisji
się zgodnie
z założeniami zawartymi
zawarty mi w „Strategii zarządzania ry zy kiem cen uprawnień do emisji CO2 w Grupie LOTOS
w „Strategii zarządzania ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 w Grupie LOTOS S.A.”. Horyzont
S.A.”. Hory zont zarządzania jest wy znaczany przez poszczególne f azy Protokołu z Kioto,
zarządzania jest wyznaczany przez poszczególne fazy Protokołu z Kioto, obecnie jest to koniec roku
obecnie jest to koniec roku 2012 roku.

2012 roku.

Limit na pozy cję def iniowany jest w oparciu o ilość przy znany ch uprawnień dla danej f azy .

Limit na pozycję definiowany jest w oparciu o ilość przyznanych uprawnień dla danej fazy. Pozycja
dla fazy stanowi sumę pozycji w poszczególnych latach fazy. Limit na maksymalną stratę jest definiowany
maksy malną stratę jest def iniowany w oparciu o kapitały własne.
w oparciu o kapitały własne.
Pozy cja dla f azy stanowi sumę pozy cji w poszczególny ch latach f azy . Limit na

W
tuacji ryrynkowej
nkowej i przy
znany ch limitów
Grupa
LOTOS
S.A. S.A.
utrzy utrzymuje
muje
W zależności
zależnościododsysytuacji
i przyznanych
limitów
Grupa
LOTOS
odpowiednią
odpowiednią
pozy
cję
w
uprawnieniach
za
pomocą
dokony
wania
transakcji
f
inansowy
ch
lub
pozycję w uprawnieniach za pomocą dokonywania transakcji finansowych lub poprzez zmiany w pozycji
poprzez
zmiany w pozy cji bazowej.
bazowej.

Mapabazowa
bazowaryryzyka
uwzględnia
uprawnienia
oraz planowaną
emisję
Mapa
zy ka uwzględnia
przyprzyznane
znane uprawnienia
oraz planowaną
emisję CO
2 w CO2 w ramach danej
ramach
danej
f azy , wiarygodnie
które można określić
wiary godnie
określić
zarówno w odniesieniu
do istniejący
ch jak i planowanych
fazy, które
można
zarówno
w odniesieniu
do istniejących
instalacji
instalacji
jak i planowany ch do budowy .
do budowy.
Pozycja
bazowawwuprawnieniach
uprawnieniach
do emisji
wynosi
na dzień
31 grudnia
2008 roku:
Pozy
cja bazowa
do emisji
wy nosi
na dzień
31 grudnia
2008 roku:
Okres
II faza (2008-2012)

EUA

CER

SUMA

40.238

114.000

154.238

Pozy cja bazowa w uprawnieniach do emisji wy nosiła na dzień 31 grudnia 2007 roku:
Okres

EUA

CER

SUMA

I faza (2005-2007)

11.645

-

11.645

II faza (2008-2012)

-

-

-

Z uwagi na obawy co do wzrostu cen uprawnień oraz niepewność co do stopnia przy znania
uprawnień dla instalacji budowany ch w ramach Programu 10+ Spółka utrzy my wała długą
pozy cją w uprawnieniach.
Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiają
się następująco:
W artość godziwa
na 31/12/2008

Typ transakcji

Data zawarcia
transakcji

Data rozliczenia
transakcji

Ilość
uprawnień

Cena
(EUR/tony)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

1.000

16

(0)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

3.000

16

(1)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

1.000

16

1

Podmiot
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(2)

Okres

EUA

CER

SUMA

I faza (2005-2007)

11.645

-

11.645

II faza (2008-2012)

-

-

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony
31 grudnia 2008 roku
21. Instrumenty finansowe

Z uwagi na obawy co do wzrostu cen uprawnień oraz niepewność co do stopnia przy znania
uprawnień dla instalacji budowany ch w ramach Programu 10+ Spółka utrzy my wała długą
pozy cją w uprawnieniach.
Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiają
się następująco:

Podmiot
Grupa LOTOS S.A.

W artość godziwa
na 31/12/2008

Typ transakcji

Data zawarcia
transakcji

Data rozliczenia
transakcji

Ilość
uprawnień

Cena
(EUR/tony)

(w tysiącach PLN) (2)

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

1.000

16

(0)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

3.000

16

(1)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

1.000

16

1

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

1.000

16

1

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

4.000

16

2

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

1.000

16

-

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

1.000

16

-

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

20.000

16

5

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

1.000

16

-

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

2.000

16

-

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

1.000

16

-

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

5.000

16

1

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

30.000

16

4

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

10.000

16

1

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

1.000

16

-

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

2.000

16

-

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

4.000

16

-

88.000

SUMA

14

w tym dodatnia

15

w tym ujemna

(1)

Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiają
się następująco:
W artość godziwa
na 31/12/2007
(w tysiącach

Typ transakcji

Data zawarcia
transakcji

Data rozliczenia
transakcji

Ilość
uprawnień

Cena
(EUR/tony)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

31.05.2007

17.12.2009

10.000

23

(16)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

31.05.2007

17.12.2009

10.000

23

(16)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

31.05.2007

17.12.2009

10.000

23

(16)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

13.06.2007

18.12.2008

5.000

23

(16)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

13.06.2007

18.12.2008

5.000

23

(16)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

13.06.2007

18.12.2008

5.000

23

(16)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

14.06.2007

18.12.2008

25.000

24

(130)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

14.06.2007

18.12.2008

5.000

24

(25)

Podmiot

PLN)

(2)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

19.06.2007

18.12.2008

10.000

22

33

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

19.06.2007

18.12.2008

10.000

21

35

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

19.06.2007

18.12.2008

10.000

21

36

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

19.06.2007

18.12.2008

10.000

21

36

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

19.06.2007

18.12.2008

10.000

21

40

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

23.10.2007

18.12.2008

10.000

22

10

Raport Roczny 2008

218

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

1.000

16

-

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

2.000

16

-

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

03.12.2008

17.12.2009

4.000

16

-

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
88.000
za rok zakończony
31 SUMA
grudnia 2008 roku
tym dodatnia
21.wInstrumenty
finansowe
w tym ujemna

14
15
(1)

Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiają
się następująco:
W artość godziwa
na 31/12/2007
(w tysiącach

Typ transakcji

Data zawarcia
transakcji

Data rozliczenia
transakcji

Ilość
uprawnień

Cena
(EUR/tony)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

31.05.2007

17.12.2009

10.000

23

(16)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

31.05.2007

17.12.2009

10.000

23

(16)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

31.05.2007

17.12.2009

10.000

23

(16)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

13.06.2007

18.12.2008

5.000

23

(16)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

13.06.2007

18.12.2008

5.000

23

(16)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

13.06.2007

18.12.2008

5.000

23

(16)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

14.06.2007

18.12.2008

25.000

24

(130)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

14.06.2007

18.12.2008

5.000

24

(25)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

19.06.2007

18.12.2008

10.000

22

33

Podmiot

PLN)

(2)

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

19.06.2007

18.12.2008

10.000

21

35

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

19.06.2007

18.12.2008

10.000

21

36

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

19.06.2007

18.12.2008

10.000

21

36

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

19.06.2007

18.12.2008

10.000

21

40

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

23.10.2007

18.12.2008

10.000

22

10

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

23.10.2007

18.12.2008

10.000

22

11

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

31.10.2007

18.12.2008

5.000

22

16

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

31.10.2007

18.12.2008

10.000

22

27

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

31.10.2007

18.12.2008

10.000

22

29

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

31.10.2007

18.12.2008

10.000

22

33

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

31.10.2007

18.12.2008

10.000

21

36

Grupa LOTOS S.A.

Futures EUA

31.10.2007

18.12.2008

2)

15.000

22

46

205.000

SUMA

137

w tym dodatnia

388

w tym ujemna

(251)

Wartość godziwa kontraktów futures na uprawnienia do emisji CO2 (EUA, CER) ustalana jest w oparciu o różnicę

między ceną rynkową publikowaną na dzień wyceny przez Europejską Giełdę Klimatyczną (ECX) a ceną transakcyjną.

Pozy cja całkowita w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się
następująco:
Pozycja EUA
Okres
II faza
(2008-2012)

Pozycja CER

Bazowa

Transakcyjna

Całkowita

Bazowa

Transakcyjna

Całkowita

40.238

88.000

128.238

114.000

-

114.000

Pozy cja całkowita w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiała
się następująco:
Pozycja EUA
Okres
I faza
(2005-2007)

Bazowa

Transakcyjna

Całkowita

Bazowa

Transakcyjna

Całkowita

11.645

-

11.645

-

-

-

205.000

205.000

-

-

-

II faza
Raport
Roczny 2008
(2008-2012)

Ryzyko w alutow e

Pozycja CER

-
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205.000

SUMA

137

w tym dodatnia

388

Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe
w tym ujemna
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
2)
21.ustalana
Instrumenty
Wartość godziwa kontraktów futures na uprawnienia do emisji CO2 (EUA, CER)
jest wfinansowe
oparciu o różnicę
między ceną rynkową publikowaną na dzień wyceny przez Europejską Giełdę Klimatyczną (ECX) a ceną transakcyjną.

Pozy cja całkowita w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się
następująco:
Pozycja EUA
Okres
II faza
(2008-2012)

Pozycja CER

Bazowa

Transakcyjna

Całkowita

Bazowa

Transakcyjna

Całkowita

40.238

88.000

128.238

114.000

-

114.000

Pozy cja całkowita w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiała
się następująco:
Pozycja EUA
Okres

Pozycja CER

Bazowa

Transakcyjna

Całkowita

Bazowa

Transakcyjna

Całkowita

I faza
(2005-2007)

11.645

-

11.645

-

-

-

II faza
(2008-2012)

-

205.000

205.000

-

-

-

Ryzyko w alutow e
Ryzyko
walutowe
Zarządzanie ryryzykiem
zy kiem walutowy
m odby
wa sięsię
zgodnie
z założeniami
zawarty
mi w „Strategii
Zarządzanie
walutowym
odbywa
zgodnie
z założeniami
zawartymi
w „Strategii zarządzania
zarządzania
ry zy kiem walutowy
w GrupieS.A.”.
LOTOS
S.A.”. Hory
zont zarządzania
jest
ryzykiem
walutowym
w GrupiemLOTOS
Horyzont
zarządzania
jest wyznaczany
przez poszczególne
wy
znaczany
przez
poszczególne
lata
budżetowe.
Limity
ustalane
są
dla
pozy
cji
lata budżetowe. Limity ustalane są dla pozycji zagregowanych takich jak pozycja całkowita i globalna
zagregowany
takich jak pozysą
cjawcałkowita
to wy znaczane
są w
brutto,
które ch
to wyznaczane
oparciu oi globalna
pozycje brutto,
netto wktóre
poszczególnych
walutach.
Limity na pozycję
oparciu
o
pozy
cje
netto
w
poszczególny
ch
walutach.
Limity
na
pozy
cję
i
na
maksy
malną
i na maksymalną stratę wyrażone są jako procent kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
stratę wy rażone są jako procent kapitałów własny ch Grupy LOTOS S.A.

Mapa bazowa pozycji walutowych netto uwzględnia przede wszystkim wolumeny i formuły cenowe
na
zakup
surowców
i sprzedaż
inwestycje,
dewizowe
oraz
wycenę instrumentów
Mapa
bazowa
pozy cji walutowy
ch produktów,
netto uwzględnia
przede kredyty
wszy stkim
wolumeny
i f ormuły
pochodnych.
Następnie
mapa
ta jestproduktów,
prezentowana
w jednej
walucie,
co umożliwia
zarządzanie
cenowe na zakup
surowców
i sprzedaż
inwesty
cje, kredy
ty dewizowe
oraz
wy cenę instrumentów
pochodny ch. Następnie mapa ta jest prezentowana w jednej walucie,
pozycjami
zagregowanymi.
Podstawową walutą rynku, na którym działa Grupa LOTOS S.A. jest USD. Waluta ta jest używana
w kwotowaniach cen rynkowych ropy i produktów naftowych. W związku z tym z tytułu działalności
operacyjnej Grupa LOTOS S.A. ma strukturalnie długą pozycję w USD. Z tego też względu uznano,
że najwłaściwszą walutą do zaciągania i spłaty długoterminowych kredytów na finansowanie Programu
10+ jest USD, ponieważ efektem takiego działania będzie zmniejszenie strukturalnie długiej pozycji
i w konsekwencji strategicznego ryzyka walutowego.
Z umowy na finansowanie Programu 10+ wynika obowiązek utrzymywanie określonego współczynnika
zabezpieczenia ryzyka walutowego, które dotyczy kursu EUR/USD oraz USD/PLN i wynika z różnicy
pomiędzy walutą finansowania i walutami w jakich podpisywane są kontrakty inwestycyjne, związany jest
on z koniecznością zagwarantowania, że kwota kredytu udostępnionego w USD niezależnie od sytuacji
na rynkach walutowych zapewnia finansowanie wydatków inwestycyjnych. Obowiązek ten obejmuje tylko
płatności inwestycyjne związane z Programem 10+ w horyzoncie do połowy 2011 roku.
Na koniec roku 2008 zweryfikowana pozycja bazowa, która mogła być przedmiotem zarządzania
ryzykiem wynikała z planowanych ciągnień kredytu na finansowanie Programu 10+ i realizowanych
kontraktów inwestycyjnych czyli dotyczyła wyłącznie hedgingu wymaganego umowami kredytowymi.
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obejmuje ty lko płatności inwesty cy jne związane z Programem 10+ w hory zoncie do połowy
2011 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Na koniec roku 2008 zwery f ikowana pozy cja bazowa, która mogłaza
by rok
ć przedmiotem
zakończony 31 grudnia 2008 roku
zarządzania ry zy kiem wy nikała z planowany ch ciągnień kredy tu na f inansowanie 21.
Programu
Instrumenty finansowe
10+ i realizowany ch kontraktów inwesty cy jny ch czy li doty czy ła wy łącznie hedgingu
wy maganego umowami kredy towy mi.
Szacunkowa pozy cja bazowa w walutach na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się
następująco:
Okres
2009

USD

EUR

596.635.901

(368.983.750)

Szacunkowa pozy cja bazowa w walutach na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiała się
następująco:
Okres
2008

USD

EUR

1.412.625.827

(416.912.999)

Jednostka Dominująca z uwagi na konieczność wy pełnienia w określony m terminie

Jednostka Dominująca z uwagi na konieczność wypełnienia w określonym terminie współczynnika
współczy nnika zabezpieczenia wy nikającego z umowy kredy towej oraz z uwagi
zabezpieczenia wynikającego z umowy kredytowej oraz z uwagi występowanie istotnego ryzyka spadku
wy stępowanie istotnego ry zy ka spadku kursu zdecy dowała się na zakup opcji kupna
kursu zdecydowała się na zakup opcji kupna EUR/USD. Następnie po realizacji scenariusza spadku
EUR/USD. Następnie po realizacji scenariusza spadku kursu EUR/USD w IV kwartale
kursu EUR/USD w IV kwartale 2008, Grupa LOTOS S.A. zdecydowała się na zabezpieczenie ryzyka
2008, Grupa LOTOS S.A. zdecy dowała się na zabezpieczenie ry zy ka EUR/USD za pomocą
EUR/USD za pomocą transakcji forward i zamknięcie transakcji opcyjnych. Dzięki temu osiągnięty został
transakcji f orward i zamknięcie transakcji opcy jny ch. Dzięki temu osiągnięty został
korzystniejszy efekt ekonomiczny w porównaniu do zabezpieczenia się w przewidzianych umowami
korzy stniejszy ef ekt ekonomiczny w porównaniu do zabezpieczenia się w przewidziany ch
terminach za pomocą transakcji forward.
umowami terminach za pomocą transakcji f orward.

Transakcje walutowe otwarte dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiają się następująco:
Transakcje walutowe otwarte dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiają się następująco:

Typ transakcji

Data
zawarcia
transakcji

Data
rozliczenia
transakcji

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

01.10.2008

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

01.10.2008

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

W artość
godziwa na
31/12/2008
(w tysiącach

Para walut

Kwota w
walucie
bazowej

Kurs

Kwota w
walucie
zmiennej

10.02.2009

EUR/USD

(18.800.000)

1,4

26.647.120

623

05.03.2009

EUR/USD

(8.000.000

1,4

11.335.200

254

03.10.2008

05.03.2009

EUR/USD

7.000.000

1,4

(9.708.300)

397

Forward walutowy

06.10.2008

05.03.2009

EUR/USD

3.500.000

1,4

(4.755.170)

491

Forward walutowy

07.10.2008

05.03.2009

EUR/USD

10.000.000

1,4

(13.580.000

1.421

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

08.10.2008

13.02.2009

EUR/USD

(7.000.000)

1,4

9.608.200

(694)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

09.10.2008

13.02.2009

EUR/USD

(3.000.000)

1,4

4.134.000

(249)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

14.10.2008

02.02.2009

EUR/USD

7.000.000

1,4

(9.637.600)

617

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

15.10.2008

02.02.2009

USD/PLN

(10.000.000)

2,6

25.735.500

(3.973)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

20.10.2008

11.02.2009

USD/PLN

(4.000.000)

2,7

10.620.000

(1.275)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

27.10.2008

13.02.2009

EUR/USD

450.000

1,2

(560.835)

213

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

29.10.2008

30.04.2009

USD/PLN

(22.000.000)

2,9

62.733.000

(3.155)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

30.10.2008

11.02.2009

EUR/PLN

3.000.000

3,5

(10.513.800)

2.026

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

30.10.2008

30.04.2009

USD/PLN

10.000.000

2,7

(26.800.000)

3.118

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

30.10.2008

30.04.2009

USD/PLN

5.000.000

2,7

(13.402.500)

1.556

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

03.11.2008

04.02.2009

USD/PLN

(1.300.000)

2,8

3.612.635

(252)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

03.11.2008

16.01.2009

EUR/USD

25.000.000

1,3

(31.455.250)

11.081

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

03.11.2008

04.02.2009

EUR/PLN

1.100.000

3,6

(3.928.705)

668

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

04.11.2008

14.01.2009

EUR/USD

25.000.000

1,3

(31.456.250)

11.089

Podmiot

PLN)

(3)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

04.11.2008

12.02.2009

EUR/USD

20.000.000

1,3

(25.526.000)

7.679

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

04.11.2008

12.02.2009

EUR/USD

6.000.000

1,3

(7.657.800)

2.304

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

04.11.2008

16.03.2009

EUR/USD

25.000.000

1,3

(31.409.250)

11.009

04.11.2008

17.03.2009

EUR/USD

25.000.000

1,3

(31.408.000)

11.009

Grupa LOTOS
S.A.
Forward walutowy
Raport
Roczny
2008

221

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

12.11.2008

15.04.2009

EUR/USD

30.000.000

1,2

(37.425.000)

13.857

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

12.11.2008

20.04.2009

USD/PLN

(20.000.000)

3

60.524.000

623

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

30.10.2008

30.04.2009

USD/PLN

10.000.000

2,7

(26.800.000)

3.118

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

30.10.2008

30.04.2009

USD/PLN

5.000.000

2,7

(13.402.500)

1.556

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

03.11.2008

04.02.2009

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

03.11.2008

16.01.2009

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

03.11.2008

04.02.2009

EUR/PLN

1.100.000

3,6

(3.928.705)

668

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

04.11.2008

14.01.2009

EUR/USD

25.000.000

1,3

(31.456.250)

11.089

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

04.11.2008

12.02.2009

EUR/USD

20.000.000

1,3

(25.526.000)

7.679

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

04.11.2008

12.02.2009

EUR/USD

6.000.000

1,3

(7.657.800)

2.304

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

04.11.2008

16.03.2009

EUR/USD

25.000.000

1,3

(31.409.250)

11.009

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

04.11.2008

17.03.2009

EUR/USD

25.000.000

1,3

(31.408.000)

11.009

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

12.11.2008

15.04.2009

EUR/USD

30.000.000

1,2

(37.425.000)

13.857

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

12.11.2008

20.04.2009

USD/PLN

(20.000.000)

3

60.524.000

623

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

12.11.2008

15.05.2009

EUR/USD

30.000.000

1,2

(37.416.300)

13.759

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

12.11.2008

20.05.2009

USD/PLN

(15.000.000)

3

45.474.000

411

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

12.11.2008

15.06.2009

EUR/USD

30.000.000

1,3

(37.789.500)

12.544

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

12.11.2008

19.06.2009

USD/PLN

(15.000.000)

3

45.480.000

284

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

19.11.2008

11.02.2009

USD/PLN

(17.000.000)

3,1

52.450.100

1.853

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

20.11.2008

16.07.2009

EUR/USD

5.000.000

1,2

(6.246.250)

2.226

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

20.11.2008

16.07.2009

EUR/USD

10.000.000

1,2

(12.492.500)

4.453

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

20.11.2008

17.07.2009

USD/PLN

(15.000.000)

3,1

46.605.000

1.260

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

20.11.2008

12.08.2009

USD/PLN

(15.000.000)

3,1

46.627.500

1.181

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

20.11.2008

13.08.2009

EUR/USD

25.000.000)

1,2

(31.238.750)

11.058

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

20.11.2008

11.09.2009

USD/PLN

(5.000.000)

3,1

15.550.000

364

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

20.11.2008

16.09.2009

EUR/USD

20.000.000

1,2

(24.997.000)

8.791

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

20.11.2008

09.10.2009

USD/PLN

(5.000.000)

3,1

15.557.500

339

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

20.11.2008

16.10.2009

EUR/USD

15.000.000

1,3

(18.772.500)

6.490

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

20.11.2008

16.11.2009

EUR/USD

10.000.000

1,3

(12.516.500)

4.285

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

20.11.2008

16.12.2009

EUR/USD

25.000.000

1,3

(31.292.500)

10.618

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

09.12.2008

11.12.2009

USD/PLN

23.500.000

3,1

(72.885.250)

(966)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

09.12.2008

11.12.2009

EUR/USD

(2.500.000)

1,3

3.195.000

(873)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

18.12.2008

07.01.2009

USD/PLN

(35.000.000)

2,8

99.455.300

(4.230)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

18.12.2008

08.01.2009

USD/PLN

(30.000.000)

2,8

85.244.400

(3.640)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

18.12.2008

09.01.2009

USD/PLN

(25.000.000)

2,8

71.092.000

(2.988)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

29.12.2008

15.01.2009

EUR/USD

50.000.000

1,4

(71.345.150)

(2.789)

Grupa LOTOS S.A.

Spot walutowy

31.12.2008

05.01.2009

USD/PLN

2.000.000

3

(5.942.720)

(19)

Grupa LOTOS S.A.

Spot walutowy

31.12.2008

05.01.2009

EUR/USD

(1.000.000)

1,4

1.403.780

(15)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

31.12.2008

14.01.2009

USD/PLN

11.100.000

3

(33.029.160)

(114)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

31.12.2008

14.01.2009

EUR/PLN

3.800.000

4,2

(15.903.000)

(36)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

31.12.2008

15.01.2009

USD/PLN

22.000.000

3

(65.250.900)

(6)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

31.12.2008

15.01.2009

USD/PLN

7.000.000

3

(20.778.100)

(19)

Grupa LOTOS S.A.

Forward walutowy

31.12.2008

16.03.2009

USD/PLN

21.400.000

3

(63.868.300)

(20)

Grupa LOTOS S.A.

Spot walutowy

31.12.2008

02.01.2009

USD/PLN

(2.000.000)

3

5.940.000

19

Grupa LOTOS S.A.

Spot walutowy

31.12.2008

02.01.2009

EUR/USD

1.000.000

1,4

(1.404.000)

15

sprawozdanie
USD/PLN Skonsolidowane
(1.300.000)
2,8
3.612.635 finansowe
(252)
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
EUR/USD
25.000.000
1,3
(31.455.250)
11.081
21. Instrumenty finansowe

1,6

(79.500.000)

12.08.2008

(1.563)

384
222

100.000.000

1,6

(159.000.000)

13.08.2008

(2.900)

815

12.02.2009

EUR/USD

13.02.2009

EUR/USD

11.08.2008

W artość
godziwa
na
31/12/2008
(w
tysiącach

50.000.000

Opcja kupna
Raport
Roczny
2008 08.08.2008
LOTOS S.A.
Opcja kupna

(25.313)

Kurs

Kwota w
walucie
bazowej

Grupa
LOTOS S.A.

w tym ujemna

Data
rozliczenia
premii

Para
walut

Grupa

159.985

Kwota
w walucie
zmiennej

Data
rozliczenia
transakcji

Podmiot

134.672

W artość
premii
(w
tysiącach
PLN)

Data
zawarcia
transakcji

Typ
tran-sakcji

SUMA
w tym dodatnia

PLN)

(4)

Grupa LOTOS S.A.

Spot walutowy

31.12.2008

02.01.2009

USD/PLN

(2.000.000)

3

5.940.000

19

Grupa LOTOS S.A.

Spot walutowy

31.12.2008

02.01.2009

EUR/USD

1.000.000

1,4

(1.404.000)

15

w tym ujemna

(25.313)

Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe
SUMA
134.672
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
w tym dodatnia
159.985
21. Instrumenty finansowe

Kurs

Kwota
w walucie
zmiennej

Data
rozliczenia
premii

W artość
premii
(w
tysiącach
PLN)

50.000.000

1,6

(79.500.000)

12.08.2008

(1.563)

384

EUR/USD

100.000.000

1,6

(159.000.000)

13.08.2008

(2.900)

815

05.03.2009

EUR/USD

60.000.000

1,6

(95.400.000)

09.09.2008

(666)

1.192

09.03.2009

EUR/USD

(60.000.000)

1,6

95.400.000

22.10.2008

438

(1.192)

Typ
tran-sakcji

Data
zawarcia
transakcji

Data
rozliczenia
transakcji

Para
walut

Kwota w
walucie
bazowej

Grupa
LOTOS S.A.

Opcja kupna

08.08.2008

12.02.2009

EUR/USD

Grupa
LOTOS S.A.

Opcja kupna

11.08.2008

13.02.2009

Grupa
LOTOS S.A.

Opcja kupna

11.08.2008

Grupa
LOTOS S.A.

Opcja kupna

20.10.2008

Podmiot

W artość
godziwa
na
31/12/2008
(w
tysiącach
PLN)

(4)

Grupa
Grupa
Opcja
kupna27.10.2008
27.10.2008
13.02.2009
EUR/USD
(15.000.000)
Opcja
kupna
13.02.2009
EUR/USD
(15.000.000)
1,6
LOTOS
LOTOSS.A.
S.A.

1,6
23.850.000
23.850.000
29.10.2008

29.10.2008
85

(122)85

(122)

Grupa
Grupa
Opcja
kupna
12.02.2009
EUR/USD
(50.000.000)
1,6
Opcja
kupna04.11.2008
04.11.2008
12.02.2009
EUR/USD
(50.000.000)
LOTOS
LOTOSS.A.
S.A.

79.500.000
07.11.2008
1,6
79.500.000

329
07.11.2008

(385)
329

(385)

Grupa
Grupa
LOTOS S.A.

LOTOS S.A.

Opcja kupna

04.11.2008

Opcja kupna

13.02.2009

04.11.2008

EUR/USD

13.02.2009

(85.000.000)

EUR/USD

1,6

(85.000.000)

135.150.000

1,6

07.11.2008

135.150.000

SUMA
w tym
dodatnia
w tym
ujemna

(5)

600

07.11.2008
(3.677)

(692)

600

(5)

SUMA

-

(3.677)

(5)

1.452

2.391

(5.129)

(2.391)

w tym
dodatnia

w tym
ujemna
Na dzień 31 grudnia 2008 roku premia opcyjna została zaprezentowana w wartości netto w pozycji pochodne

(692)

1.452

(5.129)

2.391
(2.391)

(5)
instrumenty
(patrz
Nota
20 premia
Dodatkowych
informacji
Na dzieńfinansowe
31 grudnia
2008
roku
opcyjna
zostałai objaśnień).
zaprezentowana w wartości netto w pozycji pochodne

instrumenty finansowe (patrz Nota 20 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Pozy cja całkowita Jednostki Dominujące w poszczególny ch walutach na dzień 31 grudnia
2008 roku przedstawia się następująco:

Pozy cja całkowita Jednostki Dominujące w poszczególny ch walutach na dzień 31 grudnia
2008 roku przedstawia się
następująco:
Pozycja
USD/PLN
Okres
2009

Okres

Bazowa Transakcyjna
596.635.901

Pozycja EUR/PLN
Całkowita

Pozycja USD/PLN
(598.067.105)

(1.431.204)

Bazowa Transakcyjna

Bazowa Transakcyjna
(368.983.750)

Całkowita

Całkowita

Pozycja EUR/PLN

372.550.000

3.566.250

Bazowa Transakcyjna

Całkowita

Transakcje
walutowe 596.635.901
otwarte na dzień
31 grudnia 2007
roku przedstawiają
2009
(598.067.105)
(1.431.204)
(368.983.750)się następująco:
372.550.000

3.566.250

Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiają się następująco:

Podmiot
Grupa LOTOS S.A.

Podmiot

Grupa LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Typ
transakcji

Data
zawarcia
transakcji

Data
rozliczenia
transakcji

Para walut

Kwota w
walucie
bazowej

Data
Data
Forward
06.12.2007
07.01.2008
EUR/USD
walutowy Typ
zawarcia
rozliczenia

20.000.000

Forward
walutowy

10.000.000

transakcji

transakcji

transakcji

Para walut

Kwota w
1,5
walucie
bazowej

06.12.2007

07.01.2008

EUR/USD

20.000.000

06.12.2007

Forward

Kurs

walutowy
Forward
07.12.2007
walutowy

10.01.2008

11.01.2008

EUR/USD
EUR/PLN

8.500.000

1,5

3,6

Forward

Kwota w
walucie
zmiennej
(29.218.000)

Kurs

(14.559.220)

1,5

W artość
godziwa na
31/12/200
(w tysiącach
PLN)

(3)

Kwota w
496
walucie
zmiennej
370

(29.218.000)

(30.449.040)

W artość
godziwa na
31/12/200
(w tysiącach
PLN)

(3)

496
5

Grupa LOTOS S.A.

06.12.2007
10.01.2008
EUR/USD
10.000.000
Forward
walutowy10.12.2007
14.01.2008
EUR/USD
20.000.000
1,5
walutowy

(29.390.200)

Grupa LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A.

07.12.2007
11.01.2008
EUR/PLN
8.500.000
Forward
14.01.2008
EUR/USD
20.000.000
1,5
walutowy10.12.2007
walutowy

(29.388.200)

GrupaLOTOS
LOTOS
S.A.
Grupa
S.A.

Forward
Forward
10.12.200717.01.2008
14.01.2008
EUR/USD
EUR/USD
40.000.00020.000.000
1,5
walutowy10.12.2007
walutowy

1,5
(29.390.200) 208
(58.766.120)

83

Grupa
S.A.
GrupaLOTOS
LOTOS
S.A.

Forward
Forward
14.12.2007
EUR/PLN
(8.500.000) 20.000.000
3,6
10.12.200711.01.2008
14.01.2008
EUR/USD
walutowy
walutowy

30.654.400
1,5
(29.388.200) 200

88

USD/PLN
(30.000.000) 40.000.000
2,5
10.12.200718.01.2008
17.01.2008
EUR/USD

74.577.000
1.501
1,5
(58.766.120)

Grupa LOTOS S.A.

Forward

Raport
Roczny 2008Forward
Forward14.12.2007
Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A.

walutowy
walutowy

Forward
22.01.2008
USD/PLN
(30.000.000)
2,5
Forward14.12.2007
walutowy
14.12.2007
11.01.2008
EUR/PLN
(8.500.000)

1,5

(14.559.220)

3,6

(30.449.040)

83
88

223

74.580.000

3,6

1.498

30.654.400

370
5

208
200

Pozy cja całkowita Jednostki Dominujące w poszczególny ch walutach na dzień 31 grudnia
2008 roku przedstawia się następująco:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
Pozycja EUR/PLN
21. Instrumenty finansowe

Pozycja USD/PLN
Okres
2009

Bazowa Transakcyjna
596.635.901

(598.067.105)

Całkowita
(1.431.204)

Bazowa Transakcyjna
(368.983.750)

372.550.000

Całkowita
3.566.250

Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiają się następująco:

Podmiot

Typ
transakcji

Data
zawarcia
transakcji

Data
rozliczenia
transakcji

Para walut

Kwota w
walucie
bazowej

Kurs

Kwota w
walucie
zmiennej

W artość
godziwa na
31/12/200
(w tysiącach
PLN)

(3)

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

06.12.2007

07.01.2008

EUR/USD

20.000.000

1,5

(29.218.000)

496

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

06.12.2007

10.01.2008

EUR/USD

10.000.000

1,5

(14.559.220)

370

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

07.12.2007

11.01.2008

EUR/PLN

8.500.000

3,6

(30.449.040)

5

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

10.12.2007

14.01.2008

EUR/USD

20.000.000

1,5

(29.390.200)

83

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

10.12.2007

14.01.2008

EUR/USD

20.000.000

1,5

(29.388.200)

88

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

10.12.2007

17.01.2008

EUR/USD

40.000.000

1,5

(58.766.120)

208

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

14.12.2007

11.01.2008

EUR/PLN

(8.500.000)

3,6

30.654.400

200

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

14.12.2007

18.01.2008

USD/PLN

(30.000.000)

2,5

74.577.000

1.501

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

14.12.2007

22.01.2008

USD/PLN

(30.000.000)

2,5

74.580.000

1.498

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

04.02.2008

USD/PLN

(30.000.000)

2,5

75.483.000

2.375

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

04.02.2008

USD/PLN

(18.000.000)

2,5

45.199.800

1.336

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

06.02.2008

USD/PLN

(50.000.000)

2,5

125.740.000

3.887

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

27.02.2008

USD/PLN

(40.000.000)

2,5

100.600.000

3.055

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

27.02.2008

USD/PLN

(20.000.000)

2,5

50.320.000

1.547

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

15.02.2008

EUR/PLN

(25.000.000)

3,6

90.527.500

856

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

29.02.2008

EUR/PLN

(50.000.000)

3,6

181.092.500

1.694

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

29.02.2008

USD/PLN

(48.000.000)

2,5

120.816.000

3.754

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

16.01.2008

EUR/USD

50.000.000

1,4

(72.035.000)

3.714

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

16.01.2008

EUR/USD

50.000.000

1,4

(72.006.000)

3.784

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

09.01.2008

EUR/USD

50.000.000

1,4

(72.034.,250)

3.701

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

25.01.2008

EUR/USD

50.000.000

1,4

(71.989.000)

3.846

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

11.02.2008

EUR/USD

50.000.000

1,4

(72.044.750)

3.724

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

19.02.2008

EUR/USD

40.000.000

1,4

(57.596.000)

3.066

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

20.02.2008

EUR/USD

50.000.000

1,4

(72.030.000)

3.747

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

28.02.2008

EUR/USD

40.000.000

1,4

(57.606.000)

3.032

19.12.2007

23.01.2008

EUR/USD

40.000.000

1,4

(57.570.000)

3.125

19.12.2007

29.02.2008

EUR/PLN

25.000.000

3,6

(90.562.500)

(863)
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Grupa LOTOS S.A.

walutowy

19.12.2007

16.01.2008

EUR/USD

50.000.000

1,4

(72.006.000)

3.784

50.000.000

1,4

(72.034.,250)

3.701

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

09.01.2008

EUR/USD

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

25.01.2008

EUR/USD

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

11.02.2008

EUR/USD

50.000.000

1,4

(72.044.750)

3.724

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

19.02.2008

EUR/USD

40.000.000

1,4

(57.596.000)

3.066

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

20.02.2008

EUR/USD

50.000.000

1,4

(72.030.000)

3.747

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

28.02.2008

EUR/USD

40.000.000

1,4

(57.606.000)

3.032

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

23.01.2008

EUR/USD

40.000.000

1,4

(57.570.000)

3.125

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

29.02.2008

EUR/PLN

25.000.000

3,6

(90.562.500)

(863)

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

29.02.2008

USD/PLN

24.000.000

2,5

(60.434.400)

(1.903)

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

19.12.2007

29.01.2008

EUR/USD

20.000.000

1,4

(28.794.600)

1.545

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

20.12.2007

22.02.2008

USD/PLN

(50.000.000)

2,5

126.620.000

4.700

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

20.12.2007

08.01.2008

USD/PLN

(30.000.000)

2,5

75.762.000

2.701

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

20.12.2007

28.02.2008

EUR/PLN

(45.000.000)

3,6

162.851.850

1.398

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

20.12.2007

08.02.2008

USD/PLN

(32.000.000)

2,5

80.849.600

2.857

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

20.12.2007

08.02.2008

USD/PLN

(25.000.000)

2,5

63.057.500

2.126

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

20.12.2007

14.02.2008

EUR/PLN

(7.000.000)

3,6

25.328.800

221

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

20.12.2007

14.02.2008

USD/PLN

(20.000.000)

2,5

50.452.000

1.698

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

20.12.2007

29.02.2008

EUR/USD

20.000.000

1,4

(28.745.400)

1.654

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

21.12.2007

28.01.2008

EUR/PLN

(50.000.000)

3,6

180.997.500

1.742

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

21.12.2007

21.02.2008

EUR/PLN

(20.000.000)

3,6

72.480.000

733

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

21.12.2007

31.01.2008

EUR/USD

50.000.000

1,4

(71.930.000)

4.003

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

27.12.2007

25.02.2008

USD/PLN

(50.000.000)

2,5

124.073.300

2.163

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

27.12.2007

26.02.2008

USD/PLN

(50.000.000)

2,5

124.075.500

2.162

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

27.12.2007

07.01.2008

EUR/PLN

(10.000.000)

3,6

36.096.000

271

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

27.12.2007

13.02.2008

EUR/USD

50.000.000

1,4

(72.452.250)

2.735

Grupa LOTOS S.A.

