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Szanowni Państwo!

Ubiegły rok, chociaż stawiał przed firmą wiele wyzwań, był dla Grupy Kapitałowej LOTOS rokiem dobrym, w którym udowod-

niliśmy umiejętność finalizacji trudnych projektów inwestycyjnych. Pomimo niełatwego otoczenia makroekonomicznego, sytu-

acja finansowa koncernu pozostaje stabilna. Uzupełniające się segmenty działalności zapewniają mu odporność na znaczne

zmiany czynników rynkowych.

Spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego odbiło się negatywnie dla warunków prowadzenia naszego biznesu. Pogor-

szenie się marż rafineryjnych dla większości naszych produktów oraz notowań ropy naftowej i zwłaszcza gazu ziemnego sku-

mulowały wyzwania, na które musieliśmy odpowiedzieć. Pomimo tak niekorzystnych warunków makroekonomicznych, EBITDA

wg LIFO w ubiegłym roku wyniosła 2,9 mld zł, co stanowi obniżenie jedynie o 8% w porównaniu do 2018 roku. To pokazuje, że

potrafimy konsekwentnie realizować ambitne założenia. Koncern sprostał też wyzwaniu, jakim było czasowe wstrzymanie do-

staw rosyjskiego surowca do Polski rurociągiem „Przyjaźń”. Dołożono wszelkich starań, dzięki czemu tzw. kryzys chlorkowy

nie wpłynął na pracę naszego zakładu ani na dostępność naszych produktów na rynku. Spółka wypłaciła też rekordową dywi-

dendę za rok 2018 w wysokości 555 mln zł �3 zł na akcję).

Ubiegły rok to przede wszystkim czas finalizacji Projektu EFRA. Jak bywa to w przypadku nowych instalacji, w czasie pierw-

szych miesięcy ich funkcjonowania pojawiła się jeszcze konieczność pewnych korekt technicznych. Jednak spółka potrafiła

nad tym zapanować, dzięki czemu jesteśmy dziś bardziej efektywni i ekologiczni. Zaprzestaliśmy produkcji zasiarczonego

oleju opałowego, co stanowi odpowiedź na obowiązujące od 2020  roku przepisy IMO ograniczające zawartość siarki w pali-

wach żeglugowych. Dzięki nowym instalacjom produkujemy m.in. więcej oleju napędowego, na który ciągle rośnie popyt na

rynku. Zrealizowaliśmy kamień milowy na drodze naszej strategii i możemy wkroczyć na tory nowych wyzwań w celu realizacji

projektów, dzięki którym pozostaniemy na ścieżce generowania wartości dla naszych akcjonariuszy.

Projektem, na którym najbardziej nam zależy, jest budowa Hydrokrakingowego Bloku Olejowego. Umożliwi on m.in. produkcję

wysokiej jakości bazowych olejów smarowych. Nadal poważnie rozważamy też projekt budowy elektrociepłowni. Dzięki tej in-

westycji zwiększylibyśmy nie tylko bezpieczeństwo energetyczne naszego zakładu, ale również nasze portfolio produktowe.

Analizujemy również reaktywację projektu budowy terminalu morskiego na Martwej Wiśle, który umożliwi wykonywanie prze-

ładunków komponentów i produktów na własnym nabrzeżu, dywersyfikację kanałów ekspedycji produktów i importu surow-

ców oraz zmniejszenie kosztów.

W 2019 roku oddano do użytku 500. obiekt w naszej sieci paliw. Jednym z elementów strategii jest wzmacnianie pozycji kon-

cernu w segmencie stacji zlokalizowanych przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Obecnie już 21 Miejsc Obsługi Po-

dróżnych funkcjonuje pod marką LOTOSU. Zależy nam na dalszym rozwoju i optymalizacji naszej sieci. Nie chodzi tylko o

zwiększanie liczby obiektów, ale też o podnoszenie poziomu jakości obsługi i atrakcyjności tych już działających w naszym

portfolio. Grupa LOTOS chce być liderem w segmencie paliw alternatywnych. W 2019 roku testowano Niebieski Szlak, na któ-

rym działa obecnie 12 punktów ładowania aut elektrycznych. Nasza strategia zakłada budowę 130 takich stacji do 2022 roku.

Inwestujemy też w wodór. Chcemy, by do końca 2021 roku powstały dwie stacje tankowania tego paliwa a na terenie rafinerii

instalacje do jego oczyszczania i dystrybucji.

Koncern aktywnie działa również w tematach związanych z LNG i CNG. Grupa LOTOS razem ze spółką Gaz-System analizuje

projekt budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali, pełniącego rolę bazy przeładunkowej i dystrybucji LNG do odbiorców

końcowych i stacji paliw oraz budowy bunkierki z funkcją wytwarzania energii elektrycznej. W drugiej połowie 2019 roku wy-

brano podmiot, który pracuje nad studium wykonalności budowy tego terminalu.

Rozwija się cała nasza grupa kapitałowa. LOTOS Oil cały czas rozszerza swój portfel olejów smarnych, aby odpowiadały one

najwyższym wymogom Klientów i pozwalały na pracę pojazdów w ekstremalnych warunkach pogodowych. W 2019 roku spół-

ka LOTOS Asfalt posiadała około 45% udziału w krajowym rynku asfaltów modyfikowanych a w planach ma dalsze umacnianie

pozycji lidera w tym segmencie. Istotnym elementem bezpieczeństwa produkcyjnego Grupy Kapitałowej LOTOS jest ekspedy-

cja produktów transportem kolejowym z rafinerii w Gdańsku. Dlatego też zmienia się nasz tabor kolejowy – w ciągu ostatnie-

go roku spółka LOTOS Kolej podpisała umowy na pozyskanie 11 nowych elektrycznych lokomotyw.
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Jesteśmy mecenasem polskiego sportu i kultury. Nasza rozpoznawalna marka jest kojarzona z emocjami dostarczanymi przez

najlepszych sportowców. Wiemy, że „NAJ” nie bierze się znikąd, dlatego będziemy kontynuować wspieranie wybitnych polski-

ch sportowców i artystów.

Jestem przekonany, że tych sukcesów nie byłoby, gdyby nie zaangażowanie naszych pracowników. Dziękuję również Radzie

Nadzorczej za konstruktywną współpracę oraz naszym Klientom, którzy wybierając nasze produkty i usługi zaufali wysokiej

jakości LOTOSU. Osobne podziękowania kieruję w stronę naszych Akcjonariuszy oraz Partnerów biznesowych i społecznych,

którzy wspierali nas w realizacji celów.

Funkcję prezesa Zarządu Grupy LOTOS objąłem już w roku 2020. Kierowany przeze mnie Zarząd staje teraz przed kolejnymi

wyzwaniami. Jednym z nich okazał się koronawirus. Kiedy oddajemy w Państwa ręce niniejszy Zintegrowany Raport Roczny

cała gospodarka światowa boryka się z konsekwencjami trwającej pandemii. Spadek popytu na paliwa dotknął branżę rafine-

ryjną. Tylko dzięki przemyślanym działaniom Grupa LOTOS elastycznie zaadaptowała się do trudnych warunków, m.in. ograni-

czając produkcję paliwa lotniczego na rzecz zwiększenia puli innych wysokomarżowych produktów, głównie oleju napędowe-

go, oraz poprzez alokowanie części produktów w eksporcie morskim. Wprowadzone środki bezpieczeństwa umożliwiły za-

chowanie ciągłości pracy rafinerii oraz dystrybucji produktów. Mimo pandemii, rafineria cały czas pracuje niemal na najwyż-

szych obrotach, co należy odnotować jako ewenement, jeśli spojrzy się na pozostałe rafinerie europejskie.

Za nami również ogłoszenie warunkowej zgody Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez

PKN Orlen. 14 lipca 2020  r. to istotna data w procesie budowania liczącej się i konkurencyjnej grupy na europejskim rynku

energetycznym. Stworzenie silnego koncernu multienergetycznego przyniesie wiele korzyści dla Polski i jej gospodarki. Po-

zwoli naszemu krajowi wreszcie stworzyć podmiot, który nie będzie już spychany na europejski margines. Zyska na tym rów-

nież nasza firma, która otrzyma szerszy dostęp do rynków i rozwinie nowe koncepcje biznesowe. Natomiast tylko przeprowa-

dzenie tego procesu zgodnie z obowiązującym prawem i za zgodą wszystkich Akcjonariuszy, w tym dominującego Skarbu

Państwa, daje szansę na zakończenie całego postępowania sukcesem. Jako Zarząd Grupy LOTOS dołożymy wszelkich starań,

aby odbyło się to z korzyścią zarówno dla wszystkich naszych interesariuszy, jak i całej polskiej gospodarki.

Z  poważaniem,

Paweł Jan Majew�ki 

Prezes Zarządu 

Grupy LOTOS



7

ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2019 – GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS

PODSUMOWANIE  2019  ROKU /

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

rok 2019 przyniósł sporo inwestycji i pozytywnych bodźców dla spółki. Jak pokazują wyniki Grupy LOTOS, kondycja firmy jest

stabilna, a wszystkie procesy odbywają się efektywnie i sprawnie. Oczyszczona EBITDA wg LIFO wyniosła 2,9 mld zł, a całko-

wite przychody 29,5 mld zł. Klienci doceniają jakość naszych produktów. Świadczy o tym chociażby to, że osiągnęliśmy rekor-

dowo wysoką sprzedaż paliw w Polsce na poziomie 8 mln ton. Umiejętnie zareagowaliśmy także na spadki notowań cen ropy

na światowych rynkach.

Ważnym momentem było rozpoczęcie przez Grupę LOTOS wydobycia ze złoża Utgard. Udało się to aż 3 miesiące wcześniej

niż planowano a oszczędności z tego tytułu sięgnęły nawet 25%. Kolejna istotna data w 2019 roku to zakończenie budowy

Projektu EFRA. Dzięki tej inwestycji na rynek trafiać będzie rocznie dodatkowo prawie milion ton wysokiej jakości paliw LOTO7

SU. Po raz kolejny podnosimy poprzeczkę i umacniamy naszą pozycję wśród najbardziej nowoczesnych zakładów rafineryjny-

ch w Europie.

Zdajemy sobie sprawę z wymogów jakie stawia przed nami transformacja energetyczna. Dlatego konsekwentnie budujemy

swoją pozycję lidera w dziedzinie paliw nowej generacji. Będziemy pionierem w naszym kraju, jeżeli chodzi o produkcję wodo-

ru o wysokiej czystości. Korzystając ze środków unijnych realizujemy projekt o nazwie PURE H2. Działamy również w temacie

LNG. Już tylko miesiące dzielą nas od uruchomienia pierwszej pilotażowej stacji dokującej LNG, która powstanie na stacji pa-

liw LOTOS zlokalizowanej przy trójmiejskiej obwodnicy. Za nami też kolejny etap – zakończenie studium wykonalności – pro-

jektu budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku. Inwestując w ważnym dla nas regionie, jakim jest Pomorze, wpływamy na

rozwój całej polskiej gospodarki.

Jako spółka strategiczna nie tylko przyczyniamy się do wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale czujemy się

też odpowiedzialni za nasze otoczenie. Jesteśmy uznanym mecenasem sportu i kultury. Poprzez nasze wsparcie dajemy

zdolnym dzieciom możliwość rozwoju w kierunku profesjonalnego sportu. Ważnym elementem naszych działań jest też Fun-

dacja LOTOS, której pomoc trafia do wielu podmiotów w całej Polsce.

Podsumowując kluczowe dla Grupy LOTOS wydarzenia w 2019 roku, trudno nie spojrzeć na nie także przez pryzmat panują-

cej obecnie na świecie pandemii COVID719. Stabilna sytuacja całej naszej grupy kapitałowej wypracowana w ubiegłym roku

pozwoliła sprawnie dostosować się do trudnej sytuacji panującej w pierwszej połowie 2020  roku i dała cenną lekcję, jak po-

stępować w obliczu tak niespodziewanych kryzysów. Zaangażowaliśmy się w pomoc polskim szpitalom i służbom munduro-

wym. Powołany w firmie Sztab Kryzysowy pokazał, że działamy jako zgrany i solidny zespół. Nie zwolniliśmy tempa. W kwiet-

niu 2020  roku rafineria pracowała przy 98-procentowym wykorzystaniu swoich nominalnych mocy wytwórczych. Cieszy fakt,

że uwzględniając wszelkie zmienne, udało się ponownie wypłacić dywidendę, co mamy nadzieję jest symbolem dalszego kon-

sekwentnego wzmacniania pozycji Grupy LOTOS.

Przed nami kolejne wyzwania oraz możliwości rozwoju jakie niesie ze sobą perspektywa przejęcia kapitałowego przez PKN

Orlen. Pamiętajmy, że nadrzędnym celem jest zabezpieczenie interesów polskiej gospodarki oraz ochrona bezpieczeństwa

energetycznego kraju we wszystkich aspektach. Jednocześnie wierzę, że jest to proces niosący korzyści również wszystkim

naszym Pracownikom, Akcjonariuszom, Kontrahentom, Partnerom oraz Klientom. Wszystko to pozwala mi z optymizmem pa-

trzeć w przyszłość.

Z  wyrazami szacunku 

Beata Kozłowska-Chyła 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Grupy LOTOS
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Kluczowe czynniki efektywności

wyniki 2019

Kluczowe Niefinansowe Wskaźniki Efektywności są monitorowane wyłącznie na poziomie

skonsolidowanym, tj. dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Wyniki finansowe i operacyjne

10,7

mln ton

przerób ropy

0,9% r/r

7,2%

wzrost sprzedaży  sklepowej

w 2019 r.

w stosunku do 2018 r.

3,3%

wzrost sprzedaży  detalicz&

nej paliw w 2019 r.

w stosunku do 2018 r.

554,6

mln PLN

wypłaconej dywidendy za 2018 r.

99,46

PLN

maksymalna wartość 1 akcji LOTOS na

GPW

2,9

mld PLN

EBIDTA LIFO

7,7% r/r

20,7

tys. boe

średnie dzienne wydobycie ropy nafto-

wej i gazu ziemnego

5% r/r

81,3

mln boe

rezerwy ropy naftowej i gazu ziemne-

go LOTOS

9% r/r

46

KONCESJI

na poszukiwanie, rozpoznanie i wydo-

bycie węglowodorów ze złóż morskich

i lądowych

506

stacji paliw

działających pod marką LOTOS

2,2% r/r

ponad

80

obsługiwanych rynków na świecie

12

punktów

ładowania samochodów elektrycznych

na trasie Trójmiasto–Warszawa
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Kluczowe czynniki efektywności

wyniki 2019

Kluczowe Niefinansowe Wskaźniki Efektywności są monitorowane wyłącznie na poziomie

skonsolidowanym, tj. dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Wyniki społeczne

FTSE4Good

akcje Grupy LOTOS po raz kolejny

w londyńskim indeksie firm społecznie

odpowiedzialnych

5 368

pracowników

Grupy Kapitałowej LOTOS

1 521

beneficjentów

naszych inicjatyw wolontariackich

Około

8

mln PLN

to łączną kwota 125 projektów dofi-

nansowanych przez Fundację LOTOS
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PODSUMOWANIE  2019  ROKU /

Kluczowe czynniki efektywności

wyniki 2019

Kluczowe Niefinansowe Wskaźniki Efektywności są monitorowane wyłącznie na poziomie

skonsolidowanym, tj. dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Wyniki środowiskowe

0

kg CO /CWT

współczynnik emisyjności wg. scope 2

utrzymany na tym samym poziomie co

w 2018 r.

99,5%

odzysku odpadów

przez siebie wytwarzanych

37,5

mln PLN

koszty i nakłady inwestycyjne prze-

znaczone przez spółki Grupy Kapitało-

wej LOTOS na zapobieganie szkodom

i zarządzanie ochroną środowiska

10,8

mln PLN

koszty utylizacji odpadów, redukcji

emisji oraz remediacji

Około

30%

pobieranej przez nas wody było po-

nownie przetwarzane lub poddawane

recyklingowi

2
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Projekt EFRA, czyli dodatkowy milion

ton paliw

Zakończony Projekt EFRA to kamień milowy strategii koncernu, który stał się

teraz bardziej efektywny i ekologiczny. Dzięki EFRZE, na rynek trafi rocznie

ponad milion ton doskonałej jakości paliw, głównie oleju napędowego i paliwa

lotniczego, wyprodukowanych z ciężkiej pozostałości z przerobu ropy.

Projekt EFRA, czyli Efektywna Rafinacja, to kluczowa inwestycja sfinalizowana przez Grupę LOTOS i spółkę LOTOS Asfalt w

2019 roku. W jej ramach wybudowano instalację opóźnionego koksowania /DCU0 oraz szereg instalacji towarzyszących. War-

tość całej inwestycji to ponad 2,3 mld zł. 

Większa elastyczność i efektywność produkcji

Dzięki EFRZE, koncern rozwiązał problem efektywnego zagospodarowania ciężkiej pozostałości z przerobu ropy, z której

obecnie produkuje paliwa, koks oraz asfalt. Dotychczas wytwarzał z niej, poza asfaltem, wysokosiarkowy ciężki olej opałowy,

wykorzystywany głównie jako paliwo żeglugowe, lecz jego sprzedaż nie była opłacalna. Teraz zamiast niechcianego ciężkiego

oleju, LOTOS produkuje poszukiwane paliwa.

Projekt EFRA jest też odpowiedzią Grupy LOTOS na nowe restrykcje związane z ochroną środowiska, które weszły w życie w

styczniu 2020  roku. Międzynarodowa Organizacja Morska /IMO0 ograniczyła na świecie zawartość siarki w paliwach żeglugo-

wych z 3,5% do 0,5% wykluczając ciężki olej opałowy. Dlatego LOTOS uruchomił sprzedaż niskosiarkowych paliw żeglugowy-

ch oraz prowadzi projekty umożliwiające wykorzystanie ekologicznego gazu LNG jako paliwa dla statków.

Projekt EFRA pozwoli spółce dodatkowo zarobić co najmniej 2 USD na każdej baryłce przerobionej ropy. Dzięki tej inwestycji

koncern uzyskał też większą elastyczność produkcji, którą może zmieniać i optymalizować, dostosowując do zmiennych cen

rynkowych surowców i produktów. EFRA dała możliwość przerobu szerszego wachlarza gatunków ropy, również tych najcięż-

szych, a dzięki temu tańszych.

Nacisk na aspekty ekologiczne
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Inżynierowie z LOTOSU przeanalizowali różne rozwiązania stosowane obecnie w instalacjach DCU w rafineriach w Europie.

Dokonano wyboru takich technologii i zastosowań, które docelowo po realizacji Projektu EFRA, czyli wybudowaniu ciągu no-

wych instalacji pozwolą produkować więcej wysoko marżowych paliw, ale i zagwarantują spełnianie coraz wyższych wymo-

gów ochrony środowiska przez rafinerię. Kluczowym zadaniem było precyzyjne techniczne opisanie docelowego modelu in-

stalacji opóźnionego koksowania i powiązania z nią procesu produkcji i transportu koksu.

Inżynierowie z LOTOSU postanowili, bardziej niż w typowych instalacjach opóźnionego koksowania obniżyć ciśnienie przed

otwarciem reaktora DCU, aby maksymalnie odciągnąć lotne węglowodory, jeszcze przed procesem cięcia koksu. W tym celu

zainstalowana zostanie pompa próżniowa, znacznie wydajniejsza, niż rekomendował to licencjodawca. Pozwoli to docelowo

na ograniczenie ulatniania się pary wodnej i lotnych węglowodorów. W dalszej fazie procesu, zamiast otwartego zbiornika do

rozładunku i odwadniania koksu zastosowany będzie zamknięty, hermetyczny system. Dzięki temu wszystkie procesy zwią-

zane z wyładunkiem, przemieszczaniem, magazynowaniem, załadunkiem i wywozem koksu z rafinerii odbywać się będą w

sposób ponadstandardowo bezpieczny dla środowiska.

Zadbano także o ekologiczny wywóz koksu z rafinerii. Kiedy ciężarówka będzie już napełniona koksem, jej koła i podwozie

zostaną umyte i wysuszone. Po zamknięciu plandeki pojazd będzie mógł wyruszyć w trasę, docelowo do terminalu węglowe-

go w Porcie Północnym. O wyborze transportu ciężarówkami zdecydował odbiorca koksu, holenderska firma Oxbow Energy

Solutions, z którą LOTOS Asfalt podpisał 10-letnią umowę. Ciężarówki nie będą jeździć nocą, aby ograniczyć ewentualne

uciążliwości związane z ich przejazdem.

Serce EFRY

Instalacja DCU, będąca sercem Projektu EFRA, osiągnęła stan gotowości do rozruchu 26 czerwca 2019 roku. Było to jedno-

cześnie formalne zakończenie budowy. 28 września nastąpiło pierwsze uruchomienie instalacji, a 1 grudnia została ona prze-

kazana do użytkowania. W grudniu też z powodzeniem odbyły się ruchy testowe – licencyjny i wykonawczy.

Optymalne funkcjonowanie DCU jest warunkiem sukcesu całego przedsięwzięcia przygotowywanego od 2011 roku. Pod ko-

niec marca br. instalacje Projektu EFRA pomyślnie przeszły 30-dniowy bankowy ruch testowy. Testy wykazały, że instalacje

EFRY wraz z pozostałą częścią rafinerii mogą pracować stabilnie z pełnym obciążeniem i wytwarzać półprodukty i produkty o

odpowiedniej jakości, generując wysoką marżę.

W trakcie testu wszechstronnie zbadano pracę instalacji. Niektóre wyniki okazały się znacznie lepsze od gwarantowanych

przez wykonawcę i licencjodawcę. Test jednoznacznie potwierdził, że wybudowane w ramach Projektu EFRA instalacje stabil-

nie wytwarzają produkty w odpowiedniej ilości i jakości. Zaliczenie testu oznacza dla banków kredytujących Projekt EFRA

pewność, że zainwestowały w dochodowe przedsięwzięcie.

W ramach realizowanego w latach 201672020  Projektu EFRA, zbudowano, obok instalacji opóźnionego koksowania – DCU, in-

stalację produkcji benzyny CNHT, wytwórnię wodoru, instalacje magazynowania i wywozu koksu, instalację destylacji hydro-

waksu, wytwórnię tlenu i wiele instalacji pomocniczych i infrastrukturalnych. Przeprowadzono również szereg modernizacji,

m.in. w instalacjach hydrokrakingu i hydroodsiarczania, które znacznie zwiększyły swoją produkcję, korzystając z półproduk-

tów instalacji DCU, zapewniając w ten sposób Grupie LOTOS odporność na trudne warunki rynkowe.

PODSUMOWANIE  2019  ROKU /

Projekt EFRA, czyli dodatkowy milion

ton paliw

Zakończony Projekt EFRA to kamień milowy strategii koncernu, który stał się

teraz bardziej efektywny i ekologiczny. Dzięki EFRZE, na rynek trafi rocznie

ponad milion ton doskonałej jakości paliw, głównie oleju napędowego i paliwa

lotniczego, wyprodukowanych z ciężkiej pozostałości z przerobu ropy.

Projekt EFRA, czyli Efektywna Rafinacja, to kluczowa inwestycja sfinalizowana przez Grupę LOTOS i spółkę LOTOS Asfalt w

2019 roku. W jej ramach wybudowano instalację opóźnionego koksowania /DCU0 oraz szereg instalacji towarzyszących. War-

tość całej inwestycji to ponad 2,3 mld zł. 

Większa elastyczność i efektywność produkcji

Dzięki EFRZE, koncern rozwiązał problem efektywnego zagospodarowania ciężkiej pozostałości z przerobu ropy, z której

obecnie produkuje paliwa, koks oraz asfalt. Dotychczas wytwarzał z niej, poza asfaltem, wysokosiarkowy ciężki olej opałowy,

wykorzystywany głównie jako paliwo żeglugowe, lecz jego sprzedaż nie była opłacalna. Teraz zamiast niechcianego ciężkiego

oleju, LOTOS produkuje poszukiwane paliwa.

Projekt EFRA jest też odpowiedzią Grupy LOTOS na nowe restrykcje związane z ochroną środowiska, które weszły w życie w

styczniu 2020  roku. Międzynarodowa Organizacja Morska /IMO0 ograniczyła na świecie zawartość siarki w paliwach żeglugo-

wych z 3,5% do 0,5% wykluczając ciężki olej opałowy. Dlatego LOTOS uruchomił sprzedaż niskosiarkowych paliw żeglugowy-

ch oraz prowadzi projekty umożliwiające wykorzystanie ekologicznego gazu LNG jako paliwa dla statków.

Projekt EFRA pozwoli spółce dodatkowo zarobić co najmniej 2 USD na każdej baryłce przerobionej ropy. Dzięki tej inwestycji

koncern uzyskał też większą elastyczność produkcji, którą może zmieniać i optymalizować, dostosowując do zmiennych cen

rynkowych surowców i produktów. EFRA dała możliwość przerobu szerszego wachlarza gatunków ropy, również tych najcięż-

szych, a dzięki temu tańszych.

Nacisk na aspekty ekologiczne
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PODSUMOWANIE  2019  ROKU /

Korzystne warunki cenowe i

mniejsza liczba ograniczeń

W lipcu 2019 roku Grupa LOTOS podpisała z konsorcjum 8 instytucji finanso-

wych nowe umowy kredytowe w ramach refinansowania kredytów zaciągnię-

tych na finansowanie Programu 10�. Dzięki podpisanym dokumentom, oprócz

optymalizacji struktury i okresu spłaty zobowiązań finansowych, zostaną rów-

nież zwolnione zabezpieczenia na majątku spółki.

Nowe umowy kredytowe Grupa LOTOS podpisała z konsorcjum banków: ING Bank Śląski S.A., PEKAO S.A., PKO BP S.A., Sumi-

tomo Mitsui Banking Corporation Bank EU AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, Caixabank S.A. �Spółka Akcyjna), Industrial and Com-

mercial Bank of China �Europe) S.A., Erste Group Bank AG.

Przedmiotem zawartych umów jest kredyt na łączną kwotę 0,5 mld USD, w tym kredyt terminowy w kwocie 400  mln USD (ok.

1,5 mld PLN według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku) oraz kredyt obrotowy w kwocie 100  mln USD (ok. 376 mln

PLN według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku) – jako waluty bazowej, z możliwością wykorzystania w USD, EUR

lub PLN.

Termin spłaty kredytów przypada nie później niż w dniu upływu okresu 5 lat od momentu ich uruchomienia. Podstawowym za-

bezpieczeniem udzielonych kredytów jest oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz kredytodawców. Pozostałe

warunki umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podpisane umowy pozwolą spłacić kredyty zaciągnięte na podstawie umów z czerwca 2008 roku. Zarząd Grupy LOTOS pod-

pisał wtedy porozumienie w sprawie kredytowania Programu 10> opiewające na łączną kwotę 1,75 mld USD. Okres spłaty
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PODSUMOWANIE  2019  ROKU /

Grupa LOTOS inwestuje w wodór

Pod koniec listopada br. Grupa LOTOS podpisała list intencyjny z Toyota Mo-

tor Poland. To kolejny krok pokazujący zaangażowanie spółki w rozwój tech-

nologii wodorowych. W poszukiwaniu przyjaznych środowisku rozwiązań kon-

cern z Gdańska należy w Polsce do liderów, m.in. za sprawą projektu Pure H2.

Wodór jako paliwo to nie tylko rzeczywistość dla lotów kosmicznych. To także realne rozwiązanie dla powszechnego trans-

portu, które śmiało może konkurować w dziedzinie paliw alternatywnych nawet z elektrycznym napędem pojazdów. Grupa

LOTOS jest zdecydowanym liderem na polskim rynku pod względem produkcji tego gazu, ale także w prowadzeniu prac nad

stworzeniem jego dystrybucji.

Chodzi przede wszystkim o projekt Pure H2, którego celem jest uruchomienie sprzedaży wodoru o bardzo wysokiej czystości

*99,999%+, który mógłby być wykorzystywany przez środki transportu miejskiego. Zakłada on budowę instalacji oczyszczania

wodoru oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Grupy LOTOS, a także 2 punktów

tankowania pojazdów w Gdańsku i Warszawie. Zakończenie projektu i możliwość tankowania tego paliwa przewidziane jest na

koniec 2021 r.

Polska ma duże możliwości rozwijania transportu opartego na wodorze. Nasze państwo to jeden z największych producentów

tego gazu. W kraju nad Wisłą działa obecnie trzech producentów autobusów zasilanych wodorem. LOTOS nie ogranicza się

do stworzenia jedynie jego bazy produkcjo-dystrybucyjnej i działa szerzej. Podjęto m.in. współpracę z władzami Gdyni i Wej-

herowa w zakresie rozwoju komunikacji miejskiej opartej na autobusach wodorowych i dostaw wodoru do napędu tych

pojazdów.

LOTOS i Toyota łączą siły

Istotnym elementem w tym procesie jest list intencyjny między Grupą LOTOS a Toyotą Motor Poland. Dotyczy on współpracy

intensyfikującej działania nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym. W dokumencie za-

pisano również objęcie patronatem Toyoty wspomnianych wyżej – pierwszych stacji tankowania wodoru w Polsce. Dzięki

współpracy Grupy LOTOS – jednego z liderów rynku paliwowego w Polsce oraz Toyoty Motor Poland zajmującej kluczową po-

zycję w rozwoju innowacyjnych technologii wodorowych w sektorze motoryzacji, wodoryzacja transportu w kraju może zy-

skać realny i praktyczny wymiar, odczuwalny dla użytkowników aut.
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— Jako Grupa LOTOS poszukujemy najlepszych partnerów, którzy pozwalają nam rozwijać się technologicznie. O współ-

pracy z marką Toyota myślimy przede wszystkim na dwóch płaszczyznach. Jedną z nich jest wodór, w przypadku które-

go będziemy budować punkty ładowania samochodów, zaś Toyota jest jednym z dostawców, który te samochody posia-

da. Chcemy upewnić się, że to, co przygotujemy, będzie spełniało wymogi rynkowe

— mówi Marian Krzemiński, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. inwestycji i innowacji.

Odpowiedzialnie patrząc w przyszłość

Czysty wodór to nie tylko komunikacja. Korzysta z niego branża medyczna, informatyczna oraz przemysł spożywczy. Zapo-

trzebowanie może być bardzo duże, co rodzi również pytania o bezemisyjne metody pozyskiwania tego gazu. Grupa LOTOS

zaangażowała duże środki i włożyła wiele wysiłku, by promować wodór jako powszechne zeroemisyjne paliwo przyszłości. Do

tego tematu spółka podchodzi bardzo szeroko, dlatego eksperci Grupy LOTOS cały czas szukają rozwiązań wykraczających

poza projekt Pure H2.

Wiele ekspertyz wskazuje wodór jako najbardziej optymalne paliwo przyszłości. Grupa LOTOS, jako spółka Skarbu Państwa,

czuje się odpowiedzialna za to, co czeka nas za paręnaście, czy też parędziesiąt lat. Działalność i rozwój koncernu bezpo-

średnio przekłada się na rozwój polskiej gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Dlatego LOTOS nie tylko

nie ogranicza się do zabezpieczenia aktualnej produkcji, ale też w zakresie paliw alternatywnych rozgląda się na rynku bardzo

szeroko. Oprócz wodoru koncern inwestuje też w LNG oraz rozwija sieć swoich stacji ładowania pojazdów elektrycznych,

czyli tzw. Niebieski Szlak.
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PODSUMOWANIE  2019  ROKU /

Egzamin zdany na piątkę

Rok 2019 stawiał przed branżą paliwową wiele wyzwań, z którymi Grupa LO�

TOS dobrze sobie poradziła. Przede wszystkim sprawnie udało się spółce

przejść tzw. kryzys chlorkowy, związany z zanieczyszczeniem dostaw ropy

realizowanej rurociągiem Przyjaźń z Rosji. Wstrzymanie odbiorów oraz przero-

bu niespełniającej norm ropy naftowej, a także zapewnienie alternatywnych

źródeł surowca umożliwiło bezpieczną, efektywną i ciągłą pracę rafinerii.

W związku ze skażeniem rosyjskiej ropy chlorkami państwowy operator infrastruktury przesyłowej i magazynowej PERN mu-

siał między 24 kwietnia a 9 czerwca 2019 r. zupełnie zrezygnować z tłoczenia ropy z kierunku wschodniego. W Grupie LOTOS

szybko wdrożono wszelkie, przewidziane właśnie na takie okoliczności procedury. Odpowiednie działania uruchomiono od

razu po otrzymaniu pierwszych informacji o problemie. Kluczową kwestią było odpowiednie harmonogramowanie dostaw su-

rowca drogą morską, które zapewniło wolumen gwarantujący utrzymanie maksymalnego przerobu i realizację maksymalnej

produkcji paliw.

Zadanie ułatwiało położenie koncernu. Bliskość Naftoportu od zawsze daje Grupie LOTOS możliwość elastycznego podejścia i

zakupu szerokiej gamy surowca ze świata. Warto podkreślić też dobrą komunikacje zarówno z Ministerstwem Energii, PERN�

em, jak i z pozostałymi rafineriami. Dzięki temu sytuacja nie dotknęła w negatywny sposób klientów LOTOSU, którzy cały czas

byli zaopatrywani w produkty najwyższej jakości.

Koncern dokonał też analizy dostępnych rozwiązań technicznych mogących zamortyzować w przyszłości wpływ ropy nie-
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spełniającej wymagań jakościowych Grupy LOTOS (w tym podwyższonej zawartości chlorków organicznych i nie tylko). W re-

zultacie opracowano rekomendacje projektów inwestycyjnych, których realizacja ma charakter długofalowy. Dalsze analizy

pokażą, które z tych projektów zostaną wdrożone. Wnioski wyciągnęli również inni �PERN wprowadził np. badanie ropy na za-

wartość chlorków raz na trzy godziny).

Grupa LOTOS oszacowała koszty powstałe podczas przerobu ropy zanieczyszczonej chlorkami organicznymi w celu wystą-

pienia z roszczeniem do rosyjskich dostawców.
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O  GRUPIE  LOTOS / GRUPA  KAPITAŁOWA  LOTOS  I  JEJ  OTOCZENIE /

Człowiek na pierwszym miejscu

Dla LOTOSU zawsze najważniejsi są ludzie. Nasi interesariusze mają wpływ na to, jak

wytwarzamy zarówno wartość ekonomiczną, jak i społeczną oraz środowiskową.

Przy podejmowaniu decyzji zawsze pamiętamy o tych wartościach i dążymy do budowania dobrych i trwałych relacji z ludźmi,

z którymi jesteśmy związani.

Wewnątrz organizacji i w kontaktach z kontrahentami bądź klientami dbamy o bezpieczeństwo i poszanowanie ludzkiej god-

ności. Dotyczy to osób, które na co dzień występują w barwach LOTOSU, a także tych, z którymi współpracujemy w działa-

niach operacyjnych i komunikacyjnych.

Jakość relacji jest nie tylko celem samym w sobie – przekłada się ona również na obopólną korzyść. Stąd nasze starania o

owocny dialog zarówno z otoczeniem społecznym, jak i rynkowym.

Do naszych najważniejszych działań w  ty� obszarze należą:

systematyczne badanie satysfakcji klientów i kontrahentów,

regularna wymiana informacji z uczestnikami rynku kapitałowego (z wykorzystaniem serwisu Relacji Inwestorskich, a

także podczas organizowanego Road Show),

kontakty z regulatorami i organizacjami kontrolnymi i monitorującymi,

dialog z pracownikami wykraczający poza bieżące sprawy związane z pracą, a także systematyczne rozmowy ze

związkami zawodowymi, Radą Pracowników,

regularne pomiary poziomu satysfakcji z pracy osób zatrudnionych.

102�40

Mapa interesariuszy LOTOS
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Klienci dobrze nas oceniają

Opinia i oczekiwania naszych klientów są dla nas ważnym źródłem informacji i inspiracji dla dalszego rozwoju działalności.

Wskaźnik satysfakcji klientów biznesowych Grupy Kapitałowej LOTOS w 2019 r. w porównaniu do poprzedniego pomiaru *78+

znacznie się poprawił, osiągając poziom 88. Wynik wskazuje na zauważalny wzrost poziomu satysfakcji Klientów wobec wyni-

ków w ostatnich latach, które utrzymywały się na zbliżonym poziomie. Dla porównania średni wynik satysfakcji dla wszystkich

branż w Polsce wynosi 69.

Badani są zadowoleni z naszych produktów. 93% zarekomendowałoby je, a 91% wybrałoby je ponownie. W porównaniu z

2018 rokiem zaobserwować można pozytywne zmiany w strukturze Klientów Grupy Kapitałowej LOTOS – zwiększył się udział

klientów zadowolonych i lojalnych, a zmalał odsetek nielojalnych i niezadowolonych. Obecnie ponad połowa klientów *60%+ to

apostołowie – najbardziej lojalna i zadowolona grupa klientów, emocjonalnie związana z marką oraz rozpowszechniająca po-

zytywną opinię na jej temat.

Typologia klientów  – podział ze względu na spółki
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Łańcuch wartości

Działalność w Grupie Kapitałowej LOTOS opiera się na modelu zarządzania segmentowego, który

buduje pełen łańcuch tworzenia wartości – od wydobycia po sprzedaż gotowych produktów.

102�1, 102�10

Przestrzegamy idei zrównoważonego rozwoju i działamy w zgodzie z polityką bezpieczeństwa energetycznego. Dbamy, żeby nasz wpływ na

środowisko naturalne, ludzi oraz gospodarkę był jak najkorzystniejszy i przynosił zarówno wzrost wartości Firmy, jak i korzyści dla jej

interesariuszy.

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS obejmuje następujące procesy:

Poszukiwanie i wydobycie ropy  naftowej i gazu

na terenie trzech krajów: Polski, Litwy oraz Norwegii (największego gracza w regionie). Głów-

na część wydobycia 674%7 pochodzi z Norwegii. Rezerwy 2P grupy znajdują się w większości

pod dnem Morza Bałtyckiego 659%7 oraz Morza Norweskiego (31%7.

Przerób ropy  naftowej

Do Grupy Kapitałowej LOTOS należy jedna z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii

w Europie zlokalizowana w Gdańsku. Jej nominalne moce przerobowe wynoszą około 10,5 mln

ton ropy naftowej rocznie. Posiada unikalne połączenie kanałów zaopatrzenia w surowiec dro-

gą lądową, ze wschodu, za pośrednictwem sieci rurociągów PERN. Dostęp kanałów zaopa-

trzenia pozwala na dywersyfikację dostaw surowca, a także płynną reakcję na zmienność cen

produktów naftowych i gatunków rop naftowych. Dominującym gatunkiem przerabianej w

Gdańsku ropy jest rosyjska ropa Ural (ponad 70%7. Pozostałą część surowca stanowią ropy

naftowe importowane z innych kierunków, m.in. z Arabii Saudyjskiej oraz ze złóż eksploatowa-

nych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej LOTOS. W wyniku przerobu ropy naftowej

rafineria wytwarza następujące główne produkty: paliwa (benzynę bezołowiową, olej napędo-

wy, lekki olej napędowy), paliwo lotnicze, asfalty, ciężki olej opałowy. Zakład w Gdańsku po-

siada najwyższy w Polsce i jeden z najwyższych w Europie, współczynnik złożoności procesu

przeróbczego 6Wskaźnik Kompleksowości Nelsona).

Dystry�ucja i sprzedaż

Paliwa wytworzone w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku są sprzedawane na krajowym rynku

detalicznym wyłącznie za pośrednictwem sieci stacji paliw własnych i partnerskich. Natomiast

na rynku hurtowym odbiorcami produktów są międzynarodowe koncerny, Agencja Rezerw

Materiałowych i Agencja Mienia Wojskowego, krajowi odbiorcy hurtowi oraz niezależni opera-

torzy. Na koniec 2019 r. w Polsce działało 506 stacji paliw z logo LOTOS. Ponadto Grupa Kapi-

tałowa LOTOS posiadała 20  tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach A1, A2, A4 i A6

oraz drogach ekspresowych S3 i S7. Grupa współpracuje też z partnerem zewnętrznym w za-

kresie franczyzy korporacyjnej dotyczącej restauracji Subway. Na koniec 2019 r. w stacjach

paliw LOTOS funkcjonowało 35 restauracji Subway. Grupa Kapitałowa LOTOS dostarcza swoje

produkty do odbiorców m.in. za pośrednictwem kolei poprzez swoją spółkę LOTOS Kolej.

Oprócz przewozu produktów Grupy LOTOS spółka LOTOS Paliwa świadczy także usługi w zakresie przewozów innych towarów, w tym niebez-

piecznych. Posiada m.in. umowę z Siłami Zbrojnymi RP na przewóz paliwa lotniczego F�34. W swej działalności w zakresie dystrybucji paliw

Grupa LOTOS wykorzystuje ponadto: nowoczesny terminal paliwowy dla autocystern, zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach, bazy paliw

w Poznaniu, Piotrkowie Trybunalskim i Rypinie.

Grupa LOTOS sprzedaje swoje produkty do ponad 80 krajów.
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Determinuje nas zrównoważony rozwój

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na otoczenie i środowisko, dlatego jako firma spo-

łecznie odpowiedzialna kierujemy się zasadami etycznymi.

103�1, 103�2, 103�3

Bardzo istotne jest dla nas przestrzeganie międzynarodowych norm, takich jak ISO 26000, w zakresie ładu organizacyjnego,

praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich, zaanga-

żowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. W naszej działalności bierzemy pod uwagę

Cele Zrównoważonego Rozwoju �Sustainable Development Goals, SDGs) oraz United Nations Global Compact.

Zestawienie kluczowych celów zrównoważonego rozwoju z perspektywy Grupy Kapitałowej LOTOS

Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia

Przeczytaj więcej w Raporcie:

 

Relacje z otoczeniem społecznymRelacje z otoczeniem społecznymRelacje z otoczeniem społecznym

Relacje z otoczeniem społecznym

 

Działania na rzecz lokalnych społecznościDziałania na rzecz lokalnych społecznościDziałania na rzecz lokalnych społeczności

Działania na rzecz lokalnych społeczności

 

Działalność Fundacji LOTOSDziałalność Fundacji LOTOSDziałalność Fundacji LOTOS

Działalność Fundacji LOTOS

 

Bezpieczeństwo i higiena pracyBezpieczeństwo i higiena pracyBezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Cel 4. Dobra jakość edukacji

Przeczytaj więcej w Raporcie:

 

Relacje z otoczeniem społecznymRelacje z otoczeniem społecznymRelacje z otoczeniem społecznym

Relacje z otoczeniem społecznym

 

Działania na rzecz lokalnych społecznościDziałania na rzecz lokalnych społecznościDziałania na rzecz lokalnych społeczności

Działania na rzecz lokalnych społeczności

 

Działalność Fundacji LOTOSDziałalność Fundacji LOTOSDziałalność Fundacji LOTOS

Działalność Fundacji LOTOS

 

Rozwój i edukacjaRozwój i edukacjaRozwój i edukacja

Rozwój i edukacja

Cel 7. Czysta i dostępna energia

Przeczytaj więcej w Raporcie:
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Nowoczesność i efektywność w wydobyciu i przerobie ropyNowoczesność i efektywność w wydobyciu i przerobie ropyNowoczesność i efektywność w wydobyciu i przerobie ropy

Nowoczesność i efektywność w wydobyciu i przerobie ropy

Cel 9. Przemysł, innowacy
ność, infrastruktura

Przeczytaj więcej w Raporcie:

 

Łańcuch wartościŁańcuch wartościŁańcuch wartości

Łańcuch wartości

 

Prawa człowieka w łańcuchu wartościPrawa człowieka w łańcuchu wartościPrawa człowieka w łańcuchu wartości

Prawa człowieka w łańcuchu wartości

 

Etyczny łańcuch dostawEtyczny łańcuch dostawEtyczny łańcuch dostaw

Etyczny łańcuch dostaw

Cel 13. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom

Przeczytaj więcej w Raporcie:

 

Strategia wobec zmian klimatuStrategia wobec zmian klimatuStrategia wobec zmian klimatu

Strategia wobec zmian klimatu

 

Emisje gazów cieplarnianychEmisje gazów cieplarnianychEmisje gazów cieplarnianych

Emisje gazów cieplarnianych

 

Wytwarzanie i zużycie energiiWytwarzanie i zużycie energiiWytwarzanie i zużycie energii

Wytwarzanie i zużycie energii

Cel 14. Życie pod wodą

Przeczytaj więcej w Raporcie:

 

Woda i ściekiWoda i ściekiWoda i ścieki

Woda i ścieki

 

Działalność Fundacji LOTOSDziałalność Fundacji LOTOSDziałalność Fundacji LOTOS

Działalność Fundacji LOTOS

Filary naszego strategicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju

odpowiedzialność

społeczna

odpowiedzialność 

za środowisko

naturalne

odpowiedzialność

biznesowa

203�2, 20��1

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze

energii. Dzięki produktom naftowym z gdańskiej rafinerii funkcjonuje transport (lądowy, morski i lotniczy), a co za tym idzie,
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inne gałęzie polskiej gospodarki. Jesteśmy drugą największą spółką paliwową w Polsce i wpływamy na gospodarkę kraju w

sposób bezpośredni i pośredni jako pracodawca, podatnik, sponsor, dobroczyńca, partner dla licznych dostawców, instytucji i

organizacji. Jesteśmy odpowiedzialnym i solidnym partnerem – płacimy terminowo i wywiązujemy się z umów. Dajemy oparcie

i możliwość rozwoju małym i średnim przedsiębiorcom, którzy wiedzą, że współpraca z nami to dobra inwestycja. Poprzez za-

wieranie umów oraz zlecanie robót firmom z województwa pomorskiego Grupa Kapitałowa LOTOS ma istotny wpływ na funk-

cjonowanie lokalnych społeczności oraz rozwój ekonomiczny całego regionu. Pośrednio wpływamy na wzrost zamożności

społeczności lokalnych, dając pewne i stałe zatrudnienie miejscowym pracownikom (w 2019 roku 24,1% budżetu zakupowego

Grupy trafiło do lokalnych firm z Gdańska i okolic).
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Nowoczesność i efektywność w wydobyciu

i przerobie ropy

W celu poprawy naszej efektywności handlowej, nieustająco optymalizujemy procesy rafineryjne i

logistyczne.