Forward
walutowy

28.12.2007

09.01.2008

EUR/PLN

(10.000 000)

3,6

36.055.890

229

Grupa LOTOS S.A.

Spot walutowy

28.12.2007

02.01.2008

EUR/PLN

(3.500.000)

3,6

12.607.000

70

3)
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SUMA

84.934

w tym dodatnia

87.700

w tym ujemna

(2.766)

Wartość godziwa forwardów walutowych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu

zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a ceną transakcyjną. Cena terminowa
kalkulowana jest w oparciu o fixing NBP i krzywą stóp procentowych implikowaną z transakcji fx swap (dla roku
2007 używano krzywej zerokuponowej).
4)

Przy kalkulacji wyceny opcji walutowych obok czynników koniecznych dla wyceny walutowej transakcji forward

dodatkowo uwzględnia się parametr zmienności implikowanej.

Pozy cja całkowita Jednostki Dominującej w poszczególny ch walutach na dzień 31 grudnia
2007 roku przedstawiała się następująco:
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Pozycj a USD/PLN
Okres

Bazowa

Transakcyj na

Pozycj a EUR/PLN
Całkowita

Bazowa

Transakcyj na

Całkowita

Wartość godziwa forwardów walutowych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu
zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a ceną transakcyjną. Cena terminowa
kalkulowana jest w oparciu o fixing NBP i krzywą stóp procentowych implikowaną z transakcji fx swap (dla roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
4)
21. Instrumenty
finansoweforward
Przy kalkulacji wyceny opcji walutowych obok czynników koniecznych dla wyceny
walutowej transakcji
2007 używano krzywej zerokuponowej).

dodatkowo uwzględnia się parametr zmienności implikowanej.

Pozy cja całkowita Jednostki Dominującej w poszczególny ch walutach na dzień 31 grudnia
2007 roku przedstawiała się następująco:
Pozycja USD/PLN

Pozycja EUR/PLN

Okres

Bazowa

Transakcyjna

Całkowita

Bazowa

Transakcyjna

Całkowita

2008

1.412.625.827

(1.467.154.990)

(54.529.163)

(416.912.999)

474.500.000

57.587.001

Spółki Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. dokony wały transakcji zabezpieczający ch
wpły wy ze sprzedaży eksportowej realizowanej w EUR.
Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiają się następująco:

Podmiot

Typ transakcji

Data
zawarcia
transakcji

Data
rozliczenia
transakcji

Para walut

Kwota
w walucie
bazowej

Kurs

Kwota w
walucie
zmiennej

W artość
godziwa na
31/12/2008
(w tysiącach
PLN)

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Forward
walutowy

2008.07.08

2009.07.10

EUR/PLN

(3.000.000)

3,3

9.984.000

(2.623)

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Forward
walutowy

2008.12.01

2009.01.02

EUR/PLN

(155.000)

3,8

595.510

(51)

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Forward
walutowy

2008.12.03

2009.01.05

EUR/PLN

(388.000)

3,8

1.491.860

(128)

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Forward
walutowy

2008.12.08

2009.01.09

EUR/PLN

(305.000)

3,9

1.182.333

(91)

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Forward
walutowy

2008.12.10

2009.01.12

EUR/PLN

(168.000)

4

665.112

(36)

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Forward
walutowy

2008.12.11

2009.01.13

EUR/PLN

(250.000)

4

992.750

(52)

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Forward
walutowy

2008.12.22

2009.01.23

EUR/PLN

(469.000)

4,1

1.925.949

(35)

SUMA

(3.016)

w tym dodatnia

-

w tym ujemna

(3.016)

W artość
godziwa na
31/12/2008
(w tysiącach
PLN)

Podmiot

Typ transakcji

Data
zawarcia
transakcji

Data
rozliczenia
transakcji

Para walut

Kwota
w walucie
bazowej

Kurs

Kwota
w walucie
zmiennej

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja
sprzedaży

2008.10.16

2009.01.28

EUR/PLN

300.000

3,6

1.080.000

1

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja
sprzedaży

2008.10.16

2009.02.25

EUR/PLN

300.000

3,6

1.078.500

4

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja
sprzedaży

2008.10.16

2009.03.27

EUR/PLN

300.000

3,6

1.077.000

8

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja
sprzedaży

2008.10.16

2009.04.28

EUR/PLN

300.000

3,6

1.074.000

11

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja
sprzedaży

2008.10.16

2009.05.27

EUR/PLN

300.000

3,6

1.072.500

14

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja
sprzedaży

2008.10.16

2009.06.18

EUR/PLN

300.000

3,6

1.071.000

16

Raport Roczny 2008

226

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
21. Instrumenty finansowe

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja kupna

2008.10.16

2009.01.28

EUR/PLN

(600.000)

3,6

2.160.000

(402)

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja
sprzedaży

2008.10.16

2009.01.28

EUR/PLN

(300.000)

3,6

1.068.000

(1)

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja kupna

2008.10.16

2009.02.25

EUR/PLN

(600.000)

3,6

2.157.000

(412)

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja
sprzedaży

2008.10.16

2009.02.25

EUR/PLN

(300.000)

3,6

1.068.000

(4)

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja kupna

2008.10.16

2009.03.27

EUR/PLN

(600.000)

3,6

2.154.000

(423)

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja
sprzedaży

2008.10.16

2009.03.27

EUR/PLN

(300.000)

3,6

1.068.000

(7)

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja kupna

2008.10.16

2009.04.28

EUR/PLN

(600.000)

3,6

2.148.000

(437)

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja
sprzedaży

2008.10.16

2009.04.28

EUR/PLN

(300.000)

3,6

1.068.000

(10)

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja kupna

2008.10.16

2009.05.27

EUR/PLN

(600.000)

3,6

2.145.000

(448)

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja
sprzedaży

2008.10.16

2009.05.27

EUR/PLN

(300.000)

3,6

1.068.000

(13)

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja kupna

2008.10.16

2009.06.18

EUR/PLN

(600.000)

3,6

2.142.000

(457)

LOTOS Parafiny Sp. z
o.o.

Opcja
sprzedaży

2008.10.16

2009.06.18

EUR/PLN

(300.000)

3,6

1.068.000

(15)

SUMA

(2.575)

w tym dodatnia

54

w tym ujemna

(2.629)

Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiają się następująco:

Podmiot

Typ transakcji

Data
zawarcia
transakcji

Data
rozliczenia
transakcji

Para walut

Kwota w
walucie
bazowej

Kurs

Kwota w
walucie
zmiennej

W artość
godziwa na
31/12/2007
(w tysiącach
PLN)

Grupa Kapitałowa
LOTOS Gaz S.A.

Forward
walutowy

2007.12.03

2008.01.04

USD/PLN

(100.000)

2,8

282.720

(39)

Grupa Kapitałowa
LOTOS Gaz S.A.

Forward
walutowy

2007.12.07

2008.01.07

USD/PLN

(100.000)

2,8

278.500

(35)

Grupa Kapitałowa
LOTOS Gaz S.A.

Forward
walutowy

2007.12.21

2008.02.21

USD/PLN

(100.000)

2,8

283.080

(40)

Grupa Kapitałowa
LOTOS Gaz S.A.

Forward
walutowy

2007.12.21

2008.01.21

USD/PLN

(100.000)

2,8

278.410

(35)

SUMA

(149)

w tym
dodatnia

-

w tym ujemna

(149)
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Ryzyko stopy procentow ej
Mapa bazowa pozy cji w stopie procentowej wy nika z przewidy wanego harmonogramu

Ryzyko
stopy procentowej
ciągnięć i spłat kredy tu na f inansowanie zapasów i f inansowanie Programu 10+. Ry zy ko
stopy procentowej
doty czy
wy sokości
odsetekwynika
ustalany
na podstawie zmiennej
stopy
Mapa
bazowa pozycji
w stopie
procentowej
z ch
przewidywanego
harmonogramu
ciągnięć i spłat
LIBOR USD.
Struktura limitów
bazujei finansowanie
na współczy nniku
zabezpieczenia
wartości
nominalnej
kredytu
na finansowanie
zapasów
Programu
10+. Ryzyko
stopy
procentowej dotyczy
pozy cji bazowej.
W długim
hory zoncie
ef ekt częściowego
zostałStruktura
osiągniętylimitów bazuje
wysokości
odsetek
ustalanych
na podstawie
zmiennej zabezpieczenia
stopy LIBOR USD.
poprzez
wy bór stałejzabezpieczenia
stopy dla subtranszy
SACE
w ramachpozycji
kredy tubazowej.
inwesty cy
na horyzoncie efekt
na
współczynniku
wartości
nominalnej
Wjnego
długim
Program 10+. zabezpieczenia został osiągnięty poprzez wybór stałej stopy dla subtranszy SACE
częściowego
w ramach kredytu inwestycyjnego na Program 10+.
Z umowy na f inansowanie Programu 10+ wy nika obowiązek utrzy my wanie określonego

Z
umowynnika
na finansowanie
Programu
10+ wynika
obowiązek
współczynnika
współczy
zabezpieczenia
ry zy ka stopy
procentowej,
które ryutrzymywanie
zy ka zmiennejokreślonego
stopy
zabezpieczenia
ryzyka
stopy
procentowej,
które
ryzyka
zmiennej
stopy
LIBOR
USD
dla
kredytu
LIBOR USD dla kredy tu na f inansowanie Programu 10+ w hory zoncie do połowy roku 2011.
na
finansowanie
10+ zagwarantowania,
w horyzoncie do że
połowy
2011. Związany
jest on z koniecznością
Związany
jest on zProgramu
koniecznością
środkiroku
udostępniane
w ramach
zagwarantowania,
że wy
środki
udostępniane
ramach
kredytu
od wysokości
rynkowych
kredy tu niezależnie od
sokości
ry nkowy ch w
stóp
procentowy
ch niezależnie
będą wy starczające
na
stóp
procentowych
będąinwesty
wystarczające
wydatkówwinwestycyjnych,
sf inansowanie
wy datków
cy jny ch, na
w tysfinansowanie
m kosztów f inansowania
trakcie realizacji w tym kosztów
finansowania
w trakcie realizacji inwestycji.
inwesty cji.
Szacunkowa pozycja bazowa w stopie procentowej na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się
Szacunkowa pozy cja bazowa w stopie procentowej na dzień 31 grudnia 2008 roku
następująco
(w USD):
przedstawia się następująco (w USD):
Okres

Pozycja bazowa

2009

(1.465.046.833)

2010

(1.733.870.372)

2011

(1.752.351.666)

2012

(1.323.175.000)

2013

(1.240.750.000)

2014

(1.144.955.000)

2015

(1.032.745.000)

2016

(914.130.000)

2017

(791.805.000)

2018

(658.210.000)

2019

(508.060.000)

2020

(356.965.000)

Ze względu na nie obejmowanie zarządzaniem ry zy ka stopy procentowej nie

Ze
względu
na nie
obejmowanie
ryzyka
stopy31procentowej
zidentyfikowano pozycji
zidenty
f ikowano
pozy
cji bazowej w zarządzaniem
stopie procentowej
na dzień
grudnia 2007nie
roku.
bazowej w stopie procentowej na dzień 31 grudnia 2007 roku.
Z uwagi na konieczność wy pełnienia współczy nnika zabezpieczenia wy nikającego z umowy

Z uwagi na konieczność wypełnienia współczynnika zabezpieczenia wynikającego z umowy kredytowej
kredy towej oraz chęć częściowego ograniczenia ry zy ka stopy procentowej nie objętego
oraz chęć częściowego ograniczenia ryzyka stopy procentowej nie objętego hedgingiem obowiązkowym
hedgingiem obowiązkowy m Grupa LOTOS S.A. zawarła transakcje zabezpieczające. Z uwagi
Grupa LOTOS S.A. zawarła transakcje zabezpieczające. Z uwagi na załamanie rynków finansowych
na załamanie ry nków f inansowy ch w IV kwartale i perspekty wę dalszego obniżania krzy wej
w IV kwartale i perspektywę dalszego obniżania krzywej rentowności w USD Spółka wstrzymała się
rentowności w USD Spółka wstrzy mała się z dalszy m zabezpieczaniem transakcji, tak by
zmóc
dalszym
zabezpieczaniem transakcji, tak by móc skorzystać na spadku stóp na niezabezpieczonej
skorzy stać na spadku stóp na niezabezpieczonej części ry zy ka.
części ryzyka.
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Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się
następująco:

Podmiot

Typ transakcji

Data
zawarcia
transakcji

Początek
okresu

Koniec
okresu

Kwota
nominalna
(USD)

Spółka
płaci

Spółka
otrzymuje

W artość
godziwa na
31/12/2008
(w tysiącach
PLN)

(6)

Grupa LOTOS S.A.

Swap procentowy
(IRS)

09.05.2008

15.10.2008

30.06.2011

50.000.000

3,40%

LIBOR 6M

(5.912)

Grupa LOTOS S.A.

Swap procentowy
(IRS)

13.05.2008

15.10.2008

30.06.2011

50.000.000

3,60%

LIBOR 6M

(6.515)

Grupa LOTOS S.A.

Swap procentowy
(IRS)

16.05.2008

15.10.2008

30.06.2011

100.000.000

3,70%

LIBOR 6M

(13.494)

Grupa LOTOS S.A.

Swap procentowy
(IRS)

04.06.2008

15.07.2009

30.06.2011

122.000.000

4,10%

LIBOR 6M

(16.271)

Grupa LOTOS S.A.

Swap procentowy
(IRS)

04.06.2008

15.10.2008

30.06.2011

208.000.000

3,80%

LIBOR 6M

(30.172)

Grupa LOTOS S.A.

Swap procentowy
(IRS)

26.06.2008

15.01.2009

30.06.2011

100.000.000

4,30%

LIBOR 6M

(18.803)

Grupa LOTOS S.A.

Swap procentowy
(IRS)

27.06.2008

15.07.2009

30.06.2011

150.000.000

4,30%

LIBOR 6M

(22.190)

Grupa LOTOS S.A.

Swap procentowy
(IRS)

05.09.2008

15.10.2008

15.01.2013

100.000.000

3,80%

LIBOR 6M

(20.121)

Grupa LOTOS S.A.

Swap procentowy
(IRS)

16.09.2008

15.01.2009

15.01.2013

100.000.000

3,50%

LIBOR 6M

(17.678)

Grupa LOTOS S.A.

Swap procentowy
(IRS)

19.09.2008

15.01.2009

15.01.2013

(100.000.000)

4,00%

LIBOR 6M

22 848

Grupa LOTOS S.A.

Swap procentowy
(IRS)

07.10.2008

15.01.2009

15.01.2013

100.000.000

3,50%

LIBOR 6M

(17.333)

Grupa LOTOS S.A.

Swap procentowy
(IRS)

08.10.2008

15.07.2011

15.01.2013

100.000.000

4,20%

LIBOR 6M

(7.044)

SUMA

(152.685)

w tym
dodatnia

22.848

w tym ujemna

(175.533)

Podmiot
Grupa LOTOS S.A.

Typ transakcji
Forward
procentowy
(FRA)

W artość
godziwa na
31/12/2008
(w tysiącach

Data
zawarcia
transakcji

Początek
okresu

Koniec
okresu

Kwota
nominalna
(USD)

Spółka
płaci

Spółka
otrzymuje

07.10.2008

15.01.2009

15.07.2009

100.000.000

2,50%

LIBOR 6M

(1.733)

SUMA

(1.733)

PLN) (6)

Wartość godziwa transakcji terminowych na stopę procentową ustalana jest w oparciu o zdyskontowane
przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową
a ceną transakcyjną. Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o krzywą stóp procentowych
zerokuponowych.

5)
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Wartość godziwa transakcji terminowych na stopę procentową ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe

przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a ceną transakcyjną.
Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o krzywą stóp procentowych zerokuponowych.
Pozy cja całkowita w stopie procentowej na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się
następująco:

Okres

Pozycja
bazowa

Kredyty
o stałej stopie

Pozycja
transakcyjna

Pozycja
całkowita

W spółczynnik
zabezpieczenia

2009

(1.465.046.833)

307.798.312

894.000.000

(263.248.521)

82%

2010

(1.733.870.372)

401.860.932

980.000.000

(352.009.440)

80%

2011

(1.752.351.666)

420.654 375

640.000.000

(691.697.291)

61%

2012

(1.323.175.000)

401.678.125

300.000.000

(621.496.875)

53%

2013

(1.240.750.000)

376.656.250

-

(864.093.750)

30%

2014

(1.144.955.000)

347.575.625

-

(797.379.375)

30%

2015

(1.032.745.000)

313.511.875

-

(719.233.125)

30%

2016

(914.130.000)

277.503.750

-

(636.626.250)

30%

2017

(791.805.000)

240.369.375

-

(551.435.625)

30%

2018

(658.210.000)

199.813.750

-

(458.396.250)

30%

2019

(508.060.000)

154.232.500

-

(353.827.500)

30%

2020

(356.965.000)

108.364.375

-

(248.600.625)

30%

W celu
malizacji salda
odsetek
wy korzy
sty wana jest usługa
W
celuopty
optymalizacji
salda
odsetek
wykorzystywana
jest„cashpoolingu”
usługa „cashpoolingu” kompensacyjnego dla
kompensacy
jnego
dla
spółek
z
Grupy
Kapitałowej
Grupy
LOTOS
S.A.
Usługa na
ta polega
na
spółek z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Usługa ta polega
stosowaniu
korzystnych stawek
stosowaniu
korzy
stny
ch
stawek
oprocentowania
dla
ujemny
ch
i
dodatnich
sald,
które
oprocentowania dla ujemnych i dodatnich sald, które podlegają kompensacji na koniec każdego dnia
podlegają kompensacji na koniec każdego dnia roboczego.
roboczego.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności

Proces zarządzania ry zy kiem pły nności w Grupie polega na monitorowaniu prognozowany ch

Proces
zarządzania
płynności
Grupie
polega akty
na monitorowaniu
przepły wów
pieniężny ch,ryzykiem
a następnie
dopasowy w
waniu
zapadalności
wów i pasy wów, prognozowanych przepływów
analizie
kapitału
obrotowego
i
utrzy
my
waniu
dostępu
do
różny
ch
źródeł
f
inansowania.
pieniężnych, a następnie dopasowywaniu zapadalności aktywów
i pasywów, analizie kapitału obrotowego
i utrzymywaniu dostępu do różnych źródeł finansowania.
Pły nność w Jednostce Dominującej w hory zoncie budżetowy m monitorowana jest na

bieżąco w ramach
zarządzania
ry zy kiem f inansowy
m. Pły nność
w Jednostce
Dominującej jest na bieżąco
Płynność
w Jednostce
Dominującej
w horyzoncie
budżetowym
monitorowana
w okresie
średnio
- i długoterminowy
m finansowym.
monitorowana jest
w ramach
planowania,
w
ramach
zarządzania
ryzykiem
Płynność
w procesu
Jednostce
Dominującej w okresie średnio
który
wspomaga
tworzenie
wieloletniej
strategii
f
inansowej.
W
obszarze
ry
zy
ka
f
inansowego
- i długoterminowym monitorowana jest w ramach procesu planowania, który wspomaga tworzenie
obok akty wnego zarządzania ry zy kiem ry nkowy m, Jednostka Dominująca stosuje
wieloletniej strategii finansowej. W obszarze ryzyka finansowego obok aktywnego zarządzania ryzykiem
następujące zasady w zakresie pły nności:
rynkowym, Jednostka Dominująca stosuje następujące zasady w zakresie płynności:
brak depozytów zabezpieczających w handlu instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym,

●ograniczenie
● brak depozytów
zabezpieczających
w handlu
instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym,
możliwości wcześniejszego
rozwiązania transakcji
finansowych,
limity w zakresie mało płynnych kasowych instrumentów finansowych,

●limity
● ograniczenie
możliwości wcześniejszego rozwiązania transakcji finansowych,
kredytowe dla partnerów transakcji finansowych.
●● limity w zakresie mało płynnych kasowych instrumentów finansowych,

W Nocie 24 Dodatkowy ch inf ormacji i objaśnień wy kazano wartość dodatkowy ch

●● limity kredytowe dla partnerów transakcji finansowych.

W Nocie 24 Dodatkowych informacji i objaśnień wykazano wartość dodatkowych niewykorzystanych
środków pieniężnych pozostających w dyspozycji Grupy. W Nocie 30 Dodatkowych informacji i objaśnień
została zaprezentowana informacja o kontraktowych terminach zapadalności zobowiązań finansowych
według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 2007 roku.
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terminach zapadalności zobowiązań f inansowy ch według stanu na za
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roku oraz 31 grudnia 2007 roku.
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Ryzyko kredytow e
Zarządzanie
ry zy kiem kredy towy m partnerów transakcji f inansowy ch polega na bieżący m
Ryzyko kredytowe
monitorowaniu ekspozy cji kredy towej w stosunku do przy znany ch limitów. Partnerzy

Zarządzanie
ryzykiem
kredytowym
finansowych
polega
na bieżącym monitorowaniu
transakcji
muszą
posiadać
odpowiednipartnerów
rating przy transakcji
znany przez
wiodące agencje
ratingowe
ekspozycji
kredytowej
stosunku
do przyznanych
limitów.
Partnerzy
transakcji
bądź
posiadać
gwarancjewinsty
tucji spełniający
ch wy móg
minimalnego
ratingu.
Grupamuszą posiadać

odpowiedni
ratingf przyznany
wiodące
bądź posiadać
gwarancje instytucji
zawiera
transakcje
inansowe z przez
renomowany
mi fagencje
irmami oratingowe
dobrej zdolności
kredy towej.

spełniających wymóg minimalnego ratingu. Grupa zawiera transakcje finansowe z renomowanymi firmami

Na
dzień 31
grudnia kredytowej.
2008 roku koncentracja ry zy ka u pojedy nczego partnera transakcji
o dobrej
zdolności
f inansowy ch nie przekraczała 3% sumy bilansowej Jednostki Dominującej.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku koncentracja ryzyka u pojedynczego partnera transakcji finansowych
niezakresie
przekraczała
3% sumy
bilansowej
Jednostki
Dominującej.
W
zarządzania
ry zy kiem
kredy towy
m partnerów
transakcji handlowy ch Grupa
poddaje
wszyzarządzania
stkich klientów,
którzy kredytowym
wnioskują o przy
znanie kredy
tów kupieckich
W zakresie
ryzykiem
partnerów
transakcji
handlowych Grupa poddaje
procedurom
wery
f
ikacji
ich
wiary
godności
f
inansowej
i
w
zależności
od
jej
oceny
wszystkich klientów, którzy wnioskują o przyznanie kredytów kupieckich
procedurom weryfikacji ich
przy
znawane
są
odpowiednie
limity
.
Ponadto,
dzięki
bieżącemu
monitorowaniu
stanów
wiarygodności finansowej i w zależności od jej oceny przyznawane są odpowiednie
limity. Ponadto,
należności, narażenie Grupy na ry zy ko nieściągalny ch należności jest nieznaczne.

dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych
należności jest nieznaczne.

Wartości bilansowe akty wów f inansowy ch reprezentują maksy malną ekspozy cję

kredy
tową.bilansowe
Maksy malna
ekspozy
cja narażonareprezentują
na ry zy ko kredy
towe na datę
bilansowąkredytową. Maksymalna
Wartości
aktywów
finansowych
maksymalną
ekspozycję
wy
niosła:
ekspozycja
narażona na ryzyko kredytowe na datę bilansową wyniosła:
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

11.041

8.178

- długoterminowe

9.917

8.093

- krótkoterminowe

1.124

85

Zaliczki na udziały

25.332

23.117

302.304

96.099

16.599

13.443

Pożyczki:

-

58

- długoterminowe

-

17

- krótkoterminowe

-

41

1.260.660

1.461.080

- długoterminowe

9.152

12.668

- krótkoterminowe

1.251.508

1.448.412

712.801

924.995

2.328.737

2.526.970

Udziały i akcje:

Pochodne instrumenty finansowe
Fundusz likwidacyjny

Należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe należności:

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Razem

Analiza
akty
wów f inansowy
ch zaległy
ch na dzień
31 grudnia
2008 roku
Analizawiekowania
wiekowania
aktywów
finansowych
zaległych
na dzień
31 grudnia
2008oraz
rokunaoraz na dzień

31 grudnia 2007 roku została przedstawiona w Nocie 23 Dodatkowych informacji i objaśnień.
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21.4. Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze
objaśnień.
zmianami kursów walut, stóp procentowych, uprawnień cen
do emisji
CO2 oraz
surowców
i produktów
21.4.
Analizadwutlenku
wrażliwości nawęgla
ryzyko rynkowe
związane
ze zmianami
kursów walut, stóp
procentowych,
naftowych uprawnień cen do emisji dwutlenku węgla CO2 oraz surowców
dzień 31 grudnia 2007 roku została przedstawiona w Nocie 23 Dodatkowy ch inf ormacji i

i produktów naftowych

Analizawrażliwości
wrażliwości
na dzień
31 grudnia
na ryzyko
walutowe
Analiza
na dzień
31 grudnia
2008 roku2008
na ry roku
zy ko walutowe
Grupy
wraz z

Grupy wraz z wpływem
(in plus oraz in minus)
plus
oraz
in
minus)
oraz
wszy
stkich
inny
ch
zmienny
ch
na
poziomie
stały
m
przestawia
się
oraz wszystkich innych zmiennych na poziomie stałym przestawia się następująco:
na wynik
przy założeniu
zmiany
kursów
EUR/PLN
o 4%
wpły
wem nafinansowy
wy nik f inansowy
przy założeniu
zmiany
kursówUSD/PLN
USD/PLN i iEUR/PLN
o 4%
(in
następująco:

Nota

W artość bilansowa w
walucie przeliczona na
PLN na dzień bilansowy

Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności

23

Aktywa finansowe - pochodne instrumenty
finansowe

31 grudnia 2008
(badane) w tysiącach złotych

Zmiana kursu o +4%
wpływ na wynik roku

Zmiana kursu o -4%
wpływ na wynik roku

USD

EUR

USD

EUR

102.989

2.565

1.555

(2.565)

(1.555)

20

302.304

(53.808)

54.808

53.808

(54.808)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

24

107.347

3.269

1.025

(3.269)

(1.025)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

33

(230.745)

(2.613)

(6.616)

2.613

6.616

Kredyty

30

(3.198.294)

(126.508)

(1.012)

126.508

1.012

Zobowiązania finansowe - pochodne instrumenty
finansowe

32

(218.526)

(18.506)

6.507

18.506

(6.507)

(3.134.925)

(195.601)

56.267

195.601

(56.267)

Razem

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Jednostka Dominująca posiada kontrakty f utures na zakup

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Jednostka Dominująca posiada kontrakty futures na zakup uprawnień
do emisji dwutlenku węgla CO2 („EUA”- Emissions Unit Allowance) wycenione w wartości godziwej na
wartości godziwej na dzień bilansowy .
dzień bilansowy.
uprawnień do emisji dwutlenku węgla CO2 („EUA”- Emissions Unit Allowance) wy cenione w

Na dzień 31 grudnia 2008 roku akty wa f inansowe z ty tułu dodatniej wy ceny f utures na

Na dzień 31 grudnia 2008 roku aktywa finansowe z tytułu dodatniej wyceny futures na zakup uprawnień
do emisji dwutlenku węgla CO2 wynoszą 15 tysięcy złotych.

zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla CO2 wy noszą 15 ty sięcy złoty ch.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zobowiązania f inansowe z ty tułu ujemnej wy ceny f utures na

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zobowiązania finansowe z tytułu ujemnej wyceny futures na zakup
uprawnień do emisji dwutlenku węgla CO2 wynoszą 1 tysiąc złotych.

zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla CO2 wy noszą 1 ty siąc złoty ch.

o 10% CO2
in plusooraz
o (10%)
in oraz
Zmiana
uprawnień
do emisji
węgla CO2węgla
Zmiananotowań
notowań
uprawnień
do dwutlenku
emisji dwutlenku
10%
in plus

o (10%) in minus,
i zobowiązań finansowych
zobowiązań f inansowy ch z ty tułu kontraktów f utures na zakup uprawnień do emisji
z tytułu kontraktów futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla CO2 na kwotę 584 (584)
dwutlenku węgla CO2 na kwotę 584 (584) ty sięcy złoty ch.
tysięcy złotych.
minus,
potencjalnie
spowodowałabyzmianę
zmianę wy
ceny wartości
godziwej
akty wów
i
potencjalnie
spowodowałaby
wyceny
wartości
godziwej
aktywów

Na
grudnia
20082008
roku Jednostka
Dominująca
posiada OTC
f ull barrel
swap
Na dzień
dzień3131
grudnia
roku Jednostka
Dominująca
posiada
OTC
full
wy cenione w wartości godziwej na dzień bilansowy .

barrel swap wycenione

w wartości godziwej na dzień bilansowy.

Na
grudnia
20082008
roku akty
f inansowe
z ty tułu dodatniej
ceny f ull wyceny
barrel swap
Na dzień
dzień3131
grudnia
rokuwaaktywa
finansowe
z tytułuwy
dodatniej
full

wy noszą

barrel swap wynoszą

113.334 tysięcy złotych.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku zobowiązania finansowe z tytułu ujemnej wyceny full barrel swap wynoszą
7.910 tysięcy złotych.
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swap wy noszą

7.910 ty sięcy złoty ch.
Zmiana notowań indeksów wchodzący ch w skład f ull barrel swap o 10% in plus oraz o (10%)

Zmiana
notowań indeksów
wchodzących
w skład
full barrel
swap
o 10%
in
minus, potencjalnie
spowodowałaby
zmianę wy ceny
wartości
godziwej
akty wów
i

in plus oraz o (10%) in minus,
finansowych
kwotę
(16.655)
16.655
ty
sięcy
złoty
ch.
z tytułu OTC full barrel swap odniesioną w rachunek wyników na kwotę (16.655) 16.655 tysięcy złotych.
potencjalnie
spowodowałaby
zmianę
wyceny
aktywów
zobowiązań
zobowiązań
f inansowy
ch z ty tułu OTC
f ull barrel
swap wartości
odniesionągodziwej
w rachunek
wy ników ina
Analizawrażliwości
wrażliwości
na dzień
31 grudnia
na ryzyko
walutowe
Analiza
na dzień
31 grudnia
2007 roku2007
na ry roku
zy ko walutowe
Grupy
wraz z

Grupy wraz z wpływem
(in plus oraz in minus)
plus
oraz
in
minus)
oraz
wszy
stkich
inny
ch
zmienny
ch
na
poziomie
stały
m
przestawia
się
oraz wszystkich innych zmiennych na poziomie stałym przestawia się następująco:
wpły
wem nafinansowy
wy nik f inansowy
przy założeniu
zmianykursów
kursówUSD/PLN
USD/PLN i iEUR/PLN
o 1%
(in
na wynik
przy założeniu
zmiany
EUR/PLN
o 1%
następująco:

31 grudnia 2007
(badane)
w tysiącach złotych

Nota

W artość bilansowa
w walucie przeliczona na
PLN na dzień bilansowy

Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności
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Aktywa finansowe - pochodne instrumenty
finansowe

Zmiana kursu o +1%
wpływ na wynik roku

Zmiana kursu o -1%
wpływ na wynik roku

USD

EUR

USD

EUR

186.284

1.629

234

(1.629)

(234)

20

96.099

(36.225)

16.058

36.225

(16.058)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

24

161.871

1.290

329

(1.290)

(329)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

33

(715.476)

(6.794)

(361)

6.794

361

Kredyty

30

(596.491)

(5.665)

(300)

5.665

300

Zobowiązania finansowe - pochodne
instrumenty finansowe

32

(3.906)

583

892

(583)

(892)

(871.619)

(45.182)

16.852

45.182

(16.852)

Razem

Nadzień
dzień
grudnia
roku Jednostka
Dominująca
posiada
kontrakty
futures
Na
3131
grudnia
20072007
roku Jednostka
Dominująca
posiada kontrakty
f utures
na zakup
do emisjido
dwutlenku
węglawęgla
(„EUA”Emissions
uprawnień
emisji dwutlenku
(„EUA”EmissionsUnit
UnitAllowance)
Allowance) wywycenione
cenione w

na zakup uprawnień
w wartości godziwej na dzień

wartości
godziwej na dzień bilansowy .
bilansowy.

Nadzień
dzień
grudnia
rokuwaaktywa
finansowe
z tytułuwy
dodatniej
wyceny
Na
3131
grudnia
20072007
roku akty
f inansowe
z ty tułu dodatniej
ceny f utures
na

futures na zakup uprawnień

zakup
uprawnień
do emisji
dwutlenku
węgla 388
wy noszą
388 ty
sięcy złoty ch.
do emisji
dwutlenku
węgla
wynoszą
tysięcy
złotych.

Nadzień
dzień
grudnia
roku zobowiązania
z tytułu
ujemnej
Na
3131
grudnia
20072007
roku zobowiązania
f inansowefinansowe
z ty tułu ujemnej
wy ceny
f utureswyceny
na

futures na zakup

zakup
uprawnień
do emisji
dwutlenku węgla
noszą 251251
ty sięcy
złoty złotych.
ch.
uprawnień
do emisji
dwutlenku
węglawywynoszą
tysięcy

Zmiananotowań
notowań
uprawnień
do dwutlenku
emisji dwutlenku
węgla
1% oin(1%)
plusin oraz
o
Zmiana
uprawnień
do emisji
węgla o 1%
in plusooraz
minus,

(1%) in minus, potencjalnie
finansowych z tytułu
fkontraktów
inansowy ch zfutures
ty tułu kontraktów
na zakup
do emisji dwutlenku
na 165 (165) tysięcy złotych.
na zakupf utures
uprawnień
do uprawnień
emisji dwutlenku
węgla nawęgla
kwotę
potencjalnie
spowodowałaby
wywartości
ceny wartości
godziwej
akty wówi i zobowiązań
zobowiązań
spowodowałaby
zmianę zmianę
wyceny
godziwej
aktywów
kwotę 165 (165) ty sięcy złoty ch.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Jednostka Dominująca posiada OTC full barrel swap wycenione

Na
dzień 31 grudnia
2007na
roku
Jednostka
Dominująca posiada OTC f ull barrel swap
w wartości
godziwej
dzień
bilansowy.
wy cenione w wartości godziwej na dzień bilansowy .

Na dzień 31 grudnia 2007 roku aktywa finansowe z tytułu dodatniej wyceny full barrel swap wynoszą
8.011 tysięcy złotych.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania finansowe z tytułu ujemnej wyceny full barrel swap wynoszą
740 tysięcy złotych.
Zmiana notowań indeksów wchodzących w skład full barrel swap o 1% in plus oraz o (1%) in minus,
potencjalnie spowodowałaby zmianę wyceny wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych
z tytułu OTC full barrel swap odniesioną w rachunek wyników na kwotę 2.148 (2.148) tysięcy złotych.
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swap wy noszą 740 ty sięcy złoty ch.
swap wy noszą 740 ty sięcy złoty ch.
Zmiana notowań indeksów wchodzący ch w skład f ull barrel swap o 1% in plus oraz o (1%) in
finansowe
Zmiana notowań indeksów wchodzący ch w skład f ull barrel swap Skonsolidowane
o 1% in plus oraz sprawozdanie
o (1%) in
minus, potencjalnie spowodowałaby zmianę wy ceny wartości godziwej
akty
wów i
za
rok
zakończony
31
grudnia
2008 roku
minus, potencjalnie spowodowałaby zmianę wy ceny wartości godziwej akty wów i
zobowiązań f inansowy ch z ty tułu OTC f ull barrel swap odniesioną w rachunek wy ników
na
21.
Instrumenty
finansowe
zobowiązań f inansowy ch z ty tułu OTC f ull barrel swap odniesioną w rachunek wy ników na
kwotę 2.148 (2.148) ty sięcy złoty ch.
kwotę 2.148 (2.148) ty sięcy złoty ch.
Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2008 roku na ry zy ko zmiany stopy procentowej
Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2008 roku na ry zy ko zmiany stopy procentowej
Grupy
założeniu na
zmiany
procentowej
0,2%na
(inryzyko
plus oraz
in minus)
Analizaprzy
wrażliwości
dzieństopy
31 grudnia
2008oroku
zmiany
stopyprzestawia
procentowej Grupy przy
Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o 0,2% (in plus oraz in minus) przestawia
się
następująco:
założeniu
zmiany stopy procentowej o 0,2% (in plus oraz in minus) przestawia się następująco:
się następująco:
31 grudnia 2008
31
grudnia 2008
(badane)
(badane)
w tysiącach złotych
w tysiącach złotych
Pożyczki
Pożyczki
Fundusz likwidacyjny
Fundusz likwidacyjny
Środki pieniężne i ekwiwalenty
Środki pieniężne i ekwiwalenty
Kredyty i pożyczki
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania finansowe - pochodne
Zobowiązania finansowe
(1) - pochodne
instrumenty finansowe (1)
instrumenty finansowe
Razem
Razem
1)

1)
1)

Zmiana procentowa
Zmiana procentowa

Nota
Nota
19, 20
19, 20
19
19
24
24
30
30
32
32

W artość
W artość
bilansowa
bilansowa
16.599
16.599
712.801
712.801
(3.919.605)
(3.919.605)
(1.415)
(1.415)

0,20%
0,20%
33
33
1.426
1.426
(7.839)
(7.839)
(3)
(3)

-0,20%
-0,20%
(33)
(33)
(1.426)
(1.426)
7.839
7.839
3
3

32
32

(154.418)
(154.418)

16.387
16.387

(16.387)
(16.387)

(3.346.038)
(3.346.038)

10.004
10.004

(10.004)
(10.004)

w tym: swap procentowy (IRS), terminowa transakcja stopy procentowej (FRA).
w tym: swap procentowy (IRS), terminowa transakcja stopy procentowej (FRA).

w tym: swap procentowy (IRS), terminowa transakcja stopy procentowej (FRA).

Na dzień 31 grudnia 2008 wartość bilansowa akty wów i zobowiązań f inansowy ch (poży czki,
Na
31
2008
wartość
bilansowa
akty wów i zobowiązań
f inansowy
ch (poży czki,
Na dzień
dzień
31grudnia
grudnia
2008
wartość
bilansowa
finansowych
(pożyczki, środki
środki
pieniężne,
zobowiązania
f inansowe
z ty tułuaktywów
kredy tów)i zobowiązań
- wrażliwy ch na
ry zy ko stóp
środki
pieniężne,
zobowiązania
f
inansowe
z
ty
tułu
kredy
tów)
wrażliwy
ch
na
ry
zy
ko
stóp
pieniężne, ch
zobowiązania
tytułu
procentowy
wy nosi nettofinansowe
(3.346.038)z ty
sięcykredytów)
złoty ch. - wrażliwych na ryzyko stóp procentowych wynosi
procentowy
ch wy nosi
nettozłotych.
(3.346.038) ty sięcy złoty ch.
netto (3.346.038)
tysięcy
Na dzień 31 grudnia 2008 zmiana stóp procentowy ch o 0,2% in plus oraz o (0,2%) in minus,
Na dzień
dzień31
31grudnia
grudnia
2008
zmiana
stóp
procentowych
o 0,2%
in plus
o (0,2%)
in minus, potencjalnie
Na
2008
zmiana
stóp
procentowy
ch o 0,2%
in plus
oraz ooraz
(0,2%)
in minus,
potencjalnie spowodowałaby zmianę akty wów i zobowiązań f inansowy ch o kwotę netto
spowodowałaby
zmianę aktywów
zobowiązań
finansowych
o kwotę
potencjalnie
spowodowałaby
zmianę iakty
wów i zobowiązań
f inansowy
ch o netto
kwotę10.004,
netto (10.004) tysięcy
10.004, (10.004) ty sięcy złoty ch.
złotych.(10.004) ty sięcy złoty ch.
10.004,
Analiza
nana
dzień
31 grudnia
20072007
roku roku
na ryna
zy ko
zmiany
stopystopy
procentowej
Analizawrażliwości
wrażliwości
dzień
31 grudnia
ryzyko
zmiany
procentowej Grupy przy
Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2007 roku na ry zy ko zmiany stopy procentowej
Grupy
przy
założeniu
zmiany
stopy
procentowej
o
1%
(in
plus
oraz
in
minus)
przestawia
się
założeniu zmiany stopy procentowej o 1% (in plus oraz in minus) przestawia się następująco:
Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o 1% (in plus oraz in minus) przestawia się
następująco:
następująco:
31 grudnia 2007
31
grudnia 2007
(badane)
(badane)
w tysiącach złotych
w tysiącach złotych
Pożyczki
Pożyczki
Fundusz likwidacyjny
Fundusz likwidacyjny
Środki pieniężne i ekwiwalenty
Środki pieniężne i ekwiwalenty
Kredyty i pożyczki
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania finansowe - pochodne
instrumenty finansowe

Zmiana procentowa
Zmiana procentowa

Nota
Nota
19,2
19,2
19
19
24
24
30
30
32

W artość
W artość
bilansowa
bilansowa
58
58
13.443
13.443
924.995
924.995
(1.360.136)
(1.360.136)
(1.628)

1%
1%
1
1
134
134
9.250
9.250
(13.601)
(13.601)
(16)

-1%
-1%
(1)
(1)
(134)
(134)
(9.250)
(9.250)
13.601
13.601
16

32

-

-

-

(423.268)

(4.232)

4.232

Razem

Na
wartość
bilansowa
aktyaktywów
wów i zobowiązań
f inansowy
ch (poży czki,
Na dzień
dzień31
31grudnia
grudnia2007
2007
wartość
bilansowa
i zobowiązań
finansowych
(pożyczki, środki
środki
pieniężne,
zobowiązania
f inansowe
z ty tułu
kredy tów)
- wrażliwy chna
naryzyko
ry zy kostóp
stópprocentowych wynosi
pieniężne,
zobowiązania
finansowe
z tytułu
kredytów)
- wrażliwych
procentowy
ch wytysięcy
nosi netto
(423.268) ty sięcy złoty ch.
netto (423.268)
złotych.

Na dzień
dzień31
31grudnia
grudnia2007
2007
zmiana
stóp
procentowych
1%
in plus
oraz
o in
(1%)
in minus, potencjalnie
Na
zmiana
stóp
procentowy
ch o 1%o in
plus
oraz o
(1%)
minus,

spowodowałaby
zmianę aktywów
zobowiązań
finansowych
o kwotę
potencjalnie
spowodowałaby
zmianę iakty
wów i zobowiązań
f inansowy
ch onetto
kwotę(4.232),
netto 4.232 tysięcy złotych.
(4.232), 4.232 ty sięcy złoty ch.
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22.
22.Zapasy
Zapasy
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Wyroby gotowe

702.673

777.345

Półprodukty i produkty w toku

235.541

308.715

Towary

121.487

160.429

Materiały

1.387.546

1.342.833

Zapasy netto

2.447.247

2.589.322

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

122.129

9.990

4.178

319

Towary

35.060

1.372

Materiały

55.698

8.384

217.065

20.065

Odpisy aktualizujące wartość zapasów
w tysiącach złotych

Wyroby gotowe
Półprodukty i produkty w toku

Odpisy aktualizujące wartość zapasów, razem

W okresie
okresieroku
rokuzakończonego
zakończonego
dnia
grudnia
Grupa
zawiązała
W
dnia
31 31
grudnia
20082008
roku roku
Grupa
zawiązała
odpis odpis aktualizujący wartość
zapasów w kwocie
złotych
(31tygrudnia
2007:
tysięcy
złotych)
aktualizujący
wartość215.285
zapasówtysięcy
w kwocie
215.285
sięcy złoty
ch 13.326
(31 grudnia
2007:
13.326 oraz rozwiązała

odpis
zapasów
w kwocie 18.285
tysięcy
złotych
(31 grudnia
ty
sięcyaktualizujący
złoty ch) orazwartość
rozwiązała
odpis aktualizujący
wartość
zapasów
w kwocie
18.285 2007: 37.626 tysięcy
złotych).
ty
sięcy złoty ch (31 grudnia 2007: 37.626 ty sięcy złoty ch).

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wartość bilansowa zapasów wycenianych po koszcie wytworzenia lub
cenie nabycia wyniosła 1.679.091 tysięcy złotych a według ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania
wy tworzenia lub cenie naby cia wy niosła 1.679.091 ty sięcy złoty ch a według ceny
768.156 tysięcy złotych (31 grudnia 2007 odpowiednio: 2.530.203 tysięcy złotych, 59.119 tysięcy złotych).
Na dzień 31 grudnia 2008 roku wartość bilansowa zapasów wy ceniany ch po koszcie
sprzedaży netto możliwej do uzy skania 768.156 ty sięcy złoty ch (31 grudnia 2007

Wartość zapasów
stanowiących
zabezpieczanie
zobowiązań
odpowiednio:
2.530.203
ty sięcy złoty
ch, 59.119 ty sięcy
złoty ch).Grupy na dzień 31 grudnia 2008 roku
wyniosła 2.097.148 tysięcy złotych (31 grudnia 2007: 2.482.864 tysięcy złotych).

Wartość zapasów stanowiący ch zabezpieczanie zobowiązań Grupy na dzień 31 grudnia 2008
roku wy niosła 2.097.148 ty sięcy złoty ch (31 grudnia 2007: 2.482.864 ty sięcy złoty ch).

Obowiązkowe zapasy paliw ciekłych
Do dnia 7 kwietnia 2007 roku Grupa stosowała przepisy doty czące obowiązkowy ch zapasów
paliw ciekły ch na podstawie art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o rezerwach
państwowy ch oraz zapasach obowiązkowy ch paliw (Dz. U. z 2003 roku Nr 24, poz. 197, z
2004 roku Nr 42, poz. 386 z 2005 roku Nr 132, poz. 1110 oraz Nr 143, poz.1201). Na
podstawie w/w ustawy producent i przy wożący tworzy zapasy obowiązkowe paliw ciekły ch,
zwany ch dalej "zapasami", w oparciu o zrealizowaną przez nich w roku poprzednim produkcję
lub przy wóz dokonany w ramach naby cia wewnątrzwspólnotowego lub importu z
uwzględnieniem harmonogramu osiągnięcia wy maganej wielkości zapasów paliw ciekły ch
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22. Zapasy

Obowiązkowe zapasy paliw ciekłych
Do dnia 7 kwietnia 2007 roku Grupa stosowała przepisy dotyczące obowiązkowych zapasów paliw
ciekłych na podstawie art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o rezerwach państwowych oraz
zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 roku Nr 24, poz. 197, z 2004 roku Nr 42, poz. 386
z 2005 roku Nr 132, poz. 1110 oraz Nr 143, poz.1201). Na podstawie w/w ustawy producent i przywożący
tworzy zapasy obowiązkowe paliw ciekłych, zwanych dalej „zapasami”, w oparciu o zrealizowaną przez
nich w roku poprzednim produkcję lub przywóz dokonany w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego
lub importu z uwzględnieniem harmonogramu osiągnięcia wymaganej wielkości zapasów paliw ciekłych
określonej na koniec danego roku, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 19 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 266, poz. 2240) w sprawie harmonogramu tworzenia
zapasów paliw ciekłych. Harmonogram ten określa ścieżkę dojścia w roku 2008 i latach kolejnych
do poziomu zapasów odpowiadającego 76 dniom średniej wewnętrznej konsumpcji paliw na koniec roku.
Łącznie z istniejącymi rezerwami gospodarczymi, odpowiadającymi 14 dniowej konsumpcji, osiągnie
się zapas 90 dniowy, wymagany przez Unię Europejską. W każdym kolejnym roku wymagany poziom
zapasów powinien ulegać zwiększeniu o wielkość zapasów wymaganą dla takiej ilości dni, jaka jest dla
każdego kolejnego roku określona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 roku
w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych.
Zapasy obowiązkowe paliw mogą być utrzymywane w wyrobie gotowym, półproduktach oraz w ropie
naftowej, przy czym łączna ilość utrzymywana w półproduktach i ropie naftowej (uwzględniając potencjał
wytwórczy paliw z ropy) nie może przekroczyć procentowego udziału w zapasach poszczególnych paliw
określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia
i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych z dnia 12 maja 2006 roku
(Dz. U. z 2006 roku, Nr 92, poz. 642).
Od 7 kwietnia 2007 roku obowiązują nowe zasady funkcjonowania systemu zapasów obowiązkowych,
wprowadzone ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego
państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr 52, poz. 343, z dnia 23 marca 2007 roku). Zapasy
obowiązkowe obejmują ropę naftową, produkty naftowe (paliwa ciekłe), gaz płynny LPG. Zdefiniowana
została podstawa obliczania wymaganej ilości zapasów oraz określono zakres podmiotowy obowiązku
rozbudowy zapasów obowiązkowych w 2007 roku - 73 dni i od 2008 roku 76 dni z wyłączeniem gazu
płynnego LPG.
Szczegółowe zasady ustalają obowiązujące od dnia 25 maja 2007 roku następujące rozporządzenia
Ministra Gospodarki:
●● z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów
naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych (Dz. U. Nr 81 poz. 546),
●● z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania
zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości (Dz. U. Nr 81 poz. 547),
●● z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do
tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. Nr 81 poz. 548),
●● z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów
obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. Nr 81 poz. 549).

Raport Roczny 2008

236

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości (Dz. U. Nr 81 poz. 547),
z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia
i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. Nr 81Skonsolidowane
poz. 548),

sprawozdanie finansowe
za
rok
zakończony
31 grudnia 2008 roku
z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów
22. Zapasy
obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. Nr 81 poz. 549).

Wartość brutto zapasów obowiązkowy ch z uwzględnieniem powy ższy ch przepisów jest
następująca:
Wartość brutto zapasów obowiązkowych z uwzględnieniem powyższych przepisów jest następująca:
w tysiącach złotych

Zapasy obowiązkowe
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31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

1.679.925

1.926.275
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
23. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

23. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
23. Należności z tytułu dostaw i usług oraz
należności
23.
Należnościnależności
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
pozostałe
w tysiącach złotych
31 grudnia 2008
31 grudnia 2007
należności
(badane)

(badane)

31 grudnia
2008
1.216.014

31 grudnia
2007
1.404.493

- od jednostek powiązanych

(badane)
183

(badane)
121

Należności
tytułu dostaw
i usług, w tym:
Należności zbudżetowe,
w tym:

1.216.014
313.344

1.404.493
94.053

-- od
jednostekz powiązanych
należności
tytułu podatku dochodowego

183
199.971

121
1.867

Należności
budżetowe,wwtym:
tym:
Pozostałe należności,

313.344
31.413

94.053
43.919

-- należności
z powiązanych
tytułu podatku dochodowego
od jednostek

199.971
1.638

1.867-

31.413
4.081

43.919
43.919

1.638
1.564.852

1.542.465-

4.081
155.611

43.919
123.692

1.564.852
1.720.463

1.542.465
1.666.157

155.611

123.692

w
tysiącachzzłotych
Należności
tytułu dostaw i usług, w tym:

Pozostałe
w tym:
Należnościnależności,
inwestycyjne
-Należności
od jednostek
powiązanych
netto
Należności
inwestycyjne
Odpis aktualizujący
wartość należności
Należności
Należnościnetto
brutto
Odpis aktualizujący wartość należności

Okres spłaty należności handlowy ch związany z normalny m tokiem sprzedaży wy nosi 7 Należności brutto

1.720.463

1.666.157

60 dni. Koncentracja ry zy ka związanego z działalnością handlową jest ograniczona ze

Okres spłaty
należności
handlowych związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 7 - 60 dni.
względu
na dużą
liczbę kontrahentów.
Okres spłaty
należności
handlowy ch związany z normalny m tokiem sprzedaży wy nosi 7 -

Koncentracja ryzyka związanego z działalnością handlową jest ograniczona ze względu na dużą liczbę

60 dni. Koncentracja ry zy ka związanego z działalnością handlową jest ograniczona ze
Na
dzień 31 grudnia 2008 roku na należnościach Grupy by ła ustanowiona cesja z ty tułu
kontrahentów.
względu na dużą liczbę kontrahentów.
zabezpieczenia kredy tu, o który m mowa w Nocie 30 Dodatkowy ch inf ormacji i objaśnień.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku na należnościach Grupy była ustanowiona cesja z tytułu zabezpieczenia

Na
ła ustanowiona
cesja
ztułu
ty tułu
Na dzień
dzień 31
31 grudnia
grudnia 2007
2008 roku
roku na
na należnościach
należnościach Grupy
Grupy nie
by łabyustanowiona
cesja
kredytu,
o którym
mowa
w Nocie
30 Dodatkowych
informacji
i objaśnień.
Naz ty
dzień
31 grudnia 2007 roku
zabezpieczeń.
zabezpieczenia kredy tu, o który m mowa w Nocie 30 Dodatkowy ch inf ormacji i objaśnień.

na należnościach Grupy nie była ustanowiona cesja z tytułu zabezpieczeń.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku na należnościach Grupy nie by ła ustanowiona cesja z ty tułu

Odpisy
aktualizujące z tytułu utraty wartości należności
zabezpieczeń.
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
należności
za rok zakończony
31 za rok zakończony 31
w tysiącach złotych

grudnia 2008

grudnia 2007

w
tysiącach
złotych
Początek
okresu

(badane)
za rok zakończony
31
grudnia
2008
123.692

(badane)
za rok zakończony
31
grudnia
2007
136.289

(badane)
58.211

(badane)
14.144

Początek
okresugrupy kapitałowej
- zmiana składu

123.692-

136.289
2.695

Zwiększenia,
Zmniejszeniaw tym:

58.211
(26.292)

14.144
(26.741)

-Koniec
zmianaokresu
składu grupy kapitałowej

155.611-

2.695
123.692

Zmniejszenia

(26.292)

(26.741)

Zwiększenia, w tym:

Analiza wiekowania należności przeterminowany ch nie objęty ch odpisem aktualizujący m na
Koniec okresu

155.611

123.692

dzień 31 grudnia 2008 oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

Analiza wiekowania należności przeterminowany ch nie objęty ch odpisem aktualizujący m na
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

w
złotych
Dotysiącach
1 miesiąca

31 grudnia
2008
79.932

31 grudnia
2007
68.442

(badane)

(badane)

79.932

68.442

dzień 31 grudnia 2008 oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

Do 1 miesiąca
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Początek okresu
Zwiększenia, w tym:
- zmiana składu grupy kapitałowej
Zmniejszenia
Koniec okresu

(badane)

(badane)

123.692

136.289

Skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
58.211
14.144
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
2.695
23. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
(26.292)

(26.741)

155.611

123.692

Analizawiekowania
wiekowania
należności
przeterminowanych
nie objętych
odpisem
aktualizującym
Analiza
należności
przeterminowany
ch nie objęty
ch odpisem
aktualizujący
m na

na dzień
31 grudnia
oraz
na31
dzień
31 grudnia
2007
roku przedstawia
się następująco:
dzień
31 grudnia
2008 2008
oraz na
dzień
grudnia
2007 roku
przedstawia
się następująco:
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Do 1 miesiąca

79.932

68.442

Od 1 do 3 miesięcy

13.549

6.800

Od 3 do 6 miesięcy

5.021

1.288

Od 6 miesięcy do 1 roku

1.263

1.005

155

6.392

99.920

83.927

Powyżej 1 roku
Razem

W odniesieniu
handlowy
ch w Grupie
nie wy
istotna
koncentracja
W
odniesieniudo
donależności
należności
handlowych
w Grupie
niestępuje
występuje
istotna
koncentracja ryzyka
ry zy ka kredy towego. Maksy malna ekspozy cja Grupy na ry zy ko kredy towe na dzień
kredytowego. Maksymalna ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe na dzień bilansowy jest najlepiej
bilansowy jest najlepiej reprezentowana przez wartość bilansową ty ch instrumentów.
reprezentowana
przez wartość bilansową tych instrumentów.
Ry zy ko kredytowe
kredy towe wy
nikające zzwarunków
płatności
określony
ch w umowach
handlowy
ch,
Ryzyko
wynikające
warunków
płatności
określonych
w umowach
handlowych,
Grupa
Grupa
między
inny
mi
zabezpiecza:
przez
ustanowienie
hipotek
kaucy
jny
ch
na
między innymi zabezpiecza: przez ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach, gwarancjami
nieruchomościach,
gwarancjami bankowy
mi i ubezpieczeniowy
mi, umowami
bankowymi
i ubezpieczeniowymi,
umowami
przelewu wierzytelności
lub przelewu
lokaty terminowej, zastawem
wierzy
telności
lub
lokaty
terminowej,
zastawem
rejestrowy
m,
zabezpieczeniem
wekslowy m
rejestrowym, zabezpieczeniem wekslowym lub poręczeniem.
lub poręczeniem.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
24. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

24. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków
24.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków
pieniężnych
pieniężnych
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Środki pieniężne w banku

711.132

868.291

Środki pieniężne w kasie

194

253

1.475

56.451

712.801

924.995

Inne środki pieniężne
Razem

Środki
banku
są są
oprocentowane
według
zmienny
ch stóp procentowy
ch, który ch
Środkipieniężne
pieniężnew w
banku
oprocentowane
według
zmiennych
stóp procentowych,
których wysokość
wy
sokość
zależy
od
krótkoterminowy
ch
stóp
procentowy
ch
na
ry
nku
między
bankowy
m.
zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe
Lokaty
krótkoterminowe
są okresy,
dokony wane
na różne
okresy
, od jednego
dnia dowjednego
są dokonywane
na różne
od jednego
dnia
do jednego
miesiąca,
zależności od aktualnego
miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są

zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp
procentowych.

oprocentowane według ustalony ch dla nich stóp procentowy ch.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Grupa dy sponowała niewy korzy stany mi przy znany mi

Na dzień kredy
31 grudnia
Grupa
dysponowała
niewykorzystanymi
przyznanymi
środkami
towy mi2008
w wy roku
sokości
832.128
ty sięcy złoty
ch (31 grudnia 2007:
1.098.762 środkami

kredytowymi
w wysokości
tysięcy
złotych
2007:kredy
1.098.762
ty
sięcy złoty ch)
związany mi832.128
z kredy tami
obrotowy
mi (31
(w tygrudnia
m przy znany
t na tysięcy złotych)

związanymi
z kredytami
obrotowymi
tym LOTOS
przyznany
na refinansowanie
i finansowanie zapasów
ref
inansowanie
i f inansowanie
zapasów (w
Grupy
S.A.kredyt
udzielony
przez Konsorcjum
Grupy LOTOS
Konsorcjum
banków
(1)Nota
oraz30
kredyt
obrotowy
banków
(1) oraz S.A.
kredyudzielony
t obrotowyprzez
Konsorcjum
banków
(4), patrz
Dodatkowy
ch Konsorcjum banków
(4),ormacji
patrz Nota
30 Dodatkowych
informacji
objaśnień),
odniesieniu
do których
wszystkie warunki
inf
i objaśnień),
w odniesieniu
do który ich
wszy stkie w
warunki
zawieszające
zostały
spełnione.
zawieszające zostały spełnione.

Środkipieniężne
pieniężneo o
ograniczonej
możliwości
dysponowania
na dzień
31 grudnia
2008 roku wyniosły
Środki
ograniczonej
możliwości
dy sponowania
na dzień
31 grudnia
2008 roku
84.160
grudnia
tysięcytyzłotych)
i dotyczą
głównie
wy
niosły tysięcy
84.160 złotych
ty sięcy(31
złoty
ch (31 2007:
grudnia17.296
2007: 17.296
sięcy złoty
ch) i doty
czą Jednostki
Dominującej:
głównie
Jednostki Dominującej:

●lokaty
● lokaty
w 31.440
kwocie
31.440
tysięcy
złotych spłatę
zabezpieczającej
odsetek od kredytu na
w kwocie
tysięcy
złotych
zabezpieczającej
odsetek od kredytuspłatę
na finansowanie
zapasów,
finansowanie zapasów,
depozytu zabezpieczającego w kwocie 7.263 tysięcy złotych,

●● depozytu zabezpieczającego w kwocie 7.263 tysięcy złotych,

lokaty zabezpieczającej w kwocie 1.502 tysięcy złotych, ustanowionej jako zabezpieczenie na rzecz

●Urzędu
● lokaty
zabezpieczającej
w kwocie 1.502 tysięcy złotych, ustanowionej jako zabezpieczenie
Celnego
w Pruszkowie,
środków
w kwocie
29.904 tysięcy
złotychwnaPruszkowie,
rachunku wydzielonym do obsługi płatności związanych z
na rzecz
Urzędu
Celnego
inwestycjami w ramach Programu 10+,

●● środków w kwocie 29.904 tysięcy złotych na rachunku wydzielonym do obsługi płatności
środków w kwocie 11.961 tysięcy złotych na rachunku wydzielonym do obsługi płatności związanych ze
związanych z inwestycjami w ramach Programu 10+,
spłatą kapitału i odsetek od kredytów zaciągniętych w związku z realizacją Programu 10+.

●● środków w kwocie 11.961 tysięcy złotych na rachunku wydzielonym do obsługi płatności
związanych
ze spłatą kapitału
i odsetek
od kredytów
zaciągniętych
Środki pieniężne
o ograniczonej
możliwości
dy sponowania
w bilansie
wy kazane w
sązwiązku
w pozy cjiz realizacją
„ŚrodkiProgramu
pieniężne w10+.
kasie i banku” oraz „Inne środki pieniężne”.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w bilansie wykazane są w pozycji
„Środki pieniężne w kasie i banku” oraz „Inne środki pieniężne”.
zabezpieczenie zobowiązań Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2008
Wartość środków pieniężny ch na rachunkach bankowy ch, na który ch ustanowiono

roku
wy niosła
71.363
ty sięcy złoty
(31 grudniabankowych,
2007: 13.730na
ty których
sięcy złoty
ch).
Wartość
środków
pieniężnych
nach
rachunkach
ustanowiono
zabezpieczenie

zobowiązań Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 71.363
tysięcy złotych (31 grudnia 2007: 13.730 tysięcy złotych).

Raport Roczny 2008

240

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
25. Informacja o strukturze środków pieniężnych
do sprawozdania z przepływów pieniężnych

25. Informacja o strukturze środków
25.
Informacja o do
strukturze
środków pieniężnych do
pieniężnych
sprawozdania
sprawozdania
pieniężnych
25. Informacjazoprzepływów
strukturze środków
pieniężnych do
z
przepływów
pieniężnych
sprawozdania z przepływów pieniężnych
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

711.132

868.291

194
(374.448)

253
(447.891)

1.475
338.353

56.451
477.104

(374.448)

(447.891)

338.353

477.104

Środki pieniężne w banku
Środki pieniężne w kasie

Środki pieniężne w banku
Inne środki pieniężne

Środki
w kasie
Kredytypieniężne
w rachunku
bieżącym
Inne
środki
pieniężne
Środki
pieniężne,
razem
Kredyty w rachunku bieżącym
Środki pieniężne, razem

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

711.132

868.291

194

253

1.475

56.451

Podział działalności Grupy w rachunku przepływów pieniężnych
Podział
działalności
Grupy
rachunku
przepływów
Do
działalności
operacy jnej zalicza
sięw
transakcje
i zdarzenia
związane z pieniężnych
podstawowy m

Podział
działalności
Grupy
w rodzaje
rachunku
przepływów
pieniężnych
rodzajem działalności
jednostki
oraz inne
działalności,
nie zaliczone
do działalności
inwesty
cy jnej luboperacyjnej
f inansowej. zalicza się transakcje i zdarzenia związane z podstawowym rodzajem
Do działalności

Do działalności operacy jnej zalicza się transakcje i zdarzenia związane z podstawowy m

działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, nie zaliczone do działalności inwestycyjnej
lub finansowej.
zakup
rzeczowy ch akty wów trwały ch (środków trwały ch, inwesty cji
inwestylub
cy sprzedaż
jnej lub f inansowej.
Do
działalności
inwesty
cy jnej zalicza
się rodzaje
transakcje
i zdarzenia,
ch przedmiotem
jest
rodzajem
działalności
jednostki
oraz inne
działalności,
niektóry
zaliczone
do działalności

rozpoczęty
ch), wartości
niematerialny
ch,się
długoterminowy
ch inwesty cji
i krótkoterminowy
chjest zakup
Do działalności
inwestycyjnej
zalicza
transakcje i zdarzenia,
których
przedmiotem
Do
inwesty
cywy
jnej
zaliczaśrodków
się transakcje
i zdarzenia,
który ch przedmiotem
jest
aktydziałalności
wów f inansowy
ch (z
jątkiem
pieniężny
ch i ich ekwiwalentów)
oraz związane

lub sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych, inwestycji rozpoczętych), wartości
niematerialnych, długoterminowych inwestycji i krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem
rozpoczęty ch), wartości niematerialny ch, długoterminowy ch inwesty cji i krótkoterminowy ch
środków
pieniężnych
i ichzalicza
ekwiwalentów)
orazi związane
tymch
pieniężne
koszty
Do
działalności
f inansowej
się transakcje
zdarzenia, z
który
przedmiotem
jesti korzyści, z wyjątkiem
akty wów f inansowy ch (z wy jątkiem środków pieniężny ch i ich ekwiwalentów) oraz związane
dotyczącychjne
podatku
dochodowego.
pozaoperacy
pozy skiwanie
źródeł f inansowania lub ich spłata oraz związane z ty m
z
ty m pieniężne
koszty
i korzy
z wów
wy jątkiem
doty
czący chtrwały
podatku
zakup
lub sprzedaż
rzeczowy
chści,
akty
trwały ch
(środków
ch, dochodowego.
inwesty cji

z ty m pieniężne koszty i korzy ści, z wy jątkiem doty czący ch podatku dochodowego.

pieniężne koszty i korzy ści, z wy jątkiem doty czący ch podatku dochodowego. Wy stąpienie

Do działalności finansowej zalicza się transakcje i zdarzenia, których przedmiotem jest pozaoperacyjne

przepły wów pieniężny ch w działalności f inansowej powoduje zmiany rozmiarów i relacji

Do
działalności źródeł
f inansowej
zalicza sięlub
transakcje
i zdarzenia,
który chzprzedmiotem
jestkoszty i korzyści,
pozyskiwanie
finansowania
ich spłata
oraz związane
tym pieniężne
kapitału własnego i zadłużenia f inansowego.
pozaoperacy
jne
pozy
skiwanie
źródeł
f
inansowania
lub
ich
spłata
oraz
związane
z
ty
m
z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego. Wystąpienie przepływów pieniężnych
w działalności
pieniężne
koszty
i korzyzmiany
ści, z wy
jątkiem doty
czący kapitału
ch podatku
dochodowego.
Wy stąpienie
finansowej
powoduje
rozmiarów
i relacji
własnego
i zadłużenia
finansowego.