W naszej podstawowej działalności koncentrujemy  się na trzech obszarach:

poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów,

przerobie ropy naftowej,

handlu produktami naftowymi.

Naszą działalność dzielimy  na dwa obszary:

Poszukiwawczo-wydobywczy

Produkcji i handlu

1.

2.

Obszar Poszukiwawczo-wydobywczy

Zadaniem obszaru jest pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz związana z tym działalność pomocnicza,

transportowa i serwisowa.

Jesteśmy jedynym koncernem prowadzącym wydobycie w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Poza krajem wydoby-

wamy surowce na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na terytorium Litwy.

Jesteśmy jedynym koncernem prowadzącym wydobycie w Polskiej

Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Mapa obszaru wydobycia Grupy LOTOS

Obszar Produkcji i handlu

Zadaniem obszaru jest wytwarzanie, przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz dzia-

łalność pomocnicza, transportowa i serwisowa.
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Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS w 2019 r. prowadzona była w ramach Grupy LOTOS oraz jej spółek zależnych: LOTOS Paliwa,

LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS.Air BP. Jesteśmy efektywni – nowe technologie, które wykorzystujemy w procesach produkcyjnych, pozwala-

ją nam pozyskać z ropy aż 95% czystego paliwa. Z  odpadu otrzymanego w procesie produkcji �5% każdej baryłki ropy) powstaje asfalt, który

sprzedajemy naszym kontrahentom.
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LOTOS w Rankingach ESG

Rating Sustainalytics

Sustainalytics ocenia zrównoważony rozwój spółek giełdowych na

podstawie ich wyników w zakresie zarządzania środowiskowego,

społecznego i ładu korporacyjnego. Tworząc ESG Risk Rating analizu-

je ekspozycję instytucji na ryzyko związane z ESG oraz jakość zarzą-

dzania danym ryzykiem. Profil ryzyka ESG Grupy LOTOS został oce-

niony jako wysoki 735,5 pkt., na skali 1�100, im mniejsza liczba punk-

tów tym lepszy rezultat). W uzasadnieniu Sustainalytics podaje, że

„spółka jest narażona na wysokie ryzyko wystąpienia istotnych skut-

ków finansowych wynikających z czynników ESG. Firma nie doświad-

czyła poważnych kontrowersji związanych ze swoją działalnością”.

Rating MSCI

Ratingi MSCI (w tym ESG Rating) obliczane są przez amerykański

bank inwestycyjny Morgan Stanley. Firmy oceniane są w skali od AAA

do CCC” według ich narażenia na ryzyko ESG i tego, jak dobrze za-

rządzają tym ryzykiem w porównaniu z konkurencją. Grupa LOTOS

otrzymała rating ESG Average 7BBB8 od MSCI (stan na marzec 2020

r.). 

Więcej informacji na stronie.Więcej informacji na stronie.Więcej informacji na stronie.

Więcej informacji na stronie.

S&P Global ESG Score

S&P Global ESG Scores zapewnia pomiar istotnych pod względem fi-

nansowym czynników ESG firmy. Opiera się on na SAM  Corporate Su-

stainability Assessment, analizie kryteriów ESG. S&P Global ESG Sco-

re dla Grupy LOTOS wynosi 21.

ESG Corporate Rating

ISS-oekom, twórca ratingu ESG Corporate, realizuje badania i ratingi

ESG na poziomie krajów i przedsiębiorstw. W analizie przeprowadzo-

nej w 2018 r. przez ISS-oekom Grupa LOTOS otrzymała rating C�.

Indeks WIG ESG

Indeks obejmuje firmy należące do indeksów WIG�20  i WIG�40. Wagi

spółek w indeksie zależą od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygo-

wanej w oparciu o ranking ESG oraz ocenę stosowania zasad „Dobry-

ch Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Na dzień 31 paździer-

nika 2019 roku nasz współczynnik ESG wyniósł 0,7, a współczynnik

Kodeksu Dobrych Praktyk 1,00. 

Portfel indeksu dostępny jest naPortfel indeksu dostępny jest naPortfel indeksu dostępny jest na

Portfel indeksu dostępny jest na

stronie.stronie.stronie.

stronie.

Indeks FTSE4good

Seria indeksów FTSE4Good mierzy wyniki firm mogących pochwalić

się dobrymi praktykami w obszarze ESG. Od 2018 r. akcje Grupy LO�

TOS zostały włączone przez globalną agencję ratingową FTSE Russel

do londyńskiego indeksu firm społecznie odpowiedzialnych

FTSE4Good.
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Członkostwo w organizacjach branżowych i CSR

Nasze spółki oraz przedstawiciele firmy są członkami wielu polskich i międzynarodowych organiza-

cjach, z których część zrzesza specjalistyczne podmioty z sektora paliwowego, energetycznego

oraz chemicznego.

102�12, 102�13

Jesteśmy też członkiem organizacji biznesowych działających na rzecz rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz tych propagujących idee

społecznej odpowiedzialności biznesu.

Organizacje i stowarzyszenia, których członkiem w 2019 roku była Grupa LOTOS

Polska Izba Przemysłu Chemicznego 5PIPC6

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego 5POPiHN6

Fuels Europe 5European Petroleum Refiners Association)

Windsor Energy Group 5WEG6

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej 5PKŚRE6

Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP 3

Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych

Związek Pracodawców Business & Science Poland 5BSP6 w Brukseli

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000

Polskie Forum ISO 9000

Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Gdańsku

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami 5PSZK6

Pracodawcy Pomorza

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”

w  tym organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu:

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

United Nations Global Compact

Wybrane organizacje i stowarzyszenia, których członkiem w 2019 roku były spółki

Grupy Kapitałowej LOTOS

Polskie Stowarzyszenie Paliw Płynnych 5LOTOS Paliwa)

ATIEL 5LOTOS Oil)

European Lubricating Greases Institute 5LOTOS Oil)

Central-Eastern Europe & Caspian Scout Group 5LOTOS Petrobaltic)

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 5LOTOS Petrobaltic)

Stowarzyszenie Polskie Forum Przemysłu Offshore 5LOTOS Petrobaltic)

Norwegian Oil & Gas Association 5LOTOS Exploration & Production Norge)

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych 5LOTOS Asfalt)

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa 5LOTOS Asfalt)

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB 5LOTOS Lab)

Railway Business Forum 5LOTOS Kolej)

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych 5LOTOS Kolej)
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Członkostwo w organizacjach branżowych i CSR

Nasze spółki oraz przedstawiciele firmy są członkami wielu polskich i międzynarodowych organiza-

cjach, z których część zrzesza specjalistyczne podmioty z sektora paliwowego, energetycznego

oraz chemicznego.

102�12, 102�13

Jesteśmy też członkiem organizacji biznesowych działających na rzecz rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz tych propagujących idee

społecznej odpowiedzialności biznesu.

Organizacje i stowarzyszenia, których członkiem w 2019 roku była Grupa LOTOS

Polska Izba Przemysłu Chemicznego 5PIPC6

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego 5POPiHN6

Fuels Europe 5European Petroleum Refiners Association)

Windsor Energy Group 5WEG6

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej 5PKŚRE6

Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP 3

Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych

Związek Pracodawców Business & Science Poland 5BSP6 w Brukseli

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000

Polskie Forum ISO 9000

Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Gdańsku

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami 5PSZK6

Pracodawcy Pomorza

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”

w  tym organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu:

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

United Nations Global Compact

Wybrane organizacje i stowarzyszenia, których członkiem w 2019 roku były spółki

Grupy Kapitałowej LOTOS

Polskie Stowarzyszenie Paliw Płynnych 5LOTOS Paliwa)

ATIEL 5LOTOS Oil)

European Lubricating Greases Institute 5LOTOS Oil)

Central-Eastern Europe & Caspian Scout Group 5LOTOS Petrobaltic)

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 5LOTOS Petrobaltic)

Stowarzyszenie Polskie Forum Przemysłu Offshore 5LOTOS Petrobaltic)

Norwegian Oil & Gas Association 5LOTOS Exploration & Production Norge)

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych 5LOTOS Asfalt)

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa 5LOTOS Asfalt)

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB 5LOTOS Lab)

Railway Business Forum 5LOTOS Kolej)

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych 5LOTOS Kolej)

Izba Gospodarcza Gazownictwa �LOTOS Serwis)

Stowarzyszenie Pożarników Polskich �LOTOS Straż)
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Nagrody i wyróżnienia

Cieszymy się, że nasze zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu przynosi

korzyści wielu podmiotom, a jednocześnie jest wysoko oceniane przez ekspertów. Dowodem tego

uznania są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane LOTOSOWI.

Potwierdza i docenia się to, że umiemy poświęcać należytą uwagę relacjom z pracownikami, poprawie bezpieczeństwa w miejscu pracy, rela-

cjom z inwestorami i partnerami biznesowymi, ochronie środowiska oraz działaniom prospołecznym.

Nagrody i wyróżnienia dla Grupy Kapitałowej LOTOS w 2019 r.

Stacje LOTOS otrzymały  pięć nagród i osiem wyróżnień w prestiżowym konkursie podczas XIX Forum Rynku Stacji Paliw  PetroTrend –

prestiżowej konferencji podejmującej najważniejsze tematy i problemy stojące przed firmami działającymi w sektorze stacji paliw.

Diament Forbesa dla RCEkoenergii należącej do Grupy  Kapitałowej LOTOS – to zestawienie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

Organizatorem jest Bisnode Polska wraz z redakcją miesięcznika „Forbes”.

LOTOS Asfalt został trzykrotnie wyróżniony podczas XXV Międzynarodowych Targów  Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska – to

największa impreza targowa sektora drogownictwa w Polsce i jedna z czołowych tego typu na arenie europejskiej.

LOTOS znalazł się wśród liderów  Rankingu Odpowiedzialnych Firm zajmując pierwszą pozycję w  kategorii „Paliwa, energetyka,

wydobycie”. Od 2018 r. organizatorem Rankingu jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym jest Forum

Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację odpowiada Deloitte, partnerem medialnym zaś jest „Dziennik Gazeta Prawna”.

Grupa LOTOS w  2019 r. po raz siódmy znalazła się w gronie najbardziej odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw nagrodzonych przez

tygodnik „Polityka”. Spółka została uhonorowana Srebrnym Listkiem CSR. Wyróżnienia przyznawane są przedsiębiorstwom, które

w codziennej działalności wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej, ujęte w normie ISO 26 000.

Tytuł Mecenasa Kultury  dla spółki LOTOS Infrastruktura od Jasielskiego Domu Kultury.
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O  GRUPIE  LOTOS / GRUPA  KAPITAŁOWA  LOTOS  I  JEJ  OTOCZENIE /

Kalendarz

najważniejszych

wydarzeń

STYCZEŃ ,  2019

LOTOS przedłuża współpracę

z AZS

Grupa LOTOS S.A. będzie nadal Strategicznym Spon-

sorem Akademickiego Związku Sportowego i Akade-

mickiej Reprezentacji Polski startującej w imprezach

międzynarodowych. Na podstawie podpisanego wła-

śnie porozumienia, współpraca rozpoczęta w sierpniu

ubiegłego roku będzie kontynuowana aż do końca

2019 roku.

STYCZEŃ ,  2019

Nowoczesna stacja 4.0 sieci

LOTOS

Punkt ładowania samochodów elektrycznych, ekolo-

giczne rozwiązania, odświeżony projekt wnętrza.

To wszystko czeka na kierowców na najnowocześniej-

szej stacji sieci LOTOS przy ul. Łopuszańskiej w War-

szawie. Właśnie tam koncern testuje wszystkie tech-

nologiczne nowinki, począwszy od sklepu, przez

punkty ładowania "elektryków" aż po zasilanie stacji

z odnawialnych źródeł energii -OZ5..

STYCZEŃ ,  2019

LOTOS ma najwięcej restauracji

SUBWAY w Polsce

Współpraca ogólnopolskiej sieci stacji paliwowych LO�

TOS i amerykańskiej sieci barów kanapkowych SUB�

WAY konsekwentnie się rozszerza. Obecnie LOTOS

zarządza 24 restauracjami tej sieci i jest największym

franczyzobiorcą SUBWAY’A w Polsce. W pierwszej po-

łowie 2019 r. zaplanowano otwarcie 11 kolejnych

punktów.

STYCZEŃ ,  2019

LOTOS uruchomił trzecią

instalację do produkcji wodoru
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W gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A. o blisko 20%

wzrosły możliwości produkcji wodoru. Dostarcza go

wybudowana w ramach Projektu EFRA instalacja pro-

dukcji wodoru HGU (ang. Hydrogen Generator Unit).

Gaz ten jest niezbędny w procesach przerobu ciężkich

pozostałości ropy naftowej na wysokomarżowe pro-

dukty oraz odsiarczania paliw.

STYCZEŃ ,  2019

Kolejny kontrakt na surowiec

z USA

Grupa LOTOS S.A. podpisała kolejną umowę termino-

wą na dostawy amerykańskiej ropy naftowej w 20,9 r.

Surowiec będzie dostarczany drogą morską poprzez

Naftoport.

STYCZEŃ ,  2019

LOTOS odnotował wysoką marżę

rafineryjną

Aż 7,32 dolara na baryłce wyniosła w grudniu br. mo-

delowa marża rafineryjna LOTOSU. Z  kolei w IV kwar-

tale 20,8 średnią marżę spółki oszacowano na 8,47

dolara na baryłce. To najlepsze wskaźniki od 5 lat.

STYCZEŃ ,  2019

Fundacja LOTOS wesprze dzieci

ze szkoły baletowej w Gdańsku

Pięcioro szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci

w trudnej sytuacji materialnej otrzyma wsparcie w po-

staci stypendium artystycznego. Stypendium umożliwi

zakup kostiumów, obuwia baletowego, udział

w warsztatach dokształcających, opłacenie chore-

ografa oraz kosztów związanych z udziałem w krajo-

wych oraz międzynarodowych konkursach

baletowych.

LUTY,  2019

Tabor LOTOS Kolej wzbogaci się

o pięć nowoczesnych lokomotyw

firmy Newag

Pięć lokomotyw elektrycznych zostanie dostarczonych

spółce LOTOS Kolej przez firmę NEWAG S.A. Umowę

wartą ponad 80  mln zł podpisano w czwartek 28 lute-

go w Warszawie.

LUTY,  2019

LOTOS ujednolica ofertę

i wizerunek stacji

Kolejne 14 stacji sieci LOTOS będzie w tym roku obję-

tych standaryzacją. Chodzi nie tylko o podobny wy-

gląd, ale również o taką samą ofertę produktów – za-

równo paliwowych, jak i gastronomiczno-sklepowych.

LUTY,  2019

Fundacja LOTOS na pokładzie

Daru Młodzieży – Fundacja

LOTOS dołączyła do firm, które

wspierają Rejs Niepodległości

Ponta Delgada w Portugalii, Londyn i wreszcie Gdynia

– Dar Młodzieży już za nieco ponad miesiąc zakończy

wielką podróż dookoła świata. Do tej pory żaglowiec

zawinął do 20  portów, m.in. w Singapurze, Hongkongu,

Osace czy Panamie. Fundacja LOTOS dołączyła do

firm, które wspierają Rejs Niepodległości.

LUTY,  2019

LOTOS wspiera Operę Bałtycką

Spektakle na najwyższym poziomie, piękno klasyczne-

go baletu, najsłynniejsze dzieła operowe, uznanie mię-

dzynarodowego środowiska artystycznego – Grupa

LOTOS została Partnerem Strategicznym gdańskiej

Opery Bałtyckiej. Współpracę rozpoczyna od premiery

francuskiej opery „Thais” Julesa Masseneta.

LUTY,  2019

LOTOS będzie wspierał polski

tenis

Grupa LOTOS została strategicznym sponsorem Pol-

skiego Związku Tenisowego 1PZT2. Umowę podpisano

w środę 6 lutego w Zielonej Górze, gdzie odbywają się

Drużynowe Mistrzostwa Świata Kobiet w Tenisie 1Pu-

char Federacji). Kontrakt obejmuje m.in. wsparcie ko-

biecej i męskiej Reprezentacji Polski.

LUTY,  2019
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Grupa LOTOS będzie nadal

wspierać młode talenty

narciarskie

Grupa LOTOS będzie nadal wspierać młode talenty

narciarskie. Zgodnie z umową podpisaną z Polskim

Związkiem Narciarskim, finansowanie Narodowego

Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji

Norweskiej „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”

przedłużono do końca 2022 roku.

MARZEC,  2019

LOTOS i Politechnika Gdańska

podpisały umowę o naukowo-

biznesowej współpracy nad

projektami badawczo-

rozwojowymi w obszarze

niskoemisyjnego transportu oraz

magazynowania energii

Grupa LOTOS i Politechnika Gdańska będą współpra-

cować nad projektami badawczo-rozwojowymi w ob-

szarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowa-

nia energii. Umowę w tej sprawie podpisano 25 marca

w siedzibie uczelni.

MARZEC,  2019

Stacje LOTOS wielokrotnie

nagrodzone w prestiżowym

konkursie – pięć nagród

i aż osiem wyróżnień podczas

XIX Forum Rynku Stacji Paliw

PetroTrend

Pięć nagród i aż osiem wyróżnień zdobyły stacje sieci

LOTOS podczas XIX Forum Rynku Stacji Paliw Petro-

Trend. Szczególnie doceniona została zmodernizowa-

na w ubiegłym roku stacja przy ul. Łopuszańskiej w

Warszawie. Forum PetroTrend to najważniejsze spo-

tkanie właścicieli stacji paliw w Polsce.

MARZEC,  2019

LOTOS i PGNiG: pierwsze

komercyjne bunkrowanie

statków w polskich portach

morskich skroplonym gazem

ziemnym LNG

Grupa LOTOS i PGNiG zrealizowały między 13 a 18

marca 2019 r. dwa komercyjne bunkrowania statków

morskich skroplonym gazem ziemnym LNG. To pierw-

sze takie operacje przeprowadzone w portach morski-

ch w Gdańsku i Gdyni. Firmy kontynuują współpracę w

tym obszarze - wzmocni ona konkurencyjność polski-

ch portów i spopularyzuje ekologiczne paliwo LNG na

Bałtyku.

MARZEC,  2019

LOTOS wspiera Nadzieje

Olimpijskie

Grupa LOTOS podjęła współpracę z ośmiorgiem uzdol-

nionych sportowców, reprezentujących szeroką gamę

dyscyplin olimpijskich. Zawodnicy zostali wybrani

na podstawie rekomendacji Ministerstwa Sportu i Tu-

rystyki w ramach programu dla najzdolniejszych spor-

towców – „Nadzieje Olimpijskie”.

MARZEC,  2019

Spółka LOTOS Paliwa dołączyła

do swojej oferty możliwość

płatności na stacjach LOTOS

banknotami euro

Spółka LOTOS Paliwa dołączyła do swojej oferty moż-

liwość płatności banknotami w tej walucie. Wcześniej

taka forma płatności mogła być realizowana tylko na

niektórych stacjach własnych LOTOS.

MARZEC,  2019

LOTOS zbuduje kolejne Miejsca

Obsługi Podróżnych przy trasie

A3 w woj. lubuskim – wygrany

przetarg ogłoszony przez

GDDKiA

Dwa kolejne Miejsca Obsługi Podróżnych – przy trasie

S3 w woj. lubuskim – zostaną wybudowane przez LO2

TOS. Spółka LOTOS Paliwa złożyła najkorzystniejszą

ofertę i wygrała przetarg ogłoszony przez GDDKiA.

Oba MOP-y mają zostać otwarte w IV kwartale 2020

roku.

MARZEC,  2019

Nowe lokomotywy LOTOS Kolej

wyjeżdżają w Polskę
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To pierwsze kursy nowych lokomotyw LOTOS Kolej.

Pociąg z 35 wagonami wypełnionymi olejem napędo-

wym i benzyną LOTOSU udał się w drogę do Piekar

Śląskich. Pięć lokomotyw spółka LOTOS Kolej kupiła

od firmy NEWAG S.A.

MARZEC,  2019

LOTOS Jazz Festival XXI Bielska

Zadymka Jazzowa – Grupa

LOTOS jako sponsor główny

LOTOS Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa to wy-

darzenie o zasięgu międzynarodowym z ugruntowaną

tradycją, które stało jedną z największych inicjatyw

kulturalnych w województwie śląskim oraz jednym z

najważniejszych wydarzeń muzyki jazzowej w Polsce.

KWIECIEŃ ,  2019

LOTOS zainteresowany udziałem

w finansowaniu projektu

Polimery Police w wysokości do

0,5 mld zł

Grupa LOTOS S.A. podpisała list intencyjny ze spółka-

mi z Grupy Azoty w zakresie ewentualnego zainwesto-

wania kwoty do 500  mln zł w realizację projektu Poli-

mery Police.

KWIECIEŃ ,  2019

Muzyka świata na Pomorzu.

Gdańsk LOTOS Siesta Festival

2019 – LOTOS jako sponsor

tytularny

Gdańsk już po raz dziewiąty zamieni się w stolicę mu-

zyki world, fado, luzofońskiej i jazzu. Gdańsk LOTOS

Siesta Festival rozpocznie się 25 kwietnia. Podczas

4 dni odbędzie się aż 10  koncertów. Artyści wystąpią

w Filharmonii Bałtyckiej, Starym Maneżu i Klubie Parla-

ment. Już po raz ósmy LOTOS jest sponsorem wyda-

rzenia, w tym drugi raz jako sponsor tytularny.

KWIECIEŃ ,  2019

Diament Forbesa dla

RCEkoenergii należącej do Grupy

Kapitałowej LOTOS

RCEkoenergia, należąca do Grupy Kapitałowej LOTOS,

została wyróżniona tytułem „Diament Forbesa 2019”.

Uroczyste wręczenie dyplomów dla laureatów z woj.

śląskiego i opolskiego odbyło się 11 kwietnia w Kato-

wicach. Ranking miesięcznika Forbes to najważniejsze

w Polsce zestawienie dynamicznie rozwijających się

firm.

KWIECIEŃ ,  2019

LOTOS zbuduje stację na MOP

Olsztynek Wschód przy drodze

ekspresowej S7 w województwie

warmińsko-mazurskim –

wygrany przetarg na dzierżawę

Spółka LOTOS Paliwa wygrała przetarg na dzierżawę

kolejnego Miejsca Obsługi Podróżnych /MOP0 – Olsz-

tynek Wschód. Obiekt zlokalizowany przy drodze eks-

presowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim

dołączy do sieci LOTOS w I kwartale 2021 r.

KWIECIEŃ ,  2019

LOTOS Paliwa na targach Poznań

Motor Show

Pod koniec marca w stolicy Wielkopolski odbyły się

jedne z największych targów motoryzacyjnych w Eu-

ropie – Poznań Motor Show. Na tej rangi wydarzeniu

nie mogło zabraknąć przedstawicieli LOTOS Paliw.

KWIECIEŃ ,  2019

Dobre praktyki LOTOSU

w Raporcie Forum

Odpowiedzialnego Biznesu

Dni BHP, Kierunek Bałtyk czy Szukamy Następców Mi-

strza – w sumie 12 dobrych praktyk Grupy LOTOS zo-

stało opublikowanych w 17. już edycji Raportu Forum

Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes

w Polsce. Dobre praktyki”. Spółka została też uhonoro-

wana za 10-lecie współpracy z FOB w upowszechnia-

niu idei CSR w Polsce.

KWIECIEŃ ,  2019

Zatrzymanie dostaw surowca

rurociągiem „Przyjaźń”
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Ze względu na pogorszenie się parametrów jakościo-

wych rosyjskiej ropy REBCO M inisterstwo Energii pod-

jęło decyzję o wstrzymaniu dostaw surowca w punkcie

Adamowo. Obecne zapasy ropy naftowej pozwalają na

utrzymanie ciągłości produkcji rafinerii Grupy LOTOS

S.A. w Gdańsku. Sytuacja nie ma wpływu na jakość

paliw sprzedawanych na stacjach koncernu.

MAJ,  2019

Nowy termin rozruchu DCU

Firma KT, główny wykonawca Projektu EFRA, nie za-

pewniła do dziś bezspornej gotowości technicznej

do rozpoczęcia rozruchu instalacji DCU. Strony podpi-

sały 31 maja br. stosowny aneks w tej sprawie. Nie

opóźni to wystąpienia pełnych planowanych efektów

ekonomicznych, ani nie wpłynie na całkowity budżet

projektu.

MAJ,  2019

LOTOS Asfalt trzykrotnie

wyróżniony podczas XXV

Międzynarodowych Targów

Budownictwa Drogowego

Autostrada-Polska

Podczas XXV M iędzynarodowych Targów Budownic-

twa Drogowego Autostrada-Polska przedstawiciele

LOTOS Asfalt odebrali prestiżowe nagrody z rąk mini-

stra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

MAJ,  2019

Nowy ośrodek Piłkarskiej

Przyszłości z LOTOSEM w Jaśle

Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM  otwiera się na Połu-

dnie. W ramach programu powstanie jeszcze jeden –

po Czechowicach-Dziedzicach - ośrodek dla młodych

sportowców. Tym razem piłkarskie talenty odkrywać

będziemy w Jaśle w woj. podkarpackim. Funkcjonuje

tu spółka LOTOS Infrastruktura, gdzie działa m.in. no-

woczesny Terminal Paliw.

MAJ,  2019

Nowy ośrodek Piłkarskiej

Przyszłości z LOTOSEM

w Czechowicach-Dziedzicach

W ramach programu Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM

powstanie nowy ośrodek dla młodych sportowców.

Zawodnicy będą trenować w Czechowicach-Dziedzi-

cach w woj. śląskim, gdzie działa spółka LOTOS Termi-

nale zajmująca się magazynowaniem i dystrybucją pa-

liw na terenie całego kraju. W sumie w ramach progra-

mu PPzL funkcjonować będzie już 16 ośrodków.

MAJ,  2019

LOTOS Petrobaltic nawiązał

współpracę w zakresie

wykorzystania łączności

krytycznej TETRA

System łączności krytycznej TETRA, wdrożony i z po-

wodzeniem stosowany w Grupie Energa, został prze-

testowany m. in. w ratownictwie morskim i medycz-

nym na Pomorzu. Teraz ten najbardziej zaawansowany

i działający w Europie system radiokomunikacyjny bę-

dzie wykorzystany także przez LOTOS Petrobaltic.

Oferowana przez spółkę Enspirion usługa łączności

krytycznej zapewni niezawodną komunikację w sytu-

acjach kryzysowych oraz w bieżącej pracy.

CZERWIEC,  2019

Kompleks koksowania (instalacja

DCU wraz z instalacjami

towarzyszącymi) Grupy LOTOS

S.A. gotowy do rozruchu

Grupa LOTOS S.A. osiągnęła stan gotowości do rozru-

chu -Ready For Start Up - RFSU., kluczowego obiektu

Projektu EFRA5 Kompleksu Koksowania (instalacja DCU

wraz z instalacjami towarzyszącymi).

CZERWIEC,  2019

Nowa odsłona serwisu Lotos.pl

Nowa odsłona serwisu „lotos.pl” wystartowała pod ko-

niec czerwca br. Oprócz bardziej nowoczesnego wy-

glądu, użytkownicy powinni docenić ulepszoną nawi-

gację oraz poprawioną funkcjonalność. Zmodernizo-

wana witryna jest też w pełni responsywna, czyli do-

stosowana do wyświetlania na wszystkich rozdziel-

czościach ekranów.

CZERWIEC,  2019
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Regaty LOTOS Nord Cup 2019 –

Grupa LOTOS jako sponsor

tytularny

Morski wyścig do platformy LOTOS Petrobaltic na zło-

żu B8 będzie jednym z punktów regat LOTOS Nord

Cup 2019. Rozpoczynające się 28 czerwca wyścigi to

jedno z największych wydarzeń żeglarskich w Polsce.

Sponsorem tytularnym jest Grupa LOTOS.

CZERWIEC,  2019

Siódma edycja LOTOS Junior

Cup

Młodzi piłkarze z Białegostoku wygrali siódmą edycję

LOTOS Junior Cup, który odbył się w niedzielę

23 czerwca na Stadionie Energa Gdańsk. W finale po-

konali drużynę z Elbląga 280. Trzecie miejsce zajęła

Ustka, która wygrała z Bytowem, a piątą lokatę wywal-

czył Gdańsk. W turnieju rywalizowało 17 drużyn

uczestniczących w programie "Piłkarska przyszłość z

LOTOSEM".

CZERWIEC,  2019

Spółka LOTOS Petrobaltic kupiła

platformę wiertniczą

Platforma o nazwie GIANT, zakupiona od firmy MAER�

SK, będzie piątą i największą ze wszystkich platform

należących do LOTOS Petrobaltic. Spółka jako jedyna

prowadzi poszukiwania i wydobycie węglowodorów

w polskiej strefie Morza Bałtyckiego od blisko 30 lat.

CZERWIEC,  2019

LOTOS Biznes po raz trzeci

najlepszą kartą paliwową

Specjaliści i menadżerowie z branży flotowej trzeci raz

z rzędu uznali LOTOS Biznes za najlepszą kartę pali-

wową w Polsce. Ogłoszenie wyników internetowego

Plebiscytu Fleet Derby 2019 odbyło się 18 czerwca w

Warszawie.

CZERWIEC,  2019

LOTOS zbuduje dwa MOP-y przy

drodze ekspresowej S8 w woj.

mazowieckim – wygrany

przetarg na dzierżawę

LOTOS umacnia pozycję wicelidera w segmencie Miej-

sc Obsługi Podróżnych w Polsce. Spółka LOTOS Pali-

wa wygrała przetarg na dzierżawę kolejnych dwóch

MOP-ów przy drodze ekspresowej S8 w wojewódz-

twie mazowieckim. Otwarcie obu obiektów planuje się

na I/II kwartał 2021 roku.

CZERWIEC,  2019

LOTOS sponsorem Stadionu

Letniego Gdańsk

Grupa LOTOS po raz drugi została sponsorem tytular-

nym Stadionu Letniego Gdańsk, zlokalizowanego na

plaży w Brzeźnie. Przez ostatnie 4 lata miejsce to od-

wiedziło prawie 5 milionów osób. Stadion otwiera se-

zon już w weekend 14�15 czerwca. Reprezentacje Pol-

ski i Grecji rozegrają tu mecze piłki plażowej.

CZERWIEC,  2019

LOTOS wśród liderów Rankingu

Odpowiedzialnych Firm

Grupa LOTOS zajęła 1. miejsce w kategorii „Paliwa,

energetyka, wydobycie” w XIII edycji Rankingu Odpo-

wiedzialnych Firm. W całym zestawieniu spółka upla-

sowała się na 5. pozycji. Wyniki ogłoszono podczas

gali, która odbyła się 13 czerwca w Akademii Koźmiń-

skiego w Warszawie.

CZERWIEC,  2019

UKS LOTOS Gdańsk mistrzem w I

Lidze Wojewódzkiej C2

Drużyna UKS LOTOS Gdańsk, występująca w rozgryw-

kach I Ligi Wojewódzkiej Juniorów C2 (rocznik 2005�,

na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu, zapewni-

ła sobie mistrzostwo. UKS to zespół złożony m.in. z

zawodników wychowanych w ośrodkach Piłkarskiej

Przyszłości z LOTOSEM. Już 23 czerwca na Stadionie

Energa Gdańsk odbędzie się turniej LOTOS Junior

Cup.

CZERWIEC,  2019

Aerobaltic – LOTOS sponsorem

tytularnym
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Gdyńskie pokazy zyskały wysokooktanowe zasilanie.

Sponsorem tytularnym największego lotniczego wyda-

rzenia w Polsce został LOTOS. Paliwowy koncern już

wcześniej uczestniczył w Gdynia Aerobaltic. W ubie-

głym roku poprzez spółkę LOTOS3Air BP Polska zasilał

lotnicze emocje w Gdyni. Teraz do współpracy przy

pokazach włącza się też Grupa LOTOS.

CZERWIEC,  2019

Wznowienie tłoczeń rurociągiem

„Przyjaźń”

Tłoczenie wolnej od chlorków ropy naftowej do syste-

mu przesyłowego PERN, z którego surowiec trafia

również do rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku, zostało

wznowione 9 czerwca. Pełne tłoczenie rurociągiem ma

być przywrócone w lipcu. Do tego czasu utrzymywane

będą nadal dostawy drogą morską.

LIPIEC,  2019

Szósta edycja LOTOS –

Mistrzowie w pasach (lekcji

instruktażu na stacjach paliw

poprawnego zapinania pasów

oraz montażu fotelików

dziecięcych)

W tym roku już po raz 6. eksperci kampanii LOTOS –

Mistrzowie w pasach na stacjach paliw w całej Polsce

sprawdzają, poprawiają, edukują i udzielają cennych

wskazówek podróżującym po to, aby na naszych dro-

gach i w naszych pojazdach zrobiło się w końcu

bezpieczniej.

LIPIEC,  2019

LOTOS sponsorem tytularnym

gdańskich hokeistów

Grupa LOTOS podpisała z Pomorskim Klubem Hokejo-

wym 2014 umowę i wesprze klub jako sponsor tytular-

ny. Gdański koncern już drugi rok z rzędu będzie

sponsorem hokeja na lodzie. Umowa zawarta 23 lipca

br. w siedzibie spółki obowiązuje do końca sezonu

2019/2020. Nowa nazwa drużyny występującej w Pol-

skiej Hokej Lidze brzmi od dziś: LOTOS PKH GDAŃSK.

LIPIEC,  2019

Ladies’ Jazz Festival – Grupa

LOTOS jako sponsor wydarzenia

Jubileuszowy program Ladies’ Jazz Festival może

przyspieszyć bicie serca niejednego fana jazzu, soulu,

czy bluesa. Wystąpią: Angelique Kidjo, Beth Hart, Lu-

isa Sobral, Madeleine Peyroux, Nouvelle Vague oraz

Krystyna Stańko z Orkiestrą. Sponsorem wydarzenia

jest Grupa LOTOS.

LIPIEC,  2019

Ruszyła nowa, niestandardowa

kampania wizerunkowa LOTOSU

będąca kontynuacją cyklu „NAJ

nie bierze się znikąd”

Ruszyła nowa, niestandardowa kampania wizerunkowa

LOTOSU będąca kontynuacją cyklu „NAJ nie bierze się

znikąd”. Od tego tygodnia, zarówno w internecie,

jak i w telewizji, można zobaczyć 30-sekundowy spot,

który stanowi rozwinięcie zainicjowanej w lipcu kam-

panii outdoorowej. Komunikacja wspiera punkty styku

klientów z marką – stacje paliw LOTOS oraz całą gamę

produktów paliwowych i pozapaliwowych.

LIPIEC,  2019

Odkrycie ropy z udziałem LOTOS

E&P Norge w obszarze NOAKA

na Morzu Północnym

W wyniku wiercenia na koncesji PL442 w obszarze

NOAKA na Morzu Północnym odkryto zasoby ropy

naftowej o szacowanej wielkości wydobywalnej 80?

200  mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej).

Udziałowcem koncesji jest LOTOS Exploration & Pro-

duction Norge (udział 9,74%< a operatorem AkerBP

;90.26%<.

LIPIEC,  2019

Sopockie Lato Teatralne

z LOTOSEM – Grupa LOTOS jako

sponsor strategiczny

Grupa LOTOS jest sponsorem strategicznym 26. Lata

Teatralnego w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej.

Na sopockiej scenie, od 4 lipca do 1 września, wystą-

pią polscy i zagraniczni artyści.

LIPIEC,  2019



39

ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2019 – GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS

LOTOS, Orlen i Budimex

podpisały umowę ws. asfaltów

nowej generacji

Grupa LOTOS, ORLEN Asfalt i Budimex podpisały umo-

wę z konsorcjum naukowym w składzie: Politechnika

Gdańska, Politechnika Warszawska oraz Instytut Ba-

dawczy Dróg i Mostów na realizację programu badaw-

czego dotyczącego modernizacji nawierzchni asfalto-

wych przy zastosowaniu asfaltów modyfikowanych.

SIERPIEŃ ,  2019

EuroRating: rating Grupy LOTOS

utrzymany z perspektywą

pozytywną

Agencja ratingowa EuroRating, po przeprowadzeniu

okresowej weryfikacji ratingu kredytowego, utrzymała

rating Grupy LOTOS na poziomie BBB4 z perspektywą

pozytywną. Zgodnie z klasyfikacją agencji – stosowa-

ną powszechnie także przez międzynarodowe agencje

ratingowe – utrzymany poziom ryzyka kredytowego

wskazuje na dobrą wiarygodność finansową Grupy

LOTOS i wystarczającą zdolność do obsługi zobowią-

zań w dłuższym terminie.

SIERPIEŃ ,  2019

Morskie Centrum Produkcyjne

gotowe do wyjścia w morze

Zakończył się kolejny etap przebudowy platformy Pe-

trobaltic, która jest obecnie przygotowywana do

opuszczenia Gdańskiej Stoczni REMONTOWA S.A. Zo-

stanie stąd przeholowana na swoje miejsce docelowe

na złożu B8. Jednostkę przekształconą w Morskie

Centrum Produkcyjne – Morską Kopalnię Ropy i Gazu –

poświęcono 27 sierpnia na nabrzeżu stoczni.

SIERPIEŃ ,  2019

Największe w Polsce pokazy

lotnicze – LOTOS Gdynia

Aerobaltic Airshow

Największe w Polsce pokazy lotnicze – LOTOS Gdynia

Aerobaltic Airshow – startują już w piątek 16 sierpnia.

Gwiazdą imprezy będzie grupa Saudi Hawks, czyli

sześć myśliwców BAE Hawk z elitą saudyjskich lotni-

ków za sterami.

SIERPIEŃ 2019

SIERPIEŃ ,  2019

Fundacja LOTOS wesprze

budowę pomnika

upamiętniającego ofiary zbrodni

niemieckiej w Lesie

Szpęgawskim

Angażująca się w wiele ważnych społecznie inicjatyw

Fundacja LOTOS tym razem wesprze budowę pomnika

upamiętniającego ofiary zbrodni niemieckiej w Lesie

Szpęgawskim. Monument w postaci kamiennego lasu

poświęcony zostanie pamięci zamordowanych pod-

czas II wojny światowej mieszkańców Pomorza.

WRZESIEŃ ,  2019

Morskie Centrum Produkcyjne w

drodze na złoże B8

Platforma Petrobaltic przebudowana na Morskie Cen-

trum Produkcyjne opuściła Gdańską Stocznię REMON:

TOWA. 20  września o godz. 8.30  rozpoczęto holowa-

nie jednostki na kotwicowisko nr 4, gdzie będzie cze-

kała na odpowiednie warunki pogodowe pozwalające

na dalszy transport. Operacja potrwa do późnych go-

dzin popołudniowych.

WRZESIEŃ ,  2019

LOTOS rozpoczął wydobycie

ze złoża Utgard

Eksploatację złoża Utgard w Norwegii rozpoczęto

16 września 2019 roku. Projekt zakończono ok. 3 mie-

siące szybciej niż zakładał harmonogram uzyskując

25% oszczędności w stosunku do zakładanego bu-

dżetu. Udziałowcem koncesji jest LOTOS Exploration &

Production Norge �LOTOS Norge) a operatorem Equ-

inor. Złoże stanowi istotny element realizacji strategii

LOTOSU w segmencie poszukiwawczo-

wydobywczym.

WRZESIEŃ ,  2019

Nowe stacje w sieci LOTOS

W sierpniu sieć stacji LOTOS powiększyła się o trzy

nowe lokalizacje – Szepietowo w woj. podlaskim, Łuż-

na w woj. małopolskim oraz Turek w woj. wielkopol-

skim. Obecnie w całej sieci LOTOS działa 496 stacji.

WRZESIEŃ ,  2019
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Nowoczesny symulator SIM

FACTOR trafi do LOTOS Kolej

LOTOS Kolej podpisała umowę z firmą SIM  FACTOR

na dostawę pełnozakresowego symulatora lokomoty-

wy DRAGON 2.

PAŹDZIERNIK,  2019

LOTOS wprowadza usługę

B2B 24

Nowatorska i wyjątkowa na rynku paliwowym usługa

B2B 24 jest już dostępna dla franczyzobiorców LOTO6

SU i klientów B2B dokonujących zakupów hurtowych

paliw. Umożliwia ona całkowicie samoobsługowy za-

kup paliwa z odbiorem własnym transportem drogo-

wym z bazy magazynowej LOTOSU z wykorzystaniem

dedykowanego portalu internetowego.

PAŹDZIERNIK,  2019

Energobaltic z nowymi

koncesjami do 2030 r.

Urząd Regulacji Energetyki przedłużył spółce Energo-

baltic, należącej do LOTOS Petrobaltic, koncesje

na prowadzoną przez nią działalność na kolejnych je-

denaście lat, do 31 grudnia 2030  r. Firma zajmuje się

zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszą-

cego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza

Bałtyckiego.

PAŹDZIERNIK,  2019

PGNiG i LOTOS zacieśniają

współpracę handlową

w Norwegii

PGNiG Supply & Trading 1PST2 – spółka z Grupy Kapi-

tałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownic-

twa 1PGNiG2, staje się wyłącznym odbiorcą gazu ziem-

nego wydobywanego w Norwegii przez LOTOS Explo-

ration & Production Norge 1LOTOS Norge) – spółkę z

Grupy Kapitałowej LOTOS, prowadzącą działalność

poszukiwawczo-wydobywczą na Norweskim Szelfie

Kontynentalnym.

PAŹDZIERNIK,  2019

Z własnym kubkiem na LOTOSIE

– Spółka LOTOS Paliwa włącza

się w akcję Polskiego

Stowarzyszenia Zero Waste

Spółka LOTOS Paliwa włącza się w akcję Polskiego

Stowarzyszenia Zero Waste, które promuje ogranicza-

nie produkcji szkodliwych, plastikowych odpadów.

Z  początkiem października, kupując na stacji w Cafe

Punkt wybrany gorący napój do swojego własnego,

ulubionego kubka – oszczędzasz złotówkę. LOTOS

jest pierwszą tak dużą siecią, która zaangażowała się

w tę inicjatywę.

LISTOPAD,  2019

Kluczowy etap uzgodnień

w sprawie objęcia akcji Grupy

Azoty Polyolefins przez LOTOS

Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne

„Police” S.A., Grupa Azoty Polyolefins S.A. oraz Grupa

LOTOS S.A. podpisały aneks przedłużający do 6 grud-

nia 2019 roku negocjacje dotyczące warunków finan-

sowania kapitałowego Projektu Polimery Police przez

Grupę LOTOS S.A. Jednocześnie Spółki potwierdziły,

że ich celem jest jak najszybsze zakończenie prowa-

dzonych rozmów.

LISTOPAD,  2019

Kajetan Kajetanowicz i LOTOS

Rally Team wicemistrzem Świata

WRC2

Pierwszy pełny sezon wspólnych startów Kajetana Ka-

jetanowicza z Maciejem Szczepaniakiem w kategorii

WRC 2 zakończył się zdobyciem II miejsca.

LISTOPAD,  2019

Grupa LOTOS jako

współorganizator

i pomysłodawca zaproszenia

do Polski 24. edycji European

Refining Technology Conference

(ERTC)

W Warszawie w dniach 457 listopada obradowało po-

nad 500  przedstawicieli największych rafinerii w Euro-

pie. Współorganizatorem i pomysłodawcą zaproszenia

24. edycji European Refining Technology Conference

0ERTC1 do Polski była Grupa LOTOS.
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GRUDZIEŃ ,  2019

Platforma Petro Giant należąca

do LOTOS Petrobaltic dotarła na

złoże B3

Platforma Petro Giant należąca do LOTOS Petrobaltic

dotarła na złoże B3.