Przyczyny
występowania różnic pomiędzy bilansowymi
przepły wów pieniężny ch w działalności f inansowej powoduje zmiany rozmiarów i relacji
zmianami
niektórych
oraz zmianami wynikającymi
kapitału własnego i zadłużenia pozycji
f inansowego.
Przyczyny występowania
różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych
z rachunku przepływu środków pieniężnych
pozycji oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływu środków pieniężnych

Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi
Należności
zmianami
niektórych pozycji oraz zmianami
wynikającymi
w tysiącach złotych
31 grudnia 2008
31 grudnia 2007
z rachunku przepływu środków pieniężnych
(badane)
(badane)
Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i
krótkoterminowych netto
Należności

(18.871)

(262.459)

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

Zmiana stanu należności inwestycyjnych

(badane)
(5.987)

(badane)
7.214

Bilansowa
zmianaGrupy
stanuKapitałowej
należności długoterminowych i
Zmiana
struktury

-221
(18.871)

30.455
(262.459)

w tysiącach złotych

Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego

krótkoterminowych netto

Należności z tytułu dywidend

198.104

1.639

(31.201)

-

Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego

198.104

(31.201)

Zmiana stanu należności inwestycyjnych

(5.987)

7.214

Pozostałe

Zmiana stanu należności w rachunku przepływu środków

pieniężnych
Zmiana
struktury Grupy Kapitałowej

Należności z tytułu dywidend
Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne

Raport
Roczny
w tysiącach
złotych 2008

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótko-

(9.726)

3.258

164.938

(252.733)

1.639

-

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

2.911.347

1.228.886

-221

30.455
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Pozostałe
Zmiana stanu należności w rachunku przepływu środków
pieniężnych

Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne
w tysiącach złotych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za(9.726)
rok zakończony 31
grudnia 2008 roku
3.258
25. Informacja o strukturze środków pieniężnych
do sprawozdania
z przepływów
pieniężnych
164.938
(252.733)

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

2.911.347

1.228.886

Zmiana stanu kredytów i pożyczek krótkoi długoterminowych

(2.559.469)

(840.707)

Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych

(241.223)

(42.236)

(17.719)

(73.709)

213

1.233

12.377

(17.033)

(214.620)

(3.392)

-105

59

(109.199)

253.101

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

142.075

(881.880)

-

7.222

-390

(8.560)

141.685

(883.218)

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

(78.867)

(21.019)

11

-778

Zmiana stanu rezerw na podatek odroczony

144.378

15.220

Pozostałe

(30.011)

2.301

35.511

(4.276)

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoi długoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych

Zmiana struktury Grupy Kapitałowej
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego
Ujemna wycena instrumentów finansowych
Pozostałe
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych
biernych w rachunku przepływu środków pieniężnych

Zapasy
w tysiącach złotych

Bilansowa zmiana stanu zapasów
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej
Pozostałe
Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływu środków
pieniężnych

Rezerwy
w tysiącach złotych

Bilansowa zmiana stanu rezerw
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej

Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływu środków
pieniężnych
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25. Informacja o strukturze środków pieniężnych
do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Rozliczenia międzyokresowe czynne
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

(113.269)

(18.370)

157

258

Zmiana stanu aktywa na podatek odroczony

100.491

-325

Pozostałe

(32.262)

450

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych w
rachunku przepływów pieniężnych

(44.883)

(17.987)

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

(212.194)

152.608

73.443

(285.619)

-

(14.050)

(138.751)

(147.061)

Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej

Środki pieniężne
w tysiącach złotych

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Zmiana stanu oprocentowanych kredytów w rachunku bieżącym
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej
Zmiana stanu środków pieniężnych w rachunku przepływu
środków pieniężnych
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26. Kapitał podstawowy

26.
Kapitał
podstawowy
26. Kapitał
podstawowy
Na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku struktura kapitału
podstawowego Grupy LOTOS S.A. przedstawiała się następująco:

Ilość akcji

Ilość głosów

W artość
nominalna akcji
[w złotych]

7.878.030

7.878.030

7.878.030

6,93%

Nafta Polska S.A.

59.025.000

59.025.000

59.025.000

51,91%

Pozostali akcjonariusze

46.796.970

46.796.970

46.796.970

41,16%

113.700.000

113.700.000

113.700.000

100,00%

Skarb Państwa

Razem

Udział
w kapitale
podstawowym

Kapitał podstawowy składa się z 113.700.000 akcji zwy kły ch mający ch pełne pokry cie w
kapitale podstawowy m, o wartości nominalnej 1 złoty ch, które są równoważne
pojedy nczemu głosowi na walny m zgromadzeniu akcjonariuszy i posiadają prawo do
dy widendy .
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27. Dywidendy

27. Dywidendy
W dniu 30 czerwca 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę
w sprawie podziału wyniku za 2007 rok. Zgodnie z treścią uchwały zysk netto Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2007 roku w kwocie 745.084 tysięcy złotych podzielony został na:
●● kapitał zapasowy Spółki w kwocie 742.584 tysięcy złotych,
●● fundusz celowy Spółki na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych
w kwocie 2.500 tysięcy złotych.
W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka zaprezentowała podzielony wynik w pozycji
„Zyski zatrzymane”. Dodatkowo podział wyniku na fundusz celowy został ujęty jako koszt okresu 2008
roku i zaprezentowany w pozycji rezerwy krótkoterminowe.
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28. Zysk/(Strata) przypadający/(a) na jedną akcję

28. Zysk/(Strata) przypadający/(a)
na jedną akcję

28. Zysk/(Strata) przypadający/(a) na jedną akcję
za rok
zakończony
31 grudnia 2008

za rok
zakończony
31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

(453.906)

777.160

Średnioważona liczba akcji w tysiącach sztuk (B)

113.700

113.700

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

3,99

6,84

Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom jednostki
dominującej w tysiącach złotych (A)

Zy sk/(Strata) netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony /(a) poprzez podzielenie
zy sku/(straty ) netto za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w dany m okresie
sprawozdawczy m.
Grupa nie prezentuje rozwodnionego/(ej) zy sku/(straty ) na akcję, ponieważ nie wy stępują
instrumenty rozwadniające zy sk/(stratę) na akcję.
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29. Udziały mniejszości

29. Udziały mniejszości
29. Udziały mniejszości

za rok
zakończony 31
grudnia 2008

za rok
zakończony 31
grudnia 2007

(badane)

(badane)

334.691

306.416

63.973

36.987

(169)

(119)

Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne

(2.578)

(8.593)

Na koniec okresu

395.917

334.691

w tysiącach złotych

Na początek okresu
Udział w wyniku jednostek zależnych
Zmiany w strukturze udziałowców w jednostkach zależnych
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30. Oprocentowane kredyty i pożyczki

30. Oprocentowane kredyty i pożyczki
30. Oprocentowane kredyty i pożyczki
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

3.879.749

1.333.917

39.856

26.219

3.919.605

1.360.136

część długoterminowa

3.412.245

842.943

część krótkoterminowa

507.360

517.193

Kredyty bankowe
Pożyczki
Razem
w tym:

Podział kredytów i pożyczek
według instytucji udzielających finansowania
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Kredyt Bank S.A.

32.987

38.987

Pekao S.A.

22.676

26.925

NFOŚiGW

34.856

21.969

6.000

8.000

Konsorcjum banków (1)*

1.184.720

486.379

Konsorcjum banków (2)**

1.434.195

-

Konsorcjum banków (3)***

479.576

-

Konsorcjum banków (5)*****

217.235

260.683

3.412.245

842.943

6.000

6.000

Pekao S.A.

73.955

235.560

ING Bank Śląski S.A.

24.304

42.199

PKO BP S.A.

18.978

24.600

5.000

4.250

-

72.341

2.081

4.000

Bank Zachodni WBK S.A.

-

2.101

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

-

62.040

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

-

553

Bank BPH S.A.

-

20.044

Część długoterminowa

Raiffeisen Bank Polska

Razem część długoterminowa
Część krótkoterminowa
Kredyt Bank S.A.

NFOŚiGW
Bank Millennium S.A.
Raiffeisen Bank Polska S.A.
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30. Oprocentowane kredyty i pożyczki

BRE Bank S.A.

19.363

-

Konsorcjum banków (1)*

11.557

-

Konsorcjum banków (2)**

11.629

-

Konsorcjum banków (3)***

3.748

-

Konsorcjum banków (4)****

287.247

-

Konsorcjum banków (5)*****

43.498

43.505

507.360

517.193

3.919.605

1.360.136

Razem część krótkoterminowa
Razem

*Konsorcjum
banków (1): Pekao S.A., PKO BP S.A., BRE Bank S.A., Rabobank Polska S.A.
*Konsorcjum banków (1): Pekao S.A., PKO BP S.A., BRE Bank S.A., Rabobank Polska S.A.
**Konsorcjumbanków
banków(2):
(2): Banco
Banco Bilbao
Bilbao Vizcaya
S.A.,
Bank
of of
Tokyo-Mitsubishi
UFJUFJ
(Holland)
N.V.,
**Konsorcjum
VizcayaArgentaria
Argentaria
S.A.,
Bank
Tokyo-Mitsubishi
(Holland)
Pekao
S.A.,
BNP
Paribas
S.A.,
Caja
de
Ahorros
y
Monte
de
Piedad
de
Madrid,
Calyon,
DnB
Nor
Bank
ASA,
N.V., Pekao S.A., BNP Paribas S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Calyon, DnB Nor DnB Nor
Polska
S.A.,
Bank S.A./N.V.,
INGBank
Bank S.A./N.V.,
Śląski S.A.,ING
KBC
Finance
Ireland,
Bank S.A.,
Nordea Bank AB,
Bank
ASA,
DnBFortis
Nor Polska
S.A., Fortis
Bank
Śląski
S.A.,Kredyt
KBC Finance
Ireland,
PKO
BP
S.A.,
The
Royal
Bank
of
Scotland
plc,
Société
Générale
S.A.,
Bank
Zachodni
WBK
S.A.,
Rabobank
Kredyt Bank S.A., Nordea Bank AB, PKO BP S.A., The Royal Bank of Scotland plc, Société Générale Polska
S.A.,
Bank
Gospodarki
Żywnościowej
S.A., Polska
Sumitomo
Mitsui
Banking
Corporation
Europe Limited
S.A.,
Bank
Zachodni
WBK
S.A., Rabobank
S.A.,
Bank
Gospodarki
Żywnościowej
S.A., Sumitomo
***Konsorcjum
banków
(3):
Banco
Bilbao
Vizcaya
Argentaria
S.A.,
BNP
Paribas
S.A.,
Fortis
Bank
S.A./N.V.
Mitsui Banking Corporation Europe Limited
****Konsorcjum banków (4): Pekao S.A., PKO BP S.A., BNP Paribas S.A., ING Bank Śląski S.A., Nordea Bank

***Konsorcjum
banków (3): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas S.A.,
Polska S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Fortis
Bank
S.A./N.V.
*****Konsorcjum banków (5): Pekao S.A., PKO BP S.A.

****Konsorcjum banków (4): Pekao S.A., PKO BP S.A., BNP Paribas S.A., ING Bank Śląski S.A.,

Podpisanie
y S.A.,
kredytow
ej pomiędzy
Grupą
LOTOS
S.A. Żywnościowej S.A.
Nordea Bankumow
Polska
Rabobank
Polska S.A.,
Bank
Gospodarki
a konsorcjum banków oraz zaw arcie umów zastaw niczych jako
*****Konsorcjum banków
Pekao S.A.,
PKO BP S.A.
zabezpieczenie
umow y(5):
kredytow
ej (Konsorcjum
banków (1))

W
dniu 20 grudnia
2007 roku
Grupa LOTOSpomiędzy
S.A. oraz konsorcjum
skład
Podpisanie
umowy
kredytowej
Grupą czterech
LOTOSbanków,
S.A. awkonsorcjum
którego
wchodzą:
POLSKA
KASA zastawniczych
OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie,
PKO BP S.A.
banków
oraz BANK
zawarcie
umów
jako
zabezpieczenie
umowy
zkredytowej
siedzibą w Warszawie,
BRE BANK
S.A. z siedzibą
(Konsorcjum
banków
(1)) w Warszawie oraz RABOBANK POLSKA
S.A. z siedzibą w Warszawie, podpisały umowę kredy tową. Przedmiotem zawartej umowy

W dniu 20 grudnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum czterech banków, w skład którego
jest czteroletni kredy t odnawialny na łączną kwotę 400.000 ty sięcy USD (1.004.600
wchodzą:
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie, PKO BP S.A. z siedzibą
ty sięcy złoty ch według kursów średnich NBP z dnia 19 grudnia 2007 roku) przeznaczony na
w
Warszawie, BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie oraz RABOBANK POLSKA S.A. z siedzibą
ref inansowanie i f inansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A. Opisy wana umowa by ła
w
Warszawie,
podpisały
umowę
kredytową.działalności
Przedmiotem
zawartej
czteroletni kredyt
pierwszy
m elementem
strategii
f inansowania
Grupy
LOTOSumowy
S.A. najest
najbliższe
odnawialny
nazłączną
kwotę
400.000
(1.004.600
tysięcy
złotych
według kursów średnich
lata, związanej
realizacją
Programu
10+.tysięcy
ZapisyUSD
umowy
przewidują
możliwość
przedłużenia
NBP
z
dnia
19
grudnia
2007
roku)
przeznaczony
na
refinansowanie
i
finansowanie
zapasów Grupy
przez strony okresu kredy towania o dodatkowy rok. Podstawowy m zabezpieczeniem
LOTOS
S.A.kredy
Opisywana
umowa
była pierwszym
elementem
strategii
udzielonego
tu jest umowa
zastawu
rejestrowego
na zapasach
Grupyfinansowania
LOTOS S.A. działalności Grupy
LOTOS
S.A.
na
najbliższe
lata,
związanej
z
realizacją
Programu
10+.
Zapisy
umowy
(wraz z powiązany mi cesjami praw wy nikający ch z umów na przechowy wanie zapasów
orazprzewidują
możliwość
przedłużenia
strony zastawu
okresu kredytowania
o dodatkowy
rok.
umów
ubezpieczeniowy
ch)przez
oraz umowa
na wierzy telnościach
pieniężny
ch Podstawowym
zabezpieczeniem
udzielonego
kredytu
jest
umowa
zastawu
rejestrowego
na
wy nikający ch z umowy na prowadzenie rachunków bankowy ch Grupy LOTOS S.A.zapasach Grupy
LOTOS S.A.
(wrazższą
z powiązanymi
praw
wynikających z umów
na przechowywanie
zapasów
związany
ch z powy
umową kredycesjami
tową (wraz
z pełnomocnictwem
do dy sponowania
ty mi
oraz
umów
ubezpieczeniowych)
oraz
umowa
zastawu
na
wierzytelnościach
pieniężnych
wynikających
rachunkami). Pozostałe warunki umowy jak również zapisy doty czące kar nie odbiegają od
z umowy na
prowadzenie
rachunków
warunków
powszechnie
stosowany
ch dlabankowych
danego ty puGrupy
umów.LOTOS S.A. związanych z powyższą umową
kredytową (wraz z pełnomocnictwem do dysponowania tymi rachunkami). Pozostałe warunki umowy jak
W
dniu 20
grudnia
2007 rokukar
w związku
z wy żejod
opisaną
umową
kredy tową zostały
zawarte dla danego typu
również
zapisy
dotyczące
nie odbiegają
warunków
powszechnie
stosowanych
dwie
umowy
zastawu
rejestrowego
celem
zabezpieczenia
zaciągnięty
ch
przez
Grupę
LOTOS
umów.
S.A. zobowiązań. Zgodnie z zawarty mi umowami zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz

W dniu 20 grudnia 2007 roku w związku z wyżej opisaną umową kredytową zostały zawarte dwie umowy
zastawu rejestrowego celem zabezpieczenia zaciągniętych przez Grupę LOTOS S.A. zobowiązań.
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Zgodnie z zawartymi umowami zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz banków udzielających kredytu
obejmuje zapasy Grupy LOTOS S.A. oraz wierzytelności pieniężne wynikające z umowy na prowadzenie
rachunków bankowych Grupy LOTOS S.A. związanych z powyższą umową kredytową.
Do dnia 31 grudnia 2008 roku Spółka zaciągnęła zobowiązanie z tytułu wyżej opisanej umowy kredytowej
na łączną kwotę 400 milionów USD.

Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i grupą instytucji
finansowych oraz związanych z umową kredytową umów zabezpieczeń
(Konsorcjum banków (2),(3),(4))
W dniu 27 czerwca 2008 roku Grupa LOTOS S.A. oraz następujące instytucje: Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., London Branch, Banco Bilbao VizcayaArgentaria
S.A., Milan Branch, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ (Holland) N.V., BNP Paribas S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid, Zweigniederlassung Wien, Calyon, DnB Nor Bank ASA, Fortis Bank
S.A./N.V.,Fortis Bank S.A./N.V., - Succursale in Italia, ING Bank N.V. / ING Bank Śląski S.A., KBC Bank
N.V., Dublin Branch / Kredyt Bank S.A., Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank Polska S.A. / Nordea
Bank AB (Publ), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Rabobank Polska S.A. /
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, ”Societe
Generale” S.A. Oddział w Polsce, Société Générale S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe
Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. i The Royal Bank of Scotland Plc, podpisały umowę
kredytową na finansowanie realizacji Programu 10+ oraz kapitału obrotowego Grupy LOTOS S.A.
Agentem kredytu został bank Calyon, natomiast agentem zabezpieczeń został bank ”Societe Generale”
S.A. Oddział w Polsce.
Jednocześnie, w ramach powyższej umowy kredytowej, Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę
uzupełniającą (tzw. „sub-agreement”) w związku z transzą kredytu gwarantowaną przez SACE S.p.A.
●● Servizi Assicurativi del Commercio Estero, której stronami są: BNP Paribas S.A.,
Fortis Bank S.A./N.V.,
●●

Succursale in Italia, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.,
Milan oraz SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero.

Powyższa umowa wraz z umową kredytową na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS
S.A. z dnia 20 grudnia 2007 roku, opisana powyżej, zabezpiecza potrzeby dotyczące finansowania
zewnętrznego.
Przedmiotem zawartej umowy jest długoterminowy kredyt na łączną kwotę 1.750.000 tysięcy USD
(tj. 3.739.050 tysięcy złotych według kursów średnich NBP z dnia 27 czerwca 2008 roku), na którą składa
się kredyt inwestycyjny w kwocie 975.000 tysięcy USD (tj. 2.083.185 tysięcy złotych według kursów
średnich NBP z dnia 27 czerwca 2008 roku) (Konsorcjum banków (2)), kredyt obrotowy w kwocie 200.000
tysięcy USD (tj. 427.320 tysięcy złotych według kursów średnich NBP z dnia 27 czerwca 2008 roku)
(Konsorcjum banków (4)), kredyt inwestycyjny gwarantowany przez SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del
Commercio Estero w kwocie 425.000 tysięcy USD (tj. 908.055 tysięcy złotych według kursów średnich
NBP z dnia 27 czerwca 2008 roku) (Konsorcjum banków (3)) oraz kredyt rezerwowy w kwocie 150.000
tysięcy USD (tj. 320.490 tysięcy złotych według kursów średnich NBP z dnia 27 czerwca 2008 roku)
(Konsorcjum banków (2)). Termin spłaty kredytu przypada nie później niż w dniu upływu okresu 12 lat
i sześciu miesięcy po dacie pierwszej płatności odsetek. Pozostałe warunki umowy kredytowej, w tym
zabezpieczenia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
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Podstawowymi zabezpieczeniami udzielonego kredytu są:
1. Hipoteka o najwyższym pierwszeństwie na przysługującym Grupie LOTOS S.A. prawie własności
lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności
przez istniejącą i rozbudowaną rafinerię w Gdańsku.
2. Umowa zastawu rejestrowego na zespołach ruchomości, istniejących i przyszłych – powstałych
w okresie realizacji Programu 10+, stanowiących własność Grupy LOTOS S.A. i wchodzących
w skład lub ściśle związanych z rafinerią w Gdańsku, bądź objętych finansowaniem w ramach
w/w umowy kredytowej, służących do prowadzenia procesu produkcyjnego, przechowywania
i dystrybucji produktów ropopochodnych i ropy naftowej wraz z infrastrukturą i urządzeniami
dodatkowymi niezbędnymi do ich działania, a w szczególności na ruchomościach wchodzących
w skład instalacji produkcji podstawowej, instalacji produkcji pomocniczej, urządzeń służących
do komponowania produktów, urządzeń ładunkowych, rurociągów transportowych, zbiorników
magazynowych, elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków, ujęcia wody, instalacji: wodnej,
elektrycznej, pary technologicznej i sprężonego powietrza.
3. Umowa zastawów finansowych i rejestrowych na wierzytelnościach przysługujących Grupie
LOTOS S.A. z tytułu umów rachunków bankowych zawartych w związku z finansowaniem
Programu 10+, przy czym umowa zastawów nie obejmuje wierzytelności z tytułu pozostałych
umów rachunków bankowych Grupy LOTOS S.A.
4. Umowy cesji praw i wierzytelności przysługujących Grupie LOTOS S.A. z tytułu: umów związanych
z realizacją Programu 10+, umów o zarządzanie Programem 10+, umów hedgingowych, umów
licencyjnych, dokumentów ubezpieczeniowych (dotyczących gdańskiej rafinerii oraz Programu
10+), a także umów sprzedaży, zawartych przez Grupę LOTOS S.A. ze spółkami zależnymi, jeżeli
ich wartość przekracza kwotę 10.000 tysięcy złotych rocznie.
Dokumenty ustanawiające powyższe zabezpieczenia na rzecz banku „Societe Generale” S.A. Oddział
w Warszawie (agenta zabezpieczeń) zostały podpisane łącznie z powyższą umową kredytową.
Nie występują powiązania pomiędzy Grupą LOTOS S.A. lub osobami zarządzającymi tą spółką,
a bankami lub osobami nimi zarządzającymi, na rzecz których ustanowiono zabezpieczenia.
Wartość aktywów Grupy LOTOS S.A. które zostały obciążone powyższymi zastawami oraz hipoteką nie
przekracza kwoty 2.195.551 tysięcy złotych, według wartości księgowej na dzień 31 maja 2008 roku,
a najwyższa kwota zabezpieczenia wyżej wymienionymi zastawami oraz hipoteką wynosi 2.625.000
tysięcy USD (tj. 5.608.575 tysięcy złotych według kursów średnich NBP z dnia 27 czerwca 2008 roku).
W dniu 3 lipca 2008 roku Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (działającego pod
nazwą Rabobank Nederlands) przystąpił do umowy zawartej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą
instytucji finansowych oraz do umowy kredytowej na finansowanie realizacji Programu 10+ i kapitału
obrotowego Grupy LOTOS S.A. oraz umów zabezpieczeń.
W dniu 1 września 2008 roku do umowy kredytowej przystąpił Bank DnB NORD Polska S.A.
W dniu 5 września 2008 roku zastaw rejestrowy na majątku Grupy LOTOS S.A. (tj. zespołach
ruchomości, istniejących i przyszłych – powstałych w okresie realizacji Programu 10+, stanowiących
własność Grupy LOTOS S.A. i wchodzących w skład lub ściśle związanych z rafinerią w Gdańsku, bądź
objętych finansowaniem w ramach umowy kredytowej na sfinansowanie Programu 10+, służących do
prowadzenia procesu produkcyjnego, przechowywania i dystrybucji produktów ropopochodnych i ropy
naftowej wraz z infrastrukturą i urządzeniami dodatkowymi niezbędnymi do ich działania,
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a w szczególności na ruchomościach wchodzących w skład instalacji produkcji podstawowej, instalacji
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Spółki na kapitał obrotowy. Do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupa LOTOS S.A. korzystała z umowy kredytowej zgodnie ze swoimi potrzebami.

kredy towej zgodnie ze swoimi potrzebami.

Kredyty
pożyczki wwpodziale
podzialena
nawaluty
walutywedług
wedługterminu
terminupłatności
płatności
Kredyty bankowe
bankowe ii pożyczki
na
31 grudnia
grudnia 2008
2008 roku
roku
na dzień
dzień 31
Kredyty
zaciągnięte w
EUR

Kredyty
zaciągnięte w
USD

Kredyty
zaciągnięte w
PLN

Razem

2009

10.557

66.762

430.041

507.360

2010

2.459

6.770

61.279

70.508

2011

2.459

1.234.290

57.979

1.294.728

2012

2.459

107.363

57.979

167.801

2013

2.459

109.085

55.479

167.023

w tysiącach złotych

W powyższej tabeli kredyty i pożyczki zostały zaprezentowane według daty spłaty.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku efektywna stopa procentowa kredytów kształtuje się na średnim poziomie
około 3,40 % (31 grudnia 2007: 5,56%).
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Informacje na temat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiały się następująco:
Informacje na temat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 roku

Nazwa
(firma)
banku/
jednostki ze
wskazaniem
formy
prawnej

Kwota kredytu /
pożyczki pozostała
do spłaty
Kwota kredytu /
(część
pożyczki wg umowy
krótkoterminowa)
PLN
Siedziba (tysiące)

Waluta
PLN
Waluta
(tysiące) (tysiące) (tysiące)

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

Waluta
(tysiące)

Warunki
finansowe
(warunki
Termin spłaty
oprocentowania,
Krótkoter- Długoter- sposób płacenia
minowej
minowej
odsetek, inne)

PKO BP
S.A.

Warszawa

133.941

-

215

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

ING Bank
Śląski S.A.

Warszawa

-

40.000
USD lub
równowartość

82

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

Konsorcjum
banków (1)

-

-

400.000
USD

11.557

-

WIBOR 1M +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

-

WIBOR 1M +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

3.768
1.184.720
USD

oparte o 3M lub
6M LIBOR USD
w zależności od
400.000
wybranego w
15.03.2009 20.12.2011
USD
danym momencie
okresu
odsetkowego +
marża bankowa

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

3.926
1.434.195
USD

oparte o 1M, 3M
lub 6M LIBOR
USD w
zależności od
484.231
15.03.2009 15.01.2021
wybranego w
USD
danym momencie
okresu
odsetkowego +
marża bankowa
161.920
15.03.2009 15.01.2021
USD

Konsorcjum
banków (2)

-

-

1.125.000
USD

11.629

Konsorcjum
banków (3)

-

-

425.000
USD

3.748

1.266
USD

479.576

246.093

-

-

-

WIBOR 3M +
marża bankowa

8.096

1.940
EUR

-

-

EURIBOR 3M +
marża bankowa

Konsorcjum
banków (4)

-

-

Zabezpieczenia

200.000
USD lub
równowartość

Kredyt w
rachunku
bieżącym
33.058

11.161
USD

-

oprocentowanie
stałe

LIBOR 3M
USD + marża
bankowa

-

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

Konsorcjum
banków (5)

Warszawa

340.000

-

43.498

-

217.235

- 31.12.2009 31.12.2014

WIBOR 1M +
marża bankowa

hipoteka

Kredyt Bank
S.A.

Warszawa

60.000

-

6.000

-

32.987

- 31.12.2009 30.06.2015

WIBOR 1M +
marża bankowa

hipoteka

PKO BP
S.A.

Warszawa

25.000

-

13.680

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

WIBOR 1M +
marża bankowa

brak

Pekao S.A.

Warszawa

30.000

-

5.678

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

WIBOR 1M +
marża bankowa

pełnomocnictwo
do rachunku

WIBOR 1M +
marża bankowa

pełnomocnictwo
do rachunku,
poddanie się
egzekucji,
hipoteka
kaucyjna

Raiffeisen
Bank Polska
S.A.

Rzeszów

10.000

-

2.081

-

6.000

- 31.12.2009 28.12.2012

Pekao S.A.

Warszawa

15.000

-

9.605

-

-

- 30.06.2009

-

WIBOR 1M +
marża bankowa

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

Pekao S.A.

Warszawa

20.000

-

19.404

-

-

-

Kredyt w
rachunku

-

WIBOR 1M +
marża bankowa

pełnomocnictwo
do rachunku
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PKO BP
S.A.

Warszawa

25.000

-

13.680

-

-

Pekao S.A.

Warszawa

30.000

-

5.678

-

-

Rzeszów

10.000

-

2.081

-

6.000

Raiffeisen
Bank Polska
S.A.

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

WIBOR 1M +
marża bankowa

brak

Kredyt w
WIBOR 1M +
pełnomocnictwo
Skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
rachunku
bankowa
rachunku
bieżącym
za rok
zakończony 31marża
grudnia
2008doroku
pełnomocnictwo
30. Oprocentowane kredyty i pożyczki
- 31.12.2009 28.12.2012

WIBOR 1M +
marża bankowa

do rachunku,
poddanie się
egzekucji,
hipoteka
kaucyjna

Pekao S.A.

Warszawa

15.000

-

9.605

-

-

- 30.06.2009

-

WIBOR 1M +
marża bankowa

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

Pekao S.A.

Warszawa

20.000

-

19.404

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

WIBOR 1M +
marża bankowa

pełnomocnictwo
do rachunku

ING Bank
Śląski S.A.

Katowice

23.500

-

21.506

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

WIBOR 1M +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

BRE Bank
S.A.

Warszawa

30.000

-

19.363

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

WIBOR O/N +
weksel in blanco
marża bankowa

ING Bank
Śląski S.A.

Katowice

6.000

-

856

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

WIBOR 1M +
marża bankowa

hipoteka, cesja
wierzytelności

PKO BP
S.A.

Warszawa

9.000

-

5.083

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

WIBOR 1M +
marża bankowa

hipoteka, cesja
wierzytelności,
weksle, zastaw
na zapasach

NFOŚiGW

Warszawa

15.000

-

3.000

-

3.300

- 30.09.2009 30.09.2010

0,5 stopy
redyskontowej
weksli

poręczenie,
weksel

Pekao S.A.

Kraków

26.837

7.060
EUR

2.461

590
EUR

14.754

3.536
31.10.2009 31.10.2015
EUR

EURIBOR 1M +
marża bankowa

hipoteka

Pekao S.A.

Kraków

30.000

-

30.005

-

-

-

WIBOR 1M +
marża bankowa

hipoteka

Pekao S.A.

Kraków

44.754

-

32

-

192

- 31.10.2009 31.10.2015

WIBOR 1M +
marża bankowa

hipoteka

NFOŚiGW

Warszawa

35.000

-

2.000

-

31.556

- 31.12.2009 20.12.2014

0,8 stopy
redyskontowej
weksli

gwarancja
bankowa,
weksel

ING Bank
Śląski S.A.

Katowice

2.000

-

1.860

-

-

-

WIBOR 1M +
marża bankowa

hipoteka

Pekao S.A.

Warszawa

56.409

14.800
USD

6.770

2.286
USD

7.730

2.610
31.12.2009 28.02.2011
USD

LIBOR 1M USD
+ marża
bankowa

hipoteka

507.360

- 30.06.2009

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

22.407
1.048.761
3.412.245
USD
USD

RAZEM
-

2.530
EUR

-

3.536
EUR

Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek mieszczą się w przedziale 0,13% - 1,90%.
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Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2008 - wydruk stron

Informacje na temat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiały się następująco:

Informacje na temat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2007 roku

Nazwa
(firma)
banku/
jednostki ze
wskazaniem
formy
prawnej

Kwota kredytu / pożyczki
wg umowy
Siedziba

PLN
(tysiące)

Waluta
(tysiące)

Kwota kredytu /
pożyczki pozostała
do spłaty
(część
krótkoterminowa)

Kwota kredytu /
pożyczki pozostała
do spłaty
(część
długoterminowa)

PLN
Waluta
(tysiące) (tysiące)

PLN
(tysiące)

Bank
Millennium
S.A.

Warszawa

120.000

-

72.341

-

-

PKO BP S.A.

Warszawa

234.000

-

16.705

-

ING Bank
Śląski S.A.

Warszawa

-

-

-

ING Bank
Śląski S.A.

Warszawa

40.000
USD lub
równowartość

ING Bank
Śląski S.A.

Warszawa

Bank
Handlowy w
Warszawie
S.A.

Waluta
(tysiące)

Warunki
finansowe
(warunki
Termin spłaty
oprocentowania,
Krótkoter- Długoter- sposób płacenia
minowej minowej
odsetek, inne)

Zabezpieczenia

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

-

-

-

1M WIBOR +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

-

1M LIBOR + marża
bankowa

poddanie się
egzekucji

Kredyt w
rachunku
bieżącym

1.741

715
USD

-

-

-

14.647

4.089
EUR

-

-

-

1M EURIBOR +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

Warszawa

-

586

-

-

-

-

T/N WIBOR +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

Bank
Handlowy w
Warszawie
S.A.

Warszawa

-

60.844

24.987
USD

-

-

-

SW LIBOR +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

Bank
Handlowy w
Warszawie
S.A.

Warszawa

-

610

170
EUR

-

-

-

SW EURIBOR +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

Bank BPH
S.A.

Warszawa

20.000

-

20.044

-

-

-

-

O/N WIBOR +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

Bank BPH
S.A.

Warszawa

lub
równowartość

-

-

-

-

-

-

1M LIBOR + marża
bankowa

poddanie się
egzekucji

BZ WBK S.A.

Warszawa

30.000

-

2.101

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

Bank Pekao
S.A.

Warszawa

300.000

-

188.961

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

oparte o 3M lub 6M
LIBOR USD w
zależności od
wybranego w
15.03.2008 20.12.2011
danym momencie
okresu
odsetkowego +
marża bankowa

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

40.000
USD lub
równowartość

Kredyt w
rachunku
bieżącym

Kredyt w
rachunku
bieżącym

Konsorcjum
banków (1)

-

-

400.000
USD

-

-

486.379

199.745
USD

Kredyt Bank
S.A.

Warszawa

60.000

-

6.000

-

38.987

-

31.12.2008 30.06.2015

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka

Konsorcjum
banków (5)

Warszawa

340.000

-

43.505

-

260.683

-

31.12.2008 31.12.2014

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka

Bank Pekao
S.A.

Warszawa

14.349

-

3.423

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

pełnomocnictwo
do rachunku

Bank Pekao
S.A.

Warszawa

8.687

-

8.687

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji,
pełnomocnictwo
do rachunku

Raiffeisen
Bank Polska
S.A.

o/Rzeszów

10.000

-

2.000

-

8.000

-

31.01.2008 28.12.2012

1M WIBOR +
marża bankowa

pełnomocnictwo
do rachunku,
hipoteka kaucyjna
przelew
wierzytelności,
zastaw rejestrowy
na zapasach ,
cesja

Raiffeisen
Bank Polska
S.A.
Bank
Gospodarki
Żywnościowej
S.A.
Bank Pekao

o/Rzeszów

10.000

-

2.000

-

-

-

31.01.2008

-

1M WIBOR +
marża bankowa

Kraków

2.641

-

553

-

-

-

30.09.2008

-

1M WIBOR +
marża bankowa

zastaw rejestrowy
na majątku
trwałym

20.000

-

18.381

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

pełnomocnictwo
do rachunku

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

S.A.
Raport
Roczny 2008
ING Bank
Śląski S.A.

Warszawa

Kraków

10.000

-

9.797

-

-

Kredyt w
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Konsorcjum
banków (5)

Warszawa

340.000

-

43.505

-

260.683

Bank Pekao
S.A.

Warszawa

14.349

-

3.423

-

-

Bank Pekao
S.A.

Warszawa

8.687

-

8.687

-

-

Raiffeisen
Bank Polska
S.A.

o/Rzeszów

Raiffeisen
Bank Polska
S.A.

-

31.12.2008 31.12.2014
Kredyt w

-

2.000

-

8.000

hipoteka

rachunku
Skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
marża bankowa
do rachunku
bieżącym
za rok zakończony 31 grudnia 2008poddanie
roku się
Kredyt w
1M WIBOR +i pożyczki
egzekucji,
30.
Oprocentowane
kredyty
rachunku
bieżącym

10.000

1M WIBOR +
marża bankowa

-

1M WIBOR +

pełnomocnictwo

marża bankowa

pełnomocnictwo
do rachunku

31.01.2008 28.12.2012

1M WIBOR +
marża bankowa

pełnomocnictwo
do rachunku,
hipoteka kaucyjna
przelew
wierzytelności,
zastaw rejestrowy
na zapasach ,
cesja

o/Rzeszów

10.000

-

2.000

-

-

-

31.01.2008

-

1M WIBOR +
marża bankowa

Kraków

2.641

-

553

-

-

-

30.09.2008

-

1M WIBOR +
marża bankowa

zastaw rejestrowy
na majątku
trwałym

Warszawa

20.000

-

18.381

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

pełnomocnictwo
do rachunku

Kraków

10.000

-

9.797

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

Bank Pekao
S.A.

Warszawa

5.000

-

4.684

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

cesja
wierzytelności

Bank Pekao
S.A.

Warszawa

430

-

430

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

poddanie się
egzekucji

ING Bank
Śląski S.A.

Warszawa

30.000

-

16.014

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka, cesja
wierzytelności

PKO BP S.A.

Warszawa

9.000

-

7.895

-

-

-

Kredyt w
rachunku
bieżącym

-

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka, zastaw,
weksle, cesja

NFOŚiGW

Warszawa

15.000

-

3.000

-

6.300

-

30.09.2008 30.09.2010

0,5 stopy
redyskontowej

poręczenie

Bank Pekao
S.A.

Kraków

25.289

7.060
EUR

2

1
EUR

14.777

4.125
EUR

31.03.2008 31.12.2015

1M EUIBOR +
marża bankowa

hipoteka zwykła
na nieruchomości

Bank Pekao
S.A.

Kraków

20.000

-

5.426

-

-

-

30.09.2008

-

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka kaucyjna
na nieruchomości

Bank Pekao
S.A.

Kraków

44.754

-

-

-

225

- 31.12.2015

1M WIBOR +
marża bankowa

hipoteka zwykła
na nieruchomości

NFOŚiGW

Warszawa

35.000

-

1.250

-

15.669

-

01.10.2008 20.12.2014

0,8 stopy
redyskontowej

gwarancja
bankowa, weksle
własne

Bank Pekao
S.A.

Warszawa

56.409

14.800
USD

5.566

2.256
USD

11.923

4.895
USD

31.12.2008 28.02.2011

1M LIBOR + marża
bankowa

zastaw na
rzeczowych
aktywach trwałych

517.193

27.958
USD

842.943

204.640
USD

-

4.260
EUR

-

4.125
EUR

Bank
Gospodarki
Żywnościowej
S.A.
Bank Pekao
S.A.
ING Bank
Śląski S.A.

RAZEM

Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek mieszczą się w przedziale 0,07% - 2,30%.
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Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2008 - wydruk stron

Poniżej zostały zaprezentowane kontraktowe terminy zapadalności zobowiązań finansowych według
stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Kontraktowe terminy zapadalności zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku

Nota

Wartość
bilansowa

Kontraktowe
przepływy
pieniężne

Do 6
miesięcy

6 - 12
miesięcy

1 - 2 lata

2 - 5 lat

Powyżej 5 lat

Zobowiązania finansowe
nie będące pochodnymi
instrumentami
finansowymi:

32

5.181.875

5.181.875

1.717.645

46.215

73.500

1.632.330

1.712.185

Zabezpieczone kredyty
bankowe (poza
kredytami w rachunku
bieżącym)

30

3.544.631

3.544.631

89.820

42.566

70.508

1.629.552

1.712.185

Bankowe kredyty w
rachunku bieżącym

30

374.974

374.974

373.114

1.860

-

-

-

Zobowiązania z tytułu
leasingu finansowego

32

1.415

1.415

165

396

799

55

-

Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

33

1.260.855

1.260.855

1.254.546

1.393

2.193

2.723

-

Zobowiązania finansowe
– pochodne instrumenty
finansowe

32

218.526

218.526

218.526

-

-

-

5.400.401

5.400.401

1.936.171

46.215

73.500

1.632.330

w tysiącach złotych

Razem

1.712.185

Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2008 - wydruk stron

Poniżej zostały
zaprezentowane
kontraktowe
terminy
zobowiązań
Kontraktowe
terminy
zapadalności zobowiązań
finansowych
wedługzapadalności
stanu na dzień 31
grudnia 2007 finansowych
roku

według

stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku:

Nota

Wartość
bilansowa

Kontraktowe
przepływy
pieniężne

Do 6
miesięcy

6 - 12
miesięcy

1 - 2 lata

2 - 5 lat

Powyżej
5 lat

Zobowiązania finansowe nie
będące pochodnymi
instrumentami finansowymi:

32

2.580.463

2.580.463

1.689.259

47.632

66.479

674.884

102.209

Zabezpieczone kredyty
bankowe(poza kredytami w
rachunku bieżącym)

30

912.245

912.245

24.752

44.550

65.850

674.884

102.209

Bankowe kredyty w rachunku
bieżącym

30

447.891

447.891

447.891

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego

32

1.628

1.628

-

999

629

-

-

Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe
zobowiązania

33

1.222.473

1.222.473

1.216.616

2.083

1.546

1.337

891

Zobowiązania finansowe –
pochodne instrumenty
finansowe

32

3.906

3.906

3.906

-

-

-

-

2.588.143

2.588.143

1.693.165

47.632

68.025

676.221

103.100

w tysiącach złotych

Razem
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31. Rezerwy

31.Rezerwy
Rezerwy
31.
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Rezerwa na rekultywacje

33.795

33.795

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

82.587

60.295

122.019

89.801

29.502

24.703

267.903

208.594

Rezerwa na rekultywacje

4.988

5.210

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

9.505

8.888

Rezerwa na Morskie Kopalnie Ropy

2.400

2.400

Pozostałe rezerwy

63.577

57.770

Razem rezerwy krótkoterminowe

80.470

74.268

348.373

282.862

Rezerwy długoterminowe

Rezerwa na Morskie Kopalnie Ropy
Pozostałe rezerwy
Razem rezerwy długoterminowe
Rezerwy krótkoterminowe

Razem

Kalkulacjarezerw
rezerw
świadczenia
pracownicze
została
dokonana
w oparciu
o następujące założenia:
Kalkulacja
nana
świadczenia
pracownicze
została
dokonana
w oparciu
o następujące
założenia:

przyjęto długookresową roczną stopę wzrostu wynagrodzeń na poziomie 5% (31 grudnia 2007:
przyjęto długookresową
stopę
wzrostu wynagrodzeń
wynagrodzeń na poziomie
5% (31 grudnia
2007:
długookresowa
rocznaroczną
stopa
wzrostu
na poziomie
6%; dla
lat następnych 3,3%),
długookresowa roczna stopa wzrostu wynagrodzeń na poziomie 6%; dla lat następnych 3,3%),

do dyskontowania
przyszłych
świadczeń
przyjęto
stopę
dyskontową
do dyskontowania przyszłych
wypłat wypłat
świadczeń
przyjęto stopę
dyskontową
w wysokości
5,5%, tj. naw wysokości 5,5%, tj.
na poziomie
rentowności
najbezpieczniejszych
długoterminowych
papierów
wartościowych notowanych
poziomie rentowności najbezpieczniejszych długoterminowych papierów wartościowych notowanych
na polskim
kapitałowym,
stanu
na dzień
wyceny
(31 grudnia 2007: 6%),
na polskimrynku
rynku kapitałowym,
według według
stanu na dzień
wyceny
(31 grudnia
2007: 6%),
prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących
prawdopodobieństwo
odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących
rotacji zatrudnienia w Grupie oraz danych statystycznych dotyczących odejść pracowniczych w branży,
rotacji zatrudnienia w Grupie oraz danych statystycznych dotyczących odejść pracowniczych w branży,
umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2007,

umieralność
i prawdopodobieństwo
dożycia
przyjęto
zgodnie
z Tablicami
Trwania Życia 2007,
publikowanymi
przez Główny Urząd Statystyczny,
przyjmując,
że populacja
zatrudnionych
w Grupie
publikowanymi
przez
Główny
Urząd
Statystyczny,
przyjmując,
że
populacja
odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności (31 grudnia 2007: Tablicami Trwania zatrudnionych w Grupie
Życia 2006),
odpowiada
średniej dla Polski pod względem umieralności (31 grudnia 2007: Tablicami Trwania Życia
przyjęto normalny tryb przechodzenia pracowników na emeryturę, tj. dla mężczyzn – po ukończeniu 65
2006),
roku życia, a dla kobiet – po ukończeniu 60 roku życia, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy według

przyjęto normalny tryb przechodzenia pracowników na emeryturę, tj. dla mężczyzn – po ukończeniu 65
informacji dostarczonych przez spółki z Grupy spełnią warunki wymagane do skorzystania z prawa do
rokuprzejścia
życia, na
a wcześniejszą
dla kobiet –emeryturę.
po ukończeniu 60 roku życia, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy według
informacji dostarczonych przez spółki z Grupy spełnią warunki wymagane do skorzystania z prawa do
przejścia na wcześniejszą emeryturę.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie zmian stanu rezerw:

w tysiącach złotych

Rezerwa na
rekultywacje

Nagrody
jubileuszowe
i odprawy
emerytalne

Rezerwa na
Morskie
Kopalnie

40.322

61.704

94.917

1 stycznia 2007
(badane)
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(1)

Ropy

Pozostałe
(2)

Razem

91.718

288.661

rezerwy
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publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Grupie
odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności (31 grudnia 2007: Tablicami Trwania

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
31 grudnia 2008 roku
31. Rezerwy
roku życia, a dla kobiet – po ukończeniu 60 roku życia, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy według
Życia 2006),

przyjęto normalny tryb przechodzenia pracowników na emeryturę, tj. dla mężczyzn
po ukończeniu
65
za –rok
zakończony
informacji dostarczonych przez spółki z Grupy spełnią warunki wymagane do skorzystania z prawa do
przejścia na wcześniejszą emeryturę.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie zmian stanu rezerw:

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie zmian stanu rezerw:

Rezerwa na
rekultywacje

Nagrody
jubileuszowe
i odprawy
emerytalne

Rezerwa na
Morskie
Kopalnie

40.322

61.704

242

Zmniejszenia
31 grudnia 2007
(badane)

w tysiącach złotych
1 stycznia 2007
(badane)
Zwiększenia

1 stycznia 2008
(badane)
Zwiększenia
Zmniejszenia
31 grudnia 2008
(badane)
(1)

(1)

Pozostałe
(2)

Razem

94.917

91.718

288.661

14.183

-

27.355

41.780

(1.559)

(6.704)

(2.716)

(36.600)

(47.579)

39.005

69.183

92.201

82.473

282.862

39.005

69.183

92.201

82.473

282.862

-

28.815

32.218

17.087

78.120

(222)

(5.906)

-

(6.481)

(12.609)

38.783

92.092

124.419

93.079

348.373

Ropy

rezerwy

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Zarząd spółki Petrobaltic S.A. dokonał analizy kosztów

niezbędnych do poniesienia w celu likwidacji Morskich Kopalni Ropy na obszarach
(1)

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Zarząd spółki Petrobaltic S.A. dokonał analizy kosztów niezbędnych
górniczych B - 3 i B - 8, eksploatowanych także w latach poprzednich. W wyniku
do poniesienia w celu likwidacji Morskich Kopalni Ropy na obszarach górniczych B - 3 i B - 8,
przeprowadzonej analizy stwierdzono, że koszty niezbędne do poniesienia w przyszłości na
eksploatowanych także w latach poprzednich. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że koszty
likwidację Morskich Kopalni Ropy na obszarze górniczym B - 3 wzrosły w stosunku do
niezbędne do poniesienia w przyszłości na likwidację Morskich Kopalni Ropy na obszarze górniczym B
utworzonej na ten cel rezerwy prezentowanej w bilansie na dzień 31 grudnia 2007 roku.
- 3 wzrosły w stosunku do utworzonej na ten cel rezerwy prezentowanej w bilansie na dzień 31 grudnia
Wzrost ten wyniósł 22.596 tysięcy złotych i odzwierciedlał zarówno zmiany przewidywanych
2007 roku. Wzrost ten wyniósł 22.596 tysięcy złotych i odzwierciedlał zarówno zmiany przewidywanych
wydatków związanych ze zmianą cen oraz upływ czasu i związaną z nim zmianę wartości
wydatków związanych ze zmianą cen oraz upływ czasu i związaną z nim zmianę wartości pieniądza w
pieniądza w czasie. Zmianę wartości pieniądza w czasie wyliczono stosując 5% stopę
czasie. Zmianę wartości pieniądza w czasie wyliczono stosując 5% stopę dyskontową w odniesieniu
dyskontową w odniesieniu do wartości rezerwy na likwidację Morskich Kopalni Ropy B - 3
do
wartości rezerwy na likwidację Morskich Kopalni Ropy B - 3 na dzień 31 grudnia 2007 roku (84.384
na dzień 31 grudnia 2007 roku (84.384 tysięcy złotych). Tak wyliczona kwota – 4.219
tysięcy
Tak wyliczona
kwota
– 4.219
tysięcy
złotych – została
odniesiona
tysięcy złotych).
złotych – została
odniesiona
w ciężar
kosztów
finansowych
roku 2008,
natomiastw ciężar kosztów
finansowych
roku– 2008,
pozostała
kwota
– 18.377 tysięcy
złotych,ds.
zgodnie z Interpretacją
pozostała kwota
18.377natomiast
tysięcy złotych,
zgodnie
z Interpretacją
Nr 1 Komitetu
Nr
1
Komitetu
ds.
Interpretacji
Międzynarodowej
Sprawozdawczości
Finansowej,
zmniejszyła wartość
Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, zmniejszyła wartość
odpowiedniego
aktywadotyczącego
dotyczącego
rezerwy
likwidację
zakładu
górniczego.
Natomiast wartość
odpowiedniego aktywa
rezerwy
na na
likwidację
zakładu
górniczego.
Natomiast
rezerwy
utworzonej
po
raz
pierwszy
na
dzień
31
grudnia
2006
roku
w
związku
z
wartość rezerwy utworzonej po raz pierwszy na dzień 31 grudnia 2006 roku w związkurozpoczęciem
z
eksploatacji
górniczego
- 8, została,
w wyniku
kosztów,
na koniec 2008
rozpoczęciemobszaru
eksploatacji
obszaru B
górniczego
B - 8,
została, analizy
w wyniku
analizy zwiększona
kosztów,
roku
o
kwotę
5.107
tysięcy
złotych.
Zmianę
wartości
pieniądza
w
czasie
wyliczono
stosując
5% stopę
zwiększona na koniec 2008 roku o kwotę 5.107 tysięcy złotych. Zmianę wartości pieniądza
dyskontową
w odniesieniu
rezerwy nawlikwidację
Kopalni
Ropy
w czasie wyliczono
stosującdo
5%wartości
stopę dyskontową
odniesieniuMorskich
do wartości
rezerwy
na B - 8 na dzień 31
grudnia
2007
roku
(7.817
tysięcy
złotych).
Wyliczona
kwota
dyskonta
w
wysokości
391 tysięcy złotych
likwidację Morskich Kopalni Ropy B - 8 na dzień 31 grudnia 2007 roku (7.817 tysięcy
odniesiona
została kwota
w koszty
finansowe
roku 2008
korespondencji
z aktywem
dotyczącym
rezerwy na
złotych). Wyliczona
dyskonta
w wysokości
391wtysięcy
złotych odniesiona
została
w
likwidację
Morskich
Kopalni
Ropy
B
–
8.
Na
zmianę
wpłynęło
również
rozwiązanie
rezerwy
o
wartość
koszty finansowe roku 2008 w korespondencji z aktywem dotyczącym rezerwy na likwidację
naliczonego
i odprowadzonego
na konto
bankowe
Funduszu
Likwidacyjnego
Zakładu Górniczego
Morskich Kopalni
Ropy B – 8. Na zmianę
wpłynęło
również
rozwiązanie
rezerwy o wartość
odpisu
(tworzonego
zgodnie zna
ustawą
dnia 4 lutego
1994
roku - PrawoZakładu
Geologiczne i Górnicze oraz
naliczonego
i odprowadzonego
konto z
bankowe
Funduszu
Likwidacyjnego
Rozporządzeniem
Gospodarki
dnia 24
czerwca
2002
roku).
rok 2008 kwota ta dla złoża
Górniczego odpisu Ministra
(tworzonego
zgodnie zzustawą
z dnia
4 lutego
1994
roku -Za
Prawo
Geologiczne
Górnicze
orazzłotych,
Rozporządzeniem
Gospodarki
dnia 24 na
czerwca
B3
wynosiła i2.171
tysięcy
dla B8 – Ministra
265 tysięcy
złotych.z Łącznie,
dzień2002
31 grudnia 2008 roku,
roku). Za
2008 kwota
ta dlagórniczego
złoża B3 wynosiła
2.171
tysięcy
złotych,
265
rezerwa
narok
likwidację
zakładu
Morskich
Kopalni
Ropy
B - 3dla
i BB8- 8– wynosiła
117.469 tysięcy
tysięcy złotych.
Łącznie,
na dzień
31 grudnia 2008
roku,tysięcy
rezerwa
na likwidację zakładu
złotych,
zaś wartość
aktywa
jej dotyczącego
75.076
złotych.
górniczego Morskich Kopalni Ropy B - 3 i B - 8 wynosiła 117.469 tysięcy złotych, zaś
wartość aktywa jej dotyczącego 75.076 tysięcy złotych.

(2)
Raport
Roczny
2008 rezerw składają się pozycje zaprezentowane w poniższej tabeli:
na pozycję
pozostałych

Rezerwa na RN
w tysiącach złotych

„GLIMAR”

(3)

Rezerwa na
Energobaltic

Fundusz
(4)

celowy

Pozostałe

Razem
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Morskich Kopalni Ropy B – 8. Na zmianę wpłynęło również rozwiązanie rezerwy o wartość
naliczonego i odprowadzonego na konto bankowe Funduszu Likwidacyjnego Zakładu
Górniczego odpisu (tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutegoSkonsolidowane
1994 roku - Prawo
sprawozdanie finansowe
Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarkiza
z dnia
24 czerwca 31
2002
rok zakończony
grudnia 2008 roku

31. Rezerwy

roku). Za rok 2008 kwota ta dla złoża B3 wynosiła 2.171 tysięcy złotych, dla B8 – 265
tysięcy złotych. Łącznie, na dzień 31 grudnia 2008 roku, rezerwa na likwidację zakładu
górniczego Morskich Kopalni Ropy B - 3 i B - 8 wynosiła 117.469 tysięcy złotych, zaś
wartość aktywa jej dotyczącego 75.076 tysięcy złotych.

(2)

na pozycję pozostałych rezerw składają się pozycje zaprezentowane w poniższej tabeli:

(2)

na pozycję pozostałych rezerw składają się pozycje zaprezentowane w poniższej tabeli:
Rezerwa na RN

Rezerwa na
Energobaltic

Fundusz

(3)

(4)

Pozostałe

Razem

41.107

24.188

-

26.423

91.718

-

2.239

-

25.116

27.355

Reklasyfikacja

853

-

-

(853)

-

Zmniejszenia

(26.107)

(2.478)

-

(8.015)

(36.600)

31 grudnia 2007
(badane)

15.853

23.949

-

42.671

82.473

1 stycznia 2008
(badane)

15.853

23.949

-

42.671

82.473

Zwiększenia

-

4.363

2.500

10.224

17.087

Zmniejszenia

-

(2.239)

(366)

(3.876)

(6.481)

15.853

26.073

2.134

49.019

93.079

w tysiącach złotych
1 stycznia 2007
(badane)
Zwiększenia

31 grudnia 2008
(badane)

„GLIMAR”

celowy

(3)

GrupaLOTOS
LOTOS S.A.
Nafty
„ GLIMAR”
S.A.S.A.
umowy
pożyczkowe
na na finansowanie
± Grupa
S.A. podpisała
podpisałaz zRafinerią
Rafinerią
Nafty
„GLIMAR”
umowy
pożyczkowe
finansowanie
działalności
operacyjnej
i
inwestycyjnej,
w
tym
w
szczególności
inwestycji
działalności operacyjnej i inwestycyjnej, w tym w szczególności inwestycji Hydrokompleks Glimar, w
Hydrokompleks
Glimar,
w łącznej
kwocie
milionów
złotych.
Do dnia
grudnia
2004 roku
łącznej
kwocie 90
milionów
złotych.
Do 90
dnia
31 grudnia
2004
roku 31
Grupa
LOTOS
S.A. wypłaciła Rafinerii
Grupa LOTOS S.A. wypłaciła Rafinerii Nafty „ GLIMAR” S.A. środki pieniężne wynikające z
Nafty „GLIMAR” S.A. środki pieniężne wynikające z podpisanych umów w wysokości 48 milionów złotych.
podpisanych umów w wysokości 48 milionów złotych. W dniu 19 stycznia 2005 roku Sąd
W dniu 19 stycznia 2005 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu ogłosił upadłość Rafinerii Nafty „GLIMAR”
Rejonowy w Nowym Sączu ogłosił upadłość Rafinerii Nafty „ GLIMAR” S.A. w Gorlicach.
S.A. w Gorlicach. Aktywa z tytułu udzielonych pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz
Aktywa z tytułu udzielonych pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 31
31 grudnia 2007 roku są objęte odpisem w pełnej wysokości. Grupa LOTOS S.A. według stanu na dzień
grudnia 2007 roku są objęte odpisem w pełnej wysokości. Grupa LOTOS S.A. według stanu
31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 2007 roku posiada również rezerwę na pozostałe zobowiązania
na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 2007 roku posiada również rezerwę na
wynikające z powyższych umów w wysokości: 15.853 tysięcy złotych. W ciągu roku zakończonego
pozostałe zobowiązania wynikające z powyższych umów w wysokości: 15.853 tysięcy
31 grudnia 2007 roku Spółka rozwiązała rezerwę na kwotę 26.107 tysięcy złotych (patrz Nota 20
złotych. W ciągu roku zakończonego 31 grudnia 2007 roku Spółka rozwiązała rezerwę na
Dodatkowych informacji i objaśnień).
kwotę 26.107 tysięcy złotych (patrz Nota 20 Dodatkowych informacji i objaśnień).

W dniu 30 czerwca 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę
W dniu 30 czerwca 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.
wpodjęło
sprawie
podziału wyniku za 2007 rok. Zgodnie z treścią uchwały część zysku netto Spółki w kwocie
uchwałę w sprawie podziału wyniku za 2007 rok. Zgodnie z treścią uchwały część
2.500
tysiąca złotych zostało przeznaczone na fundusz celowy Spółki przeznaczony na finansowanie
zysku netto Spółki w kwocie 2.500 tysiąca złotych zostało przeznaczone na fundusz celowy
przez
Grupę
LOTOSna
S.A.
przedsięwzięć
utworzyła rezerwę
na Fundusz Celowy
Spółki przeznaczony
finansowanie
przez społecznych.
Grupę LOTOS Spółka
S.A. przedsięwzięć
społecznych.
wSpółka
ciężarutworzyła
pozostałych
kosztów
operacyjnych.
dniapozostałych
31 grudnia kosztów
2008 roku
Spółka wykorzystała środki
rezerwę
na Fundusz
Celowy wDo
ciężar
operacyjnych.
wDokwocie
366
tysięcy
złotych.
dnia 31 grudnia 2008 roku Spółka wykorzystała środki w kwocie 366 tysięcy złotych.

(4)
(4)
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
32. Pozostałe zobowiązania finansowe
i inne, rozliczenia międzyokresowe bierne

32. Pozostałe zobowiązania finansowe i inne,

32. Pozostałe zobowiązania finansowe i inne,
rozliczenia
międzyokresowe
bierne
rozliczenia
międzyokresowe
bierne
w tysiącach
tysiącach złotych
złotych
w

31 grudnia
grudnia 2008
2008
31

31 grudnia
grudnia 2007
2007
31

(badane)
(badane)

(badane)
(badane)

218.526
218.526

3.906
3.906

7.910
7.910

740
740

1
1

251
251

28.329
28.329

2.915
2.915

-- opcje
opcje walutowe
walutowe

5.020
5.020

--

-- terminowa
terminowa transakcja
transakcja stopy
stopy procentowej
procentowej (FRA)
(FRA)

1.733
1.733

--

175.533
175.533

--

Zobowiązania
Zobowiązania zz tytułu
tytułu leasingu
leasingu

1.415
1.415

1.628
1.628

Przychody
Przychody przyszłych
przyszłych okresów,
okresów, w
w tym:
tym:

4.245
4.245

4.920
4.920

tytułu dotacji
dotacji
-- zz tytułu

3.885
3.885

4.527
4.527

38
38

--

Pozostałe zobowiązania,
zobowiązania, w
w tym
tym
Pozostałe

4.824
4.824

3.774
3.774

-- wobec
wobec jednostek
jednostek powiązanych
powiązanych

1.649
1.649

984
984

229.048
229.048

14.228
14.228

Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
długoterminowe

9.961
9.961

9.323
9.323

Zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe
krótkoterminowe

219.087
219.087

4.905
4.905

Ujemna
Ujemna wycena
wycena pochodnych
pochodnych instrumentów
instrumentów finansowych,
finansowych, w
w tym:
tym:
-- swap
swap towarowy
towarowy (surowce
(surowce ii produkty
produkty naftowe)
naftowe)
-- futures
futures (emisja
(emisja CO
CO22))
-- forwardy
forwardy ii spoty
spoty walutowe
walutowe

-- swap
swap procentowy
procentowy (IRS)
(IRS)

Rozliczenia międzyokresowe
międzyokresowe bierne
bierne
Rozliczenia

Razem
Razem zobowiązania
zobowiązania finansowe
finansowe

Zobowiązania
Zobowiązania zz tytułu
tytułu leasingu
leasingu finansowego
finansowego
Minimalne
Minimalne
opłaty
leasingowe
opłaty leasingowe

W artość
artość bieżąca
bieżąca
W
minimalnych
minimalnych opłat
opłat
leasingowych
leasingowych

Nie
Nie dłużej
dłużej niż
niż jeden
jeden rok
rok

756
756

561
561

Od
Od 1
1 roku
roku do
do 5
5 lat
lat

926
926

854
854

--

--

1.682
1.682

1.415
1.415

267
267

--

1.415
1.415

1.415
1.415

Część
Część krótkoterminowa
krótkoterminowa

756
756

561
561

Część
Część długoterminowa
długoterminowa

926
926

854
854

w
w tysiącach
tysiącach złotych
złotych

Powyżej 5
5 lat
lat
Powyżej
Razem
Razem
Minus
Minus przyszłe
przyszłe obciążenia
obciążenia finansowe
finansowe
Wartość
Wartość bieżąca
bieżąca minimalnych
minimalnych opłat
opłat
leasingowych
leasingowych
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
33. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne

33. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
33. Zobowiązania
dostaw i usługi oraz
oraz
pozostałez tytułu
zobowiązania
rozliczenia
pozostałe zobowiązania i rozliczenia
międzyokresowe
bierne
międzyokresowe bierne
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

891.892

1.107.224

1.090

331

513.884

465.970

8.069

20.446

Fundusze specjalne

16.802

13.646

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

11.566

10.615

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

88.424

39.768

Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji

19.368

19.368

321.957

80.734

Pozostałe zobowiązania, w tym:

30.616

20.126

- wobec jednostek powiązanych

-

1.000

1.894.509

1.757.451

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:
- wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania budżetowe, w tym(1):
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Zobowiązania inwestycyjne

Razem
(1)
(1)

Wartość zobowiązań
zobowiązań zztytułu
nana
dzień
31 31
grudnia
20082008
rokuroku
oraz oraz
31 grudnia
Wartość
tytułupodatków
podatków
dzień
grudnia
31 grudnia 2007 roku
2007 roku
została pomniejszona
o należności
tytułu naliczonej
przy imporcie
została
pomniejszona
o należności
z tytułu znaliczonej
przy imporcie
oleju oleju
napędowego opłaty paliwowej
opłaty
paliwowej
w kwocie
20.087
tysięcy złotych.
Jednostka
Dominująca
wnapędowego
kwocie 20.087
tysięcy
złotych.
Jednostka
Dominująca
wystąpi
do właściwego
urzędu celnego o zwrot
wystąpi do właściwego urzędu celnego o zwrot przedmiotowej kwoty i stoi na stanowisku,
przedmiotowej kwoty i stoi na stanowisku, że kwota ta jest odzyskiwalna.
że kwota ta jest odzyskiwalna.

Transakcje z podmiotami powiązanymi przedstawione są w Nocie 48 Dodatkowych informacji i objaśnień.
Transakcje z podmiotami powiązany mi przedstawione są w Nocie 48 Dodatkowy ch

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach
inf ormacji i objaśnień.

w 3 - 60 dni. Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane, ze średnim 3 miesięcznym terminem
Zobowiązania
z ty tułu
dostaw i zusług
są nieoprocentowane
i zazwy czajarozliczane
w
płatności.
Kwota
wynikająca
różnicy
pomiędzy zobowiązaniami
należnościami
z tytułu podatku
terminach
od
towarów i usług jest płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych.
w 3 - 60 dni. Pozostałe
są nieoprocentowane,
średnim 3 1miesięczny
m
Zobowiązania
z tytułu zobowiązania
odsetek są zazwyczaj
rozliczane ze
w okresach
miesięcznych
w ciągu całego roku
terminem
płatności.
Kwota
wy
nikająca
z
różnicy
pomiędzy
zobowiązaniami
a
należnościami
obrotowego.
z ty tułu podatku od towarów i usług jest płacona właściwy m władzom podatkowy m w

Zgodnie
art. 4.1.2.ch.
ustawy
o podatku
dnia
23 stycznia
2004 wroku
(Dz. U. Nr 29 poz. 257
okresach zmiesięczny
Zobowiązania
z tyakcyzowym
tułu odsetekz są
zazwy
czaj rozliczane
okresach
z1 dnia
26 lutego
obowiązek
podatkowy powstaje m.in. w momencie wyprowadzenia wyrobów
miesięczny
ch w2004
ciąguroku)
całego
roku obrotowego.
akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego. Jednostka Dominująca oraz niektóre spółki
Zgodnie
art. 4.1.2. ustawy
o podatkuskłady
akcy zowy
m z dnia w
23których
sty czniawyroby
2004 roku
(Dz. U. zharmonizowane
Nr
w
Grupiez posiadają
zarejestrowane
podatkowe,
akcyzowe
są
29 poz.procedurą
257 z dnia zawieszenia
26 lutego 2004poboru
roku) obowiązek
podatkowy
powstajeczynnościom
m.in. w momencie
objęte
akcyzy i mogą
być poddane
zgodnie z warunkami
wyustawie
prowadzenia
wy robów
akcy zowy ch zharmonizowany ch ze składu podatkowego.
w
o podatku
akcyzowym.
Jednostka Dominująca oraz niektóre spółki w Grupie posiadają zarejestrowane składy
podatkowe, w który ch wy roby akcy zowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia
poboru akcy zy i mogą by ć poddane czy nnościom zgodnie z warunkami w ustawie o
podatku akcy zowy m.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
34. Majątek socjalny oraz zobowiązania
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

34.
socjalny
oraz zobowiązania
34.Majątek
Majątek
socjalny
oraz zobowiązania
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowy m f unduszu świadczeń socjalny ch z

późniejszy
zmianami
że Zakładowy
Fundusz
Świadczeń
Socjalnysocjalnych
ch („ZFŚS”)z późniejszymi
Ustawa z mi
dnia
4 marcastanowi,
1994 roku
o zakładowym
funduszu
świadczeń
tworzą
pracodawcy
zatrudniający
powy
żej
20
pracowników
na
pełne
etaty
.
Na
mocy
ustawy
zmianami stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”)
tworzą
pracodawcy

oraz
wewnętrznypowyżej
ch regulaminów
Grupa tworzy
taki f undusz
i dokonuje
okresowy
chwewnętrznych
odpisów
zatrudniający
20 pracowników
na pełne
etaty. Na
mocy ustawy
oraz
regulaminów
w
ciężar
kosztów.
Celem
f
unduszu
jest
subsy
diowanie
działalności
socjalnej
spółek
w
Grupa tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w ciężar kosztów. Celem funduszu jest
Grupie,
poży czekdziałalności
udzielony chsocjalnej
pracownikom
oraz
ch kosztówudzielonych
socjalny ch. pracownikom oraz
subsydiowanie
spółek
wpozostały
Grupie, pożyczek

pozostałych kosztów socjalnych.