GRUDZIEŃ ,  2019

500 stacji paliw w sieci LOTOS

MOP Pawliki jest pięćsetną stacją w sieci LOTOS. Uro-

czyste otwarcie obiektu odbyło się w środę 18 grud-

nia. Stacja usytuowana jest w województwie warmiń-

sko-mazurskim, w połowie drogi pomiędzy Gdańskiem

i Warszawą przy drodze krajowej nr 7. To jednocześnie

21. Miejsce Obsługi Podróżnych funkcjonujące pod

marką LOTOSU.

GRUDZIEŃ ,  2019

Tytuł Mecenasa Kultury dla

spółki LOTOS Infrastruktura

od Jasielskiego Domu Kultury

W gronie wyróżnionych przez Jasielski Dom Kultury

przedsiębiorstw kolejny raz znalazła się spółka LOTOS

Infrastruktura.

GRUDZIEŃ ,  2019

LOTOS zainwestuje w Projekt

Polimery Police

Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne

„Police” S.A. i Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisały

wiążące porozumienie dotyczące warunków inwestycji

oraz finansowania Projektu Polimery Police z Grupą

LOTOS S.A.

GRUDZIEŃ ,  2019

LOTOS Kolej pozyskała 6

nowoczesnych lokomotyw

Dragon 2 firmy Newag

Sześć lokomotyw elektrycznych zostanie dostarczo-

nych spółce LOTOS Kolej przez firmę NEWAG S.A.

Umowę na leasing sześcioosiowych lokomotyw E6AC�

Tab � Dragon 2 podpisano w piątek, 13 grudnia

w Gdańsku. Transakcję sfinansowała firma Millennium

Leasing.

GRUDZIEŃ ,  2019

LOTOS Kolej otwiera

nowoczesny Ośrodek Szkolenia

Maszynistów

Ośrodek Szkolenia Maszynistów wyposażony w nowa-

torski symulator lokomotywy Dragon 2 uroczyście

otwarto 5 grudnia 2019 r. w siedzibie spółki LOTOS

Kolej. To jedyny symulator lokomotywy Dragon w kra-

ju, w pełni odzwierciedlający wszystkie elementy kabi-

ny maszynisty.

GRUDZIEŃ ,  2019

Pierwszy w historii rajd

na terenie rafinerii Grupy LOTOS.

Co-drive z Kajto

Jesienno-zimowa aura, szybka jazda, ryk silnika, ostre

zakręty i bliskość rafinerii. Kajetan Kajetanowicz i Ma-

ciej Szczepaniak z LOTOS Rally Team spotkali się z ki-

bicami i odbyli pierwszy taki rajd w historii. W rolę pilo-

ta Kajto mógł wcielić się m.in. 10-letni Jaś, podopiecz-

ny Fundacji LOTOS.

GRUDZIEŃ ,  2019

Kardiomonitory dla Pomorza

od Fundacji LOTOS

Cztery kardiomonitory z centralą monitorującą zaku-

pione przez Fundację LOTOS trafiły na Oddział Ane-

stezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycz-

nego im. F. Ceynowy w Wejherowie. Uroczyste prze-

kazanie sprzętu odbyło się 2 grudnia.

GRUDZIEŃ ,  2019

LOTOS oraz Toyota wspólnie

rozwijają transport zasilany

wodorem – podpisanie listu

intencyjnego w zakresie

współpracy
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Grupa LOTOS oraz Toyota Motor Poland podpisały pod

koniec listopada list intencyjny w zakresie współpracy

intensyfikującej prace nad rozwojem technologii wy-

korzystania wodoru w transporcie samochodowym.

Chodzi m.in. o wybudowanie pod patronatem Toyoty

stacji tankowania wodoru.
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O  GRUPIE  LOTOS / STRATEGIA /

Model tworzenia wartości 

Nasz Model Tworzenia Wartości powstał w wyniku gruntownych analiz światowego ryn-

ku ropy i długoterminowych prognoz jego rozwoju. Dzięki tak stworzonemu modelowi

możemy być pewni, że nasz rozwój w kolejnych latach będzie stabilny i bezpieczny.
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O  GRUPIE  LOTOS / STRATEGIA /

Nasze kapitały

W procesie tworzenia wspólnej wartości dużą wagę przywiązujemy do efektywnego za-

rządzania posiadanymi kapitałami i właściwego wykorzystania ich potencjału oraz możli-

wości w poszczególnych segmentach naszej działalności.

Rozsądne gospodarowanie i pomnażanie kapitału finansowego pozwala nam na inwestycje w zasoby niefinansowe Grupy Kapi-

tałowej LOTOS, które z czasem generują kolejne zyski. Od lat konsekwentnie inwestujemy w doskonalenie procesów wydobycia

i produkcji, rozwój pracowników i budowanie kultury innowacji wewnątrz organizacji oraz tworzenie innowacyjnych produktów.

Nieustannie myślimy też nad rozwiązaniami mającymi na celu ograniczanie naszego śladu środowiskowego. Staramy się rów-

nież wywierać pozytywny wpływ społeczny poprzez działalność charytatywną i sponsoringową.

NASZE KAPITAŁY

Kapitał środowiskowy

Wkład na koniec 2018 r.

Zarządzanie kapitałem

9 626 075 l

Łączne zużycie ropy

11 282 376 t

Łączne zużycie produktów końcowych

28 906 273 MWh

Całkowite zużycie energii

3 830 MJ/t

Współczynnik efektywności energe-

tycznej &WWWE2'

1 956 857 t CO e

Łączne emisje bezpośrednie gazów

cieplarnianych

0,214 Mg CO e / Mg ropy

Wskaźnik intensywności emisji CO

8 066,9 Mg

Całkowita waga odpadów

niebezpiecznych

10 624,9 Mg

Całkowita waga odpadów innych niż

niebezpieczne

2

2

2

Jako organizacja, w której funkcjonują zakłady z przemysłu paliwowego i energetycznego, jesteśmy przekonani o tym, że

nasza działalność – jeśli prowadzona odpowiedzialnie – może odbywać się bez uszczerbku dla otaczającego środowiska.

Działając w branży energochłonnej duży nacisk kładziemy na ciągłe doskonalenie w zakresie efektywności energetycznej.

Poprzez systematyczne obniżanie zużycia energii pierwotnej w naszych zakładach udaje nam się regularnie obniżać

współczynniki emisji gazów cieplarnianych i jednocześnie przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania

sieci energetycznej w naszym kraju.
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Kapitał produkcyjny

Rezultaty na koniec 2019 r.

Przeczytaj więcej o kapitale środowiskowym:

Nasze podejście do zrównoważonego rozwojuNasze podejście do zrównoważonego rozwojuNasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Strategia wobec zmian klimatuStrategia wobec zmian klimatuStrategia wobec zmian klimatu

Strategia wobec zmian klimatu

Emisje gazów cieplarnianychEmisje gazów cieplarnianychEmisje gazów cieplarnianych

Emisje gazów cieplarnianych

Wytwarzanie i zużycie energiiWytwarzanie i zużycie energiiWytwarzanie i zużycie energii

Wytwarzanie i zużycie energii

SurowceSurowceSurowce

Surowce

OdpadyOdpadyOdpady

Odpady

Woda i ściekiWoda i ściekiWoda i ścieki

Woda i ścieki

Inne emisje do atmosfery (poza gazami cieplarnianymi)Inne emisje do atmosfery (poza gazami cieplarnianymi)Inne emisje do atmosfery (poza gazami cieplarnianymi)

Inne emisje do atmosfery (poza gazami cieplarnianymi)

BioróżnorodnośćBioróżnorodnośćBioróżnorodność

Bioróżnorodność

Dużą uwagę w naszych lokalizacjach przykładamy również do kwestii odpadów, dążąc do tego, aby wytwarzać ich możli-

wie najmniej. Mimo to, chcąc sprawnie zarządzać produkcją, wytworzenia pewnych odpadów nie da się uniknąć. W prze-

ważającej części naszych lokalizacji – w tym w rafinerii w Gdańsku – odpadów nie przetwarzamy. Jednak przekazując je

firmom zewnętrznym dbamy, aby firmy te posiadały stosowne pozwolenia na gospodarowanie odpadami oraz preferujemy

tych odbiorców, którzy zapewnią nas, że odebrane od nas odpady ostatecznie poddane zostaną procesowi odzysku lub

recyklingu.

10 672 434 l

Łączne zużycie ropy

11 183 428 t

Łączne zużycie produktów końcowych

33 456 174 MWh

Całkowite zużycie energii

4 044 MJ/t

Współczynnik efektywności energe-

tycznej (WWWE2)

2 027 970 t CO e

Łączne emisje bezpośrednie gazów

cieplarnianych

0,205 Mg CO e / Mg ropy

Wskaźnik intensywności emisji CO

6 363,7 Mg

Całkowita waga odpadów

niebezpiecznych

10 308,5 Mg

Całkowita waga odpadów innych niż

niebezpieczne

2

2

2

Wkład na koniec 2018 r.

10,8 mln t

Przerób ropy naftowej w gdańskiej

rafinerii

86

Liczba obsługiwanych rynków

495

Liczba stacji paliw
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Kapitał finansowy

Zarządzanie kapitałem

Rezultaty na koniec 2019 r.

Przeczytaj więcej o kapitale produkcyjnym:

Łańcuch wartościŁańcuch wartościŁańcuch wartości

Łańcuch wartości

Nowoczesność i efektywność w wydobyciu i przerobie ropyNowoczesność i efektywność w wydobyciu i przerobie ropyNowoczesność i efektywność w wydobyciu i przerobie ropy

Nowoczesność i efektywność w wydobyciu i przerobie ropy

Produkty i usługiProdukty i usługiProdukty i usługi

Produkty i usługi

20

Liczba Miejsc Obsługi Podróżnych

31,4%

Udział w krajowym rynku paliw

20,4 tys. boe/dzień

Wielkość wydobycia

Grupa LOTOS posiada jedną z najmłodszych i najbardziej nowoczesnych rafinerii w Europie. Pomimo tego cały czas inwe-

stujemy w coraz bardziej efektywny przerób ropy naftowej ,Projekt EFRA- i na bieżąco rozszerzamy i dostosowujemy na-

sze portfolio produktowe do aktualnej sytuacji na rynku.

Zgodnie z naszą strategią rozwijamy i standaryzujemy naszą sieć stacji paliw pod kątem ujednolicenia wizualizacji ze-

wnętrznej i wewnętrznej placówek oraz optymalizacji jakości obsługi. Główne działania w zakresie poprawy jakości obsługi

w sieci sprzedaży to: wdrażane programy szkoleń pracowników, konkursy sprzedażowe i motywacyjne dla pracowników

stacji, rozwój programów lojalnościowych i uatrakcyjnienie oferty biznesowej, w tym współpracy z dużymi firmami

spedycyjnymi.

Równolegle rozwijamy naszą działalność wydobywczą. Osiągnięty w 2019 r. wzrost wydobycia był wynikiem uruchomienia

nowego złoża Utgard w Norwegii w warunkach obserwowanej naturalnej tendencji spadkowej z już eksploatowanych złóż.

Cały czas analizujemy też pozyskanie nowych aktywów wydobywczych.

10,7 mln t

Przerób ropy naftowej w gdańskiej

rafinerii

86

Liczba obsługiwanych rynków

506

Liczba stacji paliw

20

Liczba Miejsc Obsługi Podróżnych

32,6%

Udział w krajowym rynku paliw

20,7 tys. boe/dzień

Wielkość wydobycia

Wkład na koniec 2018 r.
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Zarządzanie kapitałem

Rezultaty na koniec 2019 r.

30,121 mld PLN

Całkowite przychody ze sprzedaży

4,502 mld PLN

Skonsolidowany zysk ze sprzedaży

2,98 mld PLN

Zysk operacyjny

12,03 mld PLN

Poziom kapitału własnego

250

Liczba działań zidentyfikowanych w

ramach Programu Poprawy

Efektywności

443,2 mln PLN

Nakłady inwestycyjne w segmencie produkcji i handlu

560,8 mln PLN

Nakłady inwestycyjne w segmencie

wydobywczym

Rok 2019 cechował się bardziej wymagającym otoczeniem makroekonomicznym dla prowadzenia działalności rafineryjnej

niż rok 2018 oraz przyjęte projekcje strategiczne spółki. Znaczna obniżka cen gazu ziemnego oraz spadek notowań ropy

naftowej negatywnie wpłynął na wyniki segmentu wydobywczego.

Na wyniki formy pozytywny wpływ miał realizowany Program Poprawy Efektywności, którego celem jest identyfikacja i ra-

portowanie działań proefektywnościowych w Grupie Kapitałowej LOTOS. Największy udział efektów przypada na obszary

Produkcji i Energii oraz Transportu i Logistyki.

Koncern stale inwestuje w rozwój. Zarząd planuje realizację planów inwestycyjnych w 2020  roku przy wykorzystaniu środ-

ków własnych oraz finansowania zewnętrznego. W 2019 roku wskaźnik Dług netto/EBITDA LIFO wynosił 1,0&, a więc

znacznie poniżej poziomu zapisanego w strategii rozwoju i na bezpiecznym dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych spółki,

w tym inwestycji kapitałowych.

29,493 mld PLN

Całkowite przychody ze sprzedaży

3,844 mld PLN

Skonsolidowany zysk ze sprzedaży

1,97 mld PLN

Zysk operacyjny

12,71 mld PLN

Poziom kapitału własnego

288

Liczba działań zidentyfikowanych w

ramach Programu Poprawy

Efektywności

395,2 mln PLN

Nakłady inwestycyjne w segmencie produkcji i handlu

629,5 mln PLN

Nakłady inwestycyjne w segmencie

wydobywczym
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Kapitał ludzki

Przeczytaj więcej o kapitale finansowym:

Wyniki finansowe i osiągnięcia operacyjneWyniki finansowe i osiągnięcia operacyjneWyniki finansowe i osiągnięcia operacyjne

Wyniki finansowe i osiągnięcia operacyjne

Wybrane dane finansoweWybrane dane finansoweWybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodówSkonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodówSkonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowejSkonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowejSkonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychSkonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychSkonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnymSkonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnymSkonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

y y y

Wkład na koniec 2018 r.

Zarządzanie kapitałem

5 045

Łączna liczba pracowników

14% (kobiety);

13% (mężczyźni)

Procent nowo zatrudnionych pracow-

ników w skali Grupy

21 godzin

Średnia liczba godzin szkoleniowych

przypadających na pracownika

9,25

Wskaźnik częstotliwości wypadków

54,07

Wskaźnik ciężkości wypadków

32

Liczba zdarzeń związanych z bezpieczeństwem procesowym

170,4 mln zł

Wielkość świadczeń pracowniczych

Wzrost zatrudnienia w koncernie wynikał m.in. z konieczności skompletowania załogi dla nowej platformy Petro Giant �LO+

TOS Petrobaltic), jak również rozwoju działalności spółek LOTOS Kolej, LOTOS Asfalt oraz LOTOS Paliwa.

Spółka realizuje zasady zarządzania różnorodnością i politykę równego traktowania, w poszanowaniu dla zróżnicowanego,

wielokulturowego społeczeństwa i kładzie szczególny nacisk na równe traktowanie ze względu na płeć, wiek, niepełno-

sprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie poli-

tyczne, przynależność związkową, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia itp.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem pracy pracowników i kontrahentów realizujących prace na terenie i na rzecz GK LO+

TOS jest jednym z kluczowych dla organizacji. Budowanie kultury bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie wypadkom jest

zadaniem priorytetowym dla kierownictwa i pracowników Grupy LOTOS S.A. Z tego względu na platformie e-learningowej

stworzono szkolenie BHP – „Poznaj Złote zasady bezpieczeństwa pracy pracownika Grupy Kapitałowej LOTOS”. Wprowa-

dzono również nowy projekt wizualizacji bezpieczeństwa pracy, która obejmuje m.in. oznakowania informacyjne, motywa-

cyjne, infografikę oraz oznakowanie podłogowe.
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Kapitał społeczny

Rezultaty na koniec 2019 r.

Przeczytaj więcej o kapitale ludzkim:

Człowiek na pierwszym miejscuCzłowiek na pierwszym miejscuCzłowiek na pierwszym miejscu

Człowiek na pierwszym miejscu

Polityka personalnaPolityka personalnaPolityka personalna

Polityka personalna

Struktura zatrudnieniaStruktura zatrudnieniaStruktura zatrudnienia

Struktura zatrudnienia

Bezpieczeństwo i higiena pracyBezpieczeństwo i higiena pracyBezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zarządzanie różnorodnościąZarządzanie różnorodnościąZarządzanie różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością

Prawa człowieka w relacjach z pracownikamiPrawa człowieka w relacjach z pracownikamiPrawa człowieka w relacjach z pracownikami

Prawa człowieka w relacjach z pracownikami

Wynagrodzenia i benefityWynagrodzenia i benefityWynagrodzenia i benefity

Wynagrodzenia i benefity

Rozwój i edukacjaRozwój i edukacjaRozwój i edukacja

Rozwój i edukacja

5 368

Łączna liczba pracowników

16% (kobiety);

14% (mężczyźni)

Procent nowo zatrudnionych pracow-

ników w skali Grupy

21 godzin

Średnia liczba godzin szkoleniowych

przypadających na pracownika

7,93

Wskaźnik częstotliwości wypadków

26,23

Wskaźnik ciężkości wypadków

27

Liczba zdarzeń związanych z bezpieczeństwem procesowym

207,5 mln zł

Wielkość świadczeń pracowniczych

Wkład na koniec 2018 r.

331

Liczba godzin przepracowana w ra-

mach wolontariatu pracowniczego

22

Liczba projektów z zakresu sponsorin-

gu sportu

17

Liczba projektów z zakresu sponsorin-

gu kultury

14

Liczba projektów z zakresu działań

społecznych i ekologicznych

130

Liczba darowizn przekazanych przez

Fundację LOTOS

6 mln PLN

Kwota wsparcia przekazanego przez Fundację LOTOS
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Kapitał intelektualny

Zarządzanie kapitałem

Rezultaty na koniec 2019 r.

Przeczytaj więcej o kapitale społecznym:

Determinuje nas zrównoważony rozwójDeterminuje nas zrównoważony rozwójDeterminuje nas zrównoważony rozwój

Determinuje nas zrównoważony rozwój

Relacje z otoczeniem społecznymRelacje z otoczeniem społecznymRelacje z otoczeniem społecznym

Relacje z otoczeniem społecznym

Działania na rzecz lokalnych społecznościDziałania na rzecz lokalnych społecznościDziałania na rzecz lokalnych społeczności

Działania na rzecz lokalnych społeczności

Działalność sponsoringowaDziałalność sponsoringowaDziałalność sponsoringowa

Działalność sponsoringowa

Działalność Fundacji LOTOSDziałalność Fundacji LOTOSDziałalność Fundacji LOTOS

Działalność Fundacji LOTOS

Wolontariat pracowniczyWolontariat pracowniczyWolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy

Grupa Kapitałowa LOTOS traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania i doskonalenia organiza-

cji. W procesie budowania trwałych i pozytywnych relacji z interesariuszami Grupa LOTOS dąży do skutecznego integro-

wania swojej strategii oraz podejmowanych działań z wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi.

Grupa Kapitałowa LOTOS wspiera inicjatywy i projekty społeczne. Działalność sponsoringową skupia na obszarach sportu,

kultury i sztuki oraz działaniach społecznych i ekologicznych realizowanych przede wszystkim w powiatach i wojewódz-

twach, w których zlokalizowane są zakłady Grupy Kapitałowej LOTOS, a także w miejscach, gdzie prowadzi ona działalno-

ść handlową, m.in. na stacjach paliw. W działalność dobroczynną koncernu chętnie angażują się również sami pracownicy,

w tym dzięki różnego rodzaju inicjatywom organizowanym przez pracodawcę.

1 297

Liczba godzin przepracowana w ra-

mach wolontariatu pracowniczego

24

Liczba projektów z zakresu sponsorin-

gu sportu

32

Liczba projektów z zakresu sponsorin-

gu kultury

11

Liczba projektów z zakresu działań

społecznych i ekologicznych

125

Liczba darowizn przekazanych przez

Fundację LOTOS

8 mln PLN

Kwota wsparcia przekazanego przez Fundację LOTOS

Wkład na koniec 2018 r.

32,1%

Procent pracowników 50�

103

Liczba praktykantów i stażystów
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Zarządzanie kapitałem

Rezultaty na koniec 2019 r.

Przeczytaj więcej o kapitale intelektualnym:

Zarządzanie różnorodnościąZarządzanie różnorodnościąZarządzanie różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością

Strategia wobec zmian klimatuStrategia wobec zmian klimatuStrategia wobec zmian klimatu

Strategia wobec zmian klimatu

W Grupie Kapitałowej LOTOS docenia się związane z wiekiem doświadczenie zatrudnionych. Pracownicy 50� wspierają

nowych pracowników w procesach adaptacyjnych (w czasie staży towarzyszących i spotkań mentorskich), relacja ta wiele

uczy i przynosi korzyści obu stronom.

LOTOS cały czas ulepsza swoją ofertę kierowaną do studentów. Stworzony w 20,7 r. program stażowy „Wystartuj z LOTO�

SEM” został certyfikowany i wyróżniony tytułem „Staż Najwyższej Jakości”. Praktyki i staże w LOTOSIE pomagają studen-

tom zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, a także zapewniają możliwość zatrudnienia u atrakcyjnego pracodawcy. Licz-

ba miejsc stażowych jest dostosowywana do aktualnych potrzeb biznesowych. Oprócz własnego, autorskiego programu,

koncern od lat jest również partnerem wielu inicjatyw stażowych, m.in.: „Wypracuj Przyszłość” organizowanej przez Urząd

Miejski w Gdańsku, „Akademii Energii” Fundacji im. Lesława A. Pagi, „Go4Poland” Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych

oraz „Wakacyjnego Stażu”.

W ramach realizowanej strategii Grupa LOTOS dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. Aby te

plany urzeczywistnić przedstawiciele koncernu podpisali w marcu 20,9 r. z Politechniką Gdańską dokumenty inicjujące

wspólną działalność badawczo-rozwojową. Współpraca polegać ma na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z

obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Grupa LOTOS jest aktywna także w obszarze budowa-

nia świadomości zastosowania wodoru. Z jej inicjatywy powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii

Energetycznych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych.

W ramach współpracy biznesu i nauki Grupa LOTOS S.A. rozpoczęła prace w ramach programu badawczego pt. Optymali-

zacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych wspólnie ze spółkami Budi-

mex, Orlen Asfalt, Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. Spółka za-

leżna LOTOS Asfalt podjęła inicjatywę rozwoju innowacyjnych technologii produkcji nowatorskich asfaltów przyjaznych dla

środowiska.

28,6%

Procent pracowników 50�

98

Liczba praktykantów i stażystów
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O  GRUPIE  LOTOS / STRATEGIA /

Strategia „Stabilizacja i Bezpieczny

Rozwój”

Pięć głównych celów strategicznych Grupy Kapitałowej LOTOS

Efektywne wykorzystanie koncesji wy-

dobywczych, dalsza technologiczna

optymalizacja rafinerii, wprowadzenie

nowych produktów i paliw alternatyw-

nych oraz dbałość o standardy jakości

Sukcesywne i powtarzalne obniżanie

kosztów działalności oraz optymalizacja

marży w całym łańcuchu wartości

Gotowość do rozwoju i wdrażania inno-

wacji dzięki dedykowanemu funduszo-

wi, nowoczesnemu modelowi współpra-

cy z ośrodkami naukowymi oraz kre-

atywnemu zaangażowaniu

pracowników

Elastyczność w reagowaniu na pojawia-

jące się ryzyka, które postrzegamy rów-

nież przez pryzmat szans biznesowych

Dbałość i rozwój talentów w organizacji,

podnoszenie szeroko rozumianego bez-

pieczeństwa (pracy, infrastruktury i

systemów informatycznych) oraz więk-

sza odpowiedzialność społeczna
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Cztery naczelne wartości społeczne Grupy Kapitałowej LOTOS

Więcej o naszej strategiiWięcej o naszej strategiiWięcej o naszej strategii

Więcej o naszej strategii

   

 

: <https://inwestor.lotos.pl/2411/grupa_kapitalowa/strategia_2017�2022�: <https://inwestor.lotos.pl/2411/grupa_kapitalowa/strategia_2017�2022�: <https://inwestor.lotos.pl/2411/grupa_kapitalowa/strategia_2017�2022�

: <https://inwestor.lotos.pl/2411/grupa_kapitalowa/strategia_2017�2022�
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O  GRUPIE  LOTOS / STRATEGIA /

Realizacja strategii w 2019 r.

Wybrane mierniki strategiczne

Źródło: Spółka





02. 

Grupa Kapitałowa 
LOTOS i jej otoczenie

Strategia

Wyniki finansowe

Patrząc  
w przyszłość 
(Outlook)

O Grupie LOTOS
LOTOS Group
Integrated Annual Report 2018

57
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O  GRUPIE  LOTOS / WYNIK I  F INANSOWE /

Wyniki finansowe i osiągnięcia

operacyjne

103�1, 103�2, 103�3, 201�1, 201�3

W 2019 roku oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 2,9 mld zł, czyli był o 7,7% niższy niż w 2018 roku. W minionym roku

Spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości 3 PLN na akcję. Rok 2019 cechował się bardziej wymagającym otocze-

niem makroekonomicznym dla prowadzenia działalności rafineryjnej niż rok 2018 oraz przyjęte projekcje strategiczne spółki.

Znaczna obniżka cen gazu ziemnego oraz spadek notowań ropy naftowej negatywnie wpłynął na wyniki segmentu

wydobywczego.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła przychody na poziomie 29,5 mld zł. Główna część przychodów pochodziła z

działalności rafineryjnej – 97,5%. Odbiorcami produktów Grupy są przede wszystkim klienci krajowi. Na sprzedaż krajową

przypadało 81,8% całości przychodów ze sprzedaży.

Wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS

1,97

mld PLN

zysk operacyjny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2019 r.

1,15

mld PLN

zysk netto Grupy Kapitałowej LOTOS w 2019 r.

1,47

mld PLN

zysk operacyjny w segmencie produkcji i handlu

0,49

mld PLN

zysk operacyjny w segmencie wydobywczym

29,49

mld PLN

przychody ze sprzedaży

W 2019 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS ukształtowały się na poziomie 29 493,3 mln zł. Główną ich

część stanowiły przychody ze sprzedaży olejów napędowych. Wyniosły one 16 246,8 mln zł :55,1% całości przychodów Gru-

py). W 2019 roku były one o 8,2% wyższe niż w 2018 roku. Istotną rolę w strukturze przychodów odgrywały także wpływy z

tytułu sprzedaży benzyn. Osiągnęły one poziom 4 346,6 mln zł :14,7% przychodów ogółem), przy czym ich wartość była o

2,3% niższa w porównaniu z 2018 rokiem. W 2019 roku 9,0% przychodów Grupy Kapitałowej LOTOS ze sprzedaży przypadało

na produkty ciężkie. Wartość ich wyniosła 2 639,7 mln zł (spadek o 15,8% w stosunku do 2018 roku).

W 2019 roku zwiększył się udział sprzedaży krajowej w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS. Wy-

niosły one 24 121,8 mln zł :81,8% całości przychodów) i wzrosły on 3,7% w porównaniu z poprzednim rokiem.
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Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS (w mln zł)

Źródło: Spółka

 

Segment  

wydobywczy

Segment  

produkcji i handlu Razem

  2019 2018 2019 2018 2019 2018

Benzyny 4 346,6 4 450,5 4 346,6 4 450,5

Benzyna surowa 936,9 1 157,1 936,9 1 157,1

Oleje napędowe 16 246,8 15 009,3 16 246,8 15 009,3

Paliwo bunkrowe 211,0 201,2 211,0 201,2

Lekki olej opałowy 618,8 640,4 618,8 640,4

Produkty ciężkie 2 639,7 3 133,8 2 639,7 3 133,8

Paliwo lotnicze 1 114,2 1 421,7 1 114,2 1 421,7

Oleje smarowe 291,4 278,5 291,4 278,5

Oleje bazowe 460,1 587,3 460,1 587,3

Gazy płynne 513,0 543,8 513,0 543,8

Ropa naftowa towar 320,8 0,0 320,8

Ropa naftowa produkt 233,9 285,4 233,9 285,4

Gaz ziemny 434,6 661,8 1,0 0,3 435,6 662,1

Frakcja ksylenowa 235,4 250,4 235,4 250,4

Pozostałe produkty,

towary i materiały

rafineryjne

0,6 338,0 312,7 338,0 313,3

Pozostałe produkty,

towary i materiały

8,3 6,6 568,2 530,8 576,5 537,4

Usługi 53,8 48,0 372,8 372,3 426,6 420,3

Efekt rozliczenia

rachunkowości

zabezpieczeń przepływów

pieniężnych

0,0 �131,2 �91,6 �131,2 �91,6

Razem 730,6 1 002,4 28 762,7 29 119,3 29 493,3 30 121,7

Sprzedaż krajowa 8,0 7,0 24 113,8 23 256,0 24 121,8 23 263,0

Sprzedaż zagraniczna 722,6 995,4 4 648,9 5 863,3 5 371,5 6 858,7
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Segment produkcji i handlu

W 2019 roku przychody segmentu produkcji i handlu wyniosły 28 826,2 mln zł i były o 1,2% niższe niż w 2018 roku. Spadek

ten był głównie efektem niższego o 1,6% wolumenu sprzedaży segmentu. Średnia cena sprzedaży wynosiła 2 514 zł/t i była o

0,4% wyższa niż w 2018 roku.

Główną ich część stanowiły przychody ze sprzedaży olejów napędowych. Wyniosły one 16 246,8 mln zł i były o 8,2% wyższe

niż w 2018 roku. Istotną rolę w strukturze przychodów segmentu odgrywały także wpływy z tytułu sprzedaży benzyn.

Ukształtowały się one na poziomie 4 346,6 mln zł, przy czym ich wartość była o 2,3% niższa w porównaniu z 2018 rokiem.

W segmencie produkcji i handlu za 2019 rok Grupa Kapitałowa LOTOS wykazała zysk operacyjny na poziomie 1 474,4,0  mln zł.

Dla wyeliminowania wpływu na wynik operacyjny wyceny zapasów metodą średniej ważonej i tym samym opóźnienia efektów

zmian cen ropy naftowej w stosunku do cen wyrobów gotowych standardem zarządczym w sektorze rafineryjnym, jest posłu-

giwanie się wskaźnikiem tzw. EBITDA LIFO. Dodatkowo dla celów zarządczych korygowany jest wynik operacyjny o zdarzania

nietypowe/jednorazowe (np. różnice kursowe w działalności operacyjnej, odpisy aktywów).

Wynik EBITDA LIFO oczyszczony z wpływu zdarzeń nietypowych wzrósł o 2,2% w porównaniu z rokiem 2018.Wzrost amorty-

zacji segmentu produkcji i handlu w 2019 roku był głównie związany z wdrożeniem standardu zawartego w MSSF16 „Leasing”.

Segment wydobywczy

W 2019 roku przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego wyniosły 1 186,7 mln zł, czyli spadły o 277,0  mln zł w porów-

naniu do 2018 roku. Wynikało to przede wszystkim ze spadku notowań gazu ziemnego :?44,5%; i ropy Brent dtd :?9,8%; na

rynkach światowych. Znaczny spadek cen węglowodorów spowodował spadek oczyszczonego wyniku EBITDA LIFO o 287,0

mln zł w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wyniki finansowe segmentu produkcji i handlu (w mln zł)

Źródło: Spółka

 W 2019 roku saldo odpisów, rezerw i innych w kwocie 65,2 mln zł. W 2018 roku saldo odpisów, rezerw i innych w kwocie �249,5 mln zł.

1

  2019  2018 

2019/2018 

w mln zł w %

Przychody ze sprzedaży 28 826,20 29 171,90 �345,7 �1,20%

Zysk operacy�ny  EBIT 1 474,70 1 928,70 �454 �23,50%

Amortyzacja 673,1 497,6 175,6 35,30%

EBITDA 2 147,80 2 426,30 �278,5 �11,50%

Efekt LIFO 141,2 �499,9 641,1 �128,30%

Zdarzenia jednorazowe �65,2 249,5 �314,7 �126,10%

EBITDA LIFO oczyszczony 2 223,80 2 175,90 47,9 2,20%

1
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Aktywa

Wśród głównych pozycji aktywów  należy  wyienić:

Rzeczowe aktywa trwałe o wartości 13 270,8 mln zł :56,0% całości aktywów Grupy). Wartość ich była o 12,6% wyższa niż

na koniec 2018 roku. Główną ich część stanowiły aktywa rzeczowe segmentu produkcji i handlu. Wynosiły one 9 638,4

mln zł i wzrosły o 10,2% w ciągu roku, głównie w wyniku zastosowania MSSF 16 oraz w związku z realizacją projektu EFRA.

Natomiast rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego wzrosły o 19,3% do poziomu 3 632,4 mln zł (głównie na

skutek wzrostu aktywów trwałych związanych ze złożami YME, Sleipner i Utgard w Norwegii, złożami B8 na Morzu

Bałtyckim oraz z tytułu zakupu platformy wiertniczej Giant).

Zapasy wycenione na 4 854,3 mln zł :20,5% aktywów Grupy). Ich wartość była zbliżona do stanu na koniec 2018 roku.

Należności z tytułu dostaw i usług na poziomie 2 609,1 mln zł, czyli 11,0% aktywów. Ich wartość była o 728,7 mln zł wyższa

niż rok wcześniej, ich wzrost miał miejsce głównie w handlu krajowym i wynikał przede wszystkim z braku faktoringu.

Pozostałe aktywa krótko oraz długoterminowe niższe w sumie o 491,2 mln PLN, co było związane przede wszystkim z

gwarancją bankową udzieloną przez Bank BNP Paribas na rzecz Exxon Exploration and Production Norge AS na pokrycie

zobowiązań likwidacyjnych Sleipner i zwolnieniem w związku z tym środków z rachunku Escrow.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Ukształtowały się one na poziomie 1 516,6 mln zł :6,4% aktywów) i były o 424,7 mln zł

niższe niż na koniec 2018 roku.

Kapitał własny

12,72

mld PLN

poziom kapitału własnego na koniec 2019 r.

0,68

mld PLN

wzrost stanu kapitału własnego Grupy Kapitałowej LOTOS w

stosunku do 2018 r.

Wyniki finansowe segmentu wydobywczego (w mln zł)

Źródło: Spółka

 W 2019 roku saldo odpisów i rezerw w kwocie 93,9 mln zł. W 2018 roku saldo odpisów i rezerw w kwocie 354,8 mln zł.

2

  2019  2018 

2019/2018 

w mln zł w %

Przychody ze sprzedaży 1 186,70 1 463,70 �277,0 �18,90%

Zysk operacy�ny  EBIT 487,2 1 046,20 �559 �53,40%

Amortyzacja 236,2 225,1 11,1 4,90%

EBITDA 723,4 1 271,30 �547,9 �43,10%

Zdarzenia jednorazowe �93,9 �354,8 260,9 �73,50%

EBITDA oczyszczony 629,5 916,5 �287,0 �31,30%

2
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56%

udział kapitału własnego w sumie pasywów w 2019 r.

Główne zmiany w pozycjach zobowiązań:

�383,2

mln PLN

wzrost stanu pozostałych zobowiązań i rezerw (głównie skła-

dające się z zobowiązań inwestycyjnych oraz z tytułu akcyzy,

opłaty paliwowej i VAT;

�348,2

mln PLN

wzrost stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego

�27,1

mln PLN

wzrost poziomu zobowiązań z tytułu dostaw i usług

�532,4

mln PLN

spadek stanu kredytów, pożyczek, obligacji oraz zobowiązań

z tytułu leasingu finansowego głównie na skutek spłaty czę-

ści kredytów inwestycyjnych jednostki dominującej, równo-

cześnie nastąpiła spłata części kredytów m.in. inwestycyjny-

ch na Program 10� w Grupie LOTOS S.A., na finansowanie

zakupu stacji paliw w LOTOS Paliwa, na zakup platformy w

SPV Baltic Sp. Z  o.o. oraz kredytu na refinansowanie i finan-

sowanie zapasów

W 2019 roku dług finansowy Grupy Kapitałowej LOTOS osiągnął poziom 4 416,4 mln zł i był wyższy o 532,4 mln zł od długu

finansowego na koniec grudnia 2018 roku, głównie na skutek wdrożenia standardu „Leasing” zawartego w MSSF 16. Wskaźnik

relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę do kapitału własnego wyniósł 22,8% (w tym zobowiązania leasin-

gowe to 10,0% kapitału własnego) i wzrósł się o 6,6 p.p. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Dług netto wy-

niósł 2 899,8 mln zł. Wskaźnik relacji długu netto do oczyszczonej EBITDA LIFO na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 1,0x, z tego

0,4x stanowiły zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

Zadłużenie

4,41

mld PLN

dług finansowy Grupy Kapitałowej LOTOS pod koniec 2019 r.

532,4

mln PLN

wzrost długu finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS w sto-

sunku do 2018 r.

2,90

mld PLN

dług finansowy netto na koniec 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, stan środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej LOTOS, uwzględniający zadłużenie na w ra-
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chunkach bieżących, wyniósł 1 516,6 mln zł. W ciągu 2019 roku przepływy pieniężne netto pomniejszyły stan środków pie-

niężnych i ich ekwiwalentów o 421,7 mln zł, przy czym:

Z  działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała 2 130,2 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych

głównie w związku z wypracowanym zyskiem netto powiększonym o amortyzację, podatek dochodowy wzrost stanu

rezerw, pomniejszonym o wzrost stanu należności z tytułu dostaw i usług związany z brakiem faktoringu w 2019 roku.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły ?407,9 mln zł i obejmowały przede wszystkim wydatki z tytułu

realizacji kluczowych rozwojowych projektów inwestycyjnych, w szczególności projektu EFRA, związanych z wydobyciem

zasobów ropy naftowej i gazu ze złóż norweskich i bałtyckich. Uwzględniały także zwolnione środki na rachunku Escrow

na likwidację złoża Sleipner.

Ujemne saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej w kwocie ?2 141,2 mln zł, wynikało głównie z ujemnego

salda wpływów z tytułu zaciągniętych kredytów, wydatków z tytułu spłaty kredytów (kredytu GL S.A. na finansowanie

zapasów i inwestycyjnego na Program 10G; kredytu Inwestycyjnego LOTOS Asfalt) i pożyczek oraz zapłaconych odsetek,

wypłaconej dywidendy i płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu.

1,52

mld PLN

stan środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej LOTOS

uwzględniający zadłużenie w rachunkach bieżących pod ko-

niec 2019 r.

2,13

mld PLN

dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wy-

generowane w 2019 r.

�0,41

mld PLN

ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wy-

generowane w 2019 r.

�2,14

mld PLN

ujemne przepływy pieniężne z działalności finansowej

W 2019 roku Grupa Kapitałowa LOTOS poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 1 024,7 mln zł, z czego największą pozycję

stanowiły nakłady związane z projektem instalacji opóźnionego koksowania :Projekt EFRA), wydobyciem zasobów ropy nafto-

wej i gazu ziemnego, dotyczące głównie złóż B8 na Morzu Bałtyckim, Sleipner oraz YME na Norweskim Szelfie

Kontynentalnym.

Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej LOTOS poniesione na kluczowe projekty w 2019 roku (w mln zł)

Segment Produkcji i Handlu  Segment Wydobywczy

Projekt w mln PLN Projekt w mln PLN

EFRA 134,2 Złoże B8 140,4

Rozwój sieci stacji paliw 96,0 Norwegia Sleipner 46,5

Węzeł Odzysku Wodoru 5WOW6 26,0 Norwegia Heimdal 36,8

Pozostałe 139,0 Norwegia YME 291,1

    Platforma Giant 55,6

    Pozostałe 59,1

Razem 395,2 Razem 629,5

Źródło: Spółka
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O  GRUPIE  LOTOS / WYNIK I  F INANSOWE /

Wybrane dane finansowe

102�7

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:

POBIERZ XLS �14.13 KB�  

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS

 

mln PLN  mln EUR 

za rok 2019 za rok 2018 za rok 2019 za rok 2018

Przychody ze sprzedaży 29.493,3 30.121,7 6.856,0 7.059,4

Zysk operacyjny 1.969,7 2.981,3 465,2 698,7

Zysk przed opodatkowaniem 1.692,2 2.722,6 400,6 638,1

Zysk netto 1.152,9 1.587,4 273,9 372,0

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki

Dominującej

1.152,9 1.587,4 273,9 372,0

Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym - - - -

Całkowite dochody/(straty) ogółem 1.235,2 1.515,9 293,0 355,3

Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane

akcjonariuszom Jednostki Dominującej

1.235,2 1.515,9 293,0 355,3

Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom

niekontrolującym

- - - -

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.130,2 2.327,5 495,2 545,5

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej .407,9/ .1.086,6/ .94,8/ .254,7/

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej .2.141,2/ .1.235,0/ .497,7/ .289,4/

Przepływy pieniężne netto razem .418,9/ 5,9 .97,3/ 1,4

Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR/ 6,24 8,59 1,48 2,01

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR/ 6,24 8,59 1,48 2,01

 

mln PLN  mln EUR 

Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018

Aktywa razem 23.672,1 22.223,9 5.558,8 5.168,3

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki

Dominującej

12.715,3 12.034,7 2.985,9 2.798,8

Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0

Kapitał własny razem 12.715,4 12.034,8 2.985,9 2.798,8

na dzień 31.12.2019 na dzień 31.12.2018

1 EUR � 4,2585 PLN 1 EUR � 4,3000 PLN
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Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią

arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:

za rok 2019 za rok 2018

1 EUR = 4,3018 PLN 1 EUR = 4,	669 PLN
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O  GRUPIE  LOTOS / WYNIK I  F INANSOWE /

Skonsolidowane sprawozdanie

z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2019

w milionach złotych

Nota 2019 2018

    (dane przekształcone)

       

Przychody ze sprzedaży 8.1 29.493,3 30.121,7

Koszt własny sprzedaży 9.1 (25.649,1) (25.619,0)

       

Zysk na sprzedaży   3.844,2 4.502,7

       

Koszty sprzedaży 9.1 (1.425,6) (1.355,6)

Koszty ogólnego zarządu 9.1 (490,8) (422,1)

Pozostałe przychody 9.3 134,6 412,5

Pozostałe koszty 9.4 (92,7) (156,2)

       

Zysk operacy	ny   1.969,7 2.981,3

       

Przychody finansowe 9.5 70,1 41,1

Koszty finansowe 9.6 (351,8) (303,1)

Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą

praw własności

14 4,2 3,3

       

Zysk przed opodatkowaniem   1.692,2 2.722,6

Podatek dochodowy od osób prawnych 10.1 (539,3) (1.135,2)

Zysk netto   1.152,9 1.587,4
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Inne całkowite dochody/(straty)      

       

Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasy�ikowane do wyniku:   91,2 +71,6,

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   6,6 *8,6+

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 20 104,5 *77,8+

Podatek dochodowy  dotyczący  zabezpieczenia przepływów pieniężnych 10.1 +19,9, 14,8

       

Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do wyniku:   *8,9+ 0,1

Zyski/*Straty) aktuarialne z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie

zatrudnienia

  *10,9+ 0,4

Podatek dochodowy dotyczący zysków/(strat) aktuarialnych z tytułu

świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia

10.1 2,0 *0,3+

       

Inne całkowite dochody/(straty) netto   82,3 +71,5,

       

Całkowite dochody/(straty) ogółem   1.235,2 1.515,9

       

Zysk netto przypisany:      

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11 1.152,9 1.587,4

       

Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane:      

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej   1.235,2 1.515,9

       

Zysk netto przypisany  akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną

akcję (w złotych)

     

Średnia ważona liczba akcji w milionach sztuk 11 184,9 184,9

- podstawowy 11 6,24 8,59

- rozwodniony 11 6,24 8,59
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O  GRUPIE  LOTOS / WYNIK I  F INANSOWE /

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji

finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok 2019

w milionach złotych

Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu 13 9.638,4 8.742,4

Aktywa niematerialne segmentu produkcji i handlu 13 160,0 151,9

Rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego 13 3.632,4 3.044,0

Aktywa niematerialne segmentu wydobywczego 13 330,5 338,0

Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 14 142,2 117,2

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10.3 174,5 149,6

Pochodne instrumenty finansowe 23 0,1 9,1

Pozostałe aktywa długoterminowe 15 158,1 525,8

Aktywa trwałe razem 14.236,2 13.078,0

Aktywa obrotowe

Zapasy 16 4.854,3 4.848,9

- w tym zapasy obowiązkowe 3.023,8 2.886,9

Należności z tytułu dostaw i usług 15 2.609,1 1.880,4

Należności z tytułu podatku dochodowego 96,7 2,4

Pochodne instrumenty finansowe 23 25,1 15,3

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 15 334,1 457,6

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 1.516,6 1.941,3

Aktywa obrotowe razem 9.435,9 9.145,9
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Aktywa razem 23.672,1 22.223,9

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Kapitał własny

Kapitał podstawowy 18 184,9 184,9

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 19 2.228,3 2.228,3

Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych 20 *203,6+ *288,2+

Zyski zatrzymane 10.415,5 9.826,1

Różnice kursowe z przeliczenia 90,2 83,6

Kapitał własny  przypisany  akcjonariuszom Jednostki Dominującej 12.715,3 12.034,7

Udziały niekontrolujące 0,1 0,1

Kapitał własny  razem 12.715,4 12.034,8

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu 22 3.142,6 2.345,3

Pochodne instrumenty finansowe 23 6,6 6,9

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 10.3 475,2 324,9

Świadczenia pracownicze 24 207,5 170,4

Pozostałe zobowiązania i rezerwy 25 1.266,0 1.196,8

Zobowiązania długoterminowe razem 5.097,9 4.044,3

Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu 22 1.273,8 1.538,7

Pochodne instrumenty finansowe 23 15,3 47,4

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 1.940,8 1.913,7

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 217,1 565,3

Świadczenia pracownicze 24 174,3 156,2

Pozostałe zobowiązania i rezerwy 25 2.237,5 1.923,5

Zobowiązania krótkoterminowe razem 5.858,8 6.144,8

Zobowiązania razem 10.956,7 10.189,1
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ą , ,

Kapitał własny  i zobowiązania razem 23.672,1 22.223,9
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O  GRUPIE  LOTOS / WYNIK I  F INANSOWE /

Skonsolidowane sprawozdanie

z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2019

w milionach złotych (sporządzone metodą pośrednią)

Nota 2019 2018

Przepływy  środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk netto 1.152,9 1.587,4

Korekty' 1.780,1 1.106,7

Podatek dochodowy 10.1 539,3 1.135,2

Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą

praw własności

14 ,4,2- ,3,3-

Amortyzacja 9.1 909,3 722,7

,Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych 156,3 190,5

Odsetki i dywidendy 191,8 133,5

,Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej 47,7 8,0

Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych

aktywów niematerialnych

9.3 ,61,1- ,271,7-

Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych 9.5; 9.6 ,15,8- 7,2

,Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług ,728,7- 796,6

Zmniejszenie/,Zwiększenie) stanu pozostałych aktywów 48,2 ,157,3-

,Zwiększenie) stanu zapasów ,8,1- ,1.256,7-

Zwiększenie/,Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 27,1 ,288,0-

Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw 634,0 77,6

Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych 44,3 12,4

Podatek dochodowy  zapłacony #802,8$ #366,6$

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.130,2 2.327,5

Przepływy  środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
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Dywidendy otrzymane - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw

własności

6,1 3,2

Dywidendy otrzymane od jednostek pozostałych 2,1 1,7

Odsetki otrzymane 5,1 6,2

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów

niematerialnych

0,6 8,3

Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów

niematerialnych

+805,0, +967,2,

Wniesienie wkładów pieniężnych - wspólne przedsięwzięcia wyceniane

metodą praw własności

14 +17,3, +7,6,

Lokaty - 8,0

Depozyty zabezpieczające +49,7, 27,0

Środki przeznaczone na koszty przyszłej likwidacji kopalń ropy naftowej i

gazu ziemnego

394,6 +226,3,

Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 55,6 60,1

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej $407,9% $1.086,6%

Przepływy  środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów 22.1 283,4 366,6

Emisja obligacji 22.3 - 128,2

Otrzymane dotacje 0,5 -

Wydatki z tytułu spłaty kredytów 22.1 +1.347,3, +1.109,5,

Wydatki z tytułu spłaty pożyczek 22.2 +11,9, +12,8,

Wykup obligacji 22.3 - +214,8,

Zapłacone odsetki +242,3, +224,3,

Zapłacone dywidendy 12 +554,6, +184,9,

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu +194,4, +33,0,

Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych +74,6, 49,5

Środki pieniężne netto z działalności finansowej $2.141,2% $1.235,0%

Przepływy  pieniężne netto razem $418,9% 5,9

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych +2,8, 11,8

Zmiana stanu środków pieniężnych netto $421,7% 17,7
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p ę y , ,

Środki pieniężne na początek okresu 1.938,3 1.920,6

Środki pieniężne na koniec okresu 17 1.516,6 1.938,3
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O  GRUPIE  LOTOS / WYNIK I  F INANSOWE /

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian

w kapitale własnym

POBIERZ XLS �13.59 KB�  

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2019

w milionach złotych

Nota

Kapitał

podstawowy

Nadwyżka

ceny

emisyjnej

nad

wartością

nominalną

akcji

Kapitał

rezerwowy  z

wyceny

zabezpieczeń

przepływów

pieniężnych

Zyski

zatrzymane

Różnice

kursowe z

przeliczenia

Kapitał własny

przypisany

akcjonariuszom

Jednostki

Dominującej

Udziały

niekontrolujące

Kapitał

własny

razem

1 stycznia 2019 184,9 2.228,3 +288,2, 9.826,1 83,6 12.034,7 0,1 12.034,8

Zysk netto 11 - - - 1.152,9 - 1.152,9 - 1.152,9

Inne całkowite

dochody/(straty)

netto

- - 84,6 $8,9% 6,6 82,3 - 82,3

Całkowite

dochody/(straty*

ogółem

- - 84,6 1.144,0 6,6 1.235,2 - 1.235,2

Dywidenda 12 - - - $554,6% - $554,6% - $554,6%

31 grudnia 2019 184,9 2.228,3 +203,6, 10.415,5 90,2 12.715,3 0,1 12.715,4

1 stycznia 2018 184,9 2.228,3 +225,2, 8.432,2 92,2 10.712,4 0,1 10.712,5

Wpływ zmiany

polityki

rachunkowości

- - - $8,7% - $8,7% - $8,7%

1 stycznia 2018 184,9 2.228,3 +225,2, 8.423,5 92,2 10.703,7 0,1 10.703,8

Zysk netto 11 - - - 1.587,4 - 1.587,4 - 1.587,4

Inne całkowite

dochody/(straty)

netto

- - $63,0% 0,1 $8,6% $71,5% - $71,5%

Całkowite

dochody/(straty*

ogółem

- - +63,0, 1.587,5 +8,6, 1.515,9 - 1.515,9

Dywidenda - - - $184,9% - $184,9% - $184,9%

31 grudnia 2018 184,9 2.228,3 +288,2, 9.826,1 83,6 12.034,7 0,1 12.034,8
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

1. Informacje ogólne 

Grupa LOTOS Spółka Akcyjna („Grupa LOTOS S.A.”, „Spółka”, „Jednostka Dominująca”) została utworzona 18 września 1991 roku. 
Siedziba Spółki mieści się w Polsce pod adresem: 80 - 718 Gdańsk, ul. Elbląska 135. 
 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. („Grupa Kapitałowa LOTOS”, „Grupa Kapitałowa”, 
„Grupa”) jest wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz ich sprzedaż hurtowa i detaliczna. Grupa prowadzi 
również działalność w zakresie pozyskiwania oraz eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Według klasyfikacji Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie, Grupa LOTOS S.A. zakwalifikowana jest do sektora paliwowego. 

2. Skład Grupy Kapitałowej oraz jego zmiany 

W skład Grupy Kapitałowej LOTOS wchodzą: Grupa LOTOS S.A. jako Jednostka Dominująca oraz podmioty o profilu produkcyjnym, 
usługowym i handlowym (spółki zależne oraz spółki pośrednio zależne od Grupy LOTOS S.A.) i fundacja. 

Poniżej przedstawiono informacje na temat siedziby i przedmiotu działalności wymienionych wyżej podmiotów, a także dane na temat 
procentowego udziału Grupy w ich własności. 
 

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności 

Procentowy udział Grupy  
we własności jednostki 

31.12.2019 31.12.2018 

Jednostka Dominująca        

Segment produkcji i handlu        

• Grupa LOTOS S.A. Gdańsk 

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

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Jednostki bezpośrednio zależne konsolidowane metodą pełną     

Segment wydobywczy        

• LOTOS Upstream Sp. z o.o.  
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: 
GK LOTOS Upstream Sp. z o.o.) 

Gdańsk 
Działalność firm centralnych (head 
offices) i holdingów 

100,00% 100,00% 

• LOTOS Petrobaltic S.A.  
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: 
GK LOTOS Petrobaltic S.A.) 

Gdańsk 
Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego 

99,99% 99,99% 

Segment produkcji i handlu        

• LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk 
Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, 
lekkiego oleju opałowego, zarządzanie 
siecią stacji paliw LOTOS 

100,00% 100,00% 

• LOTOS Oil Sp. z o.o. Gdańsk 
Produkcja i sprzedaż olejów smarowych  
i smarów oraz sprzedaż olejów 
bazowych 

100,00% 100,00% 

• LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów 100,00% 100,00% 

• LOTOS Kolej Sp. z o.o. Gdańsk Transport kolejowy 100,00% 100,00% 

• LOTOS Serwis Sp. z o.o.  Gdańsk 

Działalność w zakresie utrzymania 
ruchu mechanicznego, 
elektrycznego i automatyki, usługi 
remontowe 

100,00% 100,00% 

• LOTOS Lab Sp. z o.o.  
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: 
GK LOTOS Lab Sp. z o.o.) 

Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych 100,00% 100,00% 

• LOTOS Straż Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa 100,00% 100,00% 

• LOTOS Ochrona Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona mienia i osób 100,00% 100,00% 

• LOTOS Terminale S.A.  
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: 
GK LOTOS Terminale S.A.) 

Czechowice-
Dziedzice 

Magazynowanie i dystrybucja paliw 100,00% 100,00% 

• LOTOS Infrastruktura S.A.  
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: 
GK LOTOS Infrastruktura S.A.) 

Jasło 

Magazynowanie i dystrybucja paliw, 
wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

100,00% 100,00% 

• LOTOS Gaz S.A. w likwidacji Kraków 
Spółka nie prowadzi działalności 
operacyjnej 

100,00% 100,00% 

Jednostki bezpośrednio zależne nie objęte konsolidacją (1)   

• Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o. 
w likwidacji 

Gdańsk 
Spółka nie prowadzi działalności 
operacyjnej 

100,00% 100,00% 

• Fundacja LOTOS Gdańsk 

Działalność społecznie użyteczna 
w sferze zadań publicznych określonych 
w ustawie o działalności pożytku 
publicznego. Fundacja nie prowadzi 
działalności gospodarczej 

100,00% 100,00% 
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Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności 

Procentowy udział Grupy 
we własności jednostki 

31.12.2019 31.12.2018 

Jednostki pośrednio zależne konsolidowane metodą pełną     

Segment produkcji i handlu        

GK LOTOS Lab Sp. z o.o.     

• LOTOS Vera Sp. z o.o. Warszawa Produkcja samochodów osobowych 100,00% 100,00% 

GK LOTOS Infrastruktura S.A. 
    

• RCEkoenergia Sp. z o.o. 
Czechowice-

Dziedzice 
Wytwarzanie i dystrybucja energii 
elektrycznej, ciepła i gazu 

100,00% 100,00% 

GK LOTOS Terminale S.A. 
    

• LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. 
Czechowice-

Dziedzice 
Produkcja estrów metylowych kwasów 
tłuszczowych (FAME) 

100,00% 100,00% 

Segment wydobywczy     

GK LOTOS Upstream Sp. z o.o.     

• LOTOS Exploration and Production 
Norge AS 

Norwegia, 
Stavanger 

Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 
na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, 
świadczenie usług związanych 
z poszukiwaniem i wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego 

100,00% 100,00% 

• AB LOTOS Geonafta  
(spółka posiada swoją grupę kapitałową: 
GK AB LOTOS Geonafta) 

Litwa, Gargżdai 

Poszukiwanie i wydobycie ropy 
naftowej, świadczenie usług 
wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy 
naftowej 

100,00% 100,00% 

  • UAB Genciu Nafta Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 100,00% 100,00% 

  • UAB Manifoldas Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 100,00% 100,00% 

• LOTOS Upstream UK Ltd. 
Wielka Brytania, 

Londyn 
Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy 
naftowej i gazu 

100,00% 100,00% 

GK LOTOS Petrobaltic S.A. 
    

• B8 Sp. z o.o. Gdańsk 
Działalność usługowa wspomagająca 
górnictwo i wydobywanie 

99,99% 99,99% 

• B8 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością BALTIC S.K.A.  

Gdańsk 
Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego 

99,99% 99,99% 

• Miliana Shipholding Company Ltd.  
(spółka posiada swoją grupę kapitałową 

GK Miliana Shipholding Company Ltd.) 

Cypr, Nikozja 
Świadczenie usług magazynowania 
i transportu ropy naftowej oraz innych 

usług w obszarze transportu morskiego 

99,99% 99,99% 

  

• Technical Ship Management Sp. z o.o. 
(spółka posiada swoją grupę 
kapitałową: GK Technical Ship 
Management Sp. z o.o.) 

Gdańsk 
Działalność usługowa wspomagająca 
transport morski, doradztwo w zakresie 
eksploatacji statków 

99,99% 99,99% 

   • SPV Baltic Sp. z o.o. Gdańsk 
Świadczenie usług w obszarze 
transportu morskiego 

99,99% 99,99% 

  • SPV Petro Sp. z o.o. Gdańsk 
Działalność usługowa wspomagająca 
eksploatację złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego, transport morski 

99,99% 99,99% 

 • Miliana Shipmanagement Ltd. Cypr, Nikozja 
Świadczenie usług w obszarze 
transportu morskiego 

99,99% 99,99% 

 • Bazalt Navigation Company Ltd.  Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 

 • Granit Navigation Company Ltd.  Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 

 • Kambr Navigation Company Ltd.  Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 

 • St. Barbara Navigation Company Ltd.  Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 

 • Petro Icarus Company Ltd.  Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 

 • Petro Aphrodite Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 

 • Miliana Shipping Group Ltd. Cypr, Nikozja Zarządzanie posiadanymi aktywami - (2) 99,99% 

• Energobaltic Sp. z o.o. Władysławowo 
Produkcja energii elektrycznej, energii 
cieplnej, LPG oraz kondensatu 
gazowego 

99,99% 99,99% 

(1) Podmioty wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż wielkości wykazywane w sprawozdaniach finansowych tych jednostek na dzień 31 grudnia 2019 roku są nieistotne 
dla realizacji obowiązku określonego w standardzie MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”. 

(2) W 2019 roku nastąpiło połączenie spółek Miliana Shipholding Company Ltd. (spółka przejmująca) i Miliana Shipping Group Ltd. (spółka przejmowana). W wyniku 
połączenia Miliana Shipholding Company Ltd. przejęła wszelkie prawa i zobowiązania spółki przejmowanej, a Miliana Shipping Group Ltd. została wykreślona 
z ww. rejestru. Spółka posiadała swoją grupę kapitałową, w skład której wchodziły spółki: Bazalt Navigation Company Ltd., Granit Navigation Company Ltd., Kambr 
Navigation Company Ltd., St. Barbara Navigation Company Ltd., Petro Icarus Company Ltd. oraz Petro Aphrodite Company Ltd. 

 

Informacje na temat udziałów Grupy we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności znajdują się w nocie 14. 

 

3. Podstawa sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”, „sprawozdanie finansowe”) zostało 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię 
Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2019 roku. 
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza 
się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. 
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4. Nowe standardy i interpretacje  

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

 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 - 2017)” - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania 
dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności 
i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później), 

 Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” - zmiana, ograniczenie lub rozliczenie planu (obowiązujące w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później), 

 Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - długoterminowe udziały w jednostkach 
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2019 roku lub później), 

 Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych 
i korygowanie błędów” - definicja istotności (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2020 roku lub później), 

 Zmiany odniesień do założeń koncepcyjnych zawartych w MSSF (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2020 roku lub później), 

 Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”, MSSF 7 „Instrumenty finansowe: 
ujawnianie informacji”: Reforma IBOR (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku 
lub później). 

 

Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które nie zostały przyjęte przez Unię Europejską: 
  

 MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku 
lub później), 

 Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” - definicja przedsięwzięcia (obowiązujące w odniesieniu do połączeń, w przypadku 
których data przejęcia przypada na początek pierwszego okresu rocznego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. lub później 
oraz w odniesieniu do nabycia aktywów, które nastąpiło w dniu rozpoczęcia w/w okresu rocznego lub później), 

 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsięwzięciach” - sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym 
przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia prac badawczych 
nad metodą praw własności), 

 MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” (data wejścia w życie zmian została odroczona), 

 MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych: klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe” (obowiązujące 
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później). 

 

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości 
Finansowej. Daty stosowania standardów w UE mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane 
w momencie zatwierdzenia do stosowania przez UE. 
 

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego z przyjętych przez UE standardów, interpretacji lub zmian, 
które na dzień 31 grudnia 2019 roku nie miały zastosowania. 
 
Wpływ wdrożenia nowych standardów 
 
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne 
z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 (patrz nota 
7 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018), z wyjątkiem zasad, które zostały wprowadzone w wyniku zastosowania 
z dniem 1 stycznia 2019 roku nowego standardu MSSF 16 „Leasing”. Wpływ nowego standardu na stosowane przez Grupę zasady 
(polityki) rachunkowości opisano w nocie 4 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz poniżej. 

Podstawowe informacje o standardzie 

MSSF 16 „Leasing” 

MSSF 16 obowiązuje dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku 

lub po tej dacie i został przyjęty przez Unię 

Europejską. Zastąpił on wcześniej 

obowiązujący standard MSR 17 oraz 

interpretacje KIMSF 4, SKI 15, 27. 

Nowy standard wprowadza jeden model ujęcia leasingu w księgach rachunkowych leasingobiorcy, 
zbieżny z ujęciem leasingu finansowego w ramach MSR 17. Zgodnie z MSSF 16 umowa jest 
leasingiem lub zawiera leasing, jeśli przekazuje prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego 
składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie. 

Zasadniczym elementem różniącym definicje leasingu z MSR 17 i z MSSF 16 jest wymóg 
sprawowania kontroli nad użytkowanym, konkretnym składnikiem aktywów, wskazanym w umowie 
wprost lub w sposób dorozumiany. Przeniesienie prawa do użytkowania ma miejsce wówczas, gdy 
mamy do czynienia ze zidentyfikowanym aktywem, w odniesieniu do którego leasingobiorca 
ma prawo do praktycznie wszystkich korzyści ekonomicznych i kontroluje wykorzystanie danego 
aktywa w danym okresie. 

W przypadku gdy definicja leasingu jest spełniona, ujmuje się prawo do użytkowania aktywa wraz 
z odpowiednim zobowiązaniem z tytułu leasingu ustalonym w wysokości zdyskontowanych 
przyszłych płatności w okresie trwania leasingu. 

Wydatki związane z wykorzystywaniem aktywów będących przedmiotem leasingu, uprzednio ujęte 
w większości w kosztach usług obcych, są obecnie klasyfikowane jako koszty amortyzacji 
oraz koszty odsetek. 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania są amortyzowane liniowo, natomiast zobowiązania z tytułu 
umów leasingowych rozliczane są efektywną stopą procentową. 
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Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe 
 
Grupa przeprowadziła analizę, której celem było wyselekcjonowanie umów, na podstawie których Grupa użytkuje składniki aktywów, 
będące własnością podmiotów trzecich. Każda zidentyfikowana umowa została poddana ocenie pod kątem spełnienia kryteriów uznania 
za leasing zgodnie z MSSF 16. Na bazie przeprowadzonej oceny umów, skalkulowano wpływ MSSF 16 na poszczególne pozycje 
sprawozdania finansowego Grupy. 
 
Grupa dokonała także stosownych zmian w polityce rachunkowości i procedurach operacyjnych. Zostały opracowane i wdrożone metodyki 
prawidłowej identyfikacji umów, które są leasingiem oraz zbierania danych niezbędnych do prawidłowego ujęcia księgowego tych 
transakcji. 
 
Grupa podjęła decyzję o wdrożeniu standardu z dniem 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w MSSF 16 
nowe zasady zostały przyjęte retrospektywnie z odniesieniem skumulowanego efektu początkowego zastosowania nowego standardu 
do kapitałów własnych na dzień 1 stycznia 2019 roku. W związku z tym dane porównawcze za rok obrotowy 2018 nie zostały 
przekształcone (zmodyfikowane podejście retrospektywne). 
 
MSSF 16 wprowadza nową definicję leasingu. Grupa skorzystała jednak z uproszczenia dopuszczonego w okresie przejściowym 
i nie dokonała ponownej oceny, czy wcześniej sklasyfikowane umowy zawierają leasing. Wobec tego definicja leasingu zgodna z MSR 17 
i KIMSF 4 będzie nadal obowiązywała w odniesieniu do umów leasingu zawartych lub zmienionych przed 1 stycznia 2019 roku. 

Poniżej opisano poszczególne korekty wynikające z wdrożenia MSSF 16. 
 
Ujęcie zobowiązań z tytułu leasingu 
 
Po przyjęciu MSSF 16 Grupa ujęła zobowiązania z tytułu leasingu w odniesieniu do umów, które zostały sklasyfikowane jako "leasing 
operacyjny" zgodnie z zasadami dotychczas obowiązującego MSR 17. Zobowiązania te zostały wycenione w wartości bieżącej opłat 
leasingowych pozostających do zapłaty w dacie rozpoczęcia stosowania MSSF 16, zdyskontowanych z zastosowaniem stopy procentowej 
leasingu na dzień wdrożenia standardu, obliczonej na bazie krańcowej stopy procentowej Grupy. 
 

Zobowiązanie z tytułu leasingu 1 stycznia 2019 
 

  Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego na dzień 31 grudnia 2018 roku 1.372,0 

Wpływ dyskonta przy użyciu krańcowej stopy procentowej Grupy na dzień 1 stycznia 2019 roku (486,5) 

Krótkoterminowe umowy leasingowe rozpoznane jako koszty okresu (37,0) 

Umowy leasingowe aktywów o niskiej wartości rozpoznane jako koszty okresu (0,4) 

Pozostałe(1) 243,5 

Razem zobowiązania z tytułu leasingu ujęte na dzień 1 stycznia 2019 roku 1.091,6 

Zobowiązanie finansowe z tytułu leasingu finansowego ujęte na dzień 31 grudnia 2018 roku 180,0 

00 Razem zobowiązanie z tytułu leasingu 1.271,6 
 

(1) Dotyczy głównie użytkowania wieczystego gruntów, których nie klasyfikowano jako leasing operacyjny na dzień 31 grudnia 2018 roku.  
 
Na datę początkowego ujęcia opłaty leasingowe zawarte w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu obejmują następujące rodzaje opłat 
za prawo do użytkowania bazowego składnika aktywów przez okres trwania leasingu: 

 stałe opłaty leasingowe pomniejszone o wszelkie należne zachęty leasingowe, 

 zmienne opłaty leasingowe uzależnione od indeksów rynkowych, 

 kwoty, których zapłaty oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej przedmiotu leasingu, 

 cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że zostanie ona zrealizowana, 

 kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli leasingobiorca może skorzystać z opcji wypowiedzenia umowy. 

 
W celu obliczenia stóp dyskonta na potrzeby MSSF 16 Grupa przyjęła, że stopa dyskonta powinna odzwierciedlać koszt finansowania, 
jakie byłoby zaciągnięte na zakup przedmiotu podlegającego leasingowi. W celu oszacowania wysokości stopy dyskonta Grupa wzięła 
pod uwagę następujące parametry umowy: rodzaj, długość trwania, walutę oraz potencjalną marżę, jaką musiałaby zapłacić na rzecz 
instytucji finansowych w celu uzyskania finansowania. 
 
Na dzień wdrożenia standardu obliczone przez Grupę stopy dyskonta wynosiły średnio 6,15%. 
 
Zastosowanie praktycznych uproszczeń 
 
Stosując po raz pierwszy MSSF 16 Grupa zastosowała następujące praktyczne uproszczenia dopuszczone przez standard: 

 zastosowanie jednej stopy dyskontowej do portfela umów leasingowych o podobnych cechach, 

 umowy z tytułu leasingu operacyjnego z pozostałym okresem leasingu krótszym niż 12 miesięcy na dzień 1 stycznia 2019 roku 
potraktowane zostały jako leasing krótkoterminowy, 

 wykluczenie początkowych kosztów bezpośrednich w zakresie pomiaru aktywów związanych z prawem do użytkowania w dniu 
początkowego zastosowania, oraz  

 wykorzystanie perspektywy czasu (wykorzystanie wiedzy zdobytej po fakcie) w określaniu okresu leasingu, jeżeli umowa zawiera opcje 
przedłużenia lub rozwiązania umowy najmu. 
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Wpływ na sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Szacowany wpływ wdrożenia MSSF 16 na ujęcie dodatkowych aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz związanych z nimi zobowiązań 
finansowych przedstawia poniższa tabela: 
 

  MSR 17 Wpływ zmiany polityki MSSF 16 

 31 grudnia 2018 rachunkowości 1 stycznia 2019 

AKTYWA    

Aktywa trwałe    
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu 8.742,4 1.024,0 9.766,4 

Rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego  3.044,0 67,6 3.111,6 

Razem  11.786,4 1.091,6 12.878,0 

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA    

Zobowiązania długoterminowe    
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu 2.345,3 885,6 3.230,9 

Zobowiązania krótkoterminowe    
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu 1.538,7 206,0 1.744,7 

Razem  3.884,0 1.091,6 4.975,6 

 
Wpływ na sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Poniższa tabela przedstawia szacunkowe kwoty, które wpływają na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w bieżącym 
okresie sprawozdawczym w wyniku zastosowania MSSF 16 w porównaniu z MSR 17 i związanymi z nimi interpretacjami, 
które obowiązywały przed zmianą. 
 

 2019 

 
Kwoty ujęte 

zgodnie 
z MSSF 16 

Korekta 
Kwoty bez wpływu  

zastosowania 
MSSF 16* 

    

Przychody ze sprzedaży 29.493,3 - 29.493,3 

Koszt własny sprzedaży (25.649,1) (11,6)  (25.660,7) 
    

Zysk na sprzedaży 3.844,2 (11,6)  3.832,6 
    

Koszty sprzedaży (1.425,6) (13,0)  (1.438,6) 

Koszty ogólnego zarządu (490,8) (1,2)  (492,0) 

Pozostałe przychody 134,6 (2,6)  132,0 

Pozostałe koszty (92,7) 21,6  (71,1) 
       

Zysk operacyjny 1.969,7 (6,8) 1.962,9 

w tym: amortyzacja  (909,3) 173,4 (735,9) 
    

Przychody finansowe 70,1 (0,2) 69,9 

Koszty finansowe (351,8) 57,2  (294,6) 

Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć 
wycenianych metodą praw własności 

4,2 - 4,2 

       

Zysk przed opodatkowaniem 1.692,2 50,2  1.742,4 

Podatek dochodowy od osób prawnych (539,3) (8,0) (547,3) 

Zysk netto 1.152,9 42,2 1.195,1 

* Kolumna przedstawia kwoty ustalone w taki sposób, jakby MSR 17 i związane z nim interpretacje miały zastosowanie w bieżącym okresie sprawozdawczym 

 
Wpływ na kapitał własny 

Wdrożenie MSSF 16 nie miało wpływu na zyski zatrzymane i kapitał własny na dzień 1 stycznia 2019 roku z uwagi na ujęcie aktywów 
z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązań z tytułu leasingu w takiej samej wysokości. 
 
Wpływ na wskaźniki finansowe 

Ze względu na ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej praktycznie wszystkich umów leasingu, wdrożenie MSSF 16 
przez Grupę miało wpływ na jej wskaźniki bilansowe, w tym wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego. Dodatkowo, w efekcie wdrożenia 
MSSF 16 zmianie uległy miary zysku (m. in. zysk z działalności operacyjnej, EBITDA), a także przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej. Grupa przeanalizowała wpływ tych zmian na spełnienie kowenantów zawartych w umowach kredytowych, których jest stroną 
i nie stwierdziła ryzyka ich naruszenia. 
 
 

5. Zastosowanie założeń, szacunków i osądów w rachunkowości 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia pewnych założeń oraz dokonania szacunków i osądów, 
które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. 
 

Założenia i szacunki są oparte na najlepszej wiedzy kierownictwa na temat bieżących i przyszłych zdarzeń oraz działań, jednak rzeczywiste 
wyniki mogą się różnić od przewidywanych. 
 

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, 
w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczy to wyłącznie tego okresu, lub w okresie bieżącym i przyszłym, jeśli zmiany dotyczą zarówno 
okresu bieżącego jak i przyszłego. Przyjęte istotne założenia przy dokonywaniu szacunków przedstawione zostały w odpowiednich notach 
do sprawozdania. 
 

Przyjmując założenia, dokonując szacunków i osądów zarząd Spółki (Zarząd) może kierować się własnym doświadczeniem i wiedzą, 
a także opiniami, analizami i rekomendacjami niezależnych ekspertów. 
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Ważne założenia i szacunki 
 

Świadczenia pracownicze 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych. Założenia aktuarialne i wycena 
zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych opisano w nocie 24.3. 
 

Amortyzacja 

Podstawą do naliczania amortyzacji naturalnej składników majątku morskich i lądowych kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego są oceniane 
przez Grupę, weryfikowane i aktualizowane wielkości zasobów węglowodorów (wg tzw. kategorii 2P zasoby pewne oraz zasoby 
prawdopodobne) oraz prognozy wydobycia dla poszczególnych złóż ropy naftowej i gazu sporządzane na podstawie danych 
geologicznych, w oparciu o próbną eksploatację, późniejszy przebieg produkcji i harmonogram planowanych prac przyjętych w strategii 
długoterminowej.  
 

Wysokość stawek amortyzacyjnych rafineryjnych i pozostałych aktywów trwałych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu 
ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz aktywów niematerialnych. Grupa corocznie dokonuje 
weryfikacji przyjętych okresów ich ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. Aktualizacja szacunków w tym 
zakresie, która miała wpływ na sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2019 dotyczyła przede wszystkim Jednostki Dominującej, w której 
nastąpiło zwiększenie amortyzacji z tego tytułu o 1,4 mln zł. 
Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując odpowiednie techniki 
wyceny. Przy doborze właściwych dla tych celów metod i założeń Grupa kieruje się profesjonalnym osądem. 
 

Założenia dotyczące wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych opisano w notach 7.20 oraz 7.22. 
 

Aktywa 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. Zarząd Jednostki Dominującej weryfikuje przyjęte szacunki dotyczące prawdopodobieństwa 
odzyskania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę 
przy ich dokonywaniu, nowe informacje oraz doświadczenia z przeszłości. 
 

Informacje dotyczące aktywów z tytułu podatku odroczonego przedstawiono w nocie 10.3. 
 

Utrata wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne oraz pojedynczych składników rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 
niematerialnych 

Stwierdzenie utraty wartości wymaga oszacowania wartości odzyskiwalnej składników aktywów lub ośrodków wypracowujących środki 
pieniężne. Do istotnych założeń uwzględnianych przy szacunkach tej wartości należą takie zmienne jak: stopy dyskontowe, stopy wzrostu, 
wskaźniki cenowe. 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, po przeprowadzeniu analiz przepływów pieniężnych dla poszczególnych ośrodków wypracowujących 
środki pieniężne i wykonaniu stosownych testów na utratę wartości dla aktywów, które tego wymagały, Grupa dokonała niezbędnych 
korekt wartości tych aktywów i ujawniła szczegółowe informacje dotyczące założeń i wyników testów w nocie 13. 
 

Rezerwa na koszty likwidacji instalacji segmentu wydobywczego i rekultywację terenu 

Na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy Grupa dokonuje analizy kosztów niezbędnych do poniesienia w celu likwidacji kopalń 
ropy naftowej i gazu ziemnego oraz nakładów do poniesienia na przyszłą rekultywację terenu. W wyniku tych analiz Grupa koryguje 
wartość utworzonej w poprzednich latach rezerwy na rekultywację, urealniając jej poziom do wysokości szacowanych przyszłych, 
niezbędnych do poniesienia kosztów. Na wzrost rezerwy z tego tytułu wpływ ma również szacunek zmiany wartości pieniądza w czasie. 
Zasady ujmowania tych rezerw przedstawiono w nocie 7.24.1, natomiast informacje na temat rezerw ujętych w niniejszym sprawozdaniu 
finansowym za rok 2019 znajdują się w nocie 25.1. 
 

Stopa dyskonta leasingu 

Dla każdego rodzaju umów Grupa szacuje wysokość stopy dyskontowej, która będzie wpływać na ostateczną wartość wyceny tych umów. 
Grupa bierze pod uwagę charakterystykę umowy, długość trwania umowy, walutę umowy oraz potencjalną marżę, jaką musiałaby ponieść 
na rzecz zewnętrznych instytucji finansowych, gdyby chciała zawrzeć taką transakcję na rynku finansowym. 
 

Proces ustalenia aktualnej krańcowej stopy procentowej obejmuje następujące kroki: 
 analiza aktualnej struktury finansowania leasingobiorcy (np. jakie instrumenty dłużne posiada leasingobiorca i jakie są warunki tych 

instrumentów); 

 ustalenie odpowiedniej stopy referencyjnej – (przy założeniu konkretnej waluty, warunków gospodarczych i okresu obowiązywania 
umowy leasingu; 

 analiza pozostałych istotnych warunków leasingu, w tym charakter aktywów bazowych. 
 

W celu obliczenia stóp dyskonta dla potrzeb leasingu Grupa przyjmuje, że stopa dyskonta powinna odzwierciedlać koszt finansowania, 
jakie byłoby zaciągnięte na zakup przedmiotu podlegającego leasingowi. 
 

Grupa zawiera umowy leasingu w oparciu o 3 główne waluty, dla których przypisała bazową stopę dyskonta. Są to PLN ze stopą bazową 
WIBOR dla okresów krótkoterminowych i oprocentowaniem obligacji skarbowych dla okresów długoterminowych, EUR ze stopą bazową 
EURIBOR dla okresów krótkoterminowych i oprocentowaniem obligacji skarbowych dla okresów długoterminowych oraz USD ze stopą 
bazową LIBOR dla okresów krótkoterminowych i oprocentowaniem obligacji skarbowych dla okresów długoterminowych. 
 
Ustalenie aktualnych stóp dyskonta jest wykonywane cyklicznie co kwartał, a stopy dyskonta wówczas ustalone wykorzystywane 
są do kalkulacji leasingowych zgodnie z MSSF16 przez okres trwający do momentu kolejnej aktualizacji stóp dyskontowych. 
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Profesjonalny osąd w rachunkowości 
 

Współkontrola nad jednostką, bądź działalnością, w której dokonano inwestycji 

Grupa sprawuje współkontrolę nad jednostką, jeśli wraz ze wszystkimi współinwestorami musi współdziałać w celu kierowania jej istotną 
działalnością, co oznacza tym samym, że żaden ze współinwestorów pojedynczo nie sprawuje nad nią kontroli i bez współdziałania 
z pozostałymi nie może nią kierować. Grupa dokonuje oceny, czy sprawuje współkontrolę nad tzw. ustaleniem umownym definiowanym 
wg MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” bądź jako wspólne przedsięwzięcie, bądź wspólną działalność biorąc pod uwagę, czy wszystkie 
strony takiego ustalenia je kontrolują, czy podlegają wspólnie ekspozycji na zmienne zwroty z realizowanej inwestycji lub posiadają prawa 
do takich zwrotów oraz są w stanie decydować i wpływać wspólnie na ich wysokość poprzez wspólne kierowanie. 
 

Na dzień kończący okres sprawozdawczy Grupa prowadziła wspólne działania w ramach inwestycji realizowanych w Norwegii na złożach 
obszaru Heimdal, a także posiadała wspólne przedsięwzięcia (patrz nota 14) w rozumieniu MSSF 11 i w tym zakresie, biorąc pod uwagę 
wszystkie okoliczności oraz fakty, sprawowała współkontrolę. 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa posiadała ponadto udziały w złożach pola gazowego Sleipner w Norwegii, z których 
nabyciem - w grudniu 2015 roku (patrz nota 13.1.3 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015), przystąpiła do umowy 
z pozostałymi udziałowcami licencji: Sleipner, Gungne, Loke, Alfa Sentral oraz PL046D. Biorąc pod uwagę kryteria MSSF 11, działalność 
Grupy na wymienionych wyżej złożach nie stanowi wspólnych ustaleń umownych w rozumieniu tego standardu i Grupa nie sprawuje 
współkontroli nad tą działalnością, ze względu na fakt, iż istnieje więcej niż jedna kombinacja stron, które wspólnie mogą porozumieć 
się w celu podjęcia istotnych decyzji. Z tego względu dla celów prawidłowego rozliczenia i ujmowania operacji związanych z działalnością 
na polu Sleipner, Grupa stosuje zapisy innych, odpowiednich MSSF, uwzględniając swój udział w złożach, co sprawia, że nie ma istotnych 
różnic w metodzie księgowego ujmowania i rozpoznawania związanych z tą działalnością operacji w porównaniu do sposobu 
rozpoznawania operacji prowadzonych wspólnie z udziałowcami licencji Heimdal, które spełniają definicję wspólnych działań w rozumieniu 
MSSF 11. 
 

Klasyfikacja aktywów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w sprawozdaniu finansowym 

Grupa dokonuje klasyfikacji aktywów złożowych odpowiednio do aktywów związanych z poszukiwaniem i oceną zasobów danego złoża 
(ang. exploration & evaluation) lub do aktywów związanych z zagospodarowaniem (ang. development) i pełną eksploatacją 
(ang. production) kierując się profesjonalnym osądem. 
 

Po potwierdzeniu wielkości danego złoża i zatwierdzeniu planu jego eksploatacji nakłady na aktywa złożowe są przenoszone z pozycji 
aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych do odpowiednich pozycji rzeczowych aktywów trwałych lub aktywów 
niematerialnych związanych z zagospodarowaniem i wydobyciem. 
 

Decyzja o prezentacji aktywów złoża w sprawozdaniu finansowym w ramach zagospodarowania lub aktywów związanych z wydobyciem 
zasobów uwzględnia wszelkie warunki i okoliczności związane z prowadzonym w segmencie wydobywczym procesem realizacji inwestycji 
i późniejszego pełnego eksploatowania złoża. 
 

Zasady rachunkowości dotyczące aktywów złożowych opisano w nocie 7.11, natomiast prezentacja i szczegółowe informacje na temat 
tych aktywów w sprawozdaniu finansowym przedstawiono w nocie 13.2. 
 

6. Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych oraz korekty błędów 

W sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupa dokonała zmiany w zakresie prezentacji utworzenia rezerwy na pokrycie niedoboru 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) z działalności pozostałej do działalności podstawowej (Podatki i opłaty). W wyniku tej zmiany 
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok 2018 pozostałe koszty zmniejszyły się (patrz nota 9.4), a koszt własny sprzedaży zwiększył 
się o kwotę 26,3 mln zł. Zmianie uległy również dane porównywalne zaprezentowane w nocie 9.1 Koszty według rodzaju w pozycjach: 
Podatki i opłaty oraz Koszt własny sprzedaży. Pozycje te wzrosły o kwotę 26,3 mln zł. 
 

7. Zasady rachunkowości 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem tych instrumentów 
finansowych, które są zaklasyfikowane jako wyceniane według wartości godziwej. 
 
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Grupę przedstawione zostały poniżej. 
 

7.1 Konsolidacja 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej oraz sprawozdań 
finansowych jednostek przez nią kontrolowanych i współkontrolowanych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 roku. 
 

Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi, w tym istotne niezrealizowane zyski wynikające z transakcji między 
nimi, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba że dowodzą wystąpienia utraty wartości. 
 

Spółki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną od momentu objęcia kontroli przez Grupę, natomiast przestają być konsolidowane w momencie 
utraty nad nimi kontroli. Zgodnie z MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” Grupa sprawuje kontrolę nad jednostką, jeżeli z tytułu 
swojego zaangażowania w tę jednostkę podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub gdy ma prawa do takich zmiennych zwrotów oraz ma możliwość 
wywierania na nie wpływu poprzez sprawowanie nad tą jednostką władzy. 
 

Grupa sprawuje współkontrolę nad jednostką, jeśli wraz ze wszystkimi współinwestorami musi współdziałać w celu kierowania jej istotną 
działalnością, co oznacza tym samym, że żaden ze współinwestorów pojedynczo nie sprawuje nad nią kontroli i bez współdziałania z pozostałymi 
nie może nią kierować. Posiadane przez Grupę udziały we wspólnych przedsięwzięciach (patrz nota 14) ujmowane są metodą praw własności 
(patrz nota 7.28). 
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7.2 Przychody ze sprzedaży 

Przychody z umów z klientami ujmowane są w momencie spełnienia przez Grupę zobowiązania do wykonania świadczenia, poprzez przekazanie 
przyrzeczonego towaru lub usługi klientowi, gdzie przekazanie to stanowi jednocześnie uzyskanie przez nabywcę kontroli nad tym składnikiem 
aktywów. W przychodach z umów z klientami w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujmowane są przychody powstające ze zwykłej działalności 
operacyjnej Grupy (tj. przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów) skorygowane o wynik z rozliczenia instrumentów 
pochodnych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej przedstawiana jest umowa (zależnie 
od stosunku pomiędzy spełnieniem zobowiązania przez Grupę, a płatnością dokonywaną przez klienta) jako składnik aktywów z tytułu umowy 
lub zobowiązania z tytułu umowy. Oddzielnie, jako należności z tytułu dostaw i usług prezentowane są wyłącznie bezwarunkowe prawa Grupy 
do otrzymania wynagrodzenia (np. gdy wystawiono już klientowi faktury lub inny tytuł zobowiązujący prawnie do zapłaty w określonym terminie 
czasu). Prawa o charakterze warunkowym (innym niż tylko upływ czasu) są prezentowane jako składnik aktywów z tytułu umowy. Jeżeli z tytułu 
jednej umowy wynika kilka obowiązków, w odniesieniu do których rozpoznano zarówno aktywa jak i zobowiązania z tytułu umowy, to w sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej są one prezentowane w wartości netto. Składnik aktywów z tytułu umowy podlega ujęciu i wycenie zgodnie z wytycznymi 
MSSF 9 „Instrumenty finansowe”. 
 

Identyfikacja umowy z klientem 
 

Grupa zanim uzna kontrakt jako „umowę z klientem” przeprowadza analizę, czy poniższe określone kryteria łącznie zostały spełnione: 

 Umowa między dwiema lub więcej stronami została zawarta w formie pisemnej, ustnej lub innej zgodnej ze zwyczajowymi praktykam i 
handlowymi i została zaakceptowana przez strony; 

 Umowa identyfikuje prawa i obowiązki każdej ze stron w zakresie towarów lub usług oraz warunków płatności - kontrakt powinien 
zawierać jasne zapisy dotyczące momentu przekazania kontroli klientowi nad sprzedanymi dobrami lub wyświadczonymi usługami. 
W przypadku sprzedaży dóbr, moment przekazania kontroli jest zwykle momentem przekazania dobra klientowi. W przypadku 
świadczenia usług, szczególnie przez dłuższy okres, moment przekazania kontroli może nie być łatwy do zidentyfikowania. Jeśli moment 
przekazania kontroli nie został określony w umowie bądź nie jest zdefiniowany praktyką rynkową, wówczas umowa nie spełnia kryterium, 
ponieważ sprzedawca nie jest w stanie określić czasu rozpoznania przychodu ze sprzedaży. Kontrakt musi precyzować także sposób, 
kwotę oraz termin płatności; 

 Każda ze stron oczekuje wykonania swoich obowiązków wynikających z umowy oraz jest prawdopodobne, że za przekazane dobra lub 
usługi zostanie otrzymane wynagrodzenie, które Grupa jest w stanie określić. Oceniając prawdopodobieństwo zapłaty na tym etapie 
Grupa rozważa wyłącznie zdolność kontrahenta oraz jego intencję zapłaty w dacie wymagalności zobowiązania, nie oceniając wysokości 
kwoty jaką uzyska od kontrahenta (kwota ta może się różnić od wysokości ceny kontraktu np. o późniejsze rabaty, upusty czy inne 
elementy wynagrodzenia zmiennego); 

 Umowa posiada treść ekonomiczną, czyli w rezultacie jej wykonania zmienia się ryzyko, czas oraz kwota przyszłych przepływów 
pieniężnych Grupy. W przypadku, gdy nie przewiduje się zmiany tych parametrów, jest mało prawdopodobne, że kontrakt posiada treść 
ekonomiczną. Zmiana wielkości planowanych przepływów pieniężnych nie musi ulegać zmianie tylko poprzez dodatkowe przepływy 
pieniężne otrzymywane od klienta ale także zmniejszenie wielkości przepływów pieniężnych wychodzących od sprzedawcy, na przykład 
poprzez otrzymanie od klienta wynagrodzenia w formie niepieniężnej; 

 Jest prawdopodobne, że Grupa otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za dobra lub usługi, które zostaną 
przekazane klientowi. 