Grupa skompensowała akty wa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu,

Grupa skompensowała
zeprzez
swoimi
zobowiązaniami
wobec
Funduszu, ponieważ
ponieważ
akty wate nie sąaktywa
w pełni Funduszu
kontrolowane
spółki
należące do Grupy
Kapitałowej
Grupy
LOTOS
S.A.
aktywate
nie są
w pełni kontrolowane przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Tabeleponiżej
poniżejprzedstawiają
przedstawiają
analitykę
i zobowiązań
Tabele
anality
kę aktyaktywów
wów i zobowiązań
ZFŚS.ZFŚS.
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Środki pieniężne na rachunku wydzielonym ZFŚS

2.380

1.838

Należności od pracowników wynikające z ZFŚS

4.227

5.294

16

233

6.623

7.365

6.622

7.324

1

41

6.623

7.365

Aktywa dotyczące ZFŚS

Pozostałe
Razem
Pasywa dotyczące ZFŚS
Zobowiązania z tytułu ZFŚS
Pozostałe
Razem
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35. Przychody ze sprzedaży

35. Przychody ze sprzedaży

35. Przychody ze sprzedaży

za rok zakończony 31
grudnia 2008

za rok zakończony 31
grudnia 2007

(badane)

(badane)

17.799.530

15.335.203

3.278.749

2.729.222

21.078.279

18.064.425

1.200.053

801.454

139.422

76.920

1.339.475

878.374

22.417.754

18.942.799

2.634

2.515

Eliminacja akcyzy i opłaty paliwowej

(6.123.016)

(5.817.676)

Razem

16.294.738

13.125.123

za rok zakończony 31
grudnia 2008

za rok zakończony 31
grudnia 2007

(badane)

(badane)

20.975.570

17.967.792

102.709

96.633

21.078.279

18.064.425

1.318.204

873.752

21.271

4.622

1.339.475

878.374

22.417.754

18.942.799

2.634

2.515

Eliminacja akcyzy i opłaty paliwowej

(6.123.016)

(5.817.676)

Razem

16.294.738

13.125.123

w tysiącach złotych

Sprzedaż krajowa produktów
Sprzedaż zagraniczna produktów
Sprzedaż produktów razem
Sprzedaż krajowa towarów i materiałów
Sprzedaż eksportowa towarów i materiałów
Sprzedaż towarów i materiałów razem

Razem
- w tym do jednostek powiązanych

w tysiącach złotych

Sprzedaż produktów
Sprzedaż usług
Sprzedaż produktów razem
Sprzedaż towarów
Sprzedaż materiałów
Sprzedaż towarów i materiałów razem

Razem
- w tym do jednostek powiązanych

Transakcje z podmiotami powiązany mi przedstawione są w Nocie 48 Dodatkowy ch
inf ormacji i objaśnień.
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36. Koszty według rodzaju

36. Koszty według rodzaju

36. Koszty według rodzaju

za rok zakończony
31 grudnia 2008

za rok zakończony
31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

314.146

306.224

13.335.105

10.394.876

810.049

721.836

Podatki i opłaty

84.157

78.091

Wynagrodzenia

375.171

335.812

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

100.095

95.015

Pozostałe koszty rodzajowe

115.065

103.852

1.019.025

791.453

16.152.813

12.827.159

216.336

(447.532)

Razem koszty operacyjne, w tym:

16.369.149

12.379.627

Koszt własny sprzedaży

15.287.258

11.346.692

Koszty sprzedaży

737.368

697.495

Koszty ogólnego zarządu

344.523

335.440

w tysiącach złotych

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Razem
Korekty:
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego
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37. Pozostałe przychody operacyjne

37. Pozostałe przychody operacyjne

37. Pozostałe przychody operacyjne

za rok zakończony 31
grudnia 2008

za rok zakończony 31
grudnia 2007

(badane)

(badane)

3.105

6.748

666

601

Rozwiązane rezerwy

4.202

31.696

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów
niefinansowych

4.978

25.740

Otrzymane odszkodowania

5.598

8.589

Pozostałe

11.268

8.471

Razem

29.817

81.845

w tysiącach złotych

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
38. Pozostałe koszty operacyjne

38.
Pozostałe
koszty
operacyjne
38. Pozostałe
koszty
operacyjne
za rok zakończony 31
grudnia 2008

za rok zakończony 31
grudnia 2007

(badane)

(badane)

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

11.826

5.076

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

47.528

44.387

4.422

17.747

Pozostałe

24.813

24.971

Razem

88.589

92.181

w tysiącach złotych

Utworzone rezerwy
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39. Przychody finansowe

39. Przychody finansowe
39. Przychody finansowe

za rok zakończony
31 grudnia 2008

za rok zakończony
31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

1.118

1.994

51.849

41.205

7.994

139.288

16

5.122

2.333

91.037

-

31.632

1.011

605

Pozostałe

18.187

2.666

Przychody finansowe razem

82.508

313.549

w tysiącach złotych

Otrzymane dywidendy
Odsetki
Zyski z tytułu różnic kursowych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Rozliczenie instrumentów pochodnych
Zysk ze zbycia całości lub części udziałów w jednostkach
podporządkowanych
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
40. Koszty finansowe

40.
finansowe
40.Koszty
Koszty
finansowe
za rok zakończony
31 grudnia 2008

za rok zakończony
31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

97.151

47.243

Kwoty ujęte w kosztach aktywów spełniających warunki
kapitalizacji

(44.631)

(9.504)

Straty z tytułu różnic kursowych

152.017

18

12.537

540

234.999

-

14.858

6.698

466.931

44.995

w tysiącach złotych

Odsetki

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Rozliczenie instrumentów finansowych
Pozostałe
Koszty finansowe razem
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41. Podatek dochodowy

41. Podatek dochodowy

41. Podatek dochodowy

za rok zakończony
31 grudnia 2008

za rok zakończony
31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

107.577

205.237

Podatek odroczony

(221.862)

(14.890)

Razem podatek

(114.285)

190.347

Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat

(114.285)

190.347

-

-

w tysiącach złotych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Obciążenie podatkowe wykazane w kapitale własnym

Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% podstawy
opodatkowania podatkiem dochodowy m.
Różnica pomiędzy kwotą podatku wy kazanego w rachunku zy sków i strat a kwotą obliczoną
według stawki od zy sku przed opodatkowaniem wy nika z następujący ch pozy cji:
za rok zakończony 31
grudnia 2008

za rok zakończony 31
grudnia 2007

(badane)

(badane)

(504.148)

1.004.494

Podatek dochodowy obliczony według obowiązującej
stawki 19%, w tym:

83.305

190.854

- podatek od dywidendy według ustawowej stawki
podatkowej obowiązujący w Polsce, wynoszącej 19%

202

311

(118.029)

(160.300)

Pozostałe różnice

513.237

258.278

Udziały w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych

(26.033)

(22.276)

70.143

14.383

107.577

205.237

202

311

-

0,20

w tysiącach złotych

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem

Różnice trwałe

Efekt podatkowy różnic

Podatek dochodowy, w tym:
- podatek od dywidendy

Efektywna stawka podatku

Akty wa (rezerwa) netto na podatek odroczony na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień
31 grudnia 2007 roku składa się z następujący ch pozy cji:
w tysiącach złotych
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Podatek dochodowy, w tym:

107.577

- podatek od dywidendy

205.237

202
311
Skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
41. Podatek dochodowy

Efektywna stawka podatku

-

0,20

Akty wa (rezerwa) netto na podatek odroczony na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień
31 grudnia 2007 roku składa się z następujący ch pozy cji:
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Rezerwa na świadczenia pracownicze

15.318

12.920

Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową
środków trwałych

21.086

6.941

Odpis aktualizujący wartość zapasów

40.108

3.145

Ujemna wycena instrumentów pochodnych

29.339

-

127.189

5.421

Odpis aktualizujący należności

16.002

12.155

Aktywa z tytułu niezrealizowanej marży

(6.087)

11.995

Pozostałe

103.741

35.023

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego razem

346.696

87.600

189.374

206.281

Dodatnia wycena instrumentów pochodnych

20.635

1.407

Pozostałe

14.875

2.969

Rezerwa na podatek odroczony - razem

224.884

210.657

Podatek odroczony – aktywa (rezerwa) netto

121.812

(123.057)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

Strata podatkowa rozliczona w czasie

Rezerwa na podatek odroczony:
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową
środków trwałych

Ze względu na to, że spółki Grupy są odrębny mi podatnikami, podatek odroczony - akty wa
oraz rezerwa na podatek odroczony muszą by ć obliczane indy widualnie w poszczególny ch
spółkach. Spółki w Grupie kompensują akty wa oraz rezerwy na podatek odroczony . W
rezultacie skonsolidowane bilanse prezentują akty wa oraz rezerwę na podatek odroczony w
sposób następujący :
w tysiącach złotych

31 grudnia 2008

31 grudnia 2007

(badane)

(badane)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

132.223

31.732

Rezerwa na podatek odroczony

(10.411)

(154.789)

Podatek odroczony – aktywa (rezerwa) netto

121.812

(123.057)

Przewidy wany termin wy gaśnięcia dodatnich różnic przejściowy ch przy pada na lata 2009 2085.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
42. Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe

42. Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe
Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną
jest spółka Grupa LOTOS S.A.
Umowa poręczenia zawarta w dniu 9 lutego 2004 roku z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na mocy powyższej umowy, Spółka poręczyła nieodwołalnie spłatę pożyczki zaciągniętej przez Rafinerię
Jasło S.A. (obecnie LOTOS Jasło S.A.) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zgodnie z umową pożyczki z dnia 10 grudnia 2003 roku. Poręczenie obejmuje kwotę pożyczki
w wysokości do 15.000 tysięcy złotych. W związku z powyższą umową poręczenia Rafineria Jasło
S.A. (obecnie LOTOS Jasło S.A.) i Spółka zawarły w dniu 6 lutego 2004 roku porozumienie w sprawie
ustanowienia zabezpieczeń interesów Spółki w związku z udzielonym poręczeniem.
Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zabezpieczeniem poręczania
pożyczki, z uwzględnieniem aneksu z dnia 20 października 2005 roku, jest zastaw rejestrowy
ustanowiony na mocy umowy zastawu rejestrowego z dnia 18 lutego 2004 roku na będącej własnością
LOTOS Jasło S.A. instalacji przerobu tworzyw sztucznych.
Niezależnie od powyższego, porozumienie to przewiduje, iż LOTOS Jasło S.A. zabiegać będzie
o uzyskanie gwarancji bankowej bądź poręczenia, które ma zastąpić poręczenie udzielone przez Spółkę.
W przypadku niedochowania postanowień porozumienia, LOTOS Jasło S.A. zapłaci Spółce karę umowną
w wysokości 10% wartości udzielonego poręczenia, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy wysokość
poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Spółka będzie miała prawo
dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Termin poręczenia wygasa z dniem 30 listopada 2010 roku. Wartość poręczonego zobowiązania
wynikającego z umowy pożyczki na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 6.300 tysięcy złotych.

Istotne zobowiązania warunkowe Jednostki Dominującej
1. Do dnia 16 czerwca 2009 roku przedłużono termin ważności zabezpieczenia akcyzowego
z dnia 16 marca 2006 roku w formie weksla własnego in blanco na kwotę 200.000 tysięcy złotych
tytułem zabezpieczenia zobowiązania podatkowego Grupy LOTOS S.A. związanego z procedurą
zawieszonego poboru akcyzy. Pierwotnie określony termin ważności zabezpieczenia akcyzowego
w formie weksla własnego in blanco upływał 16 marca 2007 roku, przedłużony następnie
do 16 czerwca 2008 roku.
2. Do dnia 7 lipca 2009 roku przedłużono termin ważności zabezpieczenia akcyzowego z dnia
5 lipca 2005 roku w formie weksla własnego in blanco na kwotę 200.000 tysięcy złotych tytułem
zabezpieczenia zobowiązania podatkowego Grupy LOTOS S.A. związanego z procedurą
zawieszonego poboru akcyzy. Pierwotnie określony termin ważności zabezpieczenia akcyzowego
w formie weksla własnego in blanco upływał 7 lipca 2006 roku, przedłużony następnie kolejno
do 5 lipca 2007 roku i do 7 lipca 2008 roku.
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3. W dniu 27 kwietnia 2007 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. wystawił
gwarancję bankową na rzecz Izby Celnej zabezpieczającą zobowiązania z tytułu długów celnych,
podatków i innych opłat celnych na kwotę 160.000 tysięcy złotych. W dniu 5 maja 2008 roku
wartość gwarancji uległa zmianie na kwotę 200.000 tysięcy złotych. Termin ważności gwarancji
mija 4 maja 2009 roku, a odpowiedzialność gwaranta trwa do 3 lipca 2009 roku. W dniu 17 grudnia
2008 roku wartość gwarancji uległa zmianie na kwotę 125.000 tysięcy złotych.
4. W dniu 10 sierpnia 2007 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Deutsche Bank PBC S.A. wystawił
gwarancję bankową na rzecz Izby Celnej zabezpieczającą zobowiązania z tytułu długów celnych,
podatków i innych opłat celnych na kwotę 7.000 tysięcy złotych. Zobowiązanie warunkowe wygasło
z dniem 31 stycznia 2008 roku.
5. W dniu 27 czerwca 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank Millennium S.A. wystawił
gwarancję na kwotę 14.500 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego w Pruszkowie tytułem
zabezpieczenia akcyzowego. Termin ważności gwarancji upłynął w dniu 10 sierpnia 2008 roku.
6. W dniu 3 stycznia 2007 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. wystawił
gwarancję bankową na rzecz CB&I LUMMUS GmbH w postaci akredytywy dokumentowej na
kwotę 19.034 tysięcy EUR (tj. 72.843 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR
przez NBP z dnia 3 stycznia 2007 roku). Pierwotny termin ważności gwarancji upływał 30 czerwca
2008 roku. Akredytywa była przedłużana kilkakrotnie, ostatnio do dnia 31 marca 2009 roku (patrz
Nota 44 Dodatkowych informacji i objaśnień punkt 13). W wyniku kolejnych realizacji akredytywy na
dzień 31 grudnia 2008 roku wartość akredytywy wynosi 346 tysięcy EUR (tj. 1.444 tysięcy złotych
według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 31 grudnia 2008 roku).
7. W dniu 10 lipca 2007 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. wystawił gwarancję
bankową w postaci akredytywy stand-by na rzecz Technip Italy S.p.A na kwotę 45.000 tysięcy EUR
(tj. 169.448 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 10 lipca
2007 roku), zabezpieczającą wykonanie usług związanych z budową instalacji MHC i kompleksu
aminowego. Pierwotny termin ważności gwarancji upłynął z dniem 31 grudnia 2007 roku.
8. Z dniem 19 października 2007 roku został przedłużony termin ważności akredytywy do dnia 30
czerwca 2008 roku oraz uległa zmianie kwota akredytywy. Kwota akredytywy została zwiększona
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 marca 2008 roku łącznie do wysokości 52.313 tysięcy
EUR, następnie w okresie od 1 kwietnia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku do wysokości 53.462
tysięcy EUR. Kwota akredytywy stand-by w okresie od 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008
roku wynosiła 47.355 tysięcy EUR, a następnie w okresie od 1 października 2008 roku do dnia
14 listopada 2008 roku wynosiła 45.515 tysięcy EUR. W dniu 14 listopada 2008 roku w wyniku
porozumienia między stronami transakcji akredytywa została anulowana.
9. W dniu 2 stycznia 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A., Bank Pekao S.A. otworzył
akredytywę stand-by na kwotę 39.085 tysięcy EUR (tj. 140.608 tysięcy złotych według średniego
kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 2 stycznia 2008 roku) na rzecz Technip KTI S.p.A
z terminem ważności do dnia 31 marca 2008 roku. Akredytywa zabezpiecza realizację kontraktu na
budowę kompleksu aminowego.
10. W dniu 1 kwietnia 2008 roku termin ważności akredytywy został przedłużony do 30 czerwca 2008
roku, a kwota akredytywy zmniejszyła się do 37.634 tysięcy EUR. Kwota akredytywy stand-by
w okresie od dnia 1 lipca 2008 roku do 30 września 2008 roku wyniosła 38.668 tysięcy EUR,
a w okresie od dnia 1 października 2008 roku do dnia 4 listopada 2008 roku wynosiła 38.595
tysięcy EUR. W dniu 4 listopada 2008 roku w wyniku porozumienia między stronami transakcji
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akredytywa została anulowana. W dniu 16 stycznia 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A.,
Deutsche Bank Polska S.A. wystawił gwarancję zapłaty na kwotę 10.800 tysięcy USD (tj. 26.214
tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP z dnia 16 stycznia 2008
roku) na rzecz TOTAL DEUTSCHLAND GmbH w związku z dostawą benzyny. Termin ważności
gwarancji upłynął w dniu 31 maja 2008 roku. W dniu 1 kwietnia 2008 roku na zlecenie Grupy
LOTOS S.A., Bank PKO BP S.A. otworzył akredytywę stand-by na kwotę 5.195 tysięcy EUR (tj.
18.240 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 1 kwietnia
2008 roku) na rzecz LURGI S.A. z terminem ważności do dnia 30 czerwca 2008 roku. Z dniem
1 lipca 2008 jej wartość uległa zwiększeniu do kwoty 10.979 tysięcy EUR, a termin ważności
został wydłużony do dnia 30 września 2008 roku. Akredytywa zabezpiecza realizację kontraktu
dotyczącego instalacji wytwórni wodoru (HGU). Z dniem 1 października 2008 roku termin ważności
akredytywy został przedłużony do dnia 31 grudnia 2008 roku, a jej kwota uległa zwiększeniu do
kwoty 14.923 tysięcy EUR. Następnie z dniem 1 stycznia 2009 roku termin ważności akredytywy
został przedłużony do dnia 31 marca 2009 roku, a jej kwota uległa zmniejszeniu do kwoty 14.234
tysięcy EUR. Od dnia 17 grudnia 2008 roku akredytywa jest finansowana w ramach udzielonego
kredytu inwestycyjnego przez grupę instytucji finansujących (patrz Nota 30 Dodatkowych informacji
i objaśnień). Z dniem 31 marca 2009 roku akredytywa wygasła.
11. W dniu 30 kwietnia 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A., Bank PKO BP S.A. otworzył
akredytywę stand-by na kwotę 7.230 tysięcy EUR (tj. 25.019 tysięcy złotych według średniego
kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 30 kwietnia 2008 roku) na rzecz LURGI S.A.
z terminem ważności do dnia 31 lipca 2008 roku. Akredytywa zabezpiecza realizację kontraktu
dotyczącego projektowania technicznego, dostawy materiałów i zarządzania budową Instalacji
Destylacji Atmosferycznej i Instalacji Destylacji Próżniowej (CDU/VDU). Z dniem 31 lipca 2008
roku termin ważności akredytywy został przedłużony do dnia 31 października 2008 roku. Wartość
akredytywy stand-by uległa zwiększeniu do kwoty 15.356 tysięcy EUR. Z dniem 1 listopada 2008
roku termin ważności akredytywy został przedłużony do dnia 31 stycznia 2009 roku. Wartość
akredytywy stand-by została zwiększona do kwoty 20.175 tysięcy EUR (tj. 71.752 tysięcy złotych
według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 3 listopada 2008 roku). Z dniem 1
lutego 2009 roku termin ważności akredytywy został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2009 roku,
a jej kwota uległa zmniejszeniu do kwoty 15.647 tysięcy EUR. Od dnia 17 grudnia 2008 roku
akredytywa jest finansowana w ramach udzielonego kredytu inwestycyjnego przez grupę instytucji
finansujących (patrz Nota 30 Dodatkowych informacji i objaśnień).
12. W dniu 2 maja 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank Millennium S.A. wystawił gwarancję
na kwotę 13.200 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego w Bielsko-Białej tytułem zabezpieczenia
akcyzowego. Termin ważności gwarancji upłynął w dniu 30 czerwca 2008 roku.
13. W dniu 2 czerwca 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. otworzył
akredytywę dokumentową na kwotę 19.034 tysięcy EUR (tj. 64.403 tysięcy złotych według
średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 2 czerwca 2008 roku) na rzecz CB&I
LUMMUS GmbH. Pierwotny termin ważności akredytywy upłynął w dniu 31 grudnia 2008 roku.
Akredytywa zabezpiecza realizację kontraktu dotyczącego instalacji hydroodsiarczania olejów
napędowych (HDS). W dniu 1 stycznia 2009 roku termin ważności akredytywy został przedłużony
do dnia 31 stycznia 2009 roku, następnie przedłużony do dnia 31 marca 2009 roku (patrz Nota
44 Dodatkowych informacji i objaśnień punkt 14). W wyniku kolejnych realizacji akredytywy stan
akredytywy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 2.913 tysięcy EUR (tj. 12.154 tysięcy złotych
według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 31 grudnia 2008 roku).
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14. W dniu 26 czerwca 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Deutsche Bank Polska S.A. wystawił
gwarancję zapłaty za dostawę benzyny na kwotę 12.000 tysięcy USD (tj. 25.704 tysięcy złotych
według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP z dnia 26 czerwca 2008 roku) na rzecz
TOTAL DEUTSCHLAND GmbH z terminem ważności gwarancji do dnia 31 grudnia 2008 roku.
W dniu 12 grudnia 2008 roku termin ważności gwarancji został przedłużony do dnia 31 stycznia
2009 roku. Gwarancja wygasła z dniem upływu terminu ważności.
15. W dniu 18 września 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Deutsche Bank Polska S.A.
otworzył akredytywę stand-by na kwotę 10.000 tysięcy USD (tj. 23.428 tysięcy złotych według
średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP z dnia 18 września 2008 roku) na rzecz
PETROPLUS MARKETING AG z terminem ważności do dnia 31 października 2008 roku.
Akredytywa zabezpieczała zapłatę za dostawę oleju napędowego. Gwarancja wygasła z dniem
upływu terminu ważności.
16. W dniu 22 października 2008 roku Bank PKO BP S.A. otworzył na zlecenie Grupy LOTOS S.A.
w ramach udzielonego kredytu inwestycyjnego przez grupę instytucji finansujących (patrz Nota 30
Dodatkowych informacji i objaśnień) akredytywę dokumentowa na rzecz CB&I LUMMUS GmbH
na kwotę 19.034 tysięcy EUR (tj. 70.690 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla
EUR przez NBP z dnia 22 października 2008 roku) z terminem ważności do dnia 30 czerwca
2009 roku. Akredytywa zabezpiecza realizację kontraktu dotyczącego instalacji hydroodsiarczania
olejów napędowych (HDS). W wyniku kolejnych realizacji akredytywy stan akredytywy na dzień 31
grudnia 2008 roku wynosi 11.830 tysięcy EUR (tj. 49.359 tysięcy złotych według średniego kursu
ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 31 grudnia 2008 roku).
17. W dniu 19 grudnia 2008 roku Bank PKO BP S.A. otworzył na zlecenie Grupy LOTOS S.A.
w ramach udzielonego kredytu inwestycyjnego przez grupę instytucji finansujących (patrz Nota
30 Dodatkowych informacje i objaśnień) akredytywę stand-by na kwotę 500 tysięcy EUR (tj.
2.057 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 19 grudnia
2008 roku) na rzecz LURGI S.A. z terminem ważności do dnia 31 maja 2009 roku. Akredytywa
zabezpiecza realizację kontraktu na modernizację stacji kondensatu i budowę węzła gazu
opałowego.

Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną
jest spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
W dniu 30 kwietnia 2008 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. wystawiła na rzecz BRE Bank S.A. weksel
in blanco z terminem ważności do momentu spłaty zadłużenia i/lub rozwiązania lub zakończenia umowy
kredytowej. Weksel został wystawiony, jako zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym
w wysokości 80.000 tysięcy złotych. Pierwotny termin obowiązywania umowy kredytowej minął w dniu 27
listopada 2008 roku.
W dniu 28 listopada 2008 roku umowa kredytu została przedłużona do dnia 27 listopada 2009 roku
oraz zmniejszona została kwota kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 30.000 tysięcy złotych.
Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco z terminem ważności do momentu spłaty zadłużenia i/lub
rozwiązania lub zakończenia umowy kredytowej.
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Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną
jest spółka Petrobaltic S.A.
Zobowiązanie w stosunku do Banku Ochrony Środowiska S.A.
W dniu 12 grudnia 2001 roku spółka Petrobaltic S.A. złożyła oświadczenie wobec Banku Ochrony
Środowiska S.A. (zwanego w dalszej części opisu „Bankiem”), zmienione oświadczeniem wspólników
z dnia 6 listopada 2006 roku, w związku z kredytami udzielonymi spółce Energobaltic Sp. z o.o.
(„Energobaltic”) przez Bank na podstawie następujących umów: (i) umowy o kredyt inwestycyjny zawartej
w dniu 11 września 2001 roku, oraz (ii) umowy o kredyt inwestycyjny preferencyjny związany z ochroną
środowiska zawartej w dniu 11 września 2001 roku, na mocy którego Petrobaltic S.A. zobowiązał się
do (aktualnie obowiązujące warunki):
●● przeznaczenia na podwyższenie kapitału własnego Energobaltic Sp. z o.o. zysku netto w
kwocie nieprzekraczającej w poszczególnych latach wartości założonych w ostatecznej projekcji
finansowej finansowanego projektu zatwierdzonej przez Bank,
●● niezbywania i nieobciążania udziałów w Energobaltic Sp. z o.o. bez uprzedniej zgody Banku,
przy czym ewentualny brak zgody Banku uzasadniony musi być ważnymi powodami.
●● Niewykonanie Zobowiązania Wspólników może spowodować wypowiedzenie przez Bank
w/w umów kredytowych. Jednocześnie Petrobaltic S.A. zostanie zwolniony ze Zobowiązania
Wspólników, gdy zostaną spełnione obydwa poniższe warunki:
●● Petrobaltic S.A. przedłoży Bankowi i Energobaltic Sp. z o.o. pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu
produkcji ropy ze złoża ropy naftowej B - 8, a po okresie pierwszych trzech miesięcy produkcji
ze złoża B 8, Petrobaltic w ten sam sposób potwierdzi spełnienie się prognozy szacowanych
ilości gazu w złożu zawartej w prognozie dostaw gazu z dnia 7 grudnia 2005 roku złożonej przez
Energobaltic Sp. z o.o. w Banku,
●● sytuacja ekonomiczno - finansowa Energobaltic Sp. z o.o. nie zagraża terminowej spłacie
kredytów.

Zobowiązanie w stosunku do Stablewood Power Ventures (Władysławowo) Ltd.
W związku z reorganizacją Grupy Kapitałowej Rolls Royce w IV kwartale 2008 roku w prawa i obowiązki
spółki Rolls-Royce Power Ventures (Władysławowo) Limited wstąpiła spółka Stablewood Power Ventures
(Władysławowo) Limited.
Zgodnie z Umową Wspólników spółka Petrobaltic S.A. zobowiązana jest przedstawić drugiemu
udziałowcowi i pożyczkodawcy Energobaltic Sp. z o.o., firmie Stablewood Power Ventures
(Władysławowo) Limited ofertę wykupu wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej przez Stablewood
Power Ventures (Władysławowo) Limited dla spółki Energobaltic Sp. z o.o., w przypadku dostarczenia
przez Petrobaltic S.A. mniejszej łącznej ilości gazu odpadowego do spółki Energobaltic Sp. z o.o.,
w porównaniu do minimalnej ilości gazu przewidzianej w Umowie Dostawy Gazu. W związku z
przewidywaną zmniejszoną ilością gazu odpadowego dostarczanego do spółki Energobaltic Sp. z o.o.
przez Petrobaltic S.A. w roku 2005, drugi udziałowiec i pożyczkodawca Energobaltic Sp. z o.o. firma
Rolls-Royce Power Ventures (Władysławowo) Limited (RRPV) wystosowała w dniu 22 września 2005
roku pismo informujące, iż w przypadku naruszenia przez spółkę Petrobaltic S.A. punktu 16.1.6. Umowy
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Dostawy Gazu wystosuje zgodnie z artykułu. VIII pkt. 1 Umowy Wspólników zawiadomienie o naruszeniu
Umowy Dostawy Gazu.
Na podstawie tego zawiadomienia, zgodnie z Umową Wspólników, spółka Petrobaltic S.A. zobowiązana
jest przedstawić Stablewood Power Ventures (Władysławowo) Limited ofertę wykupu wierzytelności
z tytułu pożyczki udzielonej przez spółkę Stablewood Power Ventures (Władysławowo) Limited dla
spółki Energobaltic Sp. z o.o. Przyjęcie oferty przez spółkę Stablewood Power Ventures (Władysławowo)
Limited będzie oznaczać konieczność sukcesywnego (lata od 2012 do 2016) wykupu przez Petrobaltic
S.A. wierzytelności Stablewood Power Ventures (Władysławowo) Limited z tytułu tej pożyczki w
terminach zapadalności poszczególnych rat kapitałowych z 2% dyskontem. Łączna kwota pożyczki
Stablewood Power Ventures (Władysławowo) Limited dla spółki Energobaltic Sp. z o.o. na dzień 31
grudnia 2008 roku wynosi 6.884 tysięcy USD (kapitał 5.053 tysięcy USD wraz z odsetkami), (tj. 20.389
tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP z dnia 31 grudnia 2008 roku),
uwzględniając 2% dyskonto kwota pożyczki wynosi: 6.746 tysięcy USD (kapitał 4.952 tysięcy USD wraz z
odsetkami), (tj. 19.982 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP z dnia 31
grudnia 2008 roku). Na dzień 31 grudnia 2007 roku pożyczka wynosiła 6.545 tysięcy USD (kapitał 5.053
tysięcy USD wraz z odsetkami), (tj. 15.938 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD
przez NBP z dnia 31 grudnia 2007 roku), natomiast uwzględniając 2 % dyskonto kwota pożyczki wyniosła
6.414 tysięcy USD (kapitał 4.952 tysięcy USD wraz z odsetkami) (tj. 15.619 tysięcy złotych według
średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP z dnia 31 grudnia 2007 roku). Po wykupieniu udziałów
spółki Stablewood Power Ventures (Władysławowo) Limited spółka Petrobaltic S.A. posiadałaby 1.598
udziałów, co stanowi 88,04 % łącznej liczby udziałów.
Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wpłynęło zawiadomienie, o
naruszeniu Umowy Dostawy Gazu, stąd opisana realizacja oferty warunkowej, zgodnie z przyjętą przez
spółkę Petrobaltic S.A. wykładnią umowy, będzie mogła mieć ewentualnie miejsce dopiero w roku 2010.
Biorąc pod uwagę sytuację finansową Energobaltic Sp. z o.o., a także zakładany poziom dostaw gazu,
wynikający m.in. z planowanego rozpoczęcia eksploatacji złoża B - 8, Zarząd spółki Petrobaltic S.A.,
kierując się zasadą ostrożnej wyceny, utrzymał rezerwę na przyszłe zobowiązania mogące powstać
z tytułu realizacji zapisów Umowy Wspólników. Rezerwa obejmuje pożyczkę spółki Stablewood Power
Ventures (Władysławowo) Limited udzieloną Energobaltic Sp. z o.o. (pomniejszoną o 2% dyskonto)
oraz nominalną wartość udziałów spółki Stablewood Power Ventures (Władysławowo) Limited w spółce
Energobaltic Sp. z o.o.

Zobowiązanie spółki Petrobaltic S.A. w stosunku do podmiotu norweskiego
REVUS ENERGY ASA
W dniu 17 czerwca 2008 roku spółka Petrobaltic S.A. wystawiła na rzecz REVUS Energy ASA
bezwarunkową, nieodwołalną gwarancję na pierwsze żądanie zapłaty, stanowiącą zabezpieczenie
wykonania przez spółkę LOTOS Exploration and Production Norge AS podpisanej z REVUS Energy ASA
umowy przeniesienia udziałów w koncesjach PL 316, PL 316B, PL 316CS i PL 316DS na norweskim
szelfie kontynentalnym. Spółka Petrobaltic S.A. zobowiązuje się zapłacić, jak za własny dług jakąkolwiek
kwotę, jaka może być płatna na rzecz REVUS Energy ASA.
W wyniku rozliczenia zawartej pomiędzy LOTOS Exploration and Production Norge AS a REVUS
Energy ASA umowy przeniesienia udziałów w koncesjach PL 316, PL 316B, PL 316CS i PL 316DS
na norweskim szelfie kontynentalnym, bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja z wystawienia spółki
Petrobaltic S.A. na rzecz REVUS Energy ASA wygasła, zaś dokument gwarancji został zwrócony przez
REVUS Energy ASA do spółki Petrobaltic S.A.
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Zobowiązanie spółki Petrobaltic S.A. na rzecz rządu Norweskiego
W dniu 17 czerwca 2008 roku spółka Petrobaltic S.A. wystawiła bezwarunkową i nieodwołalną gwarancję
na rzecz rządu Norweskiego za działania LOTOS Exploration and Production Norge AS w zakresie
poszukiwań i wydobycia na norweskim szelfie kontynentalnym. Spółka Petrobaltic S.A. w wystawionej
gwarancji zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność finansową tytułem zabezpieczenia wszelkich
zobowiązań mogących powstać w związku z działalnością spółki LOTOS Exploration and Production
Norge AS w ramach poszukiwań i wydobycia naturalnych złóż znajdujących się pod dnem morza, w
tym składowania i transportu przy pomocy innych środków transportu niż statki na norweskim szelfie
kontynentalnym.

Zobowiązanie spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS na rzecz spółki
Petrobaltic S.A.
W dniu 26 sierpnia 2008 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz
spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu”
wraz z deklaracją wekslową w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, a także innych zobowiązań
mogących powstać z tytułu zawarcia i wykonywania umowy pożyczki. Umowa pożyczki wygasa z dniem
31 grudnia 2012 roku. Weksel został wystawiony, jako zabezpieczenie spłaty pożyczki w wysokości
50 milionów USD (tj. 113 milionów złotych według kursu NBP z dnia 26 sierpnia 2008 roku).
W dniu 19 grudnia 2008 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz
spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu”
wraz z deklaracją wekslową w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, a także innych zobowiązań
mogących powstać z tytułu zawarcia i wykonywania umowy pożyczki. Spłata kapitału pożyczki ma
nastąpić do dnia 31 stycznia 2010 roku. Weksel został wystawiony, jako zabezpieczenie spłaty pożyczki
w wysokości 10 milionów USD (tj. 29 milionów złotych według kursu NBP z dnia 19 grudnia 2008 roku).

Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną
jest spółka LOTOS Jasło S.A.
Zobowiązania wekslowe na rzecz Nafty Polskiej S.A.
Rafineria Jasło S.A. (obecnie LOTOS Jasło S.A.) wystawiła na rzecz Nafty Polskiej S.A. dziewięć weksli
in blanco. Zgodnie z deklaracjami wekslowymi sporządzonymi w związku z powyższymi wekslami
w dniu 19 stycznia 2000 roku, weksle te stanowią zabezpieczenie Rafinerii Jasło S.A. dotyczące roszczeń
z tytułu zanieczyszczenia środowiska na nieruchomości, wynikających z umowy z dnia 19 stycznia
2000 roku zawartej pomiędzy Rafinerią Jasło S.A. oraz Carbon Black Polska Sp. z o.o. i mogą zostać
wypełnione przez NaftęPolską S.A. w przypadku niewywiązania się przez Rafinerię Jasło S.A.
z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z powyższej umowy. Zgodnie z deklaracjami, każdy z weksli
może zostać wypełniony na kwotę 1.000 tysięcy złotych.
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Naftą Polską S.A. oraz Rafinerią Jasło S.A.
w dniu 19 stycznia 2000 roku, w przypadku gdy do dnia wykreślenia Nafty Polskiej S.A. z rejestru
przedsiębiorców nie powstanie zobowiązanie Nafty Polskiej S.A. do spełnienia świadczenia w całości
lub w części, na zasadach wskazanych w umowie zabezpieczenia wykonania przez Rafinerię
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Jasło S.A. zobowiązań z umowy o uregulowanie kwestii środowiska zawartej z Carbon Black Polska
Sp. z o.o., Nafta Polska S.A. złoży niezrealizowane weksle do depozytu sądowego, a zwrot weksli nastąpi
po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o wykreśleniu Nafty Polskiej S.A. z rejestru
przedsiębiorców. Podobnie, niezrealizowane weksle zostaną zwrócone Rafinerii Jasło S.A. po upływie
10 lat od dnia podpisania porozumienia, jeżeli wcześniej Nafta Polska S.A. nie zostanie wykreślona
z rejestru przedsiębiorców i nie powstaną zobowiązania Nafty Polskiej S.A. do spełnienia świadczeń
objętych umową poręczenia.

Zobowiązania wekslowe na rzecz Ministra Gospodarki
Rafineria Jasło S.A. (obecnie LOTOS Jasło S.A.) wystawiła na rzecz Ministra Gospodarki weksel własny
in blanco. Zgodnie z deklaracją wekslową wystawioną w związku z powyższym wekslem w dniu
13 listopada 2002 roku, weksel zabezpiecza wypełnienie przez LOTOS Jasło S.A. jej zobowiązań
wynikających z umowy zawartej w dniu 1 listopada 2002 roku pomiędzy Ministrem Gospodarki
a LOTOS Jasło S.A. o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji (terminal paliw) i może zostać
wypełniony do kwoty 5.675 tysięcy złotych.

Pozostałe zobowiązania wekslowe
Ponadto, na dzień 31 grudnia 2008 roku LOTOS Jasło S.A. posiada:
●● weksel in blanco tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zaciągniętego
w banku PKO BP S.A. o/Krosno na kwotę 18.000 tysięcy złotych z terminem ważności do dnia
29 lipca 2011 roku (patrz Nota 44 Dodatkowych informacji i objaśnień punkt 11), weksel in blanco
jako zabezpieczenie gwarancji akcyzowej dla PZU o/Rzeszów na kwotę 5.000 tysięcy złotych,
termin ważności gwarancji minął w dniu 31 stycznia 2009 roku, a odpowiedzialność gwaranta
trwa do 1 maja 2009 roku,
●● weksel in blanco tytułem zabezpieczenia spłaty odsetek i ewentualnych kar umownych do umowy
pożyczki dla NFOŚiGW w Warszawie, z terminem ważności do dnia 30 marca 2011 roku.

Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną
jest spółka LOTOS Oil S.A.
Do dnia 30 kwietnia 2010 roku przedłużono termin ważności zabezpieczenia podatku akcyzowego z
dnia 18 marca 2007 roku w formie weksla własnego in blanco z deklaracją na 10.000 tysięcy złotych
wystawionego przez spółkę LOTOS Oil S.A. złożonego do Urzędu Celnego. Pierwotny termin ważności
weksla obowiązywał do dnia 31 października 2008 roku.
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Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną
jest spółka LOTOS Gaz S.A.
W dniu 19 grudnia 2007 roku LOTOS Gaz S.A. zawarła umowę poręczenia z bankiem Pekao S.A.
Na mocy powyższej umowy LOTOS Gaz S.A. poręczyła spłatę kredytu zaciągniętego przez KRAK–GAZ
Sp. z o.o. w wysokości 5.000 tysięcy złotych, zgodnie z umową kredytową z dnia 16 maja 2006 roku.
Poręczenie zostało udzielone do wysokości 7.500 tysięcy złotych. Kredyt zaciągnięty przez spółkę
KRAK–GAZ Sp. z o.o. został spłacony a udzielone przez spółkę LOTOS Gaz S.A. poręczenie wygasło.
W dniu 30 czerwca 2008 roku spółka LOTOS Gaz S.A. zawarła umowę poręczenia z bankiem ING Bank
Śląski. Na mocy powyższej umowy spółka LOTOS Gaz S.A. poręczyła spłatę kredytu zaciągniętego
przez spółkę KRAK–GAZ Sp. z o.o. w wysokości 10.000 tysięcy złotych (umowa kredytowa z dnia 24
czerwca 2004 roku).
W dniu 16 grudnia 2008 roku kredyt zaciągnięty przez spółkę KRAK–GAZ Sp. z o.o. został spłacony
a udzielone przez spółkę LOTOS Gaz S.A. poręczenie wygasło.

Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną jest spółka
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
W dniu 7 sierpnia 2007 roku LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o wystawiła na rzecz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej weksel własny in blanco opatrzony klauzulą ,,bez protestu”
poręczony przez spółkę LOTOS Czechowice S.A., z terminem ważności do dnia 30 czerwca 2015 roku.
Weksel został wystawiony jako zabezpieczenie spłaty odsetek, ewentualnej kary umownej i innych
kosztów wynikających z umowy pożyczki z dnia 29 czerwca 2007 roku zawartej przez LOTOS Biopaliwa
Sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 35.000 tysięcy
złotych. Pożyczka zabezpieczona jest gwarancją bankową na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wystawioną w dniu 7 sierpnia 2007 roku przez bank Pekao S.A.
w ciężar limitu kredytowego w ramach umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 14 grudnia 2006 roku.
W dniu 17 kwietnia 2008 roku spółka LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. wystawiła i złożyła do Urzędu Celnego
w Bielsku-Białej poręczone przez spółkę LOTOS Czechowice S.A. dwa weksle własne in blanco
z deklaracją, jeden do kwoty 5.921 tysięcy złotych, drugi do kwoty 4.263 tysięcy złotych,
w celu zabezpieczenia podatku akcyzowego. Zabezpieczenie w formie weksli obowiązywało
do dnia 16 kwietnia 2009 roku.
W dniu 30 grudnia 2008 roku spółka LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. wystawiła i złożyła do Urzędu Celnego
w Bielsku-Białej poręczony przez spółkę LOTOS Czechowice S.A. weksel własny in blanco z deklaracją
do kwoty 4.263 tysięcy złotych w celu zabezpieczenia podatku akcyzowego. Zabezpieczenie w formie
weksla obowiązywało do dnia 16 kwietnia 2009 roku.

Pozostałe zobowiązania warunkowe Grupy
Na dzień 31 grudnia 2008 roku zobowiązania Spółki wynikające z podpisanych, istotnych umów
dotyczących nakładów na rzeczowe aktywa trwałe (Program 10+) wynoszą 3.199 milionów złotych
(31 grudnia 2007: 2.735 milionów złotych).
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43. Uprawnienia do emisji dwutlenku
węgla (CO2)
Na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku w Grupie występowała nadwyżka
przyznanych uprawnień do emisji nad rzeczywistą emisją dwutlenku węgla CO2 (patrz Nota 21.3
Dodatkowych informacji i objaśnień).
Z dniem 1 lipca 2008 roku Rada Ministrów w drodze rozporządzenie przyjęła Krajowy Plan Rozdziału
Uprawnień do Emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 we wspólnotowym systemie handlu
uprawnieniami do emisji dla instalacji istniejących i zmienianych (Dz.U. Nr. 202 poz.1248). Zgodnie
z obowiązującym prawem w/w uprawnienia na drugi okres rozliczeniowy (2008-2012) zostały rozdzielone
bezpłatnie dla wszystkich instalacji objętych system handlu emisjami.
Łączna wielkość przyznanego średniorocznego limitu (na lata 2008 – 2012) emisji dwutlenku węgla
dla spółek Grupy wyniosła 1.217 tysiąca ton.
Rzeczywista emisja dwutlenku węgla w okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2008 roku wyniosła
1.192 tysiąca ton.
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44. Istotne zdarzenia następujące po dniu
bilansowym
Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia po
dacie bilansu, poza opisanymi poniżej:
1. W dniu 2 stycznia 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. wystawił
gwarancję na kwotę 1.500 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego w Pruszkowie tytułem
zabezpieczenia akcyzowego. Termin ważności gwarancji mija 30 czerwca 2009 roku.
2. W dniu 2 stycznia 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. otworzył
akredytywę stand-by na kwotę 3.000 tysięcy EUR (tj. 12.517 tysięcy złotych według średniego
kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 2 stycznia 2008 roku) na rzecz Umicore Precious
Metals Refining z terminem ważności do dnia 15 października 2009 roku. Akredytywa zabezpiecza
zapłatę za leasing platyny.
3. W dniu 15 stycznia 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS Exploration
and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci
weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka
w kwocie 55 milionów USD (tj. 177 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla USD
przez NBP na dzień 15 stycznia 2009 roku) przeznaczona zostanie na kontynuację wdrożenia
Projektu Wydobywczego YME, a w szczególności na ponoszenie nakładów inwestycyjnych na
jego realizację wraz z kosztami kapitału, w tym odsetkami od udzielonej pożyczki. Pożyczka płatna
będzie w trzech ratach, przy czym termin ostatniej raty przypada na dzień 31 marca 2010 roku.
4. W dniu 20 stycznia 2009 roku Zarząd spółki Petrobaltic S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu
procedury rejestracji kolejnego podniesienia kapitału zakładowego i objęcia przez spółkę
Petrobaltic S.A. akcji w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS.
Kapitał zakładowy spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS został podwyższony
z kwoty 190 milionów NOK (tj. 90 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK
przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku) do 430 milionów NOK (tj. 203 milionów złotych
według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku). Nowe
akcje powstałe w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o łącznej wartości nominalnej 240
milionów NOK (tj. 113 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP
na dzień 20 stycznia 2009 roku) są równe, niepodzielne oraz są traktowane przez spółkę
Petrobaltic S.A. jako inwestycja długoterminowa.
Spółka Petrobaltic S.A. pokryła gotówką 240 milionów nowych akcji spółki LOTOS Exploration and
Production Norge AS, za cenę równą ich wartości nominalnej 240 milionów NOK (tj. 113 milionów
złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku)
wykorzystując własne środki finansowe.
W dniu 26 lutego 2009 roku w norweskim Rejestrze Przedsiębiorców Bronnoysundregistrene
zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki LOTOS Exploration and Production
Norge A.S opisane powyżej.
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5. 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 termin ważności gwarancji do dnia 31 lipca
2009 roku.
6. W dniu 30 stycznia 2009 roku spółka LOTOS Jasło S.A. nabyła od Krzysztofa Bonieckiego
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBAC 15
sztuk akcji „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. stanowiących 1,5% w kapitale zakładowym
spółki. W wyniku przeprowadzonej transakcji udział spółki LOTOS Jasło S.A. w kapitale
zakładowym spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. wzrósł z 83,5% do 85% (ilość akcji
wzrosła z 835 do 850 sztuk).
W dniu 13 lutego 2009 roku spółka LOTOS Jasło S.A. nabyła od EKO-OPEN Sp. z o.o. 30 sztuk
akcji „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. stanowiących 3,0% w kapitale zakładowym spółki.
W wyniku przeprowadzonej transakcji udział spółki LOTOS Jasło S.A. w kapitale zakładowym
spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. wzrósł z 85% do 88% (ilość akcji wzrosła z 850 do
880 sztuk).
7. W dniu 11 lutego 2009 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A., w związku z niestabilnym otoczeniem
makroekonomicznym związanym ze światowym kryzysem gospodarczym oraz prowadzonymi
obecnie przez Grupę LOTOS S.A. programami inwestycyjnymi, przygotował i przyjął do realizacji
Pakiet Antykryzysowy dla Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Podstawowym celem działań
wchodzących w skład pakietu jest zapewnienie realizacji najistotniejszych dla Grupy LOTOS S.A.
i jej przyszłej wartości dla akcjonariuszy programów inwestycyjnych oraz zapewnienie płynności
spółki w 2009 roku.
Kluczowymi elementami pakietu są oszczędności kosztów w 2009 roku na poziomie około 170
milionów złotych oraz zawieszenie lub zaniechanie wydatków inwestycyjnych jakie miały być
poniesione w 2009 roku na kwotę około 220 milionów złotych, co w efekcie powinno doprowadzić
do polepszenia przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. o około 390
milionów złotych.
Zarząd Grupy LOTOS S.A. w związku z niepewną sytuacją rynkową oraz ograniczonymi
możliwościami pozyskania finansowania podjął decyzję o zawieszeniu realizacji projektów
inwestycyjnych zakładanych w strategii grupy kapitałowej na lata 2006 – 2012 o łącznej wartości
nakładów około 2,1 miliarda złotych. Ograniczenia te nie dotyczą realizowanych obecnie
kluczowych projektów inwestycyjnych: Programu 10+, zagospodarowania złoża YME na szelfie
norweskim oraz planowanych nakładów na zagospodarowanie złóż B8 i B23 na Morzu Bałtyckim
w ramach programu rozwojowego spółki Petrobaltic S.A.
Wskazane ograniczenia oznaczają redukcję łącznych nakładów inwestycyjnych Grupy
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. pozostałych do realizacji na lata 2009 - 2012 o ponad 25%, a z
uwzględnieniem podjętych zobowiązań inwestycyjnych wynikających z Programu 10+
i zagospodarowania złoża YME prawie 40%. Zostaną one osiągnięte poprzez odłożenie w czasie
realizacji poszczególnych projektów.
Zarząd Spółki będzie na bieżąco monitorował sytuację rynkową i w przypadku istotnych jej zmian
będzie dokonywał weryfikacji przedstawionych powyżej założeń.
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8. W dniu 10 lutego 2009 roku spółka LOTOS Oil S.A. złożyła zabezpieczenia akcyzowe w formie
weksla z deklaracją na 5.000 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego tytułem zabezpieczenie
podatku akcyzowego związanego z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych. Zabezpieczenie
obowiązuje od dnia 1 marca 2009 roku do dnia 28 lutego 2011 roku.
9. W dniu 26 lutego 2009 roku na zlecenie LOTOS Asfalt Sp. z o.o. BRE Bank S.A. otworzył
akredytywę dokumentową na kwotę 500 tysięcy EUR (tj. 2.353 tysięcy złotych według średniego
kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 26 lutego 2009 roku) na rzecz NARDINI S.p.A.
z terminem ważności do dnia 30 czerwca 2009 roku. Akredytywa zabezpiecza realizację kontraktu
dotyczącego budowy fabryki do produkcji pap.
10. W dniu 27 lutego 2009 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła zabezpieczenie akcyzowe w formie
weksla in blanco do kwoty 400.000 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego w Gdańsku tytułem
zabezpieczenia zobowiązania podatkowego Grupy LOTOS S.A. związanego z procedurą
zawieszonego poboru akcyzy. Zabezpieczenie jest ważne do dnia 13 stycznia 2011 roku.
11. W dniu 27 lutego 2009 roku spółka Lotos Jasło S.A. podpisała aneks do umowy kredytowej,
w wyniku której obniżeniu uległa dostępna linia kredytowa, wobec czego kwota zabezpieczenia
kredytu obrotowego spółki w rachunku bieżącym zaciągniętego w banku PKO BP S.A. o/Krosno w
postaci weksla in blanco została obniżona z 18.000 tysięcy złotych do kwoty 10 000 tysięcy złotych
z terminem ważności do dnia 29 lipca 2011 roku. (patrz Nota 42 Dodatkowych informacji
i objaśnień).
12. W dniu 9 marca 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS Exploration and
Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla
własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka w kwocie
7,5 milionów USD (tj. 28 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez
NBP na dzień 9 marca 2009 roku) przeznaczona zostanie na kontynuację wdrożenia Projektu
Wydobywczego YME. Spłata kapitału pożyczki ma nastąpić do dnia 29 stycznia 2010 roku.
13. W dniu 1 kwietnia 2009 roku termin ważności akredytywy dokumentowej otworzonej
w dniu 3 stycznia 2007 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. przez Bank PKO BP S.A. na rzecz
CB&I LUMMUS GmbH został przedłużony do dnia 31 maja 2009 roku (patrz Nota 42 Dodatkowych
informacji i objaśnień punkt 6).
14. W dniu 1 kwietnia 2009 roku termin ważności akredytywy dokumentowej otworzonej
w dniu 2 czerwca 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. przez Bank PKO BP S.A. na rzecz
CB&I LUMMUS GmbH. został przedłużony do dnia 31 maja 2009 roku (patrz Nota 42 Dodatkowych
informacji i objaśnień punkt 13).
15. W dniu 1 kwietnia 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS Exploration and
Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla
własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka w kwocie
2,5 milionów USD (tj. 8,8 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez
NBP na dzień 1 kwietnia 2009 roku) przeznaczona zostanie na kontynuację wdrożenia Projektu
Wydobywczego YME. Spłata kapitału pożyczki ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2010 roku
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16. W dniu 6 kwietnia 2009 roku spółka LOTOS Jasło S.A. nabyła od Jana B. Tylisza prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TYL-OIL 30 sztuk
akcji „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. stanowiących 3% w kapitale zakładowym spółki.
W wyniku przeprowadzonej transakcji udział spółki LOTOS Jasło S.A. w kapitale zakładowym
spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. wzrósł z 88% do 91% (ilość akcji wzrosła
z 880 do 910 sztuk).
17. W dniu 15 kwietnia 2009 roku spółka LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. wystawiła i złożyła do Urzędu
Celnego w Bielsku-Białej poręczony przez spółkę LOTOS Czechowice S.A. weksel własny in
blanco z deklaracją wekslową do kwoty 18.820 tysięcy złotych, w celu zabezpieczenia podatku
akcyzowego. Zabezpieczenie w formie weksla obowiązuje do dnia 30 czerwca 2010 roku.
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45. 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
Istotne postępowania przed organami administracji w związku
z prowadzoną przez Jednostkę Dominującą działalnością
Postanowieniem Prezesa UOKiK z dnia 21 marca 2005 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie
antymonopolowe w związku z podejrzeniem zawarcia przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
w Płocku oraz Grupę LOTOS S.A. w Gdańsku porozumienia w sprawie jednoczesnego zakończenia
produkcji i dystrybucji benzyny uniwersalnej U95. Zdaniem Zarządu Spółki, w związku z faktem
kontynuacji produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U95 zarzuty UOKiK są bezpodstawne
i w kwietniu 2005 roku Zarząd wystosował wniosek o wydanie decyzji o niestwierdzeniu stosowania przez
Grupę LOTOS S.A. praktyki ograniczającej konkurencję.
W lipcu 2005 roku Spółka złożyła do Sądu Antymonopolowego zażalenie na postanowienie UOKiK
w przedmiocie ograniczenia dostępu do części zebranego w sprawie materiału dowodowego. Niezależnie
od złożonego zażalenia Spółka wystąpiła we wrześniu 2005 roku z kolejnym wnioskiem o wydanie decyzji
o stwierdzenie niestosowania przez Grupę LOTOS S.A. praktyk monopolistycznych. W październiku
2005 roku wpłynęło kolejne postanowienie UOKiK w przedmiocie ograniczenia dostępu do części
zebranego materiału dowodowego, na które Spółka złożyła do Sądu Antymonopolowego zażalenie. Sąd
Okręgowy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił zażalenia. Na postanowienia
w przedmiocie oddalenia zażaleń, Grupa LOTOS S.A. wniosła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie
stosowne zażalenia, które zostały oddalone.
Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2007 roku ograniczono Grupie LOTOS S.A. na wniosek PKN ORLEN
S.A. prawo wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu antymonopolowym w postaci materiałów
zgromadzonych w trakcie kontroli PKN ORLEN S.A. w Płocku w zakresie części załączników do protokołu
kontroli biur w Płocku oraz ograniczono wgląd do protokołu kontroli biur w Warszawie i załączników. Tym
samym Postanowieniem odmówiono uwzględnienia wniosku PKN ORLEN S.A. o ograniczenie prawa
wglądu do materiału dowodowego w zakresie protokołu kontroli biur wnioskodawcy w Płocku. W dniu 26
kwietnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła zażalenie na Postanowienie ograniczające Grupie LOTOS
S.A. prawo wglądu do materiału dowodowego. W dniu 9 maja 2007 roku Grupa LOTOS S.A. otrzymała
Wezwanie UOKiK do udzielenia informacji dotyczących zmiany cen U95 i Pb95. Tego samego dnia
Spółka przesłała do UOKiK wymagane informacje. Dnia 2 sierpnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. wysłała
pismo do UOKiK informujące o zakończeniu produkcji benzyny U95. W dniu 31 grudnia 2007 roku Prezes
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UOKiK nałożył na Grupę LOTOS S.A. karę w wysokości 1.000 tysiąca złotych. W związku z tym w dniu
17 stycznia 2008 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie zostało złożone odwołanie od tej decyzji.
W dniu 23 września 2008 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
przesłał odpowiedź Prezesa UOKiK na odwołanie Grupy LOTOS S.A. od decyzji Prezesa UOKiK. Prezes
UOKiK w odpowiedzi na odwołanie Grupy LOTOS S.A. stwierdził, iż zarzuty Grupy LOTOS S.A., zarówno
dotyczące przepisów materialnych, jak i formalnych, są bezzasadne i wniósł o oddalenie odwołania
powoda w całości oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego. Na dzień zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.

Istotne postępowania przed organami administracji w związku
z działalnością prowadzoną przez LOTOS Czechowice S.A.
Postępowania podatkowe oraz postępowania sądowo-administracyjne
w sprawach z zakresu podatków
Postępowania w zakresie podatku od towarów i usług za niektóre miesiące
1998 roku
W związku z przeprowadzonymi kontrolami skarbowymi i wydanymi decyzjami w zakresie podatku od
towarów i usług, Rafineria Czechowice S.A. (obecnie LOTOS Czechowice S.A.) złożyła w dniu 29 grudnia
2003 roku skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na trzy decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w
Katowicach w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 1998 roku, za lipiec 1998 roku oraz
za maj 1998 roku. Łączna wartość przedmiotu zaskarżenia wynosiła 1.229 tysięcy złotych. We wszystkich
powyższych sprawach został ogłoszony wyrok. Od wydanych wyroków zostały złożone skargi kasacyjne
przez Rafinerię Czechowice S.A. (obecnie LOTOS Czechowice S.A.) w przedmiocie podatku za lipiec
1998 roku oraz przez Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku za październik 1998 roku, za
lipiec 1998 roku oraz za maj 1998 roku.
Kwoty podatku VAT i odsetek za zwłokę zostały zapłacone przez LOTOS Czechowice S.A. W wyniku
prowadzonych postępowań podatkowych i sądowych istnieje możliwość zwrotu wpłaconych kwot wraz
z wysokimi odsetkami.
LOTOS Czechowice S.A. otrzymała następujące wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w grudniu
2005 roku:
●● uchylono wyrok WSA z grudnia 2004 roku (w przedmiocie podatku za październik 1998 roku)
w części dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowej i odsetek za
zwłokę i w tej części przekazano do WSA do ponownego rozpatrzenia; w pozostałym zakresie
skargę kasacyjną oddalono,
●● uchylono wyrok WSA z grudnia 2004 roku (w przedmiocie podatku za maj 1998 roku) w części
dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę
i w tej części przekazano do WSA do ponownego rozpatrzenia; w pozostałym zakresie skargę
kasacyjną oddalono,
●● utrzymano wyrok WSA z grudnia 2004 roku (w przedmiocie podatku za lipiec 1998 roku),
NSA odstąpił od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego.
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LOTOS Czechowice S.A. wniosła skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyroki
WSA w Gliwicach z 27 kwietnia 2006 roku w następujących sprawach:
●● w przedmiocie podatku za maj 1998 roku w kwocie 318 tysięcy złotych,
●● w przedmiocie podatku za październik 1998 roku w kwocie 618 tysięcy złotych.
WSA w Gliwicach w postanowieniu z dnia 27 listopada 2006 roku odrzuciła skargę kasacyjną dotyczącą
podatku za październik 1998 roku. Aktualnie trwa postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym
w kwestii naruszenia Konstytucji przy wydawaniu postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej.
WSA w Gliwicach w sprawie nadpłaty podatku VAT za sierpień 1998 roku w kwocie 292,7 tysięcy złotych
wyrokiem z dnia 26 czerwca 2007 roku oddalił skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej.
Wyrok WSA w tej sprawie został zaskarżony przez LOTOS Czechowice S.A. do Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Sprawa jest obecnie w toku.
W dniu 29 grudnia 2007 roku został wydany przez NSA wyrok oddalający skargę kasacyjną dotyczącą
podatku za maj 1998 roku. Spółka skorzystała z ostatniej instancji i wniosła skargi do Trybunału
Konstytucyjnego, których pozytywne rozpatrzenie umożliwi uchylenie decyzji organów podatkowych,
jako wydanych na podstawie niekonstytucyjnych przepisów rozporządzeń Ministra Finansów. Zarzut
podniesiony w skardze dotyczy przekroczenia delegacji ustawowej dla Ministra Finansów przy wydawaniu
rozporządzeń.
Prowadzone postępowania nie stanowią żadnego finansowego zagrożenia dla spółki, gdyż dodatkowe
zobowiązania wynikające z decyzji organów podatkowych zostały zapłacone wraz z odsetkami
w minionych latach, mogą być jedynie dodatkowym przychodem dla LOTOS Czechowice S.A.

Postępowania w zakresie podatku akcyzowego za niektóre miesiące 1998 roku
W związku z przeprowadzonymi kontrolami skarbowymi wobec LOTOS Czechowice S.A. toczy
się 6 postępowań podatkowych dotyczących decyzji w zakresie podatku akcyzowego za niektóre
miesiące 1998 roku, zaskarżonych przez LOTOS Czechowice S.A. do sądu administracyjnego. Łączna
wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi 2.881 tysięcy złotych.
Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył termin rozprawy sądowej na 26 października 2005 roku
w przedmiocie podatku za wrzesień 1998 roku, za sierpień 1998 roku oraz za czerwiec 1998 roku.
Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrok WSA w przedmiocie podatku za wrzesień 1998
roku, za sierpień 1998 roku oraz za czerwiec 1998 roku został uchylony w całości i zwrócony
do ponownego rozpatrzenia.
Kwoty podatku akcyzowego i odsetek za zwłokę zostały zapłacone przez LOTOS Czechowice S.A.
W wyniku prowadzonych postępowań podatkowych i sądowych istnieje możliwość zwrotu wpłaconych
kwot wraz z wysokimi odsetkami.
LOTOS Czechowice S.A. wniosła skargi kasacyjne do NSA na wyroki WSA w Gliwicach z 27 kwietnia
2006 roku w sprawach podatku za miesiąc:
●● wrzesień 1998 roku w kwocie 52,5 tysięcy złotych,
●● sierpień 1998 roku w kwocie 842 tysięcy złotych,
●● czerwiec 1998 roku w kwocie 468,8 tysięcy złotych.
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WSA w Gliwicach rozpatrując sprawę za październik 1998 roku w kwocie 1.138,8 tysięcy złotych zawiesił
postępowanie.
Powyższe postępowania nie rodzą negatywnych skutków podatkowych dla LOTOS Czechowice S.A.,
mogą być jedynie dodatkowym przychodem.
Postanowieniem WSA w Gliwicach z dnia 16 października 2006 roku dotyczącego podatku za sierpień
1998 roku – w kwestii wniosku o dokonanie zwrotu różnicy pomiędzy wpisem pobranym od skargi a
wpisem należnym - sąd postanowił zwrócić LOTOS Czechowice S.A. kwotę 57,9 tysięcy złotych.
W dniu 29 grudnia 2007 roku został wydany przez NSA wyrok oddalający skargi kasacyjne w sprawach:
●● wrzesień 1998 roku w kwocie 52,5 tysięcy złotych,
●● sierpień 1998 roku w kwocie 842 tysięcy złotych,
●● czerwiec 1998 roku w kwocie 468,8 tysięcy złotych.
Spółka skorzystała z ostatniej instancji i wniosła skargi do Trybunału Konstytucyjnego, których
pozytywne rozpatrzenie umożliwi uchylenie decyzji organów podatkowych, jako wydanych na podstawie
niekonstytucyjnych przepisów rozporządzeń Ministra Finansów. Zarzut podniesiony w skardze dotyczy
przekroczenia delegacji ustawowej dla Ministra Finansów przy wydawaniu rozporządzeń.
Prowadzone postępowania nie stanowią żadnego finansowego zagrożenia dla spółki, gdyż dodatkowe
zobowiązania wynikające z decyzji organów podatkowych zostały zapłacone wraz z odsetkami
w minionych latach, mogą być jedynie dodatkowym przychodem dla spółki.

Kontrola dotycząca zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym za niektóre
miesiące 2004 roku
W spółce LOTOS Czechowice S.A. została przeprowadzona kontrola przez Naczelnika Urzędu Celnego
w Bielsku-Białej w celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku
akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju do form ceramicznych B za okres od 1 stycznia 2004 roku
do 30 września 2004 roku.
lających zobowiązanie podatkowe za okres od styczeń - marzec 2004 roku do dnia 13 grudnia 2006
roku. Dyrektor Izby Celnej w Katowicach postanowieniem z dnia 9 lutego 2007 roku wyznaczył termin
załatwienia sprawy na 13 kwietnia 2007 roku. Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2007 roku Dyrektor
Izby Celnej w Katowicach wyznaczył termin załatwienia sprawy do dnia 13 sierpnia 2007 roku. Zgodnie
z ostatnim postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2007 roku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wyznaczył
termin rozpatrzenia odwołania do dnia 13 października 2007 roku. W dniu 19 października 2007 roku
spółka LOTOS Czechowice S.A. otrzymała 3 decyzje Dyrektora Izby Celnej w Katowicach, w których
uchylono w całości decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej określające zobowiązanie
podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące styczeń, luty, marzec 2004 roku, oraz przekazano
do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W dniu 19 listopada 2007 roku spółka LOTOS
Czechowice S.A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 3 skargi na decyzje Dyrektora
Izby Celnej w Katowicach uchylające decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej i przekazujące
sprawy do ponownego rozpatrzenia temu organowi. W dniu 2 kwietnia 2008 roku odbyły się rozprawy
sądowe w przedmiocie w/w skarg i zapadły wyroki oddalające skargi. Spółka LOTOS Czechowice
S.A. wniosła o sporządzenie pisemnych uzasadnień wyroków, po otrzymaniu których Zarząd spółki
zdecydował nie wnosić skarg do Najwyższego Sądu Administracyjnego. W konsekwencji sprawy wróciły
do I instancji tj. do Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej i będą rozpatrywane od początku.
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Postanowieniami z dnia 7 stycznia 2009 roku wydanymi przez Naczelnika Urzędu Celnego w BielskuBiałej został wyznaczony nowy termin załatwienia spraw dotyczących podatku akcyzowego za okres
styczeń-marzec 2004 roku do dnia 18 marca 2009 roku. Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.
W odniesieniu do kwestii potencjalnych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku akcyzowego za okres
styczeń - marzec 2004 roku biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy prawno-podatkowe, w tym także
z udziałem zewnętrznych doradców podatkowych, jak i biegłego sądowego powołanego przez Dyrektora
Izby Celnej, spółka LOTOS Czechowice S.A. uważa, że ryzyko związane z przegraną ewentualnego
sporu z władzami skarbowymi jest niewielkie, w związku z tym nie utworzyła w sprawozdaniu finansowym
rezerwy na te potencjalne zobowiązania.