 

Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia 
 

W momencie zawarcia umowy Grupa dokonuje oceny dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie z klientem i identyfikuje jako zobowiązanie 

do wykonania świadczenia każde przyrzeczenie do przekazania na rzecz klienta dobra lub usługi (lub pakietu dóbr lub usług), które można 

wyodrębnić lub grupy odrębnych dóbr lub usług, które są zasadniczo takie same i w przypadku których przekazanie na rzecz klienta ma taki sam 

charakter. 

 

Dobro lub usługa przyrzeczone klientowi są odrębne, jeżeli spełnione są obydwa następujące warunki: 

 klient może odnosić korzyści z dobra lub usługi albo bezpośrednio, albo poprzez powiązanie z innymi zasobami, które są dla niego łatwo 
dostępne, oraz 

 zobowiązanie Grupy do przekazania dobra lub usługi na rzecz klienta można zidentyfikować jako odrębne w stosunku do innych 
zobowiązań określonych w umowie. 

 

Ustalenie ceny transakcji 
 

Przy ustalaniu ceny transakcyjnej Grupa uwzględnia nie tylko wynagrodzenie stałe, ale również inne elementy wynagrodzenia jak wynagrodzenie 
zmienne (tj. kwota wynagrodzenia uwarunkowana wystąpieniem lub nie jakiegoś niepewnego zdarzenia w przyszłości), wynagrodzenie 
niepieniężne, wynagrodzenie należne klientowi oraz istotny czynnik finansowania. Cena ta nie obejmuje kwot pobranych w imieniu innego podmiotu 
tj. podatek VAT i inne podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy, opłata paliwowa). 
 

Zmienne wynagrodzenie 
 

Niektóre umowy z klientami mogą zawierać kwoty zmienne wynagrodzenia w związku z udzielaniem upustów, rabatów, zwrotu wynagrodzenia, 
kredytów, ustępstw cenowych, dodatków, premii za wyniki lub nakładaniem kar. 

W wartości ceny transakcyjnej Grupa uwzględnia taką kwotę wynagrodzenia zmiennego, co do której istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie 
nastąpi konieczność znacznego odwrócenia ujętego wcześniej przychodu (zasada ostrożności) i dokonuje szacunku stosując jedną z następujących 
metod, w zależności od tego, która z nich pozwoli dokładniej przewidzieć kwotę wynagrodzenia, do którego jest uprawniona: 

 metodę oczekiwanych wartości (sumie iloczynów kwot wynagrodzenia i prawdopodobieństw ich wystąpienia), którą stosuje 
się w przypadku zawierania dużej liczby podobnych umów, a w danej umowie przewiduje się więcej niż dwa możliwe wyniki; 

 metodę wartości najbardziej prawdopodobnej (czyli najbardziej prawdopodobnej kwoty z możliwych) w przypadku gdy umowa ma tylko 
dwa możliwe wyniki (np. z premią lub bez). 

 

Raz wybrana metoda stosowana jest do danej umowy konsekwentnie. Szacunek aktualizuje się na każdy dzień sprawozdawczy. Ewentualne korekty 
rozpoznanego przychodu ujmowane są w okresie, w którym ma miejsce aktualizacja (cumulative catch up adjustment) – łączna kwota rozpoznanych 
przychodów powinna odpowiadać kwocie, która byłaby rozpoznana, gdyby nowe informacje były znane Grupie od początku. 
 

Wynagrodzenie niepieniężne Grupa wycenia w wartości godziwej, a w przypadku braku możliwości jej racjonalnego szacunku, w sposób pośredni 
przez odniesienie do indywidualnej ceny sprzedaży przyrzeczonych dóbr lub usług. 
Wynagrodzenie płatne klientowi, o ile tylko nie stanowi zapłaty za wyodrębnione dobro lub usługę nabywaną od klienta, powoduje obniżenie ceny 
transakcyjnej. Obniżenie przychodów następuje w chwili wystąpienia późniejszego z poniższych zdarzeń: 

 ujęcie przez Grupę przychodów z tytułu przekazania powiązanych dóbr lub usług klientowi; oraz 

 zapłata lub zobowiązanie się Spółki do zapłaty wynagrodzenia (nawet jeżeli zapłata ta jest uzależniona od wystąpienia niepewnego 
zdarzenia w przyszłości). 
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Na koniec każdego okresu sprawozdawczego mającego miejsce w trakcie trwania umowy Grupa dokonuje aktualizacji swoich szacunków mających 
wpływ na cenę transakcyjną. Każda zmiana w cenie transakcyjnej jest alokowana do wszystkich zobowiązań do wykonania świadczenia, chyba, 
że wynagrodzenie zmienne dotyczy tylko jednego lub kilku (a nie wszystkich) takich zobowiązań. 
 

Przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia   

Grupa przypisuje cenę transakcyjną do każdego zobowiązania do wykonania świadczenia (lub do odrębnego dobra lub odrębnej usługi) w kwocie, 
która odzwierciedla kwotę wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem Grupy – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr 
lub usług klientowi.  
 

Spełnianie zobowiązań do wykonania świadczenia  

Jeśli obowiązek świadczenia wypełniany jest w danym punkcie czasu przychód ujmuje się w momencie przekazania kontroli nad produktem, 
towarem lub usługą (tzn. przekazania możliwości kierowania wykorzystaniem i uzyskiwania praktycznie wszystkich korzyści z tego produktu, towaru 
lub usługi). 

Przesłankami wskazującymi na przekazanie kontroli do klienta są: 

 Grupa posiada bieżące prawo do wynagrodzenia, 

 klient posiada prawo własności do aktywa, 

 klient posiada fizyczne władanie nad aktywem, 

 klient przejął istotne ryzyka i korzyści związane z aktywem, 

 klient zaakceptował rezultat obowiązku świadczenia. 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w wyniku finansowym jednorazowo, w określonym momencie czasu, zgodnym 
z momentem spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia (w szczególności określanym w oparciu o reguły sprzedaży INCOTERMS). 
 

W odniesieniu do umów dotyczących usług ciągłych, na podstawie których Grupa ma prawo do otrzymania od klienta wynagrodzenia w kwocie, 
która odpowiada bezpośrednio wartości, jaką dla klienta ma świadczenie dotychczas wykonane, Grupa ujmuje przychód w kwocie, którą ma prawo 
zafakturować. 
 

Wynagrodzenie zleceniodawcy a wynagrodzenie pośrednika 

W przypadku, gdy w dostarczanie dóbr lub usług klientowi zaangażowany jest inny podmiot, Grupa określa czy charakter przyrzeczenia Grupy 
stanowi zobowiązanie do wykonania świadczenia polegającego na dostarczeniu określonych dóbr lub usług (w tym przypadku Grupa jest 
zleceniodawcą) czy też na zleceniu innemu podmiotowi dostarczenia tych dóbr lub usług (w tym przypadku Grupa jest pośrednikiem). 
 

Grupa jest zleceniodawcą, jeśli sprawuje kontrolę nad przyrzeczonym dobrem lub usługą przed ich przekazaniem klientowi. Jednostka nie musi 
jednak działać jako zleceniodawca, jeśli uzyskuje tytuł prawny do produktu tylko chwilowo, zanim zostanie on przeniesiony na klienta. Jednostka 
występująca w umowie jako zleceniodawca może sama wypełnić zobowiązanie do wykonania świadczenia lub może powierzyć wypełnienie tego 
zobowiązania lub jego części innemu podmiotowi (np. podwykonawcy) w jej imieniu. W takiej sytuacji Grupa ujmuje przychody w kwocie 
wynagrodzenia brutto, do którego – zgodnie z jej oczekiwaniem – będzie uprawniona w zamian za przekazane dobra lub usługi. 
 

Grupa działa jako pośrednik, jeśli jej zobowiązanie do wykonania świadczenia polega na zapewnieniu dostarczenia dóbr lub usług przez inny 
podmiot. W taki przypadku Spółka ujmuje przychody w kwocie jakiejkolwiek opłaty lub prowizji, do której – zgodnie z jej oczekiwaniem – będzie 
uprawniona w zamian za zapewnienie dostarczenia dóbr lub usług przez inny podmiot. 
 

Istotny komponent finansowania 

W przypadku umów z klientami, dla których okres pomiędzy przekazaniem przyrzeczonego dobra lub usługi klientowi a momentem zapłaty za dobro 
lub usługę przekracza jeden rok Grupa ocenia, czy umowy zawierają istotny element finansowania. W celu ustalenia ceny transakcyjnej, Grupa 
koryguje przyrzeczoną kwotę wynagrodzenia o istotny komponent finansowania stosując stopę dyskontową, która zostałaby zastosowana 
w przypadku zawarcia oddzielnej transakcji finansowania pomiędzy jednostką a jej klientem w momencie zawarcia umowy.  
Grupa zdecydowała się nie korygować przyrzeczonej kwoty wynagrodzenia o wpływ istotnego elementu finansowania, jeżeli w momencie zawarcia 
umowy oczekuje, że okres od momentu przekazania przyrzeczonego dobra lub usługi klientowi do momentu zapłaty za dobro lub usługę 
przez klienta wyniesie nie więcej niż jeden rok. Dlatego też, dla krótkoterminowych zaliczek Grupa nie wydziela istotnego elementu finansowania. 
 

Wynagrodzenie niepieniężne 

W przypadku umów, w których klient zobowiązał się do zapłaty wynagrodzenia w formie innej niż pieniężna, Grupa w celu ustalenia ceny 
transakcyjnej wycenia wynagrodzenie niepieniężne (lub przyrzeczenie zapłaty wynagrodzenia niepieniężnego) w wartości godziwej. W sytuacji, 
gdy Grupa nie może racjonalnie oszacować wartości godziwej wynagrodzenia niepieniężnego, wycenia je pośrednio przez odniesienie 
do indywidualnej ceny sprzedaży dóbr lub usług przyrzeczonych klientowi (lub klasie klientów) w zamian za wynagrodzenie. 
 

Gwarancje 

Grupa udziela gwarancji na sprzedane produkty, które stanowi zapewnienie klienta, że dany produkt jest zgodny z ustaloną przez strony 
specyfikacją. Grupa ujmuje takie gwarancje zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”.  
Niektóre niestandardowe umowy z klientami mogą zawierać gwarancje rozszerzone. Gwarancje takie stanowią oddzielną usługę – ujmowaną jako 
zobowiązanie do wykonania świadczenia, do której przypisuje się część ceny transakcyjnej. 
 

Aktywowane koszty doprowadzenia do zawarcia umowy 

Grupa ujmuje dodatkowe koszty doprowadzenia do zawarcia umowy z klientem jako składnik aktywów, jeżeli spodziewa się, że koszty te odzyska. 
Dodatkowe koszty doprowadzenia do zawarcia umowy to koszty ponoszone przez jednostkę w celu doprowadzenia do zawarcia umowy z klientem, 
których jednostka nie poniosłaby, jeżeli umowa nie zostałaby zawarta. Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy ponoszone bez względu na to, 
czy umowa została zawarta, ujmuje się jako koszty w momencie ich poniesienia, chyba że koszty te wyraźnie obciążają klienta bez względu na to, 
czy umowa zostanie zawarta. Grupa ujmuje dodatkowe koszty doprowadzenia do zawarcia umowy jako koszty w momencie ich poniesienia, jeśli 
okres amortyzacji składnika aktywów, który w przeciwnym razie zostałby ujęty przez Grupę, wynosi jeden rok lub krócej. Składnik aktywów jest 
systematycznie amortyzowany, z uwzględnieniem okresu przekazywania klientowi dóbr lub usług, z którymi jest powiązany. Grupa dokonuje 
aktualizacji okresu amortyzacji, aby odzwierciedlić istotną zmianę oczekiwanego okresu przekazywania klientowi dóbr lub usług, z którymi 
powiązany jest składnik aktywów. 
 

Aktywa z tytułu umowy 

W ramach aktywów z tytułu umowy Grupa ujmuje prawa do wynagrodzenia w zamian za dobra lub usługi, które przekazała klientowi,  jeżeli prawo 
to jest uzależnione od warunku innego niż upływ czasu (na przykład od przyszłych świadczeń jednostki). Grupa ocenia, czy nie nastąpiła utrata 
wartości składnika aktywów z tytułu umowy na takiej samej zasadzie jak w przypadku składnika aktywów finansowych zgodnie z MSSF 9. 
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Należności 

W ramach należności Grupa ujmuje prawa do wynagrodzenia w zamian za dobra lub usługi, które przekazała klientowi, jeżeli prawo to jest 
bezwarunkowe (jedynym warunkiem wymagalności wynagrodzenia jest upływ określonego czasu). Grupa ujmuje należność zgodnie z MSSF 9. 
W momencie początkowego ujęcia należności z tytułu umowy wszelkie różnice pomiędzy wyceną należności zgodnie z MSSF 9 a odpowiadającą 
jej wcześniej ujętą kwotą przychodów Grupa ujmuje jako koszt (strata z tytułu utraty wartości).  
 

Zobowiązania z tytułu umowy 
 

W ramach zobowiązań z tytułu umowy Grupa ujmuje otrzymane lub należne od klienta wynagrodzenie, z którym wiąże się obowiązek przekazania 
klientowi dóbr lub usług. 
 

Aktywa z tytułu prawa do zwrotu 
 

W ramach aktywów z tytułu prawa do zwrotu Grupa ujmuje prawo do odzyskania produktów od klientów po wywiązaniu się ze zobowiązania 
do zwrotu zapłaty. 
 

Zobowiązanie do zwrotu wynagrodzenia 
 

Grupa ujmuje zobowiązanie do zwrotu wynagrodzenia, jeżeli po jego otrzymaniu oczekuje, że zwróci jego część lub całość klientowi. Zobowiązanie 
do zwrotu wynagrodzenia wycenia się w kwocie otrzymanego wynagrodzenia (lub należności), do którego – zgodnie z oczekiwaniem Grupy – nie 
jest ona uprawniona (tj. w wysokości kwot nieujętych w cenie transakcyjnej). Zobowiązanie do zwrotu wynagrodzenia (oraz odpowiednia zmiana 
ceny transakcyjnej oraz wynikająca z niej zmiana zobowiązania z tytułu umowy) jest aktualizowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego 
w związku ze zmianami okoliczności. 
 

7.3 Przychody z tytułu dywidend 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ jednostki wypłacającej dywidendę uchwały 
o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. Klasyfikacja przychodów z tytułu dywidend jako przychodów 
finansowych nie wynika wprost z MSR 18, jednak Grupa zadecydowała o takiej prezentacji z uwagi na jej powszechność w sprawozdawczości 
wśród stosujących MSSF podmiotów, nie będących instytucjami finansowymi (ang. common practice). Grupa stosuje taką prezentację w sposób 
ciągły. 
 

7.4 Przychody z odsetek 

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie 
nie jest wątpliwe. Grupa zalicza przychody z odsetek do przychodów finansowych w związku z powszechnie stosowaną i akceptowaną praktyką 
sprawozdawczą podmiotów stosujących MSSF, nie będących instytucjami finansowymi (ang. common practice). Prezentacja ta jest stosowana 
przez Grupę w sposób ciągły. 
 

7.5 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 z powodu występowania tzw. różnic przejściowych między przychodami w ujęciu księgowym i podatkowym tj. przychodów 
podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w innym okresie niż bieżący okres sprawozdawczy 
oraz tzw. różnic trwałych wynikających z faktu, iż część kosztów i przychodów, ujętych księgowo nigdy nie będzie uwzględniona w rozliczeniu 
podatkowym. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 
 

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego ustalane jest z uwzględnieniem wszystkich różnic 
przejściowych występujących na dzień kończący okres sprawozdawczy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową 
wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego ujmowane jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych: 

 z wyjątkiem sytuacji, gdy zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego 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, współzależnych 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 ww. różnice, aktywa i straty: 

 z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu podatku odroczonego 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 mającej 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, współzależnych lub stowarzyszonych 
oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest ujmowany w sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice 
przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic 
przejściowych. 
 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego jest weryfikowana na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy i ulega 
stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do jego częściowego 
lub całkowitego zrealizowania. 
 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wyceniane są z zastosowaniem stawek 
podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowany, przyjmując 
za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień kończący okres sprawozdawczy lub takie, których obowiązywanie 
w przyszłości jest pewne na dzień kończący okres sprawozdawczy. Wpływ podatku odroczonego ujmuje się w wyniku danego okresu, z wyjątkiem 
podatków wynikających z transakcji lub zdarzeń, które są ujmowane poza wynikiem w innych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale 
własnym, lub wynikających z połączenia przedsięwzięć. 
 

Aktywa oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości 
po skompensowaniu dla poszczególnych jednostek objętych konsolidacją. 
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7.6 Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, opłata paliwowa i opłata emisyjna 

Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, opłaty 
paliwowej i opłaty emisyjnej, z wyjątkiem: 

 gdy podatek od towarów i usług (VAT) zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do odzyskania od organów 
podatkowych (wtedy jest on ujmowany odpowiednio, jako część ceny nabycia składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej) oraz 

 należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy, opłaty paliwowej 
i opłaty emisyjnej. 

 

Kwota netto podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej możliwa do odzyskania lub należna 
do zapłaty na rzecz organów podatkowych jest ujęta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jako część należności lub zobowiązań. 
 

7.7 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji oraz przeliczanie waluty obcej 

Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej i walutą prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski („złoty”, „zł”, „PLN”). 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w milionach złotych i wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, 
podane są w milionach złotych. 
 

Sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych przeliczane są na walutę prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
w następujący sposób: 

 odpowiednie pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej po średnim kursie, ustalonym przez NBP na dzień kończący okres 
sprawozdawczy („średni kurs NBP na dzień kończący okres sprawozdawczy”),  

 odpowiednie pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych 
przez NBP na każdy dzień kończący miesiąc okresu sprawozdawczego („średni kurs NBP za okres sprawozdawczy”). 

 

Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane jako odrębne pozycje w kapitale własnym oraz w innych całkowitych 
dochodach. 
 

Na pozycję Różnice kursowe z przeliczenia składają się różnice kursowe związane z przeliczeniem na złote polskie sprawozdań finansowych 
zagranicznych jednostek i grup kapitałowych. 
 

Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych, które stanowią część inwestycji netto w jednostkę działającą za granicą ujmuje się w kapitale 
własnym oraz innych całkowitych dochodach, a w momencie zbycia inwestycji w skonsolidowanym wyniku finansowym, w sprawozdaniu 
z całkowitych dochodów. 
 

W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane różnice kursowe ujęte w kapitale własnym, dotyczące danego podmiotu 
zagranicznego, są ujmowane w wyniku finansowym. 
 

Wartość firmy oraz korekty wartości godziwej wynikające z nabycia jednostki zlokalizowanej za granicą traktowane są jako składnik aktywów 
lub zobowiązań tej jednostki i podlegają przeliczeniu na walutę prezentacji sprawozdania finansowego przy zastosowaniu kursu obowiązującego 
w dniu kończącym okres sprawozdawczy. 
 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 

Średni kurs NBP na dzień 31 grudnia 2019 (1) 31 grudnia 2018 (2) 

USD 3,7977      3,7597      

EUR 4,2585      4,3000      

GBP 4,9971      4,7895      

NOK 0,4320      0,4325      

(1) Tabela kursów średnich obowiązująca na dzień 31 grudnia 2019 roku. 
(2) Tabela kursów średnich obowiązująca na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

 
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów: 

Średni kurs NBP za okres sprawozdawczy 2019 (1) 2018 (2) 

USD 3,8440      3,6227      

EUR 4,3018      4,2669      

GBP 4,9106     4,8142     

NOK 0,4367      0,4432      

(1) Według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu 
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

(2) Według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu 
od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 

 

7.8 Transakcje w walucie obcej 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po przeliczeniu ich na walutę 
prezentacji (złoty polski) odpowiednio po kursie: 

 faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut, 

 średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski („NBP”) z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty 
należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa powyżej, a także w przypadku pozostałych 
operacji. 

 

Kursem dla faktur zakupu jest średni kurs NBP ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury, a dla faktur 
sprzedaży – średni kurs NBP ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym datę sprzedaży. 
 

Wszelkie zyski lub straty kursowe powstałe z tytułu przeliczenia są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (w tym także 
od wewnątrzgrupowych transakcji walutowych), z wyjątkiem różnic kursowych traktowanych jako część kosztów finansowania zewnętrznego 
kapitalizowanych w wartości rzeczowych aktywów trwałych (różnice kursowe od odsetek i prowizji). Pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu 
historycznego w walucie obcej są przeliczane po kursie wymiany z dnia początkowej transakcji. Pozycje niepieniężne wyceniane według wartości 
godziwej w walucie obcej są przeliczane po kursie wymiany z dnia ustalenia takiej wartości godziwej. 
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Spółka osobno ustala wynik z tytułu różnic kursowych dla różnic zrealizowanych i niezrealizowanych, prezentując ostatecznie wynik na łącznych 
różnicach kursowych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako zyski lub straty: 

 w działalności operacyjnej: w odniesieniu do różnic kursowych dotyczących rozliczenia należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług, 

 w działalności finansowej: w odniesieniu między innymi do pozycji kredytów i pożyczek, zobowiązań inwestycyjnych, środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów. 
 

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień kończący okres sprawozdawczy inwestycji krótkoterminowych (np. udziałów i akcji, innych 
papierów wartościowych, udzielonych pożyczek, środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) oraz należności i zobowiązań w walutach 
obcych zalicza się do kosztów lub przychodów działalności finansowej i operacyjnej. 
 

7.9 Rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne 

7.9.1 Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe, z wyjątkiem 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. 
 

Wartość początkowa rzeczowych aktywów 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 składnika rzeczowych aktywów 
trwałych do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym 
zostały poniesione. 
 

W wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych uwzględnia się koszty finansowania zewnętrznego (patrz nota 7.19). 
 

Rzeczowe aktywa trwałe (w tym ich komponenty), z wyjątkiem gruntów oraz rzeczowych aktywów trwałych zaliczanych do infrastruktury 
wydobywczej ropy naftowej, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich użytkowania. 
 

Rzeczowe aktywa trwałe wchodzące w skład infrastruktury wydobywczej ropy naftowej i gazu ziemnego amortyzowane są metodą naturalną opartą 
na odpisywaniu w ciężar kosztów kwoty amortyzacji przypadającej na jednostkę wydobycia. Stawka amortyzacji szacowana jest w odniesieniu 
do prognozy wydobycia surowca z obszaru geologicznego. W przypadku istotnej zmiany wielkości szacowanych zasobów węglowodorów 
(wg. tzw. kategorii 2P – zasoby pewne oraz prawdopodobne) na dzień kończący okres sprawozdawczy ustala się zaktualizowaną kwotę amortyzacji 
przypadającą na jednostkę wydobytego surowca i począwszy od nowego roku obrotowego dokonuje amortyzacji według zaktualizowanej stawki 
(patrz nota 5). 
 

Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy 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. Rzeczowe aktywa trwałe w toku 
budowy nie są amortyzowane do momentu osiągnięcia przydatności do użytkowania.  
 

  Metoda amortyzacji Okres amortyzacji /użytkowania 

Grunty (z wyłączeniem nabytych praw wieczystego użytkowania) Nie podlegają amortyzacji 

Środki trwałe w toku budowy Nie podlegają amortyzacji 

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe:   

 Budynki, budowle  Liniowa od 1 roku do 80 lat 

 Urządzenia techniczne i maszyny Liniowa od 1 roku do 25 lat 

 Środki transportu, pozostałe Liniowa od 1 roku do 15 lat 

    

    

Rzeczowe aktywa trwałe wchodzące w skład infrastruktury 

wydobywczej ropy naftowej i gazu ziemnego 

Metoda naturalna 

oparta na jednostkach 

wydobycia 

Stawka amortyzacji szacowana jest 

w odniesieniu do prognozy wydobycia 

surowca z obszaru geologicznego 

(wg. kategorii 2P – zasoby pewne 

oraz prawdopodobne). 

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. 
 

Dany składnik rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięty ze sprawozdania z sytuacji finansowej po dokonaniu jego 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 ze sprawozdania z sytuacji finansowej (obliczone jako różnica pomiędzy 
ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów) są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia. 
 

W ramach rzeczowych aktywów trwałych wchodzących w skład infrastruktury wydobywczej Grupa ujmuje aktywa odpowiadające wartości rezerwy 
na likwidację kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego (patrz też nota 7.24.1). Aktywa te tworzone są zgodnie z przepisami standardu 
MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, który stanowi, iż koszt / wartość składnika majątku trwałego składa się m.in. ze wstępnego szacunku kosztu 
rozbiórki, demontażu / usunięcia rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia miejsca jego montażu do pierwotnego kształtu, którego 
obowiązek poniesienia ciąży na jednostce albo od momentu nabycia rzeczowych aktywów trwałych albo w konsekwencji użytkowania danego 
składnika rzeczowych aktywów trwałego przez jednostkę przez pewien okres w celu innym niż wytworzenie zapasów w trakcie danego okresu. 
Obowiązek poniesienia przez Grupę kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego wynika bezpośrednio z powodów opisanych 
w MSR 16. Ten sam standard (par. 63) nakłada obowiązek okresowej analizy zmiany wartości aktywa, nie rzadziej niż na dzień kończący okres 
sprawozdawczy. 
 

Zmiany wartości tak rozpoznanych aktywów mogą wynikać z następujących powodów: 

 zmiany w szacowanych wypływach pieniężnych niezbędnych do wywiązania się z obowiązku likwidacji, 

 zmiany wysokości bieżącej rynkowej stopy dyskontowej, 

 zmiany stopy inflacji. 
 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe związane z poszukiwaniem oraz oceną złóż ropy naftowej i gazu ziemnego są aktywowane do czasu określenia 
zasobności danego złoża oraz ekonomicznej opłacalności jego eksploatacji i prezentowane w odrębnej pozycji rzeczowych aktywów trwałych, 
zgodnie z MSSF 6 „Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych”. W momencie potwierdzenia istnienia złóż, których eksploatacja jest technicznie 
możliwa i ekonomicznie opłacalna, nakłady te są przenoszone do odpowiednich pozycji rzeczowych aktywów trwałych związanych 
z zagospodarowaniem i wydobyciem zasobów, które są następnie amortyzowane metodą naturalną (patrz wyżej), zależną od poziomu zasobów 
oraz ich faktycznego wydobycia. 
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W przypadku, gdy poniesione nakłady na rzeczowe aktywa w toku budowy nie doprowadzą do odkrycia złóż, których eksploatacja jest technicznie 
możliwa i ekonomicznie opłacalna, dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartość w wynik okresu, w którym stwierdzono brak możliwości 
gospodarczego wykorzystania złóż. 
 

7.9.2 Wartość firmy 

Jednostka przejmująca ujmuje wartość firmy jednostki przejmowanej na dzień przejęcia i wycenia ją w kwocie nadwyżki stanowiącej różnicę między: 
(A) kwotą przekazanej zapłaty wycenianej według wartości godziwej na dzień przejęcia z uwzględnieniem wartości wszelkich udziałów nie dających 
kontroli w jednostce przejmowanej powiększoną o (B) wartość godziwą na dzień przejęcia udziału w kapitale jednostki przejmowanej, należącego 
poprzednio do jednostki przejmującej (w przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami), a (C) kwotą aktywów netto jednostki 
przejmowanej ustaloną na dzień przejęcia z uwzględnieniem wszystkich możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań 
wycenionych w wartościach godziwych na dzień transakcji.  
Wartość firmy = (C) - (A) - (B) 
 

W połączeniu jednostek realizowanym etapami jednostka przejmująca ponownie wycenia uprzednio należące do niej udziały kapitałowe w jednostce 
przejmowanej do wartości godziwej na dzień przejęcia i ujmuje powstały z tego tytułu zysk lub stratę w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 
 

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, które 
czerpią korzyści z synergii wynikających z połączenia, przy czym poziom, do którego alokowana jest wartość firmy jest nie wyższy niż segment 
operacyjny. Utrata wartości ustalana jest poprzez oszacowanie wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne („OWSP”), 
którego dotyczy dana wartość firmy. W przypadku, gdy wartość odzyskiwalna OWSP jest niższa niż wartość bilansowa, ujęty zostaje odpis 
aktualizujący z tytułu utraty wartości. W przypadku, gdy wartość firmy stanowi część OWSP 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 księgowej. 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 OWSP. 

 

7.9.3 Pozostałe aktywa niematerialne 

Aktywa niematerialne, inne niż wartość firmy, obejmują koncesje na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Litwie nabyte w ramach połączenia 
przedsięwzięć, wartość nakładów poniesionych na koncesje związane z poszukiwaniem ropy naftowej i gazu ziemnego na Norweskim Szelfie 
Kontynentalnym, pozostałe koncesje poszukiwawcze i wydobywcze w Polsce, licencje na programy komputerowe, patenty, znaki towarowe, nabyte 
prawa do emisji CO2 oraz aktywa niematerialne w realizacji. 
 

Początkowe ujęcie aktywów niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, jeśli są nabyte w ramach oddzielnej transakcji. 
Aktywa niematerialne nabyte w ramach transakcji połączenia przedsięwzięć są ujmowane według wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu 
początkowym aktywów niematerialnych, są one wyceniane z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. 
 
Wartości litewskich koncesji nabytych  w ramach stopniowego przejęcia kontroli nad spółkami GK AB LOTOS Geonafta, Grupa ujmuje w ramach 
aktywów niematerialnych związanych z zagospodarowaniem i wydobyciem zasobów węglowodorów i amortyzuje metodą naturalną polegającą 
na odpisaniu w ciężar kosztów kwoty amortyzacji przypadającej na jednostkę wydobytej ropy naftowej. Stawka amortyzacji szacowana jest 
w odniesieniu do prognozy wydobycia surowca z danego złoża. W przypadku istotnej zmiany wielkości szacowanych zasobów węglowodorów 
(wg tzw. kategorii 2P – zasoby pewne oraz prawdopodobne) na dzień kończący okres sprawozdawczy ustala się zaktualizowaną kwotę amortyzacji 
przypadającą na jednostkę wydobytego surowca i począwszy od nowego roku obrotowego dokonuje odpisów amortyzacyjnych według 
zaktualizowanej stawki. 
 

Wartości nakładów  poniesionych na koncesje poszukiwawcze ropy naftowej i gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym 
są wykazywane w odrębnej pozycji aktywów niematerialnych, zgodnie z MSSF 6 „Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych” i do czasu 
potwierdzenia technicznej wykonalności oraz ekonomicznej zasadności wydobywania, nie są amortyzowane. Polityka rachunkowości dotycząca 
nakładów na poszukiwanie i ocenę zasobów mineralnych opisana została szerzej w nocie 7.11.1. 
 

Nakłady poniesione na aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace 
rozwojowe, nie są aktywowane lecz ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione. 
 
 

  Metoda amortyzacji Okres amortyzacji /użytkowania 

Aktywa produkcyjne związane z wydobyciem zasobów 

ropy naftowej i gazu ziemnego 

  

 Koncesje (Litwa, Polska) Metoda naturalna Stawka amortyzacji szacowana jest w  odniesieniu 

do prognozy wydobycia surowca z danego złoża 

(wg tzw. kategorii 2P – zasoby pewne 

oraz prawdopodobne) 

Aktywa związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy 

naftowej i gazu ziemnego 

  

 Koncesje poszukiwawcze ropy naftowej i gazu 

ziemnego na Norweskim Szelfie 

Kontynentalnym 

Nie podlegają amortyzacji do czasu potwierdzenia technicznej wykonalności 

oraz ekonomicznej zasadności wydobywania 

Pozostałe aktywa niematerialne    

 Licencje na programy komputerowe, patenty, 

znaki towarowe,  

 

Nabyte prawa do emisji CO2  

Metoda liniowa od 2 do 40 lat 

 Aktywa niematerialne w realizacji Nie podlegają amortyzacji 
 
 

Okres i metoda amortyzacji aktywów niematerialnych są weryfikowane na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie 
użytkowania lub oczekiwanym sposobie uzyskiwania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów niematerialnych 
są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych (patrz nota 5). 
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7.10 Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 

Na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata 
wartości któregokolwiek 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 składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne w ramach którego składnik ten jest użytkowany, 
pomniejszonej o koszty sprzedaży lub 

 wartości użytkowej składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne w ramach którego składnik ten jest użytkowany 
 

zależnie od tego, która z nich jest wyższa. 
 

Wartość odzyskiwalną ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, 
w większości niezależnie od tych, które są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa danego 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 i 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 niefinansowych składników majątkowych używanych 
w działalności ujmuje się jako pozostałe koszty. 
 

Na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy 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 powinien zostać zmniejszony, czy odwrócony 
w całości. Jeżeli takie przesłanki występują, Grupa ponownie szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów a poprzednio ujęty odpis 
aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega odpowiedniemu 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 
niefinansowych aktywów trwałych ujmuje się niezwłocznie jako pozostałe przychody. 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. 
 
Grupa dokonuje kompensaty odpowiadających sobie tytułów pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, w tym strat z tytułu utraty wartości 
aktywów oraz ich odwrócenia zgodnie z MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” (pkt. 34) i wykazuje w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 
w wartości netto. 
 

7.11 Aktywa trwałe wchodzące w skład infrastruktury wydobywczej ropy naftowej i gazu ziemnego 

7.11.1 Nakłady na poszukiwanie i ocenę zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 

Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych obejmuje poszukiwanie zasobów ropy naftowej, gazu ziemnego oraz potwierdzanie technicznej 
wykonalności i ekonomicznej zasadności ich wydobywania. 
 

Od momentu uzyskania prawa do prowadzenia prac poszukiwawczych na określonym obszarze, do czasu udowodnienia technicznej wykonalności 
i ekonomicznej zasadności wydobycia, nakłady bezpośrednio związane z pracami poszukiwawczymi oraz oceną zasobów ropy naftowej i gazu 
ziemnego ujmowane są zgodnie z MSSF 6 „Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych” w odrębnej pozycji aktywów trwałych. Nakłady te obejmują 
koszty nabycia praw do poszukiwań, koszty platform poszukiwawczych, koszty wynagrodzeń, materiałów eksploatacyjnych i paliwa, ubezpieczeń, 
koszty analiz geologicznych i geofizycznych oraz innych usług obcych.  
 

Grupa klasyfikuje aktywa związane z poszukiwaniem i oceną zasobów węglowodorów jako rzeczowe aktywa trwałe lub aktywa niematerialne 
w zależności od rodzaju nabytych aktywów i stosuje tę zasadę klasyfikacji w sposób ciągły. 
 

Po potwierdzeniu wielkości danego złoża i zatwierdzeniu planu jego eksploatacji nakłady są przenoszone do odpowiednich pozycji rzeczowych 
aktywów trwałych lub aktywów niematerialnych związanych z zagospodarowaniem i wydobyciem zasobów (patrz też nota 7.9.1 oraz 7.9.3). 
 
Grupa rozważa potrzebę dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów węglowodorów dla danego 
obszaru poszukiwań biorąc pod uwagę to, czy: 

 okres, w ciągu którego jednostka miała prawo do prowadzenia poszukiwań zakończył się w bieżącym roku obrotowym lub zakończy 
się w najbliższej przyszłości, a jego przedłużenia nie przewiduje się, 

 nie przewiduje się 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. 
 

W przypadku, gdy poniesione nakłady na rzeczowe aktywa w toku budowy nie doprowadzą do odkrycia złóż, których eksploatacja jest technicznie 
możliwa i ekonomicznie opłacalna, dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartość w wynik okresu, w którym stwierdzono brak możliwości 
gospodarczego wykorzystania złóż. 
 

7.11.2 Aktywa produkcyjne związane z działalnością wydobywczą ropy naftowej i gazu ziemnego 

Aktywa produkcyjne związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego ujmuje się i wycenia zgodnie z polityką rachunkowości 
przedstawioną w nocie 7.9.1 (dot. rzeczowych aktywów trwałych) oraz w nocie 7.9.3 (dot. aktywów niematerialnych). 
 

W ramach rzeczowych aktywów trwałych wchodzących w skład infrastruktury wydobywczej Grupa ujmuje aktywa odpowiadające wartości rezerwy 
na likwidację kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego (patrz nota 7.24.1). Aktywa te tworzone są zgodnie z przepisami standardu MSR 16 „Rzeczowe 
aktywa trwałe”, który stanowi, iż koszt / wartość składnika majątku trwałego składa się m.in. ze wstępnego szacunku kosztu rozbiórki, 
demontażu / usunięcia rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia miejsca jego montażu do pierwotnego kształtu, którego obowiązek 
poniesienia ciąży na jednostce albo od momentu nabycia rzeczowych aktywów trwałych albo w konsekwencji użytkowania danego składnika 
rzeczowych aktywów trwałych przez jednostkę przez pewien okres w celu innym niż wytworzenie zapasów w trakcie danego okresu. Obowiązek 
poniesienia przez Grupę kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego wynika bezpośrednio z powodów opisanych w MSR 16. Ten sam 
standard (par. 63) nakłada obowiązek okresowej analizy zmiany wartości aktywa, nie rzadziej niż na dzień kończący okres sprawozdawczy. 
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Zmiany wartości tak rozpoznanych aktywów mogą wynikać z następujących powodów: 

 zmiany w szacowanych wypływach pieniężnych niezbędnych do wywiązania się z obowiązku likwidacji, 

 zmiany wysokości bieżącej rynkowej stopy dyskontowej, 

 zmiany stopy inflacji. 

7.12 Leasing 

Polityka rachunkowości stosowana od 1 stycznia 2019 roku (MSSF 16) 

 

Grupa jako leasingodawca 

Aktywa oddane w leasing finansowy są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako należności w kwocie równej inwestycji leasingowej 
netto, pomniejszanej o kapitałową część opłat leasingowych dotyczących danego roku obrotowego, skalkulowanych w sposób odzwierciedlający 
stałą okresową stopę zwrotu dla nierozliczonej części inwestycji leasingowej netto. 
Przychody finansowe z tytułu odsetek z leasingu finansowego są ujmowane w odpowiednich okresach sprawozdawczych przy uwzględnieniu stałej 
stopy zwrotu dla  wartości netto inwestycji, należnej z tytułu leasingu. 
 

Przychody z tytułu leasingu operacyjnego są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przy zastosowaniu metody liniowej w okresie 
wynikającym z umowy leasingu. 
 

Grupa jako leasingobiorca 

Grupa stosuje jednolity model księgowego ujęcia leasingu, który zakłada rozpoznanie przez leasingobiorcę aktywów z tytułu prawa do użytkowania 
i zobowiązań z tytułu leasingu w odniesieniu do wszystkich umów leasingowych, poza umowami wyłączonymi z zastosowania tj.: leasingów 
krótkoterminowych oraz leasingów, w odniesieniu do których bazowy składnik aktywów ma niską wartość. 
 

Przez leasing krótkoterminowy rozumie się umowy bez możliwości zakupu składnika aktywów, zawarte na okres krótszy niż 12 miesięcy od momentu 
rozpoczęcia. W szczególności jako leasing krótkoterminowy Grupa traktuje umowy zawarte na czas nieokreślony z krótkim (do 12 miesięcy) 
terminem wypowiedzenia, bez znaczących kar dla jednej ze stron. 
 

Poziom istotności zdefiniowany przez Grupę w celu identyfikacji leasingów niskocennych wynosi 20 tys. zł dla jednostek, których walutą funkcjonalną 
jest PLN oraz ekwiwalent 5 tys. USD dla jednostek, których walutą funkcjonalną nie jest PLN. Wartość bazowego składnika aktywów wyceniana jest 
w oparciu o wartość nowego składnika aktywów, bez względu na wiek składnika aktywów objętego leasingiem. 
Identyfikacji składnika aktywów dokonuje się zazwyczaj poprzez wyraźne określenie go w umowie. Składnik aktywów można jednak zidentyfikować 
również w sposób dorozumiany w momencie, w którym składnik aktywów udostępnia się do użytkowania klientowi. Grupa rozpoznaje składnik 
aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązania z tytułu leasingu w momencie rozpoczęcia umowy, w ramach której następuje 
przeniesienie kontroli nad użytkowaniem określonych aktywów przez pewien okres czasu. Datą rozpoczęcia umowy jest data udostępnienia Grupie 
jako leasingobiorcy przez leasingodawcę przedmiotu leasingu. 
 

Składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania jest początkowo wyceniany według kosztu, który obejmuje: 

 kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu, 

 wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe, 

 wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę, 

 szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem bazowego składnika 
aktywów lub przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował. 

 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania są wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w ramach rzeczowych aktywów trwałych 
(odpowiednio: Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu oraz Rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego). Prawo wieczystego 
użytkowania gruntów zarówno nabyte odpłatnie, jak i otrzymane nieodpłatnie ujmowane jest analogicznie jak pozostałe umowy leasingu (jako aktywa 
z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu). W celu kalkulacji aktywów i zobowiązań dotyczących prawa wieczystego 
użytkowania Grupa przeprowadza analizę w celu ustalenia przewidywanego horyzontu czasowego korzystania z prawa wieczystego użytkowania. 
Po ustaleniu planowanego okresu użytkowania aktywa, zobowiązanie z tytułu leasingu kalkulowane jest na zasadach ogólnych. W przypadku prawa 
wieczystego użytkowania gruntów ujmowanego na dzień 31 grudnia 2018 roku, Grupa zreklasyfikowała je jako aktywa z tytułu prawa do użytkowania 
i ujmuje je na bazie wartości określonej przed dniem przejścia na MSSF 16. 
Po dacie rozpoczęcia leasingu, składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania wycenia się według kosztu pomniejszonego o łączne odpisy 
amortyzacyjne (umorzenie) i łączne straty z tytułu utraty wartości. W przypadku wystąpienia modyfikacji umowy leasingowej, wartość aktywa z tytułu 
prawa do użytkowania korygowana jest odpowiednio do nowej wyceny zobowiązania leasingowego (zgodnie ze zmianami wynikającymi 
z modyfikacji umowy lub aktualizacji stopy dyskonta). 
 
Składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania amortyzowany jest liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ekonomicznego 
użytkowania danego aktywa. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntów, dla którego obliczenia wysokości aktywów z tytułu prawa 
do użytkowania aktywów dokonano według formuły renty wieczystej, amortyzacja nie jest naliczana. W odniesieniu do pozostałych praw wieczystego 
użytkowania gruntów amortyzacja jest naliczana zgodnie z okresem trwania umowy.  
 
W przypadku, gdy umowa leasingowa przenosi na Spółkę tytuł własności danego składnika przed końcem okresu leasingu lub gdy koszt aktywa 
z tytułu prawa do użytkowania odzwierciedla fakt, że Spółka zrealizuje opcję wykupu wartości końcowej przedmiotu leasingu, Spółka amortyzuje 
aktywo z tytułu prawa do użytkowania od momentu rozpoczęcia umowy leasingu do końca okresu szacowanego ekonomicznego użytkowania 
danego aktywa. W innych przypadkach Spółka amortyzuje aktywa z tytułu prawa do użytkowania od daty rozpoczęcia umowy do wcześniejszej 
z dwóch dat – daty zakończenia okresu ekonomicznego użytkowania aktywa lub daty końca umowy leasingu.  
 
Koszty z tytułu obowiązku wycofania z eksploatacji aktywów trwałych są aktywowane w ramach składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania 
oraz amortyzowane przez szacowany okres ekonomicznego użytkowania odnośnego składnika aktywów. Wartość godziwa kosztów 
z tytułu obowiązku wycofania z eksploatacji aktywów trwałych jest szacowana przez Grupę zgodnie z metodologią określoną w KIMSF 1. 
 
Grupa tworząc rezerwę na wymagany umową przegląd lub remont leasingowanego aktywa (dotyczy na przykład taboru kolejowego), ujmuje wartość 
zawiązanej rezerwy jako komponent aktywa (prawa do użytkowania) w dniu jego początkowego ujęcia. Komponent powinien zostać całkowicie 
zamortyzowany do czasu pierwszego wymaganego umową remontu lub przeglądu (komponent ten zostanie wykorzystany na poczet ostatniego 
wymaganego daną umową leasingu remontu). Jeśli do końca umowy leasingu wymagany jest więcej niż jeden remont aktywa, Grupa kapitalizuje 
koszty jego przeprowadzenia i amortyzuje do czasu kolejnego remontu. Ostatni wymagany dla danej umowy remont, skutkuje rozwiązaniem 
zawiązanej na początku umowy rezerwy. 
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Zobowiązanie z tytułu leasingu wycenia się początkowo w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie, 
obejmujące: 

 stałe opłaty pomniejszone o wszelkie należne zachęty leasingowe; 

 zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki, wycenione początkowo z zastosowaniem indeksu lub stawki 
obowiązujących na datę rozpoczęcia; 

 kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej; 

 cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej opcji; 

 kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano, że leasingobiorca może skorzystać z opcji 
wypowiedzenia leasingu. 

 
Z opłat leasingowych wyłączone są zmienne opłaty, które uzależnione są od czynników zewnętrznych. Zmienne opłaty leasingowe niezawarte 
w początkowej wycenie zobowiązania z tytułu leasingu są rozpoznawane bezpośrednio w zysku lub stracie. 
 
Po początkowym ujęciu Grupa wycenia zobowiązania z tytułu leasingu poprzez: 

 zwiększenie wartości bilansowej w celu odzwierciedlenia odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu, 

 zmniejszenie wartości bilansowej w celu uwzględnienia zapłaconych opłat leasingowych oraz 

 zaktualizowanie wyceny wartości bilansowej w celu uwzględnienia ponownej oceny lub modyfikacji umowy leasingu, lub w celu 
uwzględnienia zaktualizowanych zasadniczo stałych opłat leasingowych, w tym podwyżek lub obniżek wynikających ze zmian indeksów 
w przypadku umów indeksowanych współczynnikami rynkowymi. 

 
Po dacie rozpoczęcia leasingu, o ile koszty nie zostały uwzględnione w wartości bilansowej innego składnika aktywów zgodnie z innymi niż MSSF 
16 obowiązującymi standardami, leasingobiorca ujmuje w wyniku zarówno odsetki od zobowiązania z tytułu leasingu jak i zmienne opłaty leasingowe 
nieuwzględnione w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu w okresie, w którym ma miejsce zdarzenie lub zachodzi warunek, które uruchamiają 
te płatności. 
 
Płatności leasingowe są dyskontowane przy użyciu stopy procentowej umowy leasingu lub krańcowej stopy procentowej Grupy, gdy stopa 
procentowa umowy leasingu nie jest możliwa w łatwy sposób do wyznaczenia. W celu określenia krańcowej stopy procentowej Grupa bierze 
pod uwagę rodzaj umowy, długość trwania umowy, walutę umowy oraz potencjalną marżę, jaką musiałaby ponieść na rzecz zewnętrznych instytucji 
finansowych, gdyby chciała zawrzeć taką transakcję na rynku finansowym. 
 
Grupa ustanowiła krańcowe stopy pożyczkowe w podziale na waluty występujące w umowach oraz przy uwzględnieniu ich okresu trwania według 
przedziałów czasowych zaprezentowanych poniżej: 

 umowy krótkoterminowe (12 miesięcy lub mniej), 

 umowy na okres od 1 do 2 lat (włącznie), 

 umowy na okres od 2 do 5 lat (włącznie), 

 umowy na okres od 5 do 10 lat (włącznie), 

 umowy na powyżej 10 lat. 
 
Proces ustalenia aktualnej krańcowej stopy procentowej obejmuje następujące kroki: 

 analiza aktualnej struktury finansowania leasingobiorcy (np. jakie instrumenty dłużne posiada leasingobiorca i jakie są warunki tych 
instrumentów); 

 ustalenie odpowiedniej stopy referencyjnej – przy założeniu konkretnej waluty, warunków gospodarczych i okresu obowiązywania 
umowy leasingu; 

 analiza pozostałych istotnych warunków leasingu, w tym charakter aktywów bazowych. 
 
W celu obliczenia stóp dyskonta na potrzeby MSSF 16 Grupa przyjmuje, że stopa dyskonta powinna odzwierciedlać koszt finansowania, jakie byłoby 
zaciągnięte na zakup przedmiotu podlegającego leasingowi. 
 
Grupa zawiera umowy leasingu w oparciu o 3 główne waluty, dla których przypisała bazową stopę dyskonta. Są to PLN ze stopą bazową WIBOR 
dla określonego terminu, EUR ze stopą bazową EURIBOR dla określonego terminu oraz USD ze stopą bazową LIBOR dla określonego terminu. 
Wymienione stopy bazowe dotyczą krótkookresowych umów leasingowych w walutach obcych. Dla umów leasingowych na długie okresy stopy 
bazowe ustalane są indywidualnie. 
 

Polityka rachunkowości stosowana do 31 grudnia 2018 roku (MSR 17) 

 
Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające 
z bycia właścicielem przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe umowy leasingu są traktowane przez Grupę jako leasing 
operacyjny. 
 
Grupa jako leasingodawca 

Aktywa oddane w leasing finansowy są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako należności w kwocie równej inwestycji leasingowej 
netto, pomniejszanej o kapitałową część opłat leasingowych dotyczących danego roku obrotowego, skalkulowanych w sposób odzwierciedlający 
stałą okresową stopę zwrotu dla nierozliczonej części inwestycji leasingowej netto. 
Przychody finansowe z tytułu odsetek z leasingu finansowego są ujmowane w odpowiednich okresach sprawozdawczych przy uwzględnieniu stałej 
stopy zwrotu dla  wartości netto inwestycji, należnej z tytułu leasingu. 
 

Przychody z tytułu leasingu operacyjnego są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 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 wyceniane w wartości godziwej ustalonej 
na moment ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec 
leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe 
są podzielone na część odsetkową oraz część kapitałową tak, by stopa odsetek od pozostającego do rozliczenia zobowiązania była wielkością stałą. 
Koszty finansowe są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 
 

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w sprawozdanie z całkowitych dochodów przy zastosowaniu metody liniowej w okresie 
wynikającym z umowy leasingu. 
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7.13 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, 

 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 kończący okres sprawozdawczy cena sprzedaży bez podatku od towarów i 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. 
 

Wycena rozchodu zapasów dokonywana jest metodą średniej ważonej. 
 

Odpisy aktualizujące wartość produktów lub półproduktów, wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto korygują koszt wytworzenia. Odpisy 
aktualizujące wartość towarów obciążają wartość sprzedanych towarów w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.  
 

Na dzień kończący okres sprawozdawczy Grupa ustala szacunkowo (na podstawie indywidualnej analizy przydatności zapasów dla celów 
prowadzonej przez Grupę działalności gospodarczej) wartość odpisu aktualizującego zapas materiałów zgromadzonych w magazynach. 
W przypadku obniżki notowań cen ropy i produktów rafineryjnych, Grupa zawiązuje odpis aktualizujący bilansową wartość zapasów z uwagi 
na różnicę między kosztem wytworzenia, a cenami możliwymi do uzyskania (z ang. „net realisable value”) zgodnie z MSR 2. Odpisy aktualizujące 
wartość zapasów materiałów dokonane w związku z utratą ich wartości, obciążają koszty wytworzenia.  
 

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizacyjnego zapasu – rozwiązanie odpisu, równowartość całości lub części 
zwiększa wartość składnika zapasów. W przypadku wykorzystania odpisu, ze względu na czystość zapisu i treść ekonomiczną, odwrócenie odpisu 
znajduje odzwierciedlenie poprzez podstawową działalność operacyjną. 
 

7.14 Zapasy obowiązkowe 

Grupa utrzymuje zapasy obowiązkowe zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

 Ustawa 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 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie zapasów paliw 
w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. nr 39, poz.338 z późn. zm.). 

 

Powyższe przepisy regulują zasady tworzenia, utrzymywania oraz finansowania zapasów ropy naftowej, produktów naftowych oraz paliw 
w przedsiębiorstwach energetycznych. 
 

Grupa wykazuje zapasy obowiązkowe jako aktywa krótkoterminowe ze względu na rotację w krótkim okresie. Zapasy obowiązkowe w Grupie 
obejmują ropę naftową, produkty naftowe (paliwa ciekłe), gaz płynny LPG, węgiel kamienny. Zapasy obowiązkowe utrzymywane są w segmencie 
produkcji i handlu, głównie przez Jednostkę Dominującą 
 

7.15 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej. 
 

Wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych pozycja Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 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. 
 

7.16 Kapitały własne 

Kapitały własne ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa 
i postanowieniami aktów założycielskich podmiotów konsolidowanych. 
 

Kapitał podstawowy Grupy Kapitałowej LOTOS stanowi kapitał Jednostki Dominującej i jest wykazywany według wartości nominalnej, w wysokości 
zgodnej ze Statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

7.17 Kredyty bankowe, pożyczki i obligacje 

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i obligacje są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości 
godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem finansowania. 
 

Po początkowym ujęciu kredyty, pożyczki i obligacje są następnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody 
efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem finansowania oraz dyskonta, 
premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania. Zyski i straty są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów z chwilą usunięcia 
zobowiązania ze sprawozdania z sytuacji finansowej, a także w wyniku naliczania odpisu z tytułu utraty wartości. 
 

7.18 Świadczenia pracownicze 

7.18.1 Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia 

Zgodnie z obowiązującym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, Grupa realizuje wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych 
i rentowych oraz odpraw pośmiertnych. 
 

Ponadto, objętym przez Grupę opieką socjalną pracownikom, emerytom i rencistom, przysługują świadczenia w ramach odrębnego funduszu 
socjalnego, który tworzony jest zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami ustawowymi w tym zakresie (Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych, ZFŚS). 
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Według MSR 19 „Świadczenia pracownicze” odprawy emerytalne, rentowe oraz odpisy na fundusz socjalny tytułem przyszłych świadczeń 
dla pracowników, w związku z programem socjalnym dla emerytów i rencistów, Grupa kwalifikuje jako programy określonych świadczeń po okresie 
zatrudnienia, natomiast nagrody jubileuszowe, odprawy pośmiertne oraz świadczenia wypłacane obecnym emerytom i rencistom z funduszu 
socjalnego zaliczane są do pozostałych świadczeń pracowniczych.  
 

Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu przyszłych wypłat świadczeń po okresie zatrudnienia na dzień kończący okres sprawozdawczy jest obliczana 
przez niezależnego aktuariusza z zastosowaniem tzw. metody prognozowanych uprawnień jednostkowych i stanowi zdyskontowaną kwotę 
przewidywanych przyszłych płatności, których dokonanie jest wymagane celem wywiązania się pracodawcy ze zobowiązań wynikających z pracy 
wykonywanej przez pracowników w okresach ubiegłych (do dnia kończącego okres sprawozdawczy), określoną dla każdego pracownika 
indywidualnie, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia (prawdopodobieństwo odejść pracowników), bez uwzględnienia osób, które zostaną 
w przyszłości przyjęte do pracy. 
 

Wartość zobowiązania z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych obejmuje nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe 
oraz świadczenia z funduszu socjalnego na rzecz emerytów i rencistów,  a także kwotę szacowanych wypłat z tytułu odpraw pośmiertnych. 
 

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. Wysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od okresu zatrudnienia zmarłego 
pracownika, a wypłata przysługuje jego rodzinie, zgodnie z  przepisami Kodeksu pracy. 
 

Kwoty zysków i strat aktuarialnych z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia Grupa rozpoznaje w innych całkowitych dochodach. 
 

Pracownikom jednostek wchodzących w skład Grupy przysługuje ponadto prawo do urlopów na warunkach określonych w przepisach Kodeksu 
pracy. Grupa kalkuluje koszty urlopów pracowniczych memoriałowo, stosując metodę zobowiązań. Wartość szacowanego w ten sposób ekwiwalentu 
z tytułu niewykorzystanych urlopów pracowniczych ujmowana jest w księgach Grupy w oparciu o różnicę pomiędzy faktycznym stanem 
wykorzystania urlopów przez pracowników a stanem, jaki wynikałby z proporcjonalnego wykorzystania urlopu w czasie i wykazywana 
w sprawozdaniu finansowym odpowiednio jako krótkoterminowe lub długoterminowe zobowiązanie z tytułu pozostałych świadczeń pracowniczych 
w okresie zatrudnienia. 
 

Zobowiązania z tytułu pozostałych świadczeń pracowniczych w okresie zatrudnienia obejmują ponadto premie i nagrody, które wynikają 
z funkcjonujących w Grupie płacowych systemów motywacyjnych. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń pracowniczych zawiera nota 24, gdzie poza ujawnieniami poszczególnych pozycji zobowiązań 
i kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych, przedstawiono założenia aktuarialne, a także analizę wrażliwości szacunków na zmianę tych założeń. 
Grupa ujmuje koszty dyskonta od zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w kosztach finansowych.  
 

Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych z GK AB LOTOS Geonafta, a także 
z uwagi na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych 
spółek Grupa prezentuje odrębnie w pozycji Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach 
zagranicznych. 
 

7.18.2 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 
tzw. funduszu socjalnego oraz na inne fundusze specjalne, jednakże w sprawozdaniu finansowym ta część podziału zysku jest zaliczana do kosztów 
działalności okresu, którego dotyczy podział zysku. 
 

7.19 Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego  (tj. odsetki oraz inne koszty ponoszone w związku z pożyczeniem środków finansowych) ujmuje się jako koszty 
w okresie, w którym je poniesiono. Wyjątkiem od tej reguły jest ujmowanie kosztów finansowania, które można bezpośrednio przyporządkować 
nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów (w tym różnice kursowe w stopniu, w jakim uznawane są za korektę 
odsetek i różnice kursowe od prowizji), które aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika (dostosowywany składnik 
aktywów to taki, który wymaga znacznego czasu niezbędnego do przygotowania go do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży). 
 
W zakresie, w jakim środki finansowe 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 finansowe 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 odpowiedniej stopy 
kapitalizacji do nakładów poniesionych na ten składnik majątku. 
 

7.20 Aktywa i zobowiązania finansowe 

Aktywa finansowe 

Grupa klasyfikuje aktywa finansowe do następujących kategorii wyceny: 

 wyceniane według zamortyzowanego kosztu; 

 wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy; 

 wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. 
 

Klasyfikacja jest uzależniona od przyjętego przez Grupę modelu zarządzania aktywami finansowymi oraz warunków umownych przepływów 
pieniężnych. Grupa dokonuje reklasyfikacji inwestycji w instrumenty dłużne jedynie wówczas gdy zmienia się model zarządzania tymi aktywami. 
 

Grupa dokonuje oceny modelu zarządzania dłużnymi aktywami finansowymi (w tym należności handlowych) według trzech możliwych kryteriów: 

 utrzymywane w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych, 

 utrzymywane w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych i sprzedaży, 

 model inny niż powyższe (efektywnie oznaczający aktywa w celu zbycia). 
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Wycena na moment początkowego ujęcia 

Na moment początkowego ujęcia, Grupa wycenia składnik aktywów finansowych według wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji, które 
można bezpośrednio przyporządkować nabyciu składnika aktywów finansowych, w przypadku składnika aktywów finansowych, który nie wycenia 
w wartości godziwej przez wynik finansowy. Koszty transakcji dotyczących aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy są ujmowane w wyniku finansowym. 
 

Zaprzestanie ujmowania 

Aktywa finansowe ujmuje się, gdy Grupa staje się stroną postanowień umownych instrumentu. Aktywa finansowe wyłącza się z ksiąg rachunkowych, 
gdy prawa do uzyskania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych wygasły lub zostały przeniesione, a Grupa dokonała przeniesienia 
zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków z tytułu ich własności. 
 

Wycena po początkowym ujęciu 
 

Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu  

Instrumenty dłużne utrzymywane w celu ściągnięcia umownych przepływów, które obejmują wyłącznie spłaty kapitału i odsetek („SPPI”), 
są wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Przychody z tytułu odsetek oblicza się przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej i wykazuje 
w pozycji przychody z tytułu odsetek w wyniku finansowym. Odpisy z tytułu utraty wartości ujmuje się zgodnie z zasadą rachunkowości wskazaną 
w nocie 7.21 i prezentuje w pozycji Strata z tytułu utraty wartości aktywów finansowych. 

W szczególności, w tej kategorii Grupa klasyfikuje: 

 należności handlowe poza portfelem należności podlegających faktoringowi w ramach przyznanego Grupie limitu, 

 pożyczki, które spełniają test klasyfikacyjny SPPI i które zgodnie z modelem biznesowym są wykazywane jako „utrzymywane w celu 
uzyskiwania przepływów pieniężnych”, 

 środki pieniężne i ich ekwiwalenty, 

 lokaty, depozyty zabezpieczające, należności inwestycyjne i inne należności. 
 

Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 

12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy. 

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych 
przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, 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. 
 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 

Instrumenty dłużne, z których przepływy stanowią wyłącznie płatności kapitału i odsetek, a które są utrzymywane w celu ściągnięcia umownych 
przepływów pieniężnych i w celu sprzedaży, wyceniane są według wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Zmiany wartości bilansowej są 
ujmowane przez inne całkowite dochody, za wyjątkiem zysków i strat z tytułu utraty wartości, przychodów z tytułu odsetek oraz różnic kursowych, 
które ujmuje się w wyniku finansowym. W przypadku zaprzestania ujmowania składnika aktywów finansowych łączny zysk lub stratę poprzednio 
ujęte w innych całkowitych dochodach przenosi się z kapitału własnego do wyniku finansowego i ujmuje jako pozostałe zyski/(straty). Przychody 
z tytułu odsetek od takich aktywów finansowych wylicza się metodą efektywnej stopy procentowej i ujmuje w pozycji przychody z tytułu odsetek. 
Odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (ang. expected credit losses „ECL”) ujmuje się zgodnie z zasadą rachunkowości dotyczącej utraty 
wartości aktywów finansowych i prezentuje w pozycji: Odpis na oczekiwane straty kredytowe. 
 
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 

Aktywa, które nie spełniają kryteriów wyceny według zamortyzowanego kosztu lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, wycenia się 
w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

W szczególności Grupa zalicza do kategorii wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy instrumenty dłużne - pożyczki, które nie spełniają 
testu SPPI (tj. przepływy pieniężne z tych pożyczek nie stanowią wyłącznie płatności kapitału i odsetek). 
Wartość godziwą należności handlowych podlegających faktoringowi w ramach dostępnego na dzień kończący okres sprawozdawczy limitu, ustala 
się w oparciu o warunki umowy faktoringowej zawartej z faktorem. 
 

Zysk lub stratę z wyceny inwestycji dłużnych do wartości godziwej ujmuje się w wyniku finansowym i prezentuje w pozycji „Zyski/(straty) z tytułu 
zmian wartości godziwej instrumentów finansowych” w okresie, w którym wystąpiły. Zyski/(straty) z wyceny do wartości godziwej zawierają 
wynikające z umowy otrzymane odsetki od instrumentów finansowych zaliczonych do tej kategorii. 
 

Do instrumentów wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy Grupa zalicza instrumenty pochodne, które zostały opisane w nocie 7.22. 
 

Instrumenty kapitałowe 

Udziały w kapitale innych jednostek obejmują instrumenty kapitałowe innych jednostek, które nie dają kontroli, współkontroli ani znaczącego wpływu 
na te jednostki. 
 

Udziały w innych jednostkach są początkowo ujmowane w wartości godziwej powiększonej o koszty transakcyjne. W późniejszych okresach są one 
ujmowane w wartości godziwej. Dla wszystkich posiadanych inwestycji Grupa wybrała opcję prezentowania zysków i strat z tytułu zmian wartości 
godziwej instrumentów kapitałowych w pozostałych całkowitych dochodach, ponieważ udziały te nie są utrzymywane w celach uzyskiwania 
krótkoterminowych zwrotów. W przypadku dokonania takiego wyboru, zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej nie podlegają późniejszej 
reklasyfikacji do wyniku finansowego w momencie zaprzestania ujmowania inwestycji. Odpisy z tytułu utraty wartości (i odwrócenie odpisów) 
w odniesieniu do inwestycji kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody nie są prezentowane osobno 
od innych zmian wartości godziwej.  

Dywidendy z takich inwestycji ujmuje się w wyniku finansowym w momencie ustanowienia prawa Spółki do otrzymania płatności. 
 

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe są początkowo ujmowane w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcyjne, a następnie według 
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. 

Grupa jako zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie klasyfikuje przede wszystkim zobowiązania handlowe, zobowiązania 
inwestycyjne oraz pozostałe zobowiązania, kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Zobowiązania 
te wykazywane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycjach: Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu, 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, Pozostałe zobowiązania i rezerwy.  

Zobowiązania finansowe wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zyski 
i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych zobowiązań oraz przeliczenia według kursów obowiązujących na dzień bilansowy ujmuje się w wyniku 
finansowym, o ile nie odracza się ich w innych całkowitych dochodach, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych. 
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W przypadku modyfikacji warunków umownych zobowiązania finansowego, która nie powoduje zaprzestania ujmowania istniejącego zobowiązania, 
zysk lub stratę ujmuje się niezwłocznie w wyniku finansowym. Zysk lub stratę oblicza się jako różnicę pomiędzy wartością bieżącą zmodyfikowanych 
i oryginalnych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych z zastosowaniem oryginalnej efektywnej stopy procentowej zobowiązania. 
 

7.21 Utrata wartości aktywów finansowych 

Grupa na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy dokonuje oceny oczekiwanych strat kredytowych (ang. expected credit losses – „ECL”) 
związanych z instrumentami dłużnymi wycenianymi według zamortyzowanego kosztu i w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 
niezależnie od wystąpienia przesłanek utraty wartości. Grupa stosuje następujące modele wyznaczania odpisów z tytułu utraty wartości: 

 model ogólny (podstawowy), 

 model uproszczony. 
 

W odniesieniu do krótkoterminowych należności handlowych, które nie mają znaczącego elementu finansowania, Grupa stosuje podejście 
uproszczone i wycenia odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości strat kredytowych oczekiwanych w całym okresie życia należności od momentu 
jej początkowego ujęcia. Grupa stosuje matrycę odpisów, w której odpisy oblicza się dla należności handlowych zaliczonych do różnych przedziałów 
wiekowych lub okresów przeterminowania.  
 

Na potrzeby ustalenia oczekiwanych strat kredytowych należności grupuje się na podstawie podobieństwa charakterystyki ryzyka kredytowego. 
W celu określenia ogólnego współczynnika niewypełnienia zobowiązania przeprowadza się analizę nieściągalności za ostatnie 3 lata. Współczynniki 
niewypełnienia zobowiązania oblicza się dla następujących przedziałów: 

 do 30 dni; 

 od 30 do 90 dni; 

 od 90 do 180 dni; 

 powyżej 180 dni.  
 

W celu określenia współczynnika niewypełnienia zobowiązania dla danego przedziału wiekowania, saldo należności spisanych porównuje 
się z saldem należności niespłaconych. W kalkulacji uwzględnia się wpływ czynników przyszłych na kwotę strat kredytowych. 
 

Odpis z tytułu utraty wartości oblicza się uwzględniając współczynniki niewypełnienia zobowiązania skorygowane o wpływ czynników przyszłych 
oraz wysokość salda należności niespłaconych na dzień bilansowy dla każdego przedziału analizy wiekowej. 
 

Należności indywidualnie istotne (powyżej 5% wartości całkowitego salda należności) testuje się indywidualnie. 
 

Należności wewnątrzgrupowe mają inne ryzyko kredytowe niż należności od stron trzecich ze względu na istniejące powiązanie i istnienie kontroli. 
W przypadku trudności finansowych Grupa zwykle wspiera swoją spółkę zależną, w związku z czym słabe wyniki finansowe i sytuacja finansowa 
powiązanego podmiotu niekoniecznie muszą oznaczać zwiększone ryzyko kredytowe. W takim przypadku Grupa opiera szacunek utraty wartości 
na analizie indywidualnej. W innych przypadkach, gdy ilość pozycji jest znacząca, mogą one tworzyć oddzielny portfel należności 
wewnątrzgrupowych z zastosowaniem analizy portfelowej. 
 

Grupa stosuje trzystopniowy model utraty wartości dla aktywów finansowych innych niż należności handlowe: 

 Stopień 1 – salda, dla których ryzyko kredytowe nie wzrosło znacząco od początkowego ujęcia. Oczekiwane straty kredytowe określa 
się na podstawie prawdopodobieństwa niewypełnienia zobowiązania w ciągu 12 miesięcy (tj. całkowita oczekiwana strata kredytowa 
pomnożona jest przez prawdopodobieństwo, że strata wystąpi w ciągu następnych 12 miesięcy); 

 Stopień 2 – obejmuje salda, dla których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, ale brak jest obiektywnych 
przesłanek utraty wartości; oczekiwane straty kredytowe określa się na podstawie prawdopodobieństwa niewypełnienia zobowiązania 
przez cały umowny okres życia danego aktywa; 

 Stopień 3 – obejmuje salda z obiektywną przesłanką utraty wartości. 
 

Należności handlowe zaliczane są do Stopnia 2 lub Stopnia 3: 

 Stopień 2 – obejmuje należności handlowe, do których zastosowano podejście uproszczone do oczekiwanych strat kredytowych w całym 
okresie życia należności, za wyjątkiem należności handlowych zaliczonych do Stopnia 3; 

 Stopień 3 – obejmuje należności handlowe przeterminowane o ponad 180 dni lub zidentyfikowane indywidualnie jako nieobsługiwane. 
 
W zakresie w jakim zgodnie z podejściem ogólnym konieczna jest ocena czy nastąpił znaczący wzrost ryzyka kredytowego, Grupa uwzględnia 
następujące przesłanki przy dokonaniu tej oceny: 

 przeterminowanie co najmniej 30 dni; 

 nastąpiły zmiany legislacyjne, technologiczne lub makroekonomiczne, które mają znaczący negatywny wpływ na dłużnika; 

 pojawiły się informacje o znaczącym niekorzystnym zdarzeniu dotyczącym pożyczki lub innej pożyczki tego samego dłużnika od innego 
pożyczkodawcy, np. wypowiedzenie umowy pożyczki, naruszenie jej warunków czy renegocjacja warunków ze względu na trudności 
finansowe itp.; 

 dłużnik stracił znaczącego klienta lub dostawcę albo doświadczył innych niekorzystnych zmian na swoim rynku. 
 

Aktywa finansowe są spisywane, w całości lub w części, kiedy Grupa wyczerpie praktycznie wszystkie działania w zakresie ściągnięcia i uzna, że nie 
można już racjonalnie oczekiwać odzyskania należności. Zazwyczaj następuje to, gdy składnik aktywów jest przeterminowany co najmniej 180 dni. 
 

7.22 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 commodity swap, a w przypadku sprzedaży produktów po cenach stałych z wbudowaną opcją 
również commodity option. Grupa korzysta z transakcji typu futures w celu zarządzania ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2). 
W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianą stóp procentowych Grupa korzysta z transakcji typu swap procentowy (IRS) 
oraz terminowych transakcji stopy procentowej (FRA). Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane w wartości godziwej, zgodnie 
z hierarchią wartości.  
 
W oparciu o stosowane metody ustalania wartości godziwej, poszczególne składniki aktywów i zobowiązań finansowych Grupa klasyfikuje 
do następujących poziomów (tzw. hierarchia wartości godziwej):  

 Poziom 1: Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa ustalana jest bezpośrednio w oparciu o ceny notowane 
(nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań. 

 Poziom 2: Aktywa i zobowiązana finansowe, których wartość godziwa ustalana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadku 
gdy wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni (obserwowane są ceny rynkowe 
nieskorygowane) lub pośrednio (obserwowane są dane bazujące na cenach rynkowych). 

 Poziom 3: Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadku gdy dane 
wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne). 
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Instrumenty pochodne poza rachunkowością zabezpieczeń zaliczane są do kategorii: aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez 
wynik finansowy oraz zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy i wyceniane są według wartości godziwej 
z ujmowaniem zysków i strat z tytułu zmian wartości godziwej w wyniku finansowym. 
 

Wartość godziwa transakcji typu swap towarowy ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowanych 
w oparciu o różnicę między średnią ceną rynkową, a ceną transakcyjną. Do wyznaczenia wartości godziwej Grupa przyjmuje ceny notowane 
z aktywnych rynków przekazane przez firmę zewnętrzną. Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2. 
 

Wartość godziwa opcji towarowych ustalana jest w oparciu o przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między 
zapłaconą premią opcyjną a bieżącą ceną rynkową opcji. Do wyznaczenia wartości godziwej zostały przyjęte ceny notowane z aktywnych rynków 
przekazane przez firmę zewnętrzną. Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2. 
 

Wartość godziwa transakcji typu spot walutowy, forward walutowy oraz swap walutowy w przypadku Grupy LOTOS S.A ustalana jest w oparciu 
o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowanych w oparciu o różnicę między ceną terminową a ceną transakcyjną. 
Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o tzw. fixing NBP i krzywą stóp procentowych implikowaną z transakcji fxswap. Według hierarchii 
wartości godziwej jest to Poziom 2. Wartość godziwa forwardów walutowych będących w posiadaniu spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. została 
zaprezentowana na bazie informacji przekazanych przez poszczególne banki z którymi te transakcje zostały zawarte. Według hierarchii wartości 
godziwej jest to Poziom 2. 
 

Wartość godziwa transakcji terminowych na stopę procentową w przypadku Grupy LOTOS S.A. ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe 
przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowanych w oparciu o różnicę między ceną terminową a ceną transakcyjną. Cena terminowa 
kalkulowana jest w oparciu o tzw. zerokuponową krzywą stóp procentowych opartą o LIBOR 6M lub 3M w zależności od zawartych transakcji. 
Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2. Wartość godziwa transakcji terminowych na stopę procentową będących w posiadaniu spółki 
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz AB LOTOS Geonafta zostały zaprezentowane na bazie informacji przekazanych przez poszczególne banki z którymi 
te transakcje zostały zawarte. Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2. 
 

W ramach zarządzania ryzykiem dotyczącym uprawnień do emisji dwutlenku węgla, Grupa ocenia każdorazowo ryzyko przewidywanego niedoboru 
uprawnień przyznawanych nieodpłatnie w ramach systemu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zarządza ryzykiem cen uprawnień do emisji 
notowanych na aktywnym rynku. 
 

Dla celów zabezpieczenia ryzyka cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) Grupa zawiera transakcje futures EUA, CER i ERU. Szacowana 
wartość godziwa tych instrumentów ustalana jest w oparciu o różnicę między ceną rynkową publikowaną na dzień wyceny przez ICE (Intercontinental 
Exchange) a ceną transakcyjną. Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 1. 
 

W razie potrzeby Grupa decyduje o rozliczeniu zawartych, otwartych na dzień kończący okres sprawozdawczy transakcji terminowych na nabycie 
uprawnień do emisji CO2 poprzez ich fizyczną dostawę z zamiarem ich ewentualnego umorzenia jako rozliczenie rzeczywistej emisji. Wycena 
transakcji futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla, planowanych do zrealizowania dostawą fizyczną nie podlega ujęciu 
w aktywach / zobowiązaniach finansowych w sprawozdaniu finansowym, niemniej jednak Grupa wewnętrznie monitoruje i przeprowadza wycenę 
takich otwartych transakcji futures w ramach ogólnej oceny efektywności zarządzania ryzykiem CO2, pozabilansowo. 
 

Informacje na temat limitu nieodpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla Grupy oraz opis zarządzania ryzykiem znajdują się w nocie 27.2. 
 

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej pochodne instrumenty finansowe prezentowane są odrębnie jako pozycje krótkoterminowe 
lub długoterminowe z uwzględnieniem przewidywanego okresu realizacji aktywów i zobowiązań. Jeśli ich wartość jest nieistotna ujmowane 
są w ramach pozostałych aktywów i zobowiązań. 
 

Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Zmiany wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych wyznaczonych do zabezpieczenia 
przepływów pieniężnych w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie odnosi się bezpośrednio na inne całkowite dochody. Dodatkowe informacje 
na temat rachunkowości zabezpieczeń znajdują się w nocie 7.23. 
 

7.23 Rachunkowość zabezpieczeń 

Grupa skorzystała z możliwości kontynowania wymogów dotychczasowego standardu MSR 39 od 1 stycznia 2019 roku i nie wdrażania nowych 
wymogów MSSF 9 w zakresie rachunkowości zabezpieczeń do momentu, gdy Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zakończy 
prace dotyczące tzw. makro hedgingu. 
 

Jednostka Dominująca stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych w odniesieniu do kredytów denominowanych w USD 
wyznaczonych na instrument zabezpieczający dla przyszłych, wysoce prawdopodobnych przychodów ze sprzedaży surowców i produktów 
naftowych denominowanych w USD narażonych na ryzyko walutowe dla kursu USD/PLN.  
 

Celem rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych jest zagwarantowanie określonego poziomu wartości złotowej generowanych 
przez nią przychodów ze sprzedaży denominowanej w USD. Zabezpieczaną pozycją jest szereg wysoce prawdopodobnych, planowanych transakcji 
sprzedaży produktów rafineryjnych denominowanych w USD, w szczególności pierwszy wolumen przychodów (do wysokości desygnowanej raty 
kapitałowej) z tytułu sprzedaży denominowanej w USD, generowanych w trakcie danego miesiąca kalendarzowego lub w przypadku, gdy kwota 
przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu będzie niewystarczająca w stosunku do desygnowanej raty kapitałowej, pierwszy wolumen 
przychodów generowany w trakcie trzech kolejnych miesięcy. W przypadku desygnowania kolejnego wolumenu przychodów ze sprzedaży w danym 
miesiącu kalendarzowym, pozycją zabezpieczaną będzie pierwszy wolumen przychodów ze sprzedaży następujący po uprzednio desygnowanym 
wolumenie przychodów z tytułu sprzedaży denominowanej w USD w danym miesiącu lub w przypadku, gdy kwota przychodów ze sprzedaży 
w danym miesiącu będzie niewystarczająca w stosunku do desygnowanej raty kapitałowej, kolejny wolumen przychodów generowany w trakcie 
trzech kolejnych miesięcy. Pozycja zabezpieczana zostanie przypisana odpowiednio do każdego instrumentu zabezpieczającego zgodnie 
z indywidualnym dokumentem ustanowienia powiązania zabezpieczającego. 
 

Wyznaczone do rachunkowości zabezpieczeń instrumenty zabezpieczające obejmują zobowiązanie do spłaty zaciągniętego kredytu w walucie 
USD z datami rozliczenia przypadającymi w dniach roboczych określonego miesiąca kalendarzowego zgodnie z harmonogramem spłat rat 
kapitałowych. 
 

Zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów wyznaczonych do zabezpieczenia przepływów pieniężnych w części stanowiącej efektywne 
zabezpieczenie odnosi się bezpośrednio na inne całkowite dochody. Zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów wyznaczonych 
do zabezpieczenia przepływów pieniężnych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia zalicza się do pozostałych przychodów 
lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 
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W momencie ustanowienia zabezpieczenia Grupa formalnie wyznacza i dokumentuje powiązanie zabezpieczające, jak również cel zarządzania 
ryzykiem oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia. Dokumentacja ta zawiera: (i) identyfikację instrumentu zabezpieczającego, (ii) identyfikację 
zabezpieczanej pozycji lub transakcji,  (iii) określenie charakteru zabezpieczanego ryzyka oraz (iv) określenie sposobu oceny efektywności 
instrumentu zabezpieczającego w kompensowaniu zagrożenia zmianami wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pieniężnych 
związanych z zabezpieczanym ryzykiem. Oczekuje się, że zabezpieczenie będzie wysoce skuteczne w kompensowaniu zmian wartości godziwej 
lub przepływów pieniężnych wynikających z zabezpieczanego ryzyka. Efektywność zabezpieczenia jest oceniania na bieżąco w celu sprawdzenia, 
czy jest ono wysoce efektywne we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które zostało ustanowione. 
 

7.24 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 sprawozdaniu z całkowitych dochodów 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 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. Utworzone rezerwy, 
za wyjątkiem rezerw dotyczących likwidacji i rekultywacji, zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych, 
kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. 
 

7.24.1 Rezerwa na koszty likwidacji i rekultywacji 

Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji są rozpoznawane kiedy na Grupie ciąży obowiązek likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, 
wykonania rozbiórki, demontażu, usunięcia innych środków trwałych oraz przywrócenia miejsca ich montażu do pierwotnego kształtu i kiedy możliwe 
jest dokonanie wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. 
 

W sytuacji kiedy obowiązek dotyczy nowych rzeczowych aktywów trwałych, takich jak infrastruktura wydobywcza, transportowa (rurociągi), instalacje 
rafineryjne, zobowiązanie jest rozpoznawane w momencie zakończenia ich budowy bądź instalacji. Podobnie, jeżeli zobowiązanie likwidacyjne 
dotyczy odwiertu wydobywczego, rozpoznawane jest w momencie jego wykonania niezależnie od efektu uzyskanego przepływu węglowodorów. 
 

Zobowiązanie likwidacyjne może ulec dalszemu doprecyzowaniu w trakcie użytkowania odwiertu, infrastruktury wydobywczej, transportowej 
itp. w następstwie zmian w przepisach prawa lub w wyniku decyzji o wstrzymaniu pewnych operacji. Rozpoznana wartość stanowi bieżącą wartość 
oszacowanych przyszłych wydatków określonych zgodnie z miejscowymi uwarunkowaniami i wymaganiami. 
 

Równocześnie z zobowiązaniem tworzone jest, w takiej samej wysokości, aktywo likwidacyjne (uwzględniane w odpowiedniej pozycji rzeczowych 
aktywów trwałych), które następnie jest amortyzowane w ślad za aktywem, którego dotyczy likwidacja. 
 

Za wyjątkiem odwracania dyskonta od rezerwy, wszelkie zmiany bieżącej wartości szacowanych kosztów likwidacji i rekultywacji są odzwierciedlane 
w wysokości rezerwy oraz korespondującego aktywa. Zmiany te dotyczą również różnic kursowych z tytułu przeliczenia zobowiązania wyrażonego 
w walucie obcej, kiedy wiadomo, że zobowiązanie będzie rozliczone w tej walucie. 
 

Okresowe odwracanie dyskonta jest uwzględniane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako koszt finansowy. 
Od wartości rezerwy i odpowiadającego jej aktywa tworzony jest podatek odroczony. 
 

Na podstawie obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.05.228.1947 z późniejszymi zmianami) Prawo Geologiczne i Górnicze 
Grupa zobowiązana jest do tworzenia Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego. Środki funduszu mogą być wykorzystane wyłącznie w celu pokrycia 
kosztów likwidacji zakładu górniczego (kopalni ropy) lub jego oznaczonej części. 
 

Wysokość odpisu obliczana jest odrębnie dla każdego zakładu górniczego i stanowi równowartość nie mniej niż 3% wartości odpisów 
amortyzacyjnych od środków trwałych zakładu górniczego, ustalonych stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Przedsiębiorca zobowiązany jest gromadzić środki funduszu na wyodrębnionym rachunku bankowym do czasu rozpoczęcia likwidacji zakładu 
górniczego. 
 

7.25 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 
 

Grupa wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został 
wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach 
dokonywane pomiędzy tymi samymi podmiotami Grupa ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego 
zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego zobowiązania finansowego Grupa ujmuje 
jako wygaśnięcie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania finansowego. Powstającą z tytułu zamiany różnicę odnośnych wartości bilansowych 
wykazuje się w zysku lub stracie. 
Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług, 

akcyzy i opłaty paliwowej oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków 

trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty. 
 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres 
sprawozdawczy. Grupa wykazuje bierne rozliczenia międzyokresowe w pozycji pozostałych zobowiązań niefinansowych, bądź w przypadku 
rozliczeń dotyczących świadczeń pracowniczych w pozycjach zobowiązań wykazywanych w ramach tych świadczeń. 
 

7.26 Dotacje 

Jeżeli istnieje uzasadniona pewność, że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną wszystkie związane z nią warunki, wówczas dotacje 
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 sprawozdania z całkowitych dochodów przez szacowany okres 
użytkowania związanego z nią składnika aktywów. 
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7.27 Wspólne ustalenia umowne  

Wspólne ustalenia umowne zostały zdefiniowane w MSSF 11 jako umowa, w ramach której dwie lub więcej stron prowadzą działalność gospodarczą 
podlegającą wspólnej kontroli. Wspólna kontrola występuje wyłącznie wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnych działań w ramach porozumienia 
wymagają jednogłośnej zgody wszystkich stron. 
 

Wspólne ustalenia umowne dzieli się na wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia. Kryterium podziału zostało oparte na różnych prawach 
i obowiązkach stron porozumień o charakterze wspólnych ustaleń umownych. 
 

Jeśli wspólna inicjatywa daje stronom współkontrolującym prawa do jej aktywów netto, to mowa o wspólnym przedsięwzięciu (ang. „joint ventures”), 
które co do zasady realizowane jest poprzez utworzenie przez inwestorów odrębnej jednostki (ang. „vehicle”). Do tego typu przedsięwzięć Grupy 
zaliczyć należy działającą w segmencie produkcji i handlu współkontrolowaną jednostkę LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o. a także jednostki 
w segmencie wydobywczym: Baltic Gas Sp. z o.o. oraz Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k., jak również UAB 
Minijos Nafta. 
 

Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych zgodnie z MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” są ujmowane metodą praw własności 
i wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według ceny nabycia skorygowanej o późniejsze zmiany udziału Grupy w aktywach netto tych 
jednostek, pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Sprawozdanie z całkowitych dochodów odzwierciedla udział w wynikach 
działalności tych jednostek natomiast w przypadku zmiany ujętej bezpośrednio w ich kapitale własnym Grupa ujmuje swój udział w każdej zmianie 
i ujawnia go, jeśli jest to właściwe, w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w innych całkowitych 
dochodach / (stratach) netto. 
 

Wspólne ustalenia umowne, w ramach których strony współkontrolujące posiadają prawa do aktywów i obowiązki dotyczące zobowiązań określa 
się wspólnymi działaniami / operacjami (ang. „joint operations”). 
 

Grupa posiada udziały we wspólnych działaniach realizowanych w segmencie wydobywczym przez należącą do grupy kapitałowej LOTOS Upstream 
Sp. z.o.o. norweską spółkę LOTOS Exploration and Production Norge AS. Zgodnie z MSSF 11 Grupa bezpośrednio ujmuje w księgach swój udział 
w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach związanych ze wspólnymi działaniami na złożach obszaru Heimdal w Norwegii. 
 

Biorąc pod uwagę kryteria MSSF 11, nie każda działalność, do której przystępuje wielu udziałowców stanowi wspólne działania, czy wspólne 
przedsięwzięcie w rozumieniu tego standardu i w niektórych sytuacjach, będąc stroną współpracy o charakterze wspólnej działalności, Grupa nie 
sprawuje współkontroli nad tą działalnością. Dzieje się tak, gdy istnieje więcej niż jedna kombinacja stron umowy, które wspólnie mogą porozumieć 
się w celu podjęcia istotnych decyzji o działalności. Dla celów prawidłowego ujmowania przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań nie stosuje 
się wówczas MSSF 11, a zapisy innych, odpowiednich MSSF, uwzględniając przy tym swój udział w porozumieniu będącym podstawą 
tej działalności. 
 

Grupa jest stroną porozumień o wspólnej działalności w Norwegii, które nie podlegają regulacjom MSSF 11. Dotyczy to działalności na złożach 
Sleipner. Grupa ujmuje te działania metodą proporcji, tj. według udziału w przychodach, kosztach, należnościach i zobowiązaniach związanych 
ze wspólnym poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu w obszarze pola Sleipner. Nie istnieje zatem praktyczna różnica w ujęciu 
transakcji związanych z działalnością na licencjach pakietu Sleipner w stosunku do wymogów ujęcia wspólnych działań na licencjach obszaru 
Heimdal, które spełniają definicję wspólnej działalności wg MSSF 11. 
 

7.28 Sprawozdawczość dotycząca segmentów operacyjnych 

Dla celów zarządczych Grupa Kapitałowa LOTOS podzielona jest na jednostki biznesowe w oparciu o segmenty branżowe, natomiast dla celów 
sprawozdawczości finansowej w ramach działalności operacyjnej Grupy wyróżnia się dwa główne sprawozdawcze segmenty operacyjne: 

 segment wydobywczy – obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania oraz eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 

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

 

Sprawozdawcze segmenty operacyjne identyfikowane są na poziomie Grupy Kapitałowej. Jednostka Dominująca wchodzi w skład segmentu 
produkcji i handlu.  
Ocena wyników danego segmentu dokonywana jest na podstawie przychodów ze sprzedaży, wyniku EBIT i EBITDA. 
EBIT stanowi zysk/(stratę) operacyjny/(ą). 
EBITDA stanowi zysk/(stratę) operacyjny/(ą) przed uwzględnieniem amortyzacji. 
 

Segmentowe przychody ze sprzedaży oraz wyniki segmentów określono przed dokonaniem tzw. korekt międzysegmentowych. 
 