Postępowanie dotyczące zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym
za okres od 1 września 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
Dnia 12 kwietnia 2006 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wszczął postępowanie wobec
spółki LOTOS Czechowice S.A. w zakresie ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego
w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju do form ceramicznych B za okres od 1 września 2003
do 31 grudnia 2003 roku. Do czasu zakończenia postępowań trudno określić, czy zobowiązania
podatkowe w podatku akcyzowym zostaną określone na nowo, a jeżeli zostaną określone, to w jakiej
wysokości. Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej postanowieniem z dnia 19 marca 2006 roku
wyznaczył termin załatwienia sprawy na 30 maja 2007 roku. Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2007
roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy na 17
października 2007 roku, następnie postanowieniem z dnia 1 stycznia 2008 roku Naczelnik Urzędu
Celnego w Bielsku-Białej wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30 czerwca 2008 roku oraz
postanowieniami z dnia 27 czerwca 2008 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wyznaczył
nowy termin zakończenia postępowań w sprawie podatku akcyzowego za okres od września do grudnia
2003 roku na dzień 31 sierpnia 2008 roku, w wyniku kolejnych postanowień z dnia 3 września 2008 roku
termin został przedłużony do dnia 31 października 2008 roku.
W dniu 13 listopada 2008 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wydał decyzje za miesiące
wrzesień, październik, listopad, grudzień 2003 roku określające wysokość zobowiązania podatkowego
w kwotach wyższych od zadeklarowanych przez spółkę LOTOS Czechowice S.A. odpowiednio:
●● za wrzesień 2003 roku o kwotę 3.588 tysięcy złotych,
●● za październik 2003 roku o kwotę 12.189 tysięcy złotych,
●● za listopad 2003 roku o kwotę 8.887 tysięcy złotych,
●● za grudzień 2003 roku o kwotę 6.223 tysięcy złotych.
W dniu 21 listopada 2008 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. wystąpiła z wnioskiem do Naczelnika
Urzędu Celnego w Bielsku-Białej o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawach podatku akcyzowego
za okres wrzesień – grudzień 2003 roku. W dniu 1 grudnia 2008 roku spółka LOTOS Czechowice S.A.
wystosowała do Dyrektora Izby Celnej w Katowicach za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego
w Bielsku-Białej odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego określających wysokość zobowiązania
podatkowego w kwotach wyższych od zadeklarowanych wcześniej przez spółkę. Dnia 4 grudnia 2008
roku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wszczął postępowanie egzekucyjne wobec LOTOS Czechowice
S.A. wystawiając tytuły wykonawcze dla decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej dotyczących
podatku akcyzowego za miesiące wrzesień-grudzień 2003 roku dokonując zajęcia wierzytelności
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na rachunkach bankowych spółki LOTOS Czechowice S.A. Dodatkowe zobowiązania podatkowe
wynikające z decyzji zostały powiększone o koszty egzekucyjne w łącznej wysokości 2.460 tysięcy
złotych oraz odsetki za zwłokę określone na dzień wystawienia tytułów wykonawczych w łącznej kwocie
10.121 tysięcy złotych.
W dniu 12 grudnia 2008 roku spółka złożyła do Dyrektora Izby Celnej w Katowicach wnioski
o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego wszczętego tytułami egzekucyjnymi.
W dniu 12 grudnia 2008 roku Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej pozytywnie rozpatrzył wniosek
spółki złożony 21 listopada 2008 roku i wydał Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji dotyczącej
podatku akcyzowego za grudzień 2003 roku. Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wydał w tym samym
dniu postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji dotyczących podatku akcyzowego za miesiące
wrzesień-listopad 2003 roku oraz powołując się na postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji
Naczelnika Urzędu Celnego dotyczących podatku akcyzowego za okres wrzesień-grudzień 2003 roku
wydał postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego dotyczącego przedmiotowych decyzji.
W dniu 15 grudnia 2008 roku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego
w Pszczynie osiem wniosków wraz z tytułami wykonawczymi o dokonanie wpisu hipotek przymusowych
zwykłych w kwocie 5.446 tysięcy złotych każda (łącznie na kwotę 43.569 tysięcy złotych.), obciążających
nieruchomości spółki LOTOS Czechowice S.A.
W dniach 17 i 18 grudnia 2008 roku Sąd Rejonowy w Pszczynie dokonał siedmiu wpisów hipotecznych
zgodnie z wnioskami. W dniu 23 grudnia 2008 roku Sąd postanowił oddalić jeden wniosek Dyrektora
Izby Celnej w Katowicach uzasadniając to stwierdzeniem przeszkód w dokonaniu wpisu (rozbieżność
pomiędzy treścią księgi wieczystej a treścią wniosku wieczystoksięgowego).
W dniu 23 lutego 2008 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. otrzymała cztery decyzje Dyrektora Izby
Celnej w Katowicach uchylające decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej i przekazujące
sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Z uwagi na postanowienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia 4 marca 2009 roku o umorzeniu
postępowań egzekucyjnych dotyczących zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym za miesiące
wrzesień – grudzień 2003, Dyrektor Izby Celnej w Katowicach wystąpił ze stosownymi wnioskami
do Sądu Rejonowego w Pszczynie o wykreślenie wpisów hipotecznych. Na dzień zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawa jest w toku.
W odniesieniu do kwestii potencjalnych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku akcyzowego za okres
wrzesień-grudzień 2003 roku biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy prawno-podatkowe, w tym także
z udziałem zewnętrznych doradców podatkowych, jak i biegłego sądowego powołanego przez Dyrektora
Izby Celnej, spółka LOTOS Czechowice S.A. uważa, że ryzyko związane z przegraną ewentualnego
sporu z władzami skarbowymi jest niewielkie, w związku z tym nie utworzyła w sprawozdaniu finansowym
rezerwy na te potencjalne zobowiązania.
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Istotne postępowania przed organami administracji w związku
z działalnością prowadzoną przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
W dniu 30 marca 2006 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Pomorskiego Urzędu
Skarbowego w Gdańsku z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego
w podatku od towarów i usług za styczeń 2005 roku. Działając na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z o późn. zm.) Naczelnik Urzędu
Skarbowego nałożył na spółkę dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które dotyczy rozliczenia transakcji
przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. (dawniej LOTOS Mazowsze S.A.).
W dniu 25 lipca 2006 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
w Gdańsku z dnia 21 lipca 2006 roku uchylającą decyzję organu pierwszej instancji określającą w tytule
podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2005 roku zobowiązanie podatkowe oraz ustalającej
dodatkowe zobowiązanie podatkowe w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez
ten organ. W dniu 6 lipca 2007 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Naczelnika
Pomorskiego Urzędu Skarbowego Nr PV/4400-96/124/VT/06/AR, w której określono spółce zawyżenie
kwoty zwrotu różnicy podatku na 23 tysiące złotych i kwotę dodatkowego zobowiązania podatkowego
w wysokości 7 tysięcy złotych. Spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie odwołała się od tej decyzji uznając ją
jako korzystną dla spółki. Poprzednia decyzja Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego
Nr PV/440-95/124/VT/AG z dnia 28 marca 2006 roku w przedmiotowej sprawie określała zaniżenie kwoty
zobowiązania podatkowego na 24.055 tysięcy złotych i dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości
7.850 tysięcy złotych (decyzja ta została uchylona decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia
21 lipca 2006 roku).
W dniu 6 lipca 2007 roku Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wydał postanowienie
Nr VT/440-185/07/WP/DP o wszczęciu postępowania podatkowego w zakresie prawidłowości rozliczenia
podatku od towarów i usług za marzec 2005 roku wobec spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
W dniu 11 września 2007 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Pomorskiego Urzędu
Skarbowego w Gdańsku z dnia 10 września 2007 roku w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego
w podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2005 roku. Działając na podstawie art. 109 Ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z o późn. zm.) Naczelnik
Urzędu Skarbowego nałożył na spółkę dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które dotyczy rozliczenia
transakcji przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. W decyzji Nr PV/4400170/185/VT/07/DP określono zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku o 26.141 tysięcy złotych oraz
ustalono dodatkowe zobowiązanie podatkowe za marzec 2005 roku w wysokości 7.842 tysięcy złotych.
Kwoty określone w decyzji spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. uiściła. W dniu 24 września 2007 roku spółka
odwołała się od decyzji Pomorskiego Urzędu Skarbowego.
W dniu 18 stycznia 2008 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wydał decyzję Nr PC/4407-660/07/13
utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia
10 września 2007 roku, Nr PV/4400-170/185/VT/07/DP, określającą dla spółki LOTOS Paliwa
Sp. z o.o. w podatku od towarów i usług za marzec 2005 roku nadwyżkę podatku naliczonego nad
należnym w wysokości 5.292 tysięcy złotych, w tym kwota zwrotu różnicy podatku w wysokości 5.292
tysięcy złotych oraz ustalającą dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za
marzec 2005 roku w wysokości 7.842 tysięcy złotych. W dniu 1 lutego 2008 roku spółka LOTOS Paliwa
Sp. z o.o. zaskarżyła decyzję Dyrektora Izby Skarbowej Nr PC/4407-660/07/13 do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku.
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Przedmiotem decyzji jest uprawnienie spółki do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za
miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę na
skutek rozliczenia transakcji przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. oraz
konstytucyjność dodatkowych sankcji podatkowych z tego tytułu. W odniesieniu do kwestii potencjalnych
zobowiązań podatkowych z tytułu sankcji dotyczących rozliczenia transakcji przejęcia zorganizowanej
części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. oraz dokonanych korekt deklaracji VAT-7, biorąc pod
uwagę przeprowadzone analizy prawne i podatkowe, w tym także z udziałem zewnętrznych doradców
podatkowych.
W dniu 24 czerwca 2008 roku odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Gdańsku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby
Skarbowej w Gdańsku, określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana i zasądził od Dyrektora
Izby Skarbowej w Gdańsku na rzecz spółki zwrot kosztów postępowania.
Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku złożył dnia 31 lipca 2008 roku skargę kasacyjną do Naczelnego
Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2008 roku. Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sprawa jest w toku.
Zarząd spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. stoi na stanowisku, że ryzyko związane z przegraną
ewentualnego sporu z władzami skarbowymi jest niewielkie, w związku z tym w sprawozdaniu
finansowym nie zostały utworzone rezerwy na te potencjalne dodatkowe zobowiązania podatkowe.

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

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

Rozliczenia podatkowe
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy
celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione
są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce
powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące
różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów
państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie
obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco
wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.
Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku,
w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia
podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Na dzień 31 grudnia
2008 roku utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe.

Postępowania sądowe wszczęte przez Spółkę lub jednostki z Grupy Kapitałowej
Spółki oraz przeciwko Spółce lub jednostkom z Grupy Kapitałowej
Postępowanie sądowe wszczęte przez Rafinerię Jasło S.A.
(obecnie LOTOS Jasło S.A.) przeciwko osobie fizycznej
W dniu 4 grudnia 2003 roku Sąd Okręgowy w Krośnie wydał na rzecz Rafinerii Jasło S.A. (obecnie
LOTOS Jasło S.A.), w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty kwoty 4.829 tysięcy złotych wraz z
odsetkami, stanowiącej wierzytelności wynikające z nieuregulowanych faktur za sprzedany towar (sygn.
akt VIII GNc 292/03). Powyższy nakaz zapłaty uprawomocnił się. Z uwagi na fakt, iż w dniu 2 kwietnia
2004 roku w stosunku do dłużnika została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu, Rafineria
Jasło S.A. (obecnie LOTOS Jasło S.A.) zgłosiła sędziemu komisarzowi swoją wierzytelność
w łącznej wysokości 7.668 tysięcy złotych, na którą składa się kwota: (i) 6.138 tysięcy zł jako
niezapłacona należność główna za sprzedany towar; (ii) 1.498 tysięcy zł jako odsetki za zwłokę; (iii) 32
tysięcy złotych jako koszty procesu w sprawie przed Sądem Okręgowym w Krośnie. Wierzytelności do
kwoty 2.580 tysięcy złotych obejmującej należność główną, jak również odsetki nie są objęte układem,
ze względu na ich zabezpieczenie na mieniu upadłego hipoteką kaucyjną. Wartość należności z
uwzględnieniem realizacji założeń układu na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 1.110 tysięcy złotych.
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Istotne postępowania przed organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
w związku z działalnością prowadzoną przez Petrobaltic S.A. i jej spółkę
stowarzyszoną
Spółka zależna od spółki Naftos Gavyba – AB Geonafta jest stroną postępowania sądowego przeciwko
Svenska Petroleum Exploration AB) w sprawie założenia UAB Genciu Nafta, której założycielami i
udziałowcami jest Spółka zależna oraz Svenska Petroleum Exploration AB. Spór dotyczący realizacji
Umowy Spółki został przekazany do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej
Izbie Handlowej w Kopenhadze (dalej zwany Arbitrem), który podjął ostateczną decyzję 30 października
2003 roku. Wyrok Arbitrażu w Kopenhadze został uprawomocniony w 3 krajach Unii Europejskiej –
Wielkiej Brytanii, Danii i Niemczech. Werdykt Arbitra nie wszedł jednakże dotychczas w życie w litewskiej
jurysdykcji.
W sprawie zawarto ugodę pomiędzy Powodem (Rząd Republiki Litwy) a Pozwanymi (Svenska Petroleum
Exploration AB, UAB Genciu Nafta, AB Geonafta).
Ugoda powyższa została zatwierdzona przez właściwy sąd Republiki Litwy i zgodnie z art. 584 KPC
RL ust. 1 pkt. 4 ma moc tytułu egzekucyjnego i w przypadku nie wykonania swoich zobowiązań przez
jedną ze stron, druga strona nabywa prawo przymusowego wykonania takiego zobowiązania w trybie
określonym przez akty prawne Republiki Litwy.
Podstawowe postanowienia zawartej ugody dotyczące przedmiotowego postępowania
arbitrażowego:
1. Powód i pozwani uzgodnili, że Rząd Republiki Litewskiej i AB Geonafta po połowie (po 50%)
każdy z osobna nie później niż do dnia 1 maja 2009 roku zapłacą na rzecz Svenska Petroleum
Exploration AB łączną sumę 12.579 tysięcy USD oraz każdy zapłaci odpowiednio od sumy
przypadającej na niego odsetki roczne w wysokości 6%, naliczane od dnia 1 stycznia 2002 roku
do dnia całkowitej zapłaty zgodnie z orzeczeniem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy
Międzynarodowej Izbie Handlowej. Ponadto, AB Geonafta nie później niż do dnia 1 maja 2009 roku
zapłaci na rzecz Svenska Petroleum Exploration AB 1.154 tysięcy USD kosztów procesowych.
2. Powód i pozwani uzgodnili, że wszystkie żądania, koszty i płatności, związane z orzeczeniem
arbitrażu będą uznane za rozliczone od dnia zapłacenia określonych w pkt. 1 niniejszej Umowy
wszystkich sum pieniężnych na rzecz Svenska Petroleum Exploration AB.
3. Powód i AB Geonafta, UAB Genciu Nafta oraz Svenska Petroleum Exploration AB oświadczają,
że po podpisaniu i zapłaceniu określonych w pkt. 1 niniejszej Umowy określonych sum pieniężnych
przez AB Geonafta i Rząd Republiki Litewskiej, każdy z osobna, a przez AB Geonafta pokryciu
wymienionych w pkt. 4 niniejszej ugody kosztów, jeżeli byłyby takie zasądzone strony nie będą
miały wobec Strony wykonawczej (tej, która wykonała zobowiązania niniejszej umowy) żadnych
roszczeń, żądań związanych z zasądzoną sumą pieniężną wynikającą z orzeczenia sądu
arbitrażowego, uznaniem i wykonaniem orzeczenia arbitrażowego, z zawartą 28 kwietnia 1993
roku Litewsko – Szwedzką umową założycielską w sprawie UAB Genciu Nafta, w sprawie cywilnej
Nr. 2-589 325/2008 rozpatrywanej w Sądzie Rejonowym Kretinga, ze wszystkimi w tej sprawie
przedstawionymi żądaniami.
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4. Strony uzgodniły, iż znoszą wzajemnie wobec siebie roszczenia o pokrycie kosztów pomocy
prawnej, związanych z określoną powyżej sprawą cywilną i sprawą arbitrażową, uznaniem
orzeczenia arbitrażowego i wykonaniem go na Litwie, w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii
i Północnej Irlandii i Republice Niemiec, jednak AB Geonafta zobowiązuje się do pokrycia kosztów
związanych z postępowaniami przed sądami Republiki Litewskiej i wymienionymi państwami
zagranicznymi oraz innych kosztów procesowych, jeżeli takie istniałyby.
5. Svenska Petroleum Exploration AB, AB Geonafta, UAB Genciu Nafta i Rząd Republiki Litewskiej
po wejściu w życie niniejszej umowy ugody, podejmą wszelkie niezbędne kroki prawne niezbędne
do wstrzymania (zawieszenia) procesów związanych z uznaniem orzeczenia arbitrażowego
w Republice Litewskiej, oraz uznaniem i wykonaniem orzeczenia arbitrażowego w Republice
Niemiec, wykonaniem orzeczenia arbitrażowego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii
i Północnej Irlandii, a po wykonaniu niniejszej umowy ugody, aby wymienione procesy zakończyć.

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

46. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej
oraz
informacje o
pożyczkach
i świadczeniach
46. Wynagrodzenie
Zarządu
i Rady Nadzorczej
o
podobnym
udzielonychoosobom
oraz
informacje ocharakterze
pożyczkach i świadczeniach
podobnym charakterze
udzielonych
osobom
wchodzącym
w skład
organów
zarządzających
w skład organów zarządzających i
iwchodzącym
nadzorujących
Jednostki Dominującej
nadzorujących Jednostki Dominującej
Wy nagrodzenie wy płacone i należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej
Jednostki Dominującej przedstawiało się następująco:
za rok zakończony 31
grudnia 2008

za rok zakończony 31
grudnia 2007

(badane)

(badane)

Zarząd

606

738(1)

Rada Nadzorcza

261

239

Zarząd – jednostki zależne lub stowarzyszone

441

274

1.308

1.251

w tysiącach złotych

Razem(2)
(1)

wynagrodzenie należne za okres przed powołaniem do Zarządu Grupy LOTOS S.A.,

(2)

wartość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Grupy LOTOS S.A., które miały miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku Jednostka Dominująca
nie udzieliła poży czek i świadczeń o podobny m charakterze osobom wchodzący m w skład
organów zarządzający ch i nadzorujący ch.
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47. Struktura zatrudnienia

47.Struktura
Struktura
zatrudnienia
47.
zatrudnienia
Średnie zatrudnienie w etatach w podziale na grupy przedstawia się następująco:
za rok zakończony 31
grudnia 2008

za rok zakończony 31
grudnia 2007

(badane)

(badane)

Pracownicy fizyczni

2.583

3.042

Pracownicy umysłowi

2.226

2.262

Razem

4.809

5.304
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48. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
(jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności
oraz jednostki nie objęte konsolidacją)

48. Informacje o transakcjach z podmiotami
powiązanymi (jednostki stowarzyszone
48. Informacje o transakcjach z podmiotami
wyceniane(jednostki
metodąstowarzyszone
praw własności
oraz
powiązanymi
wyceniane
metodą
prawnie
własności
oraz
jednostki nie objęte
jednostki
objęte
konsolidacją)
konsolidacją)

Transakcje z jednostkami powiązany mi są zawierane na ty powy ch warunkach ry nkowy ch.
za rok zakończony 31 grudnia 2008
(badane)

w tysiącach
złotych

stan na 31 grudnia 2008 roku
(badane)

Sprzedaż na rzecz
podmiotów
powiązanych z
podatkiem
akcyzowym, opłatą
paliwową

Zakupy od
podmiotów
powiązanych z
podatkiem
akcyzowym, opłatą
paliwową

Należności od
podmiotów
powiązanych

Zobowiązania
wobec podmiotów
powiązanych

2.597

2.871

1.818

2.687

37

248

3

52

2.634

3.119

1.821

2.739

Jednostki
stowarzyszone
wyceniane metodą
praw własności
Jednostki nie
objęte konsolidacją
Razem

W okresie od 1 sty cznia do 31 grudnia 2008 roku łączna wartość zakupów rzeczowego
majątku trwałego oraz wartości niematerialny ch Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. od
podmiotów powiązany ch wy niosła 1 ty siąc złoty ch.
W okresie od 1 sty cznia do 31 grudnia 2008 roku łączna wartość przy chodów f inansowy ch
wy nikająca z transakcji z podmiotami powiązany mi wy niosła 104 ty siące złoty ch (w ty m: 50
ty sięcy złoty ch z ty tułu odsetek oraz 54 ty siące z ty tułu dy widend).
za rok zakończony 31 grudnia 2007
(badane)

w tysiącach
złotych

stan na 31 grudnia 2007 roku
(badane)

Sprzedaż na rzecz
podmiotów
powiązanych z
podatkiem
akcyzowym, opłatą
paliwową

Zakupy od
podmiotów
powiązanych z
podatkiem
akcyzowym, opłatą
paliwową

Należności od
podmiotów
powiązanych

Zobowiązania
wobec podmiotów
powiązanych

2.373

3.536

118

2.157

142

3.360

3

158

2.515

6.896

121

2.315

Jednostki
stowarzyszone
wyceniane metodą
praw własności
Jednostki nie
objęte konsolidacją
Razem

W okresie od 1 sty cznia do 31 grudnia 2007 roku łączna wartość przy chodów ze sprzedaży
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48. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
(jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw
własności oraz jednostki nie objęte konsolidacją)
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku łączna wartość przychodów ze sprzedaży rzeczowego
majątku trwałego oraz wartości niematerialnych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na rzecz
podmiotów powiązanych wyniosła 230 tysięcy złotych.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku łączna wartość zakupów rzeczowego majątku trwałego
oraz wartości niematerialnych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. od podmiotów powiązanych
wyniosła 210 tysięcy złotych.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 łączna wartość przychodów finansowych wynikających
z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 320 tysięcy złotych (przychody z tytułu dywidend).
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 łączna wartość kosztów finansowych wynikających
z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 777 tysięcy złotych (rezerwa na odsetki od zobowiązań).
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 łączna wartość pozostałych przychodów operacyjnych
wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 168 tysięcy złotych (zysk ze zbycia
niefinansowych aktywów trwałych).
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych
wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi wyniosła 1.488 tysięcy złotych (w tym 26 tysięcy strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i 1.462 tysięcy złotych - inne koszty operacyjne)
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49. Informacje o transakcjach
z jednostkami powiązanymi Skarbu Państwa

49. Informacje o transakcjach z jednostkami
powiązanymi
Skarbuz Państwa
49. Informacje o transakcjach
jednostkami
powiązanymi Skarbu Państwa

Transakcje z jednostkami powiązanymi Skarbu Państwa są zawierane na typowych warunkach
Transakcje z jednostkami powiązany mi Skarbu Państwa są zawierane na ty powy ch
rynkowych.
warunkach ry nkowy ch.

Transakcje pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a istotnymi (1) jednostkami powiązanymi Skarbu Państwa
przedstawione
zostały
Transakcje pomiędzy
Grupąponiżej:
LOTOS S.A. a istotny mi (1) jednostkami powiązany mi Skarbu
Państwa przedstawione zostały poniżej:
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
(badane)

w tysiącach złotych
Bumar Sp. z o.o.

Sprzedaż na rzecz
podmiotów
powiązanych z Zakupy od podmiotów
podatkiem
powiązanych z
akcyzowym, opłatą podatkiem akcyzowym,
paliwową
opłatą paliwową

stan na 31 grudnia 2008 roku
(badane)

Należności od
podmiotów
powiązanych

Zobowiązania wobec
podmiotów
powiązanych

33

-

16

-

ENEA S.A.

-

923

-

80

ENERGA S.A.

1

65.256

-

6.958

981

-

278

-

16.267

-

1.732

-

6.896

-

-

-

-

1

-

-

47

1

-

-

-

1.903

-

70

322

-

-

-

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów
Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

5

83.233

-

3.755

Stocznia Gdynia S.A.

6

-

-

-

Huta Stalowa Wola S.A.
Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie
S.A.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Polska Żegluga Bałtycka S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A.

Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Razem

-

1.976

-

209

112

895

-

8

24.671

154.189

2.027

11.079

za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku
(badane)

w tysiącach złotych
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Sprzedaż na rzecz
podmiotów Zakupy od podmiotów
powiązanych z
powiązanych z
podatkiem akcyzowym, podatkiem akcyzowym,
opłatą paliwową
opłatą paliwową

stan na 31 grudnia 2007 roku
(badane)

Należności od
podmiotów
powiązanych

Zobowiązania wobec
podmiotów
powiązanych

303

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów
Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

5

Stocznia Gdynia S.A.

6

Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

-

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Razem

112
24.671

83.233

154.189

Sprzedaż na rzecz
podmiotów Zakupy od podmiotów
powiązanych z
powiązanych z
podatkiem akcyzowym, podatkiem akcyzowym,
opłatą paliwową
opłatą paliwową

Bumar Sp. z o.o.

3.755

Skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe za rok1.976
zakończony 31 grudnia
2008 roku 209
49. Informacje o transakcjach
895
8
z jednostkami powiązanymi Skarbu Państwa

za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku
(badane)

w tysiącach złotych

-

2.027

11.079

stan na 31 grudnia 2007 roku
(badane)

Należności od
podmiotów
powiązanych

Zobowiązania wobec
podmiotów
powiązanych

42

-

31

-

ENEA S.A.

-

718

-

-

ENERGA S.A.

1

49.751

-

5.205

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

-

65

-

43

710

-

89

-

Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie
S.A.

14.463

-

1.554

-

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

32.470

-

1.918

-

Huta Stalowa Wola S.A.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

-

-

-

-

422

39

-

-

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

-

3

-

2

Polskie Linie Lotnicze LOT SA

-

4

-

-

289

-

80

-

7

77.763

1

3.515

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A.
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów
Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.
Stocznia Gdynia S.A.

101

-

-

-

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

78

-

1

-

Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

-

679

-

199

Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

2.089

-

-

-

85

877

23

8

50.755

129.897

3.696

8.973

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Razem
(1)

kapitał podstawowy powyżej 100.000 tysięcy złotych.
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50. Podmiot o znaczącym wpływie na Grupę
Na dzień 31 grudnia 2008 roku i na dzień 31 grudnia 2007 roku Nafta Polska S.A. jest właścicielem
51,91% akcji Grupy LOTOS S.A. Nafta Polska S.A. jest spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa, który
na dzień 31 grudnia 2008 roku i na dzień 31 grudnia 2007 roku posiada bezpośrednio 6,93% akcji Grupy
LOTOS S.A. Bezpośrednio i pośrednio Skarb Państwa posiada w Grupie LOTOS S.A.
na dzień 31 grudnia 2008 roku i na dzień 31 grudnia 2007 roku 58,84%.
W ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2008 roku, wystąpiły transakcje pomiędzy
Grupą LOTOS S.A., a Naftą Polska S.A. na łączną wartość 7 tysięcy złotych.
W ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2007 roku, wystąpiły transakcje pomiędzy Grupą
LOTOS S.A., a Naftą Polska S.A. na łączną wartość 21.250 tysięcy złotych, w tym wypłata dywidendy
na kwotę 21.249 tysięcy złotych.
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51. Pozostałe informacje
51.1. Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A. do roku 2012
W dniu 16 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. przyjęła zaktualizowaną Strategię
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012. Zaktualizowana strategia zakłada kontynuację
dotychczasowej polityki nakierowanej na stymulowanie zrównoważonego rozwoju działalności
podstawowej, koncentrację na nadrzędnym celu strategicznym, jakim jest budowa wartości dla
akcjonariuszy.
Główne cele Strategii do 2012 roku zostały zaktualizowane dla każdego z trzech głównych segmentów
działalności Spółki:
●● Segmentu poszukiwawczo-wydobywczego,
●● Segmentu operacyjnego,
●● Segmentu handlowego.

1. Najistotniejsze elementy zaktualizowanej strategii w obszarze działalności
poszukiwawczo-wydobywczej to:
●● zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ropy przerabianej w rafinerii poprzez uzyskanie
bezpośredniego dostępu do złóż węglowodorów,
●● osiągnięcie do roku 2012 stabilnego wzrostu produkcji węglowodorów poprzez realizację
programów zwiększania wydobycia ropy ze złóż na Morzu Bałtyckim, na które spółka Petrobaltic
S.A. posiada koncesje, a także realizowanie nowych projektów poza Polską,
●● podwyższenie kapitału Grupy LOTOS S.A. w wyniku wniesienia przez Skarb Państwa posiadanych
akcji w spółce Petrobaltic S.A.
Całkowita produkcja segmentu poszukiwawczo-wydobywczego zgodnie z zaktualizowanymi założeniami
Strategii osiągnie poziom minimum 10% przerobu ropy w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w roku
2012 i wzrośnie powyżej 20% do roku 2015. Poziom ROACE dla działalności w całym segmencie będzie
średnio wynosił powyżej 15%. Szacunkowe nakłady związane z realizacją tego celu mogą osiągnąć
w latach 2006 - 2012 poziom 5,1 miliarda złotych.

2. Najistotniejsze elementy zaktualizowanej strategii w obszarze działalności
operacyjnej
Głównym celem w obszarze działalności operacyjnej jest osiągnięcie wzrostu efektywności ekonomicznej
przerobu ropy poprzez zwiększenie skali przerobu ropy, uzyskanie wyższego stopnia konwersji
i odsiarczania produktów. W tym celu realizowany jest dwuetapowy Program 10+. Wybudowane zostaną
także niezbędne instalacje technologiczne, nie wchodzące w skład Programu 10+ oraz zmodernizowane
zostaną niektóre z istniejących instalacji.
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Efekty realizacji tych zamierzeń inwestycyjnych będą następujące:
●● zdolność przerobu ropy osiągnie poziom 10,5 milionów ton rocznie przy pogłębionej konwersji,
●● uniwersalna konfiguracja technologiczna umożliwi produkowanie gatunków paliw zgodnie z
zapotrzebowaniem rynkowym,
●● ograniczona będzie do minimum produkcja ciężkiego, zasiarczonego oleju opałowego i
bunkrowego w związku z wprowadzanymi regulacjami ekologicznymi,
●● stworzona zostanie możliwość prowadzenia bardziej elastycznej polityki remontowej co pozwoli na
zwiększenie dostępności operacyjnej instalacji produkcyjnych,
●● zwiększona zostanie baza magazynowa paliw oraz powstanie infrastruktura logistyczna
umożliwiająca wysyłkę drogą morską dużych partii produktów,
●● powstanie możliwość równoległego przerabiania różnych gatunków ropy,
●● wzmocnienie pozycji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w rankingu konkurencyjności rafinerii
europejskich.
Przewidywane nakłady na realizację zadań w obszarze działalności operacyjnej w latach 2006 – 2012
osiągną poziom około 6,7 miliarda złotych, w tym na realizację I etapu (lata 2006 - 2010) Programu 10+
przewidywane nakłady wynoszą około 5,2 miliarda złotych.

3. Najistotniejsze elementy zaktualizowanej strategii w obszarze działalności
handlowej to:
●● osiągnięcie 30% udziału w rynku paliw w Polsce w 2012 roku,
●● osiągnięcie 40% udziału w rynku paliwa lotniczego w Polsce w 2012 roku,
●● wzrost efektywności sprzedaży LPG,
●● 10% udział w rynku detalicznym paliw w 2012 roku,
●● wejście w segment stacji automatycznych,
●● 20% udziału w sprzedaży paliw na autostradach po zakończeniu głównej części programu budowy
autostrad,
●● rozwój sieci stacji poprzez elastyczne wykorzystanie pojawiających się szans rynkowych,
uwzględniający rozwój organiczny i nieorganiczny.
Szacunkowe nakłady związane z realizacją celów w obszarze działalności handlowej mogą osiągnąć w
latach 2006 - 2012 poziom 1,1 miliarda złotych.
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4. Działalność finansowa
W obszarze finansowym zakłada się, że w związku z realizacją strategii Spółka będzie korzystać z
finansowania zewnętrznego, jednak w żadnym okresie relacja długu netto do kapitałów własnych nie
powinna przekroczyć wartości 0,8.
Ocena efektywności funkcjonowania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. opierać się będzie na
analizie wskaźnika marży EBITDA (bez akcyzy) oraz stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego, których
wysokość w 2012 roku winna wynosić odpowiednio nie mniej niż 9% i 12%. Strategia Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. przewiduje, że w latach 2006 - 2012 łączne nakłady inwestycyjne wyniosą około 12,9
miliarda złotych.
Wypłaty dywidendy podporządkowane zostaną optymalizacji struktury finansowania Grupy Kapitałowej
Grupy LOTOS S.A. W okresie realizacji głównych programów strategicznych wypłaty dywidendy nie będą
przekraczać 10% zysku netto. Po ich realizacji intencją jest wzrost dywidendy do poziomu 30% zysku
netto. Polityka dywidendy w spółkach zależnych jest ustalana przez Zarząd Grupy LOTOS S.A.
z uwzględnieniem ich kondycji finansowej i programów rozwojowych.

5. Kierunki rozwoju na lata 2013 – 2020
Po realizacji działań strategicznych do 2012 roku kluczową rolę dla wzrostu wartości Grupy LOTOS S.A.
będzie miał rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego i umocnienie pozycji rynkowej.
Do rozważanych projektów należą:
●● kontynuowanie działań w kierunku zwiększenia wydobycia ropy naftowej, dążąc do przekroczenia
20% zdolności przerobowych do roku 2015, z tendencją wzrostową w następnych latach,
●● budowa instalacji zgazowania ciężkiej pozostałości z przerobu ropy z ukierunkowaniem na
produkcję wodoru i mediów energetycznych - II etap Programu 10+,
●● uruchomienie produkcji biopaliw nowych generacji,
●● sekwestracja CO2 - deponowanie CO2 w strukturach geologicznych,
●● kontynuowanie działań wspierających budowę podziemnych magazynów ropy i produktów
naftowych (kawern),
●● rozwijanie technologii skutkujących wzrostem marży produktowej.
Decyzje o podejmowanych działaniach rozwojowych będą się opierały o analizę ich efektywności
ekonomicznej i będą realizowane w miarę możliwości finansowych Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A. Dopuszcza się możliwość wchodzenia w układy kapitałowe lub wykorzystanie formuły
wspólnego przedsięwzięcia z partnerem strategicznym.
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Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 roku o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich
wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub
bezpieczeństwa publicznego („spółki strategiczne”) (Dz. U. Nr 132, poz. 1108) („Ustawa”) wprowadziła
instytucję obserwatorów z ramienia Skarbu Państwa. Grupa LOTOS S.A. znalazła się na liście spółek
strategicznych, o których mowa w art. 8 Ustawy, opublikowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub
bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 roku). Zadaniem obserwatorów z ramienia
Skarbu Państwa, ustanowionych w spółkach strategicznych, jest monitorowanie działalności tych spółek
w zakresie między innymi:
●● rozporządzania składnikami mienia podstawowymi z punktu widzenia prowadzonej przez te spółki
działalności,
●● zmiany rzeczywiście wykonywanego przedmiotu działalności, zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji podstawowego składnika mienia,
●● podejmowanych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczących rozwiązania spółki,
przeniesienia siedziby spółki za granicę, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki, zbycia albo
wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że takie czynności prawne
naruszają porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne.
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za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
51. Pozostałe informacje

Rządowe założenia polityki państwa w dziedzinach życia społecznego lub gospodarczego posiadających
istotne znaczenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego będą publikowane
w Monitorze Polskim.
Obserwatorzy mogą żądać od spółek wszelkich dokumentów oraz wyjaśnień w wyżej wymienionych
sprawach, a następnie – po przeprowadzonej analizie – mają obowiązek ich przekazania Ministrowi
Skarbu Państwa wraz z pisemnym stanowiskiem oraz jego uzasadnieniem.
Minister Skarbu Państwa w niektórych przypadkach ma obowiązek, a w innych może wyrazić sprzeciw
wobec działań spółek strategicznych, o których uzyskał informacje od obserwatorów. Sprzeciw ten
(niezaskarżony) skutkuje nieważnością czynności prawnej od chwili jej dokonania.
Do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa LOTOS S.A. nie otrzymała
oświadczenia o ustanowieniu w Spółce obserwatora.
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52. Podpisy członków Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych Grupy LOTOS S.A.

52. Podpisy członków Zarządu oraz osoby
52. Podpisy członków Zarządu oraz osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowychGrupy
Grupy
LOTOS
rachunkowych
LOTOS
S.A.S.A.
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju
Główny Księgowy
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