Informacje finansowe dotyczące segmentów operacyjnych wykorzystywane w celu ich oceny przez członków kluczowego personelu 
odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji operacyjnych przedstawia nota 8. 
 

7.29 Zobowiązania i aktywa warunkowe 

Zgodnie ze stosowanymi przez Grupę zasadami określonymi standardem MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, 
przez zobowiązania warunkowe rozumie się: 

 możliwy obowiązek, który powstanie na skutek przeszłych zdarzeń, którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie 
wystąpienia lub braku wystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli 
jednostki, lub  

 obecny obowiązek, który powstaje na skutek przeszłych zdarzeń, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu ponieważ: 
(i) nie jest prawdopodobnie, aby wypełnienie obowiązku spowodowało konieczność wypływu środków zawierających w sobie 

korzyści ekonomiczne, bądź  
(ii) kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie. 

 

Zobowiązania warunkowe nie są wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jednakże ujawnia się informację o zobowiązaniu warunkowym, 
chyba że prawdopodobieństwo wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne jest znikome.  
 

Stosując się do zasad MSSF, Grupa definiuje warunkowy składnik aktywów jako możliwy składnik aktywów, który powstaje na skutek zdarzeń 
przeszłych, którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub braku wystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych 
zdarzeń przyszłych, które nie w pełni podlegają kontroli jednostki.  
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Należności warunkowe nie są wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jednakże ujawnia się informację o należności warunkowej, jeżeli 
wpływ środków uosabiających korzyści ekonomiczne jest prawdopodobny. 
 

Przykładem aktywów i zobowiązań warunkowych są zobowiązania lub należności wynikające z prowadzonych sporów sądowych, których przyszły 
wynik nie jest przez jednostkę znany, ani w pełni kontrolowany. Grupa przedstawiła informacje na temat prowadzonych spraw sądowych w nocie 
29.1 oraz informacje na temat pozostałych zobowiązań warunkowych w nocie 29.2. 
 

7.30 Prawa do emisji dwutlenku węgla (CO2) 

Prawa do emisji dwutlenku węgla (CO2) są przez Grupę prezentowane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z metodą zobowiązań netto. Oznacza 
to, że w swoim sprawozdaniu finansowym Grupa rozpoznaje tylko zobowiązania wynikające z przekroczenia przez Grupę przyznanych limitów praw 
do emisji. Grupa analizuje przyznane limity w okresach rocznych. Zobowiązanie jest rozpoznawane dopiero w momencie przekroczenia 
przyznanego przez Grupę limitu. Przychody z tytułu sprzedaży niewykorzystanych przez Grupę praw do emisji ujmowane są w sprawozdaniu 
z całkowitych dochodów w momencie sprzedaży.  
 

Zakupione dodatkowo uprawnienia do emisji wyceniane są w koszcie nabycia pomniejszonym o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości, 
uwzględniając wartość rezydualną tych praw i prezentowane, jako aktywa niematerialne. 
 

W przypadku wykorzystania zakupionych praw w celu pokrycia nimi niedoboru zaistniałego na dzień rozliczenia rocznego limitu, wykorzystane 
prawa według wartości księgowej rozliczane są ze zobowiązaniem wykazanym uprzednio na pokrycie niedoboru. 
 

7.31 Certyfikaty energetyczne  

Prawa majątkowe wynikające z certyfikatów energetycznych prezentowane są jako towary. 
 

Zakupione certyfikaty energetyczne ujmuje się w cenie nabycia. Przyznane nieodpłatnie certyfikaty energetyczne ujmuje się jako towary w wartości 

godziwej, a drugostronnie jako zobowiązania/rozliczenia międzyokresowe przychodów w pozycji Dotacje. 
 

Wartość rozchodów certyfikatów energetycznych wyceniana jest wg ceny średniej ważonej i odnoszona w koszty operacyjne proporcjonalnie 

do ilości sprzedanej i zużytej energii elektrycznej. W przypadku świadectw otrzymanych nieodpłatnie następuje proporcjonalne rozliczenie dotacji 

i uznanie pozostałych przychodów. 
 

Sprzedaż certyfikatów energetycznych ujmuje się jako sprzedaż towarów i prezentuje w ramach przychodów ze sprzedaży towarów. 
 

Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości certyfikatów energetycznych dokonywane są na dzień bilansowy i obciążają pozostałe koszty. 

 

W celu zapewnienia współmierności kosztów i przychodów z tytułu zużycia i sprzedaży energii elektrycznej oraz braku nabytych lub przyznanych 

praw majątkowych tworzona jest rezerwa na certyfikaty energetyczne. Kwota rezerwy obciąża koszty operacyjne. 
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8. Segmenty działalności 

  Segment wydobywczy 
Segment produkcji  

i handlu 
Korekty 

konsolidacyjne 
Skonsolidowane 

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Przychody ze sprzedaży: 1.186,7 1.463,7 28.826,2 29.171,9 (519,6) (513,9) 29.493,3 30.121,7 

między segmentami 456,1 461,3 63,5 52,6 (519,6) (513,9) - - 

poza Grupę Kapitałową 730,6 1.002,4 28.762,7 29.119,3 - - 29.493,3 30.121,7 

Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) 487,2 1.046,2 1.474,7 1.928,7 7,8 6,4 1.969,7 2.981,3 

Amortyzacja 236,2 225,1 673,1 497,6 - - 909,3 722,7 

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

723,4 1.271,3 2.147,8 2.426,3 7,8 6,4 2.879,0 3.704,0 

Aktywa razem 
na dzień kończący okres 
sprawozdawczy 

4.899,4 4.604,6 21.159,7 19.751,9 (2.387,0) (2.132,6) 23.672,1 22.223,9 

  

8.1 Przychody ze sprzedaży 

Rodzaj dobra lub usługi 
Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Skonsolidowane 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Przychody z umów z klientami: 730,6 1.002,4 28.893,9 29.210,9 29.624,5 30.213,3 

Produkty i usługi 729,0 1.001,0 27.618,5 27.745,1 28.347,5 28.746,1 

Towary i materiały 1,6 1,4 1.275,4 1.465,8 1.277,0 1.467,2 

Efekt rozliczenia rachunkowości 
zabezpieczeń przepływów pieniężnych 

- - (131,2) (91,6) (131,2) (91,6) 

Razem przychody ze sprzedaży 730,6 1.002,4 28.762,7 29.119,3 29.493,3 30.121,7 
  

Struktura asortymentowa sprzedaży 
Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Skonsolidowane 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Benzyny - - 4.346,6 4.450,5 4.346,6 4.450,5 

Benzyna surowa - - 936,9 1.157,1 936,9 1.157,1 

Oleje napędowe - - 16.246,8 15.009,3 16.246,8 15.009,3 

Paliwo bunkrowe - - 211,0 201,2 211,0 201,2 

Lekki olej opałowy - - 618,8 640,4 618,8 640,4 

Ciężki olej opałowy - - 1.416,6 1.824,1 1.416,6 1.824,1 

Paliwo lotnicze - - 1.114,2 1.421,7 1.114,2 1.421,7 

Oleje smarowe - - 291,4 278,5 291,4 278,5 

Oleje bazowe - - 460,1 587,3 460,1 587,3 

Asfalty - - 1.223,1 1.309,7 1.223,1 1.309,7 

Gazy płynne - - 513,0 543,8 513,0 543,8 

Ropa naftowa 233,9 285,4 - 320,8 233,9 606,2 

Gaz ziemny 434,6 661,8 1,0 0,3 435,6 662,1 

Frakcja ksylenowa - - 235,4 250,4 235,4 250,4 

Pozostałe produkty, towary i materiały 
rafineryjne 

- 0,6 338,0 312,7 338,0 313,3 

Pozostałe produkty, towary i materiały 8,3 6,6 568,2 530,8 576,5 537,4 

Usługi 53,8 48,0 372,8 372,3 426,6 420,3 

Efekt rozliczenia rachunkowości 
zabezpieczeń przepływów pieniężnych 

- - (131,2) (91,6) (131,2) (91,6) 

Razem 730,6 1.002,4 28.762,7 29.119,3 29.493,3 30.121,7 
 

Struktura geograficzna sprzedaży 
Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Skonsolidowane 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Polska 8,0 7,0 24.132,1 23.267,6 24.140,1 23.274,6 

Belgia - - 338,5 536,8 338,5 536,8 

Czechy - - 270,3 351,9 270,3 351,9 

Dania - - 169,3 259,4 169,3 259,4 

Holandia - - 1.752,1 2.315,0 1.752,1 2.315,0 

Niemcy 47,3 69,9 298,0 462,6 345,3 532,5 

Norwegia 651,5 860,1 71,4 106,5 722,9 966,6 

Szwecja - - 548,7 543,9 548,7 543,9 

Wielka Brytania 20,4 64,1 365,0 458,1 385,4 522,2 

Pozostałe kraje 3,4 1,3 948,5 909,1 951,9 910,4 

Efekt rozliczenia rachunkowości 
zabezpieczeń przepływów pieniężnych 

- - (131,2) (91,6) (131,2) (91,6) 

Razem 730,6 1.002,4 28.762,7 29.119,3 29.493,3 30.121,7 
  

W latach 2018 - 2019 Grupa Kapitałowa LOTOS nie posiadała żadnego odbiorcy, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy 
Kapitałowej LOTOS przekroczył 10%. 
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9. Przychody i koszty 

9.1 Koszty według rodzaju 

   2019 2018 

  Nota   (dane przekształcone) 

Amortyzacja 8 909,3 722,7 

Zużycie materiałów i energii (1)  22.283,3 22.937,5 

Usługi obce  1.468,1 1.549,0 

Podatki i opłaty  594,6 567,9 

Koszty świadczeń pracowniczych 9.2 920,4 761,6 

Pozostałe koszty rodzajowe  235,8 266,6 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  1.046,5 1.280,7 

Razem koszty według rodzaju  27.458,0 28.086,0 

Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego  107,5 (689,3) 

Razem  27.565,5 27.396,7 

w tym:    

Koszt własny sprzedaży  25.649,1 25.619,0 

Koszty sprzedaży  1.425,6 1.355,6 

Koszty ogólnego zarządu  490,8 422,1 

(1) W tym kwota 66,0 mln zł dodatnich różnic kursowych dotyczących działalności operacyjnej, ujętych w koszcie własnym sprzedaży (w roku 2018: 66,2 mln zł 
ujemnych różnic kursowych), patrz nota 26.2. 

 

9.2 Koszty świadczeń pracowniczych 

  Nota 2019 2018 

Koszty bieżących wynagrodzeń  685,2 578,9 

Koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń pracowniczych  195,7 167,3 

Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie 
zatrudnienia 

24.2 39,5 15,4 

Razem koszty świadczeń pracowniczych 9.1 920,4 761,6 

Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego  (3,1)  (4,0)  

Razem  917,3 757,6 

w tym:      

Koszt własny sprzedaży  547,9 453,5 

Koszty sprzedaży  50,1 41,1 

Koszty ogólnego zarządu  319,3 263,0 

  

9.3 Pozostałe przychody 

  Nota 2019   2018   
      

Rezerwy  39,7   -   

  - aktualizacja rezerwy na zobowiązania z tytułu warunkowych 
płatności – umowa nabycia aktywów Sleipner 

25.1 44,5   -   

  - pozostałe rezerwy  (4,8)   -   
           

Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych 
i aktywów niematerialnych 

 61,1   271,7   

Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości:  105,8   373,5   

 aktywów związanych z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego: 
Norwegia: złoże YME

13.2.2 105,4   349,5   

 aktywów związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego: 
Litwa: złoża Girkaliai, Nausodis

13.2.2 -   23,5   

 aktywów trwałych rafineryjnych i pozostałych:  0,4   0,5   

Odpisy z tytułu utraty wartości:  (44,7)   (101,8)   

 aktywów związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego:  13.2.2 (12,1)   (67,7)   

- Norwegia: aktywa Heimdal   -   (48,7)   

- Litwa: złoża Vėžaičiai, Girkaliai  (8,9)   (18,5)   

- Polska: złoże B-8  (3,2)   (0,5)   

 aktywów związanych z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej 
i gazu ziemnego: 

13.2.1 (3,8)   (0,4)   

- Norwegia: koncesja PL866  (3,8)   -   

- Polska: obszar Kamień Pomorski  -   (0,4)   

 aktywów trwałych rafineryjnych i pozostałych:  (28,8)   (33,7)   

- stacje paliw 13.1.1 (21,2)   (33,3)   

- statki 13.2.3 (5,9)  -  

- pozostałe aktywa 13.1.1 (1,7)   (0,4)   
           

Dotacje  14,5   9,5   

Odszkodowania  6,4   124,1 (1) 

Modyfikacje umów leasingowych  4,3   -   

Pozostałe  8,6   7,2   

Razem   134,6   412,5   
  

(1) W tym kwota 118,3 mln zł należnego Grupie udziału w odszkodowaniu związanym z projektem YME (patrz nota 29.1). 
 

Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa 
wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej. 
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9.4 Pozostałe koszty 

    2019 2018 
  Nota   (dane przekształcone) 
    

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  - 3,7 
    

Strata z tytułu zaniechanych inwestycji   42,3 0,1 
- Norwegia: licencje na poszukiwanie PL910,  PL871, PL866 13.2.1 41,2 - 

- pozostałe aktywa  1,1 0,1 
    

Strata z tytułu utraty wartości należności  36,3 6,4 
 - odpisy  51,0 8,3 

 - odwrócenie odpisów  (14,7) (1,9) 
       

Rezerwy  - 120,6 
- aktualizacja rezerwy na zobowiązania z tytułu warunkowych 

płatności – umowa nabycia aktywów Sleipner 
25.1 - 69,2 

- rezerwy na ryzyko podatkowe  - 52,5 

- pozostałe rezerwy  - (1,1) 
       

Kary i odszkodowania  3,5 2,5 

Szkody majątkowe związane z normalną działalnością  1,4 1,2 

Darowizny na cele społeczne  0,3 11,5 

Pozostałe  8,9 10,2 

Razem  92,7 156,2 

  

9.5 Przychody finansowe 

  Nota 2019 2018 

Dywidendy:  6,9 5,3 

- wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności  4,3 3,2 
- inwestycje kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 26.2 2,6 2,1 

Odsetki:  41,6 34,6 

• odsetki obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej:  41,6 34,2 
- od należności z tytułu dostaw i usług 26.2 2,8 2,7 
- od środków pieniężnych 26.2 6,4 4,5 
- od lokat 26.2 32,3 27,0 
- pozostałe  0,1 - 

• pozostałe odsetki  - 0,4 

Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych:  15,8 - 

- wycena 26.2 34,8 - 
- rozliczenie 26.2 (19,0) - 

Pozostałe  5,8 1,2 

Razem   70,1 41,1 

 
 

9.6 Koszty finansowe 

  Nota 2019 2018 

Odsetki:                  230,1                 186,9  

• odsetki obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej:                  178,2                 136,8  

- od kredytów 26.2                  83,5                 103,7  
- od pożyczek 26.2                    2,3                     2,9  
- od obligacji 26.2                  11,9                     7,8  
- od zobowiązań z tytułu leasingu 26.2                  79,7                   19,9  
- pozostałe                      0,8                     2,5  

• pozostałe odsetki:                    51,9                   50,1  
- dyskonto od rezerw na kopalnie ropy naftowej i gazu 

ziemnego, na rekultywację oraz pozostałych rezerw 25.1 
                 44,4                   43,8  

- koszty dyskonta od zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 24.1; 24.2                    5,1                     5,4  
- pozostałe                      2,4                     0,9  

Różnice kursowe:                    46,0                   75,2  
- od kredytów 26.2                  31,6                   94,5  
- z przeliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych (1) 26.2                   (1,2)                 (25,2) 
- od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych 26.2                  12,4                     3,3  
- od obligacji 26.2                    2,4                   13,4  
- od depozytów, lokat i innych środków pieniężnych 26.2                    1,1                  (12,8) 
- pozostałe                      (0,3)                     2,0  

Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych:                         -                     7,2  

- wycena 26.2                       -                 116,7  

- rozliczenie 26.2                       -                (109,5) 

Prowizje bankowe                    71,2                   15,9  

Rezerwa na ryzyko podatkowe                      4,1                   17,1  

Pozostałe                      0,4                     0,8  

Razem                   351,8                 303,1  

(1) Zgodnie z regulacjami MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” różnice kursowe dotyczące walutowych transakcji wewnątrzgrupowych 
ujmowane są w wyniku netto Grupy. 

 
Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa 
wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej. 
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10. Podatek dochodowy 

10.1 Obciążenia podatkowe 

  Nota 2019 2018 

Podatek bieżący   430,6 760,7 

Podatek odroczony 10.3 108,7 374,5 

Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku netto 10.2 539,3 1.135,2 

Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach (netto), w tym z tytułu:   17,9 (14,5) 

- zabezpieczeń przepływów pieniężnych 20 19,9 (14,8) 

- zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia   (2,0) 0,3 
  
Część bieżąca oraz odroczona podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem 
dochodowym dla podmiotów działających na terenie Polski. 
 
Dla norweskiej spółki zależnej LOTOS Exploration and Production Norge AS marginalna stopa podatkowa wynosi 78% podstawy opodatkowania. 
Działalność LOTOS Exploration and Production Norge AS podlega opodatkowaniu w ramach dwóch równoległych systemów podatkowych: systemu 
podatku dochodowego (stawka podatku 22%) oraz systemu podatku naftowego (dodatkowa stawka podatku 56%).  
 
Dla litewskich spółek zależnych z GK AB LOTOS Geonafta podatek w części bieżącej i odroczonej ustalony został według stawki 15%. 

 

10.2 Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej oraz uzgodnienie wyniku brutto do podstawy 
opodatkowania 

  2019 2018 

Zysk przed opodatkowaniem  1.692,2 2.722,6 

Podatek dochodowy według stawki 19% 321,5 517,3 

Różnice trwałe: 0,1 26,7 

  - rezerwa na ryzyko podatkowe 5,7 13,6 
  - inne różnice trwałe (5,6) 13,1 

Efekt podatkowy udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności (0,8) (0,6) 

Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych 0,7 (1,2) 

Różnica wynikająca z opodatkowania spółek stawkami innymi niż 19%: 217,7 592,9 
  - Norwegia 214,5 592,2 
  - Litwa (1,1) 0,7 
  - pozostałe 4,3 - 

Pozostałe różnice 0,1 0,1 

Podatek dochodowy 539,3 1.135,2 

Efektywna stawka podatkowa 31,9% 41,7% 

  

 

10.3 Odroczony podatek dochodowy 

    Sprawozdanie z sytuacji finansowej Zmiana stanu 

  Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018   

Aktywa z tytułu podatku odroczonego   174,5 149,6 24,9 

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego   (475,2) (324,9) (150,3) 

Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego 10.3.1 (300,7) (175,3) (125,4) 

Różnice kursowe z przeliczenia pozycji podatku odroczonego 
jednostek zagranicznych   

    (1,2) 

Podatek odroczony wykazany w innych całkowitych 
dochodach/(stratach) netto 

10.1     17,9 

Obciążenie z tytułu podatku odroczonego 
wykazane w wyniku netto 

10.1     (108,7) 

  

Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 2020 - 2098. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość nierozpoznanych aktywów podatkowych z tytułu strat podatkowych wyniosła 0,2 mln zł 
(31 grudnia 2018: 0,1 mln zł). Okres, w którym straty podatkowe, na które nie utworzono aktywa podatkowego, mogą być rozliczone zgodnie 
z przepisami podatkowymi upływa w roku 2023. 
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10.3.1 Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 

  Nota 

31 grudnia 
2018 

Podatek 
odroczony 
wykazany 
w wyniku 

netto 

Podatek 
odroczony 
wykazany 
w innych 

całkowitych 
dochodach/ 

(stratach) 

Różnice kursowe 
z przeliczenia 

pozycji podatku 
odroczonego 

jednostek 
zagranicznych 

31 grudnia 
2019 

             

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  
     

Świadczenia pracownicze  59,9 8,1 2,0 - 70,0 

Rezerwy/Aktywa na likwidację kopalń 
ropy naftowej i gazu oraz rekultywację 
terenu 

 573,7 62,3 - (1,3) 634,7 

Różnica pomiędzy bieżącą wartością 
podatkową i księgową rozliczeń z tytułu 
wspólnych działań (złoża norweskie) 

 - 7,3 - (0,1) 7,2 

Rachunkowość zabezpieczeń przepływów 
pieniężnych 

 67,7 - (19,9) - 47,8 

Pozostałe  65,0 23,3 - - 88,3 

   766,3 101,0 (17,9) (1,4) 848,0 

       

Zobowiązania z tytułu podatku 
odroczonego 

      

Różnica pomiędzy bieżącą wartością 
podatkową i księgową rzeczowych 
aktywów trwałych i aktywów 
niematerialnych 

 796,2 214,6 - (2,6) 1.008,2 

Różnica pomiędzy bieżącą wartością 
podatkową i księgową rozliczeń z tytułu 
wspólnych działań (złoża norweskie) 

 4,4 (4,4) - - - 

Różnica z tytułu księgowej i podatkowej 
wyceny umów leasingu 

 6,1 19,0     25,1 

Pozostałe  134,9 (19,5) - - 115,4 

   941,6 209,7 - (2,6) 1.148,7 

             

Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu 
podatku odroczonego 

10.3 (175,3) (108,7) (17,9) 1,2 (300,7) 

  

11. Zysk netto przypadający na jedną akcję 

  2019 2018 

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w mln zł (A) 1.152,9 1.587,4 

Średnia ważona liczba akcji w mln sztuk (B) 184,9 184,9 

Zysk netto na jedną akcję (w zł) (A/B)  6,24 8,59 

Zysk przypadający na jedną akcję dla każdego okresu sprawozdawczego jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres 
sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. 
 
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję jest równy zyskowi podstawowemu, ponieważ nie występują instrumenty rozwadniające zysk netto na jedną 
akcję. 

 

12. Dywidendy 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Grupie LOTOS S.A. występowały ograniczenia do przekazywania funduszy w postaci dywidend 
wynikające z zapisów zawartej w dniu 2 lipca 2019 roku umowy kredytowej związanej z refinansowaniem kredytów zaciągniętych 
na finansowanie Programu 10+, o której mowa w nocie 22.1. Umowa kredytowa ogranicza możliwość wypłaty dywidendy przez Grupę 
LOTOS S.A. i uzależnia ją od osiągnięcia określonych poziomów wskaźników finansowych.  
 
Na dzień 31 grudnia 2018 występowały ograniczenia do przekazywania funduszy w postaci dywidend wynikające z zapisów zawartej 
w dniu 27 czerwca 2008 roku umowy kredytowej związanej z finansowaniem Programu 10+. Umowa kredytowa ograniczała możliwość 
wypłaty dywidendy przez Grupę LOTOS S.A., a jej wysokość uzależniona była od spełnienia określonych warunków, w tym wypracowania 
odpowiedniej nadwyżki pieniężnej oraz osiągnięcia określonych poziomów wskaźników finansowych. W 2019 roku Spółka dokonała spłaty 
zadłużenia związanego z finansowaniem Programu 10+ (patrz nota 22.1). W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2019 roku 
ww. ograniczenia nie występowały. 
 
W dniu 28 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki 
za rok 2018. Zgodnie z treścią uchwały zysk netto za rok 2018 w wysokości 1.333,9 mln zł został przeznaczony na: 

 wypłatę dywidendy - kwota w wysokości 554,6 mln zł, 

 kapitał zapasowy - kwota w wysokości 779,3 mln zł. 
 
Dywidenda została wypłacona w dniu 27 września 2019 roku. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 3 zł brutto. 
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13. Rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne 

  Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 
    

Aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu 13.1 9.798,4 8.894,3 

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 13.1.1 9.638,4 8.742,4 

Własne  8.241,2 8.742,4 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 13.3 1.397,2 - 

Aktywa niematerialne, w tym:  160,0 151,9 

Wartość firmy 13.1.2 45,6 45,6 

Pozostałe aktywa niematerialne 13.1.3 114,4 106,3 

       

Aktywa trwałe segmentu wydobywczego 13.2 3.962,9 3.382,0 

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:  3.632,4 3.044,0 

Własne  3.576,6 3.044,0 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 13.3 55,8 - 

Aktywa niematerialne, w tym:  330,5 338,0 

Wartość firmy  1,1 1,1 

Pozostałe aktywa niematerialne  329,4 336,9 

    

Razem rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne  13.761,3 12.276,3 

w tym:      

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:  13.270,8 11.786,4 

Własne  11.817,8 11.786,4 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania  1.453,0 - 

Aktywa niematerialne  490,5 489,9 
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13.1 Aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu 

13.1.1 Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu 

  Nota 
Grunty 

Budynki, 
budowle 

Urządzenia 
techniczne i maszyny 

Środki transportu, 
pozostałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w toku budowy 

Razem   

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2018   523,1 4.772,2 5.842,7 792,7 1.969,8 13.900,5   
Wpływ zmiany polityki rachunkowości  621,7 144,4 0,1 257,8 - 1.024,0   

Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2019   1.144,8 4.916,6 5.842,8 1.050,5 1.969,8 14.924,5   
Zakup  - - - 10,6 292,6 303,2 (1) 

Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy  0,1 774,2 1.154,9 47,7 (1.976,9) -   

Koszty finansowania zewnętrznego   - - - - 71,0 71,0   

Leasing   35,3 1,9 - 141,3 0,4 178,9   

Zbycie  (0,1) (2,5) (14,1) (15,5) (0,3) (32,5)   

Pozostałe  - - (1,1) (2,8) (6,8) (10,7)   

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2019  1.180,1 5.690,2 6.982,5 1.231,8 349,8 15.434,4   

Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2019  19,4 1.952,7 2.619,1 448,7 - 5.039,9   
Amortyzacja  36,5 197,3 269,9 156,7 - 660,4   

Leasing   - - - (13,3) - (13,3)   

Zbycie  - (1,3) (14,2) (15,3) - (30,8)   

Pozostałe  - - 0,2 0,5 - 0,7   

Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2019  55,9 2.148,7 2.875,0 577,3 - 5.656,9   

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2019  1,5 97,9 10,9 6,9 1,0 118,2   
Utworzenie 9.3 18,3 2,9 1,6 - 0,1 22,9 (2) 

Wykorzystanie/Rozwiązanie  - (1,5) (0,5) - - (2,0)   

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2019  19,8 99,3 12,0 6,9 1,1 139,1   

Wartość księgowa netto 31 grudnia 2019  1.104,4 3.442,2 4.095,5 647,6 348,7 9.638,4   

         

Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2018   523,7 4.608,5 5.711,1 714,1 1.874,4 13.431,8   

Zakup  - - - 9,9 348,7 358,6 (1) 

Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy  - 173,1 137,9 16,5 (327,5) -   

Koszty finansowania zewnętrznego   - - - - 75,8 75,8   

Leasing   - - - 72,1 - 72,1   

Zbycie  (0,6) (8,7) (8,3) (18,8) (0,1) (36,5)   

Pozostałe  - (0,7) 2,0 (1,1) (1,5) (1,3)   

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2018   523,1 4.772,2 5.842,7 792,7 1.969,8 13.900,5   

Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2018  17,8 1.785,8 2.369,9 407,0 - 4.580,5   

Amortyzacja  1,6 170,1 254,3 57,6 - 483,6   

Zbycie  - (2,9) (7,2) (17,1) - (27,2)   

Pozostałe  - (0,3) 2,1 1,2 - 3,0   

Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2018   19,4 1.952,7 2.619,1 448,7 - 5.039,9   

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2018  1,5 73,6 8,9 4,7 1,1 89,8   

Utworzenie 9.3 - 29,3 2,1 2,3 - 33,7 (2) 

Wykorzystanie/Rozwiązanie  - (5,0) (0,1) (0,1) (0,1) (5,3)   

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2018  1,5 97,9 10,9 6,9 1,0 118,2   

Wartość księgowa netto 31 grudnia 2018   502,2 2.721,6 3.212,7 337,1 1.968,8 8.742,4   
(1) Nakłady związane były głównie z realizacją budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą EFRA (w roku 2019: 70,1 mln zł, w roku 2018: 221,0 mln zł) oraz rozbudową sieci stacji paliw 

(w roku 2019: 95,0 mln zł, w roku 2018: 60,7 mln zł). 

(2) W tym odpis z tytułu utraty wartości sieci stacji paliw (w roku 2019: 21,2 mln zł, w roku 2018: 33,3 mln zł). 
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Odpisy z tytułu utraty wartości sieci stacji paliw 
 

W 2019 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dokonała odpisu z tytułu utraty wartości aktywów dotyczących stacji paliw w łącznej kwocie 
21,2 mln zł (w roku 2018: 33,3 mln zł), patrz nota 9.3. Wartość odzyskiwalną aktywów trwałych sieci stacji paliw ustalono w oparciu 
o wartości użytkowe pojedynczych stacji stosując metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wyliczenie dotyczące 
przyszłych przepływów pieniężnych zostało dokonane na podstawie prognoz przepływów pieniężnych na okres 5 lat, przygotowanych 
w oparciu o zatwierdzony budżet na rok 2019 oraz plan wpływów i wypływów środków pieniężnych w latach następnych w oparciu 
o długoterminową strategię rozwoju. Wartość rezydualna dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych została obliczona w oparciu 
o wzór renty wieczystej ze wzrostem. Średni ważony koszt kapitału WACC netto według struktury finansowania dla spółki LOTOS 
Paliwa Sp. z o.o. przyjęto na poziomie 7,69% (w roku 2018: 7,69%).  
 

Obliczenie wartości użytkowej ośrodków generujących środki pieniężne jest najbardziej wrażliwe na następujące zmienne: 

 marża brutto, która bazuje na średnich wartościach marż jednostkowych w okresie poprzedzającym okres budżetowy (przyjęto średni 
spadek marży w stosunku do roku poprzedzającego o 2,3-2,5%), 

 stopa dyskontowa, która odzwierciedla oczekiwaną stopę zwrotu z aktywów, przy określonym poziomie ryzyka (kalkulacja stopy 
przeprowadzona jest zgodnie z metodyką WACC oraz CAPM i bazuje na wielkościach takich, jak m.in. mediana kwotowań 10 – letnich 
obligacji skarbowych,  premia za ryzyko rynkowe (MRP) i ryzyko specyficzne kraju (CPR) oraz rynkowa struktura finansowania, 

 wolumeny bazujące na dynamice wzrostu konsumpcji paliw oraz na analizie biznesowej uwzględniającej specyfikę mikrorynków 
badanych lokalizacji, 

 udział w rynku w okresie budżetowym (przyjęto wzrost udziału w rynku), 

 stopę wzrostu zastosowaną do szacowania przepływów pieniężnych poza okresem budżetowym (0,0%). 

 
 

13.1.2 Wartość firmy segmentu produkcji i handlu 

Wartość firmy alokowana jest do ośrodków wypracowujących środki pieniężne, co przedstawia poniższa tabela: 
 

  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Wartość firmy powstała przy nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
przez spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o.: 

  

- hurtowa sprzedaż paliw LPG 10,0 10,0 

- sieci stacji paliw (ESSO, Slovnaft Polska) 33,7 33,7 

Razem 43,7 43,7 

Wartość firmy powstała w wyniku nabycia pozostałych jednostek 1,9 1,9 

Razem wartość firmy 45,6 45,6 

  
Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości ośrodków 
wypracowujących środki pieniężne, do których alokowana była wartość firmy i testy te nie wykazały konieczności dokonywania odpisów. 

Grupa określa możliwą do odzyskania wartość ośrodków wypracowujących środki pieniężne na podstawie wartości użytkowej, obliczonej 
przy wykorzystaniu prognozowanych przepływów pieniężnych na okres 5 lat. Wartość rezydualna dla zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych została obliczona w oparciu o wzór renty wieczystej ze wzrostem. Stopa dyskontowa przyjęta do kalkulacji odzwierciedla 
średni ważony koszt kapitału WACC (ang. „Weighted Average Cost of Capital”) netto na poziomie 7,69% (w roku 2018: 7,69%). Założono 
utrzymanie stałej stopy przepływów pieniężnych po okresie prognozy.   

Najbardziej istotnymi czynnikami wpływającymi na szacunek wartości użytkowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne były: marża 
brutto, stopa dyskonta, prognoza wolumenów, założenia dotyczące udziału w rynku w okresie budżetowym oraz szacowana stopa wzrostu 
po okresie prognozy. 
 

W przekonaniu Grupy żadna racjonalna zmiana kluczowych parametrów określonych powyżej nie spowoduje utraty wartości firmy. 
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13.1.3 Pozostałe aktywa niematerialne segmentu produkcji i handlu 

  

Patenty, znaki 
towarowe, 

koncesje 
i licencje 

Pozostałe 
Aktywa 

niematerialne 
w realizacji 

Razem 

Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2019  212,7 31,8 12,6 257,1 
Zakup - 0,1 20,5 20,6 

Z rozliczenia aktywów niematerialnych w realizacji 24,2 1,1 (25,3) - 

Zbycie (6,2) (3,9) - (10,1) 

Pozostałe 0,6 0,5 0,3 1,4 

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2019 231,3 29,6 8,1 269,0 

Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2019 133,2 17,6 - 150,8 
Amortyzacja 11,6 1,1 - 12,7 

Zbycie (6,2) (3,9) - (10,1) 

Pozostałe 0,6 0,6 - 1,2 

Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2019 139,2 15,4 - 154,6 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2019 - - - - 
Utworzenie - - - - 

Wykorzystanie/Rozwiązanie - - - - 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2019 - - - - 

Wartość księgowa netto 31 grudnia 2019 92,1 14,2 8,1 114,4 
      
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2018 206,9 37,4 10,4 254,7 
Zakup - 0,3 8,9 9,2 

Z rozliczenia aktywów niematerialnych w realizacji 6,1 0,8 (6,9) - 

Pozostałe (0,3) (6,7) 0,2 (6,8) 

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2018  212,7 31,8 12,6 257,1 

Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2018 120,8 16,3 - 137,1 
Amortyzacja 12,6 1,3 - 13,9 

Pozostałe (0,2) - - (0,2) 

Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2018 133,2 17,6 - 150,8 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2018 - - - - 
Utworzenie - - - - 

Wykorzystanie/Rozwiązanie - - - - 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2018 - - - - 

Wartość księgowa netto 31 grudnia 2018 79,5 14,2 12,6 106,3 

 
Aktywa niematerialne segmentu produkcji i handlu obejmują licencje dotyczące procesów technologicznych, w tym licencje na korzystanie 
z rozwiązań technologicznych używanych w rafinerii, koncesje na wytwarzanie, magazynowanie oraz obrót paliwami, licencje na programy 
komputerowe, patenty, znaki towarowe oraz nabyte prawa do emisji dwutlenku węgla CO2. 

 

13.2 Aktywa trwałe segmentu wydobywczego 

  Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

    

Aktywa związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy 
naftowej i gazu ziemnego 

13.2.1                             327,5                                 313,4     

Rzeczowe aktywa trwałe                                64,3                                   62,0     

Aktywa niematerialne                              263,2                                 251,4     

    

Aktywa produkcyjne związane z wydobyciem zasobów ropy 
naftowej i gazu ziemnego 

13.2.2                          3.283,6                              2.731,3     

Rzeczowe aktywa trwałe                           3.218,7                              2.646,3     

Aktywa niematerialne                                64,9                                   85,0     

    

Pozostałe aktywa trwałe segmentu wydobywczego 13.2.3                             351,8                                 337,3     

Rzeczowe aktywa trwałe                             349,4                                 335,7     

Aktywa niematerialne                                 2,4                                    1,6         

Razem aktywa trwałe segmentu wydobywczego                           3.962,9                              3.382,0     

w tym:      

Rzeczowe aktywa trwałe                           3.632,4                              3.044,0     

Aktywa niematerialne                              330,5                                 338,0     
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13.2.1 Aktywa związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 

   

Rzeczowe aktywa trwałe 
związane 

z poszukiwaniem i oceną 
zasobów ropy naftowej 

i gazu ziemnego 

Aktywa niematerialne związane z poszukiwaniem 
i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Razem 

  Nota Polska   Polska Norwegia   Litwa 

Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2019  173,9   13,7 265,2   10,3 463,1 

Zakup  2,3   0,4 57,7   - 60,4 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych  -   - (0,5)   (0,1) (0,6) 

Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji 9.4 -   - (41,2) (1) - (41,2) 

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2019  176,2   14,1 281,2   10,2 481,7 

Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2019  -   10,3 -   - 10,3 
Amortyzacja  -   0,8 -   - 0,8 

Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2019  -   11,1 -   - 11,1 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2019  111,9   - 17,2   10,3 139,4 
Utworzenie 9.3 -   - 3,8   - 3,8 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych  -   - -   (0,1) (0,1) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2019  111,9   - 21,0   10,2 143,1 

Wartość księgowa netto 31 grudnia 2019  64,3   3,0 260,2   - 327,5 

         
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2018  187,8   13,7 217,3   10,0 428,8 

Zakup  10,2   - 30,9   - 41,1 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych  -   - 3,3   0,3 3,6 

Przeklasyfikowanie aktywów niematerialnych  -   - 13,7   - 13,7 

Spisanie nakładów związanych z zaniechaniem inwestycji  (24,1) (2) - -   - (24,1) 

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2018  173,9   13,7 265,2   10,3 463,1 

Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2018  -   9,4 -   - 9,4 

Amortyzacja  -   0,9 -   - 0,9 

Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2018  -   10,3 -   - 10,3 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2018  135,6   - 16,9   10,0 162,5 

Utworzenie 9.3 0,4   - -   - 0,4 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych  -   - 0,3   0,3 0,6 

Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji  (24,1) (2) - -   - (24,1) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2018  111,9   - 17,2   10,3 139,4 

Wartość księgowa netto 31 grudnia 2018  62,0   3,4 248,0   - 313,4 

(1) Dotyczy spisania kosztów wykonania odwiertów na licencjach PL910,  PL871, PL866. 

(2) Nakłady związane z poszukiwaniem i oceną zasobów obszaru Kamień Pomorski (bez wpływu na wynik). 
 

Grupa zalicza rzeczowe aktywa trwałe do aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych do czasu, gdy uzyska pewność technicznej wykonalności i ekonomicznej zasadności wydobywania odkrytych 
zasobów. 
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13.2.2 Aktywa produkcyjne związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 

   Aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów 
ropy naftowej i gazu ziemnego 

Aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 
Razem 

  Nota Polska Norwegia   Razem Polska   Norwegia   Litwa   Razem 

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2018  - 1.996,8   1.996,8 1.982,4   1.458,8   645,0   4.086,2 6.083,0 

Wpływ zmiany polityki rachunkowości  - -   - 1,0   -   1,2   2,2 2,2 

Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2019  - 1.996,8   1.996,8 1.983,4   1.458,8   646,2   4.088,4 6.085,2 

Zakup  - 325,5   325,5 186,2   34,3   -   220,5 546,0 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

 - (2,2)   (2,2) -   (6,0)   (6,4)   (12,4) (14,6) 

Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej 
i gazu ziemnego 

 - 12,0   12,0 32,5   30,5   1,1   64,1 76,1 

Przeklasyfikowanie aktywów związanych 
z zagospodarowaniem ropy naftowej i gazu 
ziemnego na aktywa związane z ich wydobyciem 

 - (367,2)   (367,2) -   367,2   -   367,2 - 

Koszty finansowania zewnętrznego  - -   - 12,0   -   -   12,0 12,0 

Leasing 13.3 - -   (0,3)  -  0,4  0,1 0,1 

Pozostałe  - -   - -   -   2,2   2,2 2,2 

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2019  - 1.964,9   1.964,9 2.213,8   1.884,8   643,5   4.742,1 6.707,0 

Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2019  - -   - 535,8   1.063,3   315,7   1.914,8 1.914,8 

Amortyzacja  - -   - 38,2   122,0   13,0   173,2 173,2 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

 - -   - -   (2,3)   (3,1)   (5,4) (5,4) 

Pozostałe  - -   - -   -   (0,3)   (0,3) (0,3) 

Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2019  - -   - 574,0   1.183,0   325,3   2.082,3 2.082,3 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości 1 stycznia 2019 

 - 1.124,3   1.124,3 0,5   83,1   229,0   312,6 1.436,9 

Utworzenie 9.3 - -   - 3,2 (2) -   8,9 (3)  12,1 12,1 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

 - 0,4   0,4 -   (0,8)   (2,1)   (2,9) (2,5) 

Przeklasyfikowanie aktywów związanych 
z zagospodarowaniem ropy naftowej i gazu 
ziemnego na aktywa związane z ich wydobyciem 

 - (62,5)   (62,5) -   62,5   -   62,5 - 

Wykorzystanie/Rozwiązanie 9.3 - (105,4) (1) (105,4) -   -   -   - (105,4) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości 31 grudnia 2019 

 - 956,8   956,8 3,7   144,8   235,8   384,3 1.341,1 

Wartość księgowa netto 31 grudnia 2019  - 1.008,1   1.008,1 1.636,1   557,0   82,4   2.275,5 3.283,6 

(1) Złoże YME 
(2) Złoże B-8 
(3) Złoża: Vėžaičiai, Girkaliai 
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   Aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów ropy 
naftowej i gazu ziemnego 

Aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 
Razem 

  Nota Polska Norwegia   Razem Polska   Norwegia   Litwa   Razem 

Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2018  - 1.650,5   1.650,5 1.823,9   1.407,4   626,4   3.857,7 5.508,2 

Zakup  - 320,5   320,5 128,3   21,7   0,1   150,1 470,6 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

 - 25,8   25,8 -   28,0   19,4   47,4 73,2 

Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy 
naftowej i gazu ziemnego 

 - -   - 22,0   1,7   1,3   25,0 25,0 

Przeklasyfikowanie aktywów rafineryjnych 
i pozostałych 

 - -   - -   -   (1,5)   (1,5) (1,5) 

Koszty finansowania zewnętrznego  - -   - 8,6   -   -   8,6 8,6 

Pozostałe  - -   - (0,4)   -   (0,7)   (1,1) (1,1) 

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2018  - 1.996,8   1.996,8 1.982,4   1.458,8   645,0   4.086,2 6.083,0 

Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2018  - -   - 499,5   912,9   294,1   1.706,5 1.706,5 
Amortyzacja  - -   - 36,3   135,1   13,0   184,4 184,4 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

 - -   - -   15,3   9,3   24,6 24,6 

Pozostałe  - -   - -   -   (0,7)   (0,7) (0,7) 

Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2018  - -   - 535,8   1.063,3   315,7   1.914,8 1.914,8 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości 1 stycznia 2018 

 - 1.436,2   1.436,2 -   34,9   227,2   262,1 1.698,3 

Utworzenie 9.3 - -   - 0,5   48,7 (2) 18,5 (3) 67,7 67,7 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

 - 37,6   37,6 -   (0,5)   6,8   6,3 43,9 

Wykorzystanie/Rozwiązanie 9.3 - (349,5) (1) (349,5) -   -   (23,5) (4) (23,5) (373,0) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości 31 grudnia 2018 

 - 1.124,3   1.124,3 0,5   83,1   229,0   312,6 1.436,9 

Wartość księgowa netto 31 grudnia 2018  - 872,5   872,5 1.446,1   312,4   100,3   1.858,8 2.731,3 

(1) Złoże YME 
(2) Aktywa Heimdal 
(3) Złoże Vėžaičiai  
(4) Złoża: Girkalai, Nausodis 
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Informacja na temat testów na utratę wartości aktywów złoża B-8 na Morzu Bałtyckim 
 

Na dzień 31 grudnia 2019, jak również na dzień 31 grudnia 2018 roku, Grupa przeprowadziła testy  na utratę wartości aktywów związanych 
ze złożem B8. 
 

Główne założenia przyjęte do ustalenia wartości odzyskiwalnej testowanych aktywów były następujące: 

 okres prognozy przepływów pieniężnych odpowiada okresowi planowanej eksploatacji,  

 stopa dyskonta odpowiada średnioważonemu kosztowi kapitału i skalkulowana została na poziomie 7,58% (2018: 8,51%) 
po uwzględnieniu opodatkowania krańcową stopą opodatkowania 19%,  

 wolumeny produkcji zgodne z aktualnymi prognozami z uwzględnieniem bieżącej informacji geologicznej, 

 wolumeny sprzedaży, poziom nakładów inwestycyjnych, poziom kosztów operacyjnych oraz kosztów likwidacji złoża zgodnie 
z aktualnymi prognozami dotyczącymi złoża B-8. 
 

Na potrzeby szacunków testu na dzień 31 grudnia 2019 roku przyjęto następujące założenia cenowe:  
- dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy, ang. barrel of oil equivalent):  

 na lata 2020 – 2023 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,  

 od roku 2024 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony 
z rokiem 2023 skorygowany o indeks inflacji. 

 

Na potrzeby szacunków testu na dzień 31 grudnia 2018 roku założenia były następujące: 
- dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy, ang. barrel of oil equivalent): 

 na lata 2019 – 2022 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,  

 od roku 2023 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony 
z rokiem 2022 skorygowany o indeks inflacji.  

 

Po przeprowadzeniu analiz i konsultacji, uwzględniających szereg możliwych wariantów, Grupa LOTOS Petrobaltic przyjęła do realizacji 
finalny sposób zagospodarowania złoża B-8, który daje optymalne parametry ekonomiczne. Obecnie spółka celowa B8 Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. jest na etapie pozyskiwania zgód korporacyjnych Grupy LOTOS dla przyjętej koncepcji. 
Zarząd Grupy LOTOS zapoznał się z powyżej opisanym wariantem i potwierdza taki kierunek jego realizacji, jak i uznaje, iż wariant ten 
będzie wymagał dodatkowych nakładów inwestycyjnych w kwocie do ok. 523 mln zł. Grupa ma możliwości finansowania projektu o takiej 
skali. 

 

W efekcie przeprowadzonych testów, z uwzględnieniem powyższych założeń, nie stwierdzono konieczności rozpoznania odpisu 
aktualizującego aktywów związanych ze złożem B-8, który miałby obniżyć ich wartość. 
 

W związku z dużą zmiennością rynku, w szczególności cen ropy naftowej, istnieje możliwość wystąpienia racjonalnie uzasadnionych 
zmian przyjętych założeń, które mogą spowodować konieczność aktualizacji wartości bilansowej aktywów związanych z tym złożem. 
Z uwagi na powyższe Grupa wskazuje na szereg niepewności co do wysokości realizacji aktywów dotyczących między innymi: 

 wahań rynkowych cen ropy naftowej, 

 przyjętych szacunków nakładów inwestycyjnych dotyczących umów niezakontraktowanych, 

 wartości zobowiązań rekultywacyjnych, 

 zmienności kursów walut PLN/USD, 

 stóp dyskontowych. 

 

W celu określenia wpływu kluczowych czynników na wyniki testów, przeprowadzono analizę wrażliwości przy następujących założeniach: 
cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/-15%, wolumen produkcji +/-15%, kurs USD/PLN +/-15%, stopa dyskonta +/-0,5 p.p. 

 

Poniżej przedstawiono szacowany poziom utworzenia odpisów aktualizujących przy zmianie kluczowych założeń: 
 

Czynnik Zmiana 
Szacowany poziom utworzenia odpisów 

w mln zł 

cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% -  -172,1 

wolumen produkcji +/- 15% -  -201,4  

kurs USD/PLN +/- 15% -  -194,6 

stopa dyskonta +/- 0,5 p.p. - - 

 
Informacja na temat realizacji projektu zagospodarowania złoża YME w Norwegii 
 
W związku ze znaczącymi opóźnieniami w realizacji projektu YME, przekroczeniem zakładanych nakładów inwestycyjnych i wadliwością 
platformy MOPU (ang. Mobile Offshore Production Unit) przeznaczonej do eksploatacji złoża, Grupa dokonywała w poprzednich latach 
odpisów aktualizujących wartość aktywów YME aż do pełnego odpisania całości nakładów inwestycyjnych związanych z tym projektem 
w 2014 roku. 
 
Dnia 22 sierpnia 2016 roku partnerzy YME zakończyli operacje usuwania wadliwej platformy MOPU ze złoża, na które partnerzy 
konsorcjum (Grupa posiada 20% udział w projekcie) pozyskali środki finansowe w ramach porozumienia zawartego z dostawcą platformy. 
 
W ramach projektu zagospodarowania złoża YME, partnerzy koncesji w dniu 27 października 2017 roku zatwierdzili Plan 
Zagospodarowania Złoża (ang. Plan for Development and Operation). W dniu 19 grudnia 2017 roku Repsol Norge AS w imieniu partnerów 
na złożu YME złożył Plan Zagospodarowania Złoża do Ministerstwa Ropy i Energii Norwegii do zatwierdzenia. W listopadzie 2017 roku 
Repsol Norge AS działając jako operator koncesji i zagospodarowania złoża YME, zawarł umowę z firmą Maersk Drilling na dostawę 
platformy produkcyjno-wiertniczej „Mærsk Inspirer” do wykorzystania jako centrum produkcyjne na złożu YME. Planowana produkcja 
komercyjna węglowodorów z tego złoża planowana jest przez operatora w 2020 roku.  
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Na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak również na dzień 31 grudnia 2018 roku, Grupa przeprowadziła test na utratę wartości będącego w 
fazie zagospodarowania złoża YME. Test przeprowadzono z wykorzystaniem tych samych założeń, jak dla aktywów produkcyjnych 
związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, przyjmując iż: 

 okres prognozy przepływów pieniężnych odpowiada okresowi planowanej eksploatacji,  

 stopa dyskonta odpowiada średnioważonemu kosztowi kapitału i skalkulowana została na poziomie 6,19% (2018: 7,02%) 
po uwzględnieniu opodatkowania krańcową stopą opodatkowania 78% (obowiązującą w Norwegii),  

 wolumeny produkcji i sprzedaży, poziom nakładów inwestycyjnych, poziom kosztów operacyjnych oraz kosztów likwidacji złoża 
zgodnie z prognozami operatora. 
 

Na potrzeby szacunków testu na dzień 31 grudnia 2019 roku założenia cenowe były następujące: 

- dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy): 

 na lata 2020 – 2023 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,  

 od roku 2024 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom 
zbliżony z rokiem 2023 skorygowany o indeks inflacji. 

 

Natomiast na potrzeby szacunków dla testów przeprowadzanych na dzień 31 grudnia 2018 roku założenia były następujące: 

- dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy): 

 na lata 2019 – 2022 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,  

 od roku 2023 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom 
zbliżony z rokiem 2022 skorygowany o indeks inflacji. 

W związku z występującymi w fazie zagospodarowania złoża ryzykami takimi jak ryzyko geologiczne, ryzyko techniczne, ryzyko 
harmonogramowe czy też ryzyko operacyjne, Grupa zgodnie z wytycznymi MSR 36 „Utrata wartości aktywów” zastosowała 
ostrożnościowe podejście do kalkulacji wartości odzyskiwalnej projektu YME. Zidentyfikowane na tym etapie projektu ryzyka zostały ujęte 
w postaci przesunięcia daty „first oil” na dzień 1 stycznia 2021 roku. Dodatkowo założono wzrost planowanych na 2020 roku wydatków 
inwestycyjnych o 30%. 
 

Przeprowadzona weryfikacja wartości odzyskiwalnej na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wykazała konieczności dokonania odpisu 
aktualizującego wartość złoża YME. W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości Grupa rozpoznała natomiast odwrócenie 
dokonanych w latach ubiegłych odpisów aktualizujących w wysokości 105,4 mln zł.  
 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa dokonała odwrócenia odpisów aktualizujących w wysokości 349,5 mln zł. 
 

W związku z dużą zmiennością rynku, w szczególności cen ropy naftowej i gazu ziemnego, istnieje możliwość wystąpienia racjonalnie 
uzasadnionych zmian przyjętych założeń, które mogą spowodować konieczność aktualizacji wartości bilansowej aktywów złoża YME. 
W celu określenia wpływu kluczowych czynników na wyniki testu przeprowadzono analizę wrażliwości przy następujących 
założeniach: cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15%, wolumen produkcji +/- 15%, kurs USD/NOK +/- 15% oraz stopy dyskonta 
+/- 0,5 p.p. 
 

Poniżej przedstawiono szacowany poziom utworzenia (-) i odwrócenia (+) odpisów aktualizujących przy zmianie kluczowych założeń: 
 

Czynnik Zmiana 
Szacowany poziom utworzenia i odwrócenia odpisów 

w mln zł 

cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% 408,2  -170,1 

wolumen produkcji +/- 15% 398,8  -160,5  

kurs USD/NOK +/- 15% 398,8  -160,5 

stopa dyskonta +/- 0,5 p.p. 76,1 165,1 

 
Informacja na temat testów na utratę wartości aktywów produkcyjnych morskiej kopalni gazu ziemnego i kondensatu Heimdal 
oraz aktywów pola gazowego Sleipner oraz złoża Utgard w Norwegii  
 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak również na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa, przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów 
wydobywczych dla poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne ze złóż produkcyjnych obszaru Heimdal (Atla, Vale, 
Skirne, Heimdal) oraz obszaru Sleipner i Utgard. Przeprowadzone testy nie wykazały konieczności rozpoznania odpisów aktualizujących 
wartości tych aktywów. 
 

Norweskie aktywa produkcyjne testowano ustalając ich wartość odzyskiwalną na poziomie wartości użytkowej oszacowanej metodą 
zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. 
 

Główne założenia przyjęte do ustalenia wartości odzyskiwanej były następujące: 

 okres prognozy przepływów pieniężnych odpowiada okresowi planowanej eksploatacji,  

 stopa dyskonta odpowiada średnioważonemu kosztowi kapitału i skalkulowana została na poziomie 6,19% (2018: 7,02%) 
po uwzględnieniu opodatkowania krańcową stopą opodatkowania 78% (obowiązującą w Norwegii),  

 wolumeny produkcji i sprzedaży, poziom nakładów inwestycyjnych, poziom kosztów operacyjnych oraz kosztów likwidacji złoża 
zgodnie z prognozami operatorów danego złoża. 
 

Na potrzeby testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2019 roku przyjęto następujące założenia cenowe:  
- dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy): 

 na lata 2020 – 2023 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,  

 od roku 2024 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom 
zbliżony z rokiem 2023 skorygowany o indeks inflacji;  

- dla gazu ziemnego w USD/boe (za baryłkę ekwiwalentu ropy): 

 na lata 2020 – 2023 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy, a od roku 
2024 przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2023 skorygowany 
o indeks inflacji.  
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Natomiast na potrzeby szacunków dla testów przeprowadzanych na dzień 31 grudnia 2018 roku założenia były następujące: 
- dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy): 

 na lata 2019 – 2022 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,  

 od roku 2023 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom 
zbliżony z rokiem 2022 skorygowany o indeks inflacji; 

 

- dla gazu ziemnego w USD/boe (za baryłkę ekwiwalentu ropy): 

 na lata 2019 – 2022 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy, a od roku 2023 przy 
założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2022 skorygowany o indeks 
inflacji. 
 

W związku z dużą zmiennością rynku, w szczególności cen ropy naftowej i gazu ziemnego, istnieje możliwość wystąpienia racjonalnie 
uzasadnionych zmian przyjętych założeń i zmiany te mogą spowodować konieczność aktualizacji wartości bilansowej aktywów 
LOTOS E&P Norge. 
 

W celu określenia wpływu kluczowych czynników na wyniki testów przeprowadzono analizę wrażliwości przy następujących założeniach: 
cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15%, wolumen produkcji +/- 15%, kurs USD/NOK +/- 15% oraz stopa dyskonta +/- 0,5 p.p. 
 

Poniżej przedstawiono szacowany poziom utworzenia (-) i odwrócenia (+) odpisów aktualizujących testowane aktywa obszaru Heimdal 
i Sleipner oraz złoża Utgard przy zmianie kluczowych założeń: 
 

Czynnik Zmiana 
Szacowany poziom utworzenia i odwrócenia odpisów 

w mln zł 

cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% 61,1 - 41,5 

wolumen produkcji +/- 15% 56,9 - 37,3 

kurs USD/NOK +/- 15% 60,3 - 40,7 

stopa dyskonta +/- 0,5 p.p. -  12,8 

 
 
Informacja na temat testów na utratę wartości lądowych kopalń węglowodorów na Litwie 
 

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości złóż i infrastruktury wydobywczej na Litwie, na dzień 31 grudnia 2019 roku 
dokonano odpisu aktualizującego wartość nakładów związanych z koncesją Vezaiciai oraz koncesją Girkaliai w łącznej wysokości 
8,9 mln zł. 
 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku dokonano odpisu aktualizującego wartość nakładów związanych z koncesją Vezaiciai w wysokości 
18,5 mln zł. Ponadto dokonano odwrócenia odpisów aktualizujących z lat ubiegłych aktywów produkcyjnych związanych ze złożem 
Girkaliai w wysokości 10,2 mln zł oraz ze złożem Nausodis w wysokości 13,3 mln zł (patrz nota 9.3).  
 

Grupa ustala wartość odzyskiwalną testowanych aktywów na poziomie ich wartości użytkowej oszacowanej metodą zdyskontowanych 
przyszłych przepływów pieniężnych. 
 

Główne założenia przyjęte do ustalenia wartości odzyskiwanej testowanych aktywów na Litwie były następujące: 

 okres prognozy przepływów pieniężnych odpowiada okresowi planowanej eksploatacji, 

 stopa dyskonta odpowiada średnioważonemu kosztowi kapitału i skalkulowana została na poziomie 6,41% (2018: 7,68%), 

 wolumeny produkcji zgodne z niezależnym raportem złożowym przygotowanym przez Miller & Lents z uwzględnieniem ostatniej 
aktualnej informacji geologicznej, 

 poziom nakładów inwestycyjnych odpowiada prognozowanej wielkości produkcji. 
 

Na potrzeby szacunków wykonanych w 2019 roku przyjęto następujące założenia cen ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy): 

 na lata 2020 – 2023 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy, 

 od roku 2024 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom 
zbliżony z rokiem 2023 skorygowany o indeks inflacji. 

 

Założenia cen ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy) na potrzeby szacunków na dzień 31 grudnia 2018 roku były następujące: 

 na lata 2019 – 2022 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy, 

 od roku 2023 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom 
zbliżony z rokiem 2022 skorygowany o indeks inflacji. 
 

W związku z dużą zmiennością rynku, w szczególności cen ropy naftowej, istnieje możliwość wystąpienia racjonalnie uzasadnionych 
zmian przyjętych założeń i zmiany te mogą spowodować konieczność aktualizacji wartości bilansowej aktywów. 
 

W celu określenia wpływu kluczowych czynników na wyniki testów przeprowadzono analizę wrażliwości przy następujących założeniach: 
cena ropy naftowej +/- 15%, wolumen produkcji +/- 15%, kurs USD/EUR +/- 15%, stopa dyskonta +/- 0,5 p.p. 
 

Poniżej przedstawiono szacowany poziom utworzenia (-) i odwrócenia (+) odpisów aktualizujących wartość ww. aktywów litewskich przy 
zmianie kluczowych założeń: 
 

Czynnik Zmiana 
Szacowany poziom utworzenia i odwrócenia odpisów 

w mln zł 

cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% 14,2 -35,3 

wolumen produkcji +/- 15% 8,2 -31,8 

kurs USD/EUR +/- 15% 12,5 -35,3 

stopa dyskonta +/- 0,5 p.p. -9,5 -7,7 

 

Aktywa na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego 

Grupa w ramach aktywów produkcyjnych związanych z wydobyciem i zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 
wykazuje aktywa na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego amortyzowanych metodą naturalną. Aktywa 
te ujmowane są równolegle z tworzeniem i aktualizacją rezerw na likwidację kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego. 
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Aktywa związane  

z zagospodarowaniem zasobów 
ropy naftowej i gazu ziemnego 

Aktywa związane z wydobyciem zasobów 
ropy naftowej i gazu ziemnego 

Razem 

  Norwegia Polska   Norwegia   Litwa Razem   

Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2019 119,9 136,0  697,1  3,0 836,1 956,0 
Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego 12,0 32,5   30,5   1,1 64,1 76,1 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (0,3) -   (0,9)   - (0,9) (1,2) 

Pozostałe - 0,1  -  - 0,1 0,1 

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2019 131,6 168,6   726,7   4,1 899,4 1.031,0 

Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2019 - 82,8  507,7  1,5 592,0 592,0 
Amortyzacja - 2,9   31,5   0,5 34,9 34,9 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - -   (0,7)   0,1 (0,6) (0,6) 

Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2019 - 85,7   538,5   2,1 626,3 626,3 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2019  119,9 -  65,4  - 65,4 185,3 

Utworzenie - -   -   - - - 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (0,1) -   (0,1)   - (0,1) (0,2) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2019 119,8 -   65,3   - 65,3 185,1 

Wartość księgowa netto 31 grudnia 2019 11,8 82,9   122,9   2,0 207,8 219,6 
          

Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2018 117,5 114,0   681,6   1,6 797,2 914,7 

Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego - 22,0   1,7   1,3 25,0 25,0 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 2,4 -   13,8   0,1 13,9 16,3 

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2018 119,9 136,0   697,1   3,0 836,1 956,0 

Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2018 - 81,3  446,8  1,5 529,6 529,6 
Amortyzacja - 1,5   53,1   - 54,6 54,6 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - -   7,8   - 7,8 7,8 

Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2018 - 82,8   507,7   1,5 592,0 592,0 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2018 117,5 -  28,9  - 28,9 146,4 
Utworzenie - -   36,8 (1) - 36,8 36,8 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 2,4 -   (0,3)   - (0,3) 2,1 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2018 119,9 -   65,4   - 65,4 185,3 

Wartość księgowa netto 31 grudnia 2018 - 53,2   124,0   1,5 178,7 178,7 

(1)  Aktywa Heimdal. 
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13.2.3 Pozostałe aktywa trwałe segmentu wydobywczego 

   Nota 
Grunty 

Budynki, 
budowle 

Urządzenia 
techniczne i maszyny 

Środki transportu, 
pozostałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w toku budowy 

Aktywa 
niematerialne 

Razem 

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2018  11,4 53,2 73,0 533,5 20,5 14,0 705,6 
Wpływ zmiany polityki rachunkowości  2,9 6,4 - 56,1 - - 65,4 

Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2019   14,3 59,6 73,0 589,6 20,5 14,0 771,0 
Zakup  - - 0,5 0,1 9,3 1,2 11,1 

Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy  - - 0,5 5,7 (6,2) - - 

Leasing 13.3 - - - 5,1 - - 5,1 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych  - - 0,2 2,4 0,1 - 2,7 

Zbycie  - - (0,1) (0,5) - - (0,6) 

Pozostałe  - 0,1 - - - - 0,1 

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2019  14,3 59,7 74,1 602,4 23,7 15,2 789,4 

Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2019  4,7 23,6 39,3 285,7 - 12,4 365,7 
Amortyzacja  0,4 3,0 3,3 55,9 - 0,4 63,0 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych  - - 0,1 1,0 - - 1,1 

Zbycie  - - (0,1) (0,5) - - (0,6) 

Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2019  5,1 26,6 42,6 342,1 - 12,8 429,2 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2019  - - 0,6 2,0 - - 2,6 
Utworzenie 9.3 - - - 5,9 - - 5,9 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych  - - - (0,1) - - (0,1) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2019  - - 0,6 7,8 - - 8,4 

Wartość księgowa netto 31 grudnia 2019  9,2 33,1 30,9 252,5 23,7 2,4 351,8 

        
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2018  11,4 53,1 68,7 499,4 13,6 37,8 684,0 

Zakup - - 0,7 0,1 39,4 0,1 40,3 

Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy - 0,1 8,9 23,4 (32,5) - (0,1) 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - 1,2 11,1 0,2 1,2 13,7 

Przeklasyfikowanie na aktywa związane z poszukiwaniem i oceną 
zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 

- - - - - (25,0) (25,0) 

Zbycie - - (6,5) (0,5) - (0,1) (7,1) 

Pozostałe - - - - (0,2) - (0,2) 

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2018  11,4 53,2 73,0 533,5 20,5 14,0 705,6 

Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2018 4,5 21,8 40,6 242,8 - 23,1 332,8 

Amortyzacja 0,2 1,8 3,2 34,5 - 0,2 39,9 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - 0,6 8,9 - 0,5 10,0 

Przeklasyfikowanie aktywów rafineryjnych i pozostałych na aktywa 
związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 

- - - - - (11,3) (11,3) 

Zbycie - - (5,1) (0,5) - (0,1) (5,7) 

Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2018  4,7 23,6 39,3 285,7 - 12,4 365,7 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2018 - - 0,6 1,9 - - 2,5 
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - 0,1 - - 0,1 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2018 - - 0,6 2,0 - - 2,6 

Wartość księgowa netto 31 grudnia 2018  6,7 29,6 33,1 245,8 20,5 1,6 337,3 

  
Do pozostałych rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych segmentu wydobywczego należą między innymi statki oraz wielozadaniowa mobilna platforma wiertnicza. 
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13.3 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania  

Segment produkcji i handlu Grunty 
Budynki, 
budowle 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki transportu, 
pozostałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w toku 

budowy 
Razem   

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2018 - - - 355,5 - 355,5   
Wpływ zmiany polityki rachunkowości 621,7 144,4 0,1 257,8 - 1.024,0   

Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2019 621,7 144,4 0,1 613,3 - 1.379,5   

Nowe umowy leasingu 21,5 - - 177,3 - 198,8   

Przeklasyfikowanie na aktywa z tytułu prawa do użytkowania 195,1 - - 9,1 - 204,2   

Przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu - - - (36,0) - (36,0)   

Wykup składnika aktywów - przeniesienie do rzeczowych aktywów trwałych - - - (38,2) - (38,2)   

Modyfikacje umów leasingowych 10,6 1,6 - (12,4) - (0,2)   

Utworzenie aktywa z tytułu likwidacji 3,1 0,4 - - - 3,5   

Nierozliczone opłaty wstępne - - - - 13,3 13,3   

Rozliczone opłaty wstępne - - - 12,9 (12,9) -   

Pozostałe - - - 3,8 - 3,8   

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2019 852,0 146,4 0,1 729,8 0,4 1.728,7   

Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2019 - - - 151,5 - 151,5   

Amortyzacja 35,1 17,9 - 127,3 - 180,3   

Przeklasyfikowanie na aktywa z tytułu prawa do użytkowania 2,9 - - 4,5 - 7,4   

Przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu - - - (9,3) - (9,3)   

Wykup składnika aktywów - przeniesienie do rzeczowych aktywów trwałych - - - (12,2) - (12,2)   

Modyfikacje umów leasingowych - - - (3,8) - (3,8)   

Pozostałe - - - (3,8) - (3,8)   

Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2019 38,0 17,9 - 254,2 - 310,1   

Odpisy z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2019 - - - - - -   

Przeklasyfikowanie na aktywa z tytułu prawa do użytkowania 0,2 - - - - 0,2   

Utworzenie 18,3 2,9 - - - 21,2 (1) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2019 18,5 2,9 - - - 21,4   
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2019 795,5 125,6 0,1 475,6 0,4 1.397,2   

  

(1) Odpis z tytułu utraty wartości sieci stacji paliw (patrz nota 9.3).  
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Segment wydobywczy 

Aktywa związane 
z wydobyciem 
zasobów ropy 

naftowej i gazu 
ziemnego 

Pozostałe aktywa trwałe  

Grunty 
Budynki, 
budowle 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu, 

pozostałe 
Razem 

Razem 

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2018 - - - 0,9 - 0,9 0,9 

Wpływ zmiany polityki rachunkowości 2,2 2,9 6,4 - 56,1 65,4 67,6 

Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2019 2,2 2,9 6,4 0,9 56,1 66,3 68,5 

Nowe umowy leasingu - - - - 5,1 5,1 5,1 

Przeklasyfikowanie na aktywa z tytułu prawa do użytkowania - 9,8 - - - 9,8 9,8 

Modyfikacje umów leasingowych 0,1 - - - - - 0,1 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - - 0,7 0,7 0,7 

Pozostałe - - 0,1 - - 0,1 0,1 

Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2019 2,3 12,7 6,5 0,9 61,9 82,0 84,3 

Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2019 - - - 0,3 - 0,3 0,3 

Amortyzacja 0,3 0,4 1,2 0,2 21,8 23,6 23,9 

Przeklasyfikowanie na aktywa z tytułu prawa do użytkowania - 4,2 - - - 4,2 4,2 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - - (0,3) (0,3) (0,3) 

Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2019 0,3 4,6 1,2 0,5 21,5 27,8 28,1 

Odpisy z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2019 - - - - - - - 

Utworzenie 0,4 - - - - - 0,4 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2019 0,4 - - - - - 0,4 

Wartość księgowa netto 31 grudnia 2019 1,6 8,1 5,3 0,4 40,4 54,2 55,8 
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Koszty z tytułu umów leasingu ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów   2019 

Amortyzacja Koszty według rodzaju 203,4 

Leasing krótkoterminowy Koszty według rodzaju: Usługi obce 57,1 

Leasing aktywów o niskiej wartości niebędących leasingiem krótkoterminowym Koszty według rodzaju: Usługi obce 0,3 

Zmienne opłaty leasingowe nieujęte w wycenie zobowiązań leasingowych Koszty według rodzaju: Usługi obce 13,0 

Odsetki z tytułu leasingu Koszty finansowe 79,7 

Razem    353,5 

  
Alokacja amortyzacji 2019 

Koszt własny sprzedaży 151,6 

Koszty sprzedaży 48,0 

Koszty ogólnego zarządu 3,8 

Razem 203,4 

  
 

13.4 Pozostałe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych 

Alokacja amortyzacji 2019 2018 

Koszt własny sprzedaży 758,8 611,2 

Koszty sprzedaży 117,6 73,2 

Koszty ogólnego zarządu 33,1 28,5 

Zmiana stanu produktów oraz korekta kosztu własnego (0,2) 9,8 

Razem 909,3 722,7 
  
W roku 2019 w wartości rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy oraz aktywów niematerialnych w realizacji Grupa aktywowała kwotę 
83,4 mln zł kosztów finansowych (w roku 2018: 84,6 mln zł). Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość aktywowanych kosztów finansowania 
rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy, aktywów niematerialnych w realizacji oraz aktywów produkcyjnych związanych z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego wynosiła 76,2 mln zł (31 grudnia 2018: 140,8 mln zł). 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 
Grupy wynosiła 5.237,1 mln zł (31 grudnia 2018: 8.611,0 mln zł). W związku ze spłatą kredytów na finansowanie Programu 10+ zostały wykreślone 
wszystkie hipoteki i zastawy na rzeczowych aktywach trwałych, ustanowione jako zabezpieczenie tych kredytów (patrz nota 22.1). 

 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej przyszłe zobowiązania umowne Grupy dotyczące zakupów 
rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych wynosiły ogółem 103,7 mln zł (31 grudnia 2018: 383,4 mln zł).  Na dzień 31 grudnia 
2019 roku zakontraktowane nakłady związane były między innymi z Projektem EFRA, zagospodarowaniem złoża B-8, rozbudową sieci stacji paliw 
oraz projektem budowy nalewaka kolejowego. 
 

14. Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 

Grupa posiada udziały we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności, do których należą: 
 

 Umowa joint venture Grupy LOTOS S.A. z BP Europe SE na prowadzenie działalności w zakresie dostaw paliwa lotniczego 
przez spółkę LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. 

 Umowa współpracy spółek LOTOS Petrobaltic S.A. oraz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. w zakresie zagospodarowania 
i eksploatacji złóż gazokondensatowych B-4 i B-6 na Morzu Bałtyckim realizowana poprzez spółki celowe Baltic Gas spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz). 

 Wspólne przedsięwzięcie w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej ropy naftowej na terytorium Litwy realizowane 
w formie spółki UAB Minijos Nafta. 

 

  
Siedziba Przedmiot działalności 

Procentowy udział Grupy Wartość bilansowa udziałów 

we własności jednostek (w milionach złotych) 

  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Segment produkcji i handlu           

LOTOS - Air BP 
Polska Sp. z o.o. 

Gdańsk 
Handel paliwem lotniczym 
oraz usługi logistyczne 

50,00% 50,00% 27,6 25,0 

Segment wydobywczy           

Baltic Gas Sp. z o.o. Gdańsk 

Górnictwo ropy naftowej  
i gazu ziemnego 
(działalność usługowa 
wspomagająca 
eksploatację złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego)  

50,00% 50,00%                         -                            -    

Baltic Gas spółka  
z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
i wspólnicy sp.k. (1) 

Gdańsk 
Górnictwo ropy naftowej  
i gazu ziemnego 

45,71% 45,04% 114,6 92,2 

UAB Minijos Nafta 
Litwa, 

Gargżdai 
Poszukiwanie i wydobycie 
ropy naftowej 

50,00% 50,00%                         -                            -    

Razem         142,2 117,2 

(1)  Udział we własności jednostki ustalono na podstawie wartości wkładów wniesionych przez poszczególnych wspólników do sumy wszystkich wkładów 
na dzień 31 grudnia 2019 roku:  

 Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz) 0,001% (31 grudnia 2018: 0,001%), 

 LOTOS Upstream Sp. z o.o. (Komandytariusz) 45,707%  (31 grudnia 2018: LOTOS Petrobaltic S.A.: 44,049%), 

 CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. („CalEnergy”) (Komandytariusz) 54,292% (31 grudnia 2018: 54,951%). 
 

Procentowy udział Grupy we własności jednostki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k.  pośrednio współkontrolowanej 

wynosi 45,71 % (31 grudnia 2018: 45,04 %). 
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W 2019 roku spółki: CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. i LOTOS Upstream Sp. z o.o. wniosły umówione wcześniej wkłady pieniężne do jednostki Baltic 
Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k., odpowiednio w kwotach: 17,5 mln zł i 17,3 mln zł, co wpłynęło na zmianę procentowego 
udziału Grupy we własności tej jednostki. Wydatki z tytułu wniesionych wkładów pieniężnych przez spółkę LOTOS Upstream Sp. z o.o. Grupa wykazała 
w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji Wniesienie wkładów pieniężnych - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw 
własności. 

 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku saldo nierozliczonych zobowiązań spółki LOTOS Upstream Sp. z o.o. z tytułu wniesionych wkładów do jednostki Baltic Gas 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k. wynosiło 7,0 mln zł (31 grudnia 2018 roku: 1,7 mln zł). 
 

  Udział Grupy w wynikach netto jednostek 

  2019 2018 

Segment produkcji i handlu     

LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. 4,5 3,6 

Segment wydobywczy     

Baltic Gas Sp. z o.o. - - 

Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. (1) (0,3) (0,3) 

UAB Minijos Nafta - - 

Razem 4,2 3,3 

(1) W umowie spółki określono uczestniczenie wspólników w zyskach i stratach spółki Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k. w następujący sposób: 

 Baltic Gas Sp. z o.o. posiada 0,001% udziału w zyskach i 100% w stratach,  

 LOTOS Upstream Sp. z o.o. posiada 50,9995% udziału w zyskach 

 CalEnergy posiada  48,9995% udziału w zyskach. 

W związku z powyższym, w rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k jest podmiotem współkontrolowanym (wspólne 
przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności zgodnie z MSSF 11) przez Grupę. 

 

14.1 Skrócone informacje dotyczące wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
LOTOS - Air BP Polska 

Sp. z o.o. 
Baltic Gas Sp. z o.o.  

i wspólnicy sp.k. 
UAB Minijos Nafta 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Przychody ze sprzedaży 531,7 680,9 - - 24,3 30,4 

Koszt własny sprzedaży (480,2) (627,5) - (0,2) (20,5) (23,7) 

Zysk/(Strata) na sprzedaży 51,5 53,4 - (0,2) 3,8 6,7 
Koszty sprzedaży (34,2) (38,0) - - (0,1) (0,2) 

Koszty ogólnego zarządu (5,5) (4,8) (0,4) (0,2) (4,7) (6,7) 

Pozostałe przychody i koszty (netto) (0,1) 0,1 - - - - 

Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 11,7 10,7 (0,4) (0,4) (1,0) (0,2) 
Przychody i koszty finansowe (netto) (0,7) (1,7) - - 0,1 0,4 

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 11,0 9,0 (0,4) (0,4) (0,9) 0,2 

Podatek dochodowy (2,2) (1,7) - - - - 

Zysk/(Strata) netto 8,8 7,3 (0,4) (0,4) (0,9) 0,2 

Inne całkowite dochody/(straty) netto (0,1) - - - - - 

Całkowite dochody/(straty) ogółem 8,7 7,3 (0,4) (0,4) (0,9) 0,2 
Amortyzacja (2,9) (1,2) - (0,2) (3,3) (4,2) 

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 LOTOS – Air BP Polska 
Sp. z o.o.  

Baltic Gas Sp. z o.o.  
i wspólnicy sp.k. 

UAB Minijos Nafta 

Nota 
31 grudnia 

2019 
31 grudnia 

2018 
31 grudnia 

2019 
31 grudnia 

2018 
31 grudnia 

2019 
31 grudnia 

2018 
Aktywa trwałe  18,9   10,5 225,8 195,7 13,8 12,1 

Aktywa obrotowe, w tym:  81,9   63,5 19,2 9,8 13,5 19,9 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  21,6   6,9 16,7 8,3 6,5 10,0 

Aktywa razem  100,8   74,0 245,0 205,5 27,3 32,0 

Zobowiązania długoterminowe  8,9   3,2 - - 15,0 14,6 

Zobowiązania krótkoterminowe  49,8   33,9 9,1 3,8 6,2 6,7 

Zobowiązania razem  58,7   37,1 9,1 3,8 21,2 21,3 

Aktywa netto  42,1   36,9 235,9 201,7 6,1 10,7 

  50,00%  50,00% * * 50,00% 50,00% 

Udział w aktywach netto  21,1   18,5 114,6 92,2 3,0 5,3 

Wycena do wartości godziwej  6,7 (1) 6,7 - - (3,0) (5,3) 

Eliminacja transakcji wewnątrzgrupowych  (0,2)   (0,2) - - - - 

Udział we wspólnych przedsięwzięciach 14 27,6   25,0 114,6 92,2 - - 

* W rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k jest podmiotem współkontrolowanym przez Grupę (wspólne przedsięwzięcie 
wyceniane metodą praw własności zgodnie z MSSF 11, patrz nota 14, powyżej). 

 

(1) Kwota zysku z wyceny zachowanej inwestycji w poprzednio kontrolowanej przez Grupę jednostce do jej wartości godziwej na dzień utraty kontroli w wysokości 
6,7 mln zł. 

 
Informacje o transakcjach ze wspólnymi przedsięwzięciami, w których Grupa posiada udziały przedstawiono w nocie 30.1. 
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15. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe aktywa 

  Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Długoterminowe aktywa finansowe: 
 

148,4 515,3 

Należności z tytułu kaucji  24,3 16,6 

Należności z tytułu leasingu finansowego 15.2 7,1 9,1 

Fundusz likwidacji zakładu górniczego (1)  41,1 38,7 

Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 
umownych dotyczących przyszłej likwidacji aktywów (2) 

 38,9 430,6 

Depozyt zabezpieczający ICE Futures  17,1 - 

Depozyty zabezpieczające związane 
z działalnością koncesjonowaną i pozostałe 

 10,1 10,5 

Udziały  9,8 9,8 

Krótkoterminowe aktywa finansowe: 
 

2.638,0 2.075,8 

Należności z tytułu dostaw i usług  2.609,1 1.880,4 

- w tym od jednostek powiązanych 30.1 38,8 23,1 

Należności z tytułu kaucji   10,1 12,5 

Lokaty  - 33,9 

Środki pieniężne przeznaczone na prace związane 
z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME (3) 

 - 2,8 

Depozyty zabezpieczające związane z korzystaniem z systemu 
dystrybucji i przesyłu paliwa gazowego i pozostałe 

 1,8 14,4 

Należności z tytułu odszkodowań  0,4 116,0 

Należności z kart płatniczych (stacje paliw)  6,4 5,8 

Należności z tytułu leasingu finansowego 15.2 6,0 6,6 

Pozostałe należności  4,2 3,4 

Aktywa finansowe  2.786,4 2.591,1 

Długoterminowe aktywa niefinansowe:  9,7 10,5 

Ubezpieczenie majątkowe i inne  3,0 3,0 

Koszty finansowania zewnętrznego   4,4 5,2 

Zaliczki na bonusy  1,1 0,5 

Pozostałe  1,2 1,8 

Krótkoterminowe aktywa niefinansowe: 
 

305,2 262,2 

Należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)  104,4 110,3 

Pozostałe należności budżetowe inne niż podatek dochodowy  2,3 0,2 

Ubezpieczenia majątkowe i inne  6,2 21,5 

Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (4)  47,8 66,0 

Akcyza od przesunięć międzymagazynowych  60,7 49,3 

Zaliczki na dostawy i usługi   73,3 4,1 

Zaliczki na bonusy  0,1 1,5 

Przedpłaty na usługi informatyczne  6,1 5,0 

Pozostałe  4,3 4,3 

Aktywa niefinansowe  314,9 272,7 
    

Razem  3.101,3 2.863,8 
w tym:      

część długoterminowa  158,1 525,8 

część krótkoterminowa:  2.943,2 2.338,0 

- z tytułu dostaw i usług  2.609,1 1.880,4 

- pozostałe  334,1 457,6 

(1) Środki pieniężne gromadzone na koncie bankowym Funduszu likwidacji zakładu górniczego (tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo 
Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku) w celu pokrycia przyszłych kosztów likwidacji kopalń ropy 
naftowej, patrz nota 25.1. 

(2) Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań umownych na dzień 31 grudnia 2019 roku dotyczyły przyszłej likwidacji aktywów Heimdal, 
natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku aktywów Sleipner. W dniu 10 kwietnia 2019 roku Nordea Bank Norge ASA zwolnił w całości środki z rachunku 
Escrow dotyczące pokrycia zobowiązań likwidacyjnych obszaru Sleipner w związku z wystawioną gwarancją na rzecz ExxonMobil Exploration and Production 
Norge AS w ramach umowy kredytu RBL (patrz nota 22.1). W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
w pozycji Środki przeznaczone na koszty przyszłej likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego w kwocie 394,6 mln zł zaprezentowano wpływy z tytułu 
zwolnienia środków na likwidację obszaru Sleipner w kwocie 433,7 mln zł, pomniejszone o środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązania 
likwidacyjnego związanego z obszarem Heimdal w kwocie 39,1 mln zł.  

(3) Środki pieniężne ulokowane na wyodrębnionym rachunku escrow w wyniku zawarcia porozumienia między stronami zaangażowanymi w realizację projektu 
YME w Norwegii (porozumienie szerzej opisano w nocie 29.1). 

(4) Należności spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (GK LOTOS Upstream Sp. z o.o., segment wydobywczy) z tytułu wzajemnych rozliczeń 
pomiędzy operatorem a uczestnikami konsorcjum na poszczególnych złożach norweskich. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na pozycję Lokaty składały się lokaty na zabezpieczenie spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie 
Programu 10+ oraz na refinansowanie i finansowanie zapasów. W związku ze spłatą kredytów na finansowanie Programu 10+ oraz zmianą umowy 
kredytowej na refinansowanie i finansowanie zapasów, na dzień 31 grudnia 2019 roku lokaty nie stanowiły zabezpieczenia spłaty odsetek 
od kredytów (patrz nota 22.1). 
 

Okres spłaty należności z tytułu dostaw i usług związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 7 - 35 dni. 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na należnościach ustanowiono cesję z tytułu zabezpieczenia zobowiązań Grupy w wysokości 17,0 mln zł (31 grudnia 
2018: 30,3 mln zł). 
 

Charakterystyka instrumentów finansowych została zaprezentowana w nocie 7.20. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w nocie 27. 
Analiza wrażliwości aktywów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 27.3.1. 
Analiza wrażliwości aktywów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 27.4.1. 
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych została przedstawiona w nocie 27.6. 
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15.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności 

  2019 2018 

Stan na początek okresu 109,9 104,2 

Utworzenie 149,2 13,6 

Wykorzystanie (24,9) (4,4) 

Rozwiązanie (16,5) (3,5) 

Stan na koniec okresu 217,7 109,9 

Na pozycję Utworzenie składa się kwota 147,1 mln zł dotycząca należności głównych (w 2018 roku: 11,7 mln zł) oraz kwota 2,1 mln zł dotycząca 
odsetek (w 2018 roku: 1,9 mln zł). 
 
Na pozycję Rozwiązanie składa się kwota 14,7 mln zł dotycząca należności głównych (w roku 2018: 1,9 mln zł) oraz kwota 1,8 mln zł dotycząca 
odsetek (w 2018 roku: 1,6 mln zł). 
 
W roku 2019 utworzenie i rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości należności głównych Grupa ujęła w pozostałych kosztach w kwocie 36,3 mln zł, 
na którą składały się kwoty: 51,0 mln zł z tytułu utworzenia odpisu oraz 14,7 mln zł z tytułu odwrócenia odpisu (patrz nota 9.4). 

 
W roku 2018 utworzenie i rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości należności głównych Grupa ujęła w pozostałych kosztach w kwocie 6,4 mln zł, 

na którą składały się kwoty: 8,3 mln zł z tytułu utworzenia odpisu oraz 1,9 mln zł z tytułu odwrócenia odpisu (patrz nota 9.4). 

 

Analiza wiekowania należności przeterminowanych nieobjętych odpisem aktualizującym 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Do 1 miesiąca 71,6 45,0 

Od 1 do 3 miesięcy 20,3 4,1 

Od 3 do 6 miesięcy 3,3 10,9 

Od 6 miesięcy do 1 roku 2,3 10,5 

Powyżej 1 roku 0,7 2,6 

Razem 98,2 73,1 

Należności przeterminowane nie zostały objęte odpisem aktualizującym ponieważ podlegają one zabezpieczeniu przed ryzykiem kredytowym 
w postaci hipoteki, zastawu, ubezpieczenia, gwarancji bankowej lub poręczenia.  
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku udział należności z tytułu dostaw i usług pięciu największych odbiorców Grupy na koniec okresu sprawozdawczego 
wynosił 41% (31 grudnia 2018: 19%) salda tych należności ogółem (indywidualnie od 0 do 20%). W ocenie Grupy, w odniesieniu do należności 
z tytułu dostaw i usług, z wyjątkiem należności od ww. odbiorców, nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego. Maksymalna ekspozycja 
Grupy na ryzyko kredytowe na dzień kończący okres sprawozdawczy jest najlepiej reprezentowana przez wartość księgową tych instrumentów. 

 

15.2 Należności z tytułu leasingu finansowego 

Grupa opracowała i wdrożyła System Partnerstwa Handlowego "Rodzina LOTOS", który określa sposób prowadzenia stacji paliw. Grupa 
zawarła umowy partnerstwa handlowego z podmiotami, nazywanymi Partnerami, prowadzącymi stacje paliw na własne ryzyko i rachunek. 
Należności z tytułu umów partnerskich dotyczą nakładów poniesionych na wizualizację na stacjach paliw, które zostały oddane 
do użytkowania na podstawie umów zawieranych na okres 5–10 lat. 
 

  Minimalne opłaty leasingowe 
Wartość bieżąca minimalnych 

opłat leasingowych 

  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Nie dłużej niż jeden rok 6,0 6,7 6,0 6,6 

Od 1 roku do 5 lat 7,2 9,1 7,1 9,1 

Razem 13,2 15,8 13,1 15,7 

Minus niezrealizowane przychody finansowe (0,1) (0,1) - - 

Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych  13,1 15,7 13,1 15,7 
w tym:         

część długoterminowa     7,1 9,1 

część krótkoterminowa     6,0 6,6 

  

16. Zapasy 

  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Wyroby gotowe 1.279,1 1.382,4 

Półprodukty i produkty w toku 518,5 550,1 

Towary 221,0 165,8 

Materiały 2.835,7 2.750,6 

Razem 4.854,3 4.848,9 

w tym zapasy wycenione według:     

kosztu wytworzenia lub ceny nabycia 4.840,0 4.837,2 

ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania 14,3 11,7 

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących tę wartość do poziomu ceny 
sprzedaży netto możliwej do realizacji pomniejszonej o koszty sprzedaży, jeśli cena ta jest niższa. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań z tytułu kredytów wynosiła 4.141,1 mln zł (31 grudnia 
2018: 4.108,7 mln zł). 
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16.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów 

  2019 2018 

Stan na początek okresu 8,7 4,0 

Utworzenie 11,0 8,0 

Wykorzystanie - (0,2) 

Rozwiązanie (10,2) (3,1) 

Stan na koniec okresu 9,5 8,7 
  

Efekt aktualizacji wartości zapasów prezentowany jest w koszcie własnym sprzedaży. 

 

17. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

  Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane  
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

26.1 1.516,6 1.941,3 

Kredyty w rachunku bieżącym  - (3,0) 

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane 
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 

 1.516,6 1.938,3 

  
Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od krótkoterminowych stóp 
procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe są zakładane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, 
w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości 847,2 mln zł 
(31 grudnia 2018: 936,4 mln zł) związanymi z kredytami obrotowymi w odniesieniu do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione. 
 
W lipcu 2018 roku Grupa rozpoczęła stosowanie mechanizmu podzielonej płatności („split payment”) w zakresie podatku VAT. Na dzień 31 grudnia 
2019 roku wartość środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach VAT wynosiła 78,3 mln zł (31 grudnia 2018: 83,3 mln zł). 
 
Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zabezpieczenie zobowiązań Grupy na dzień 31 grudnia 
2019 roku wynosiła 499,0 mln zł (31 grudnia 2018: 412,2 mln zł). 
 

18. Kapitał podstawowy 

  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Akcje serii A 78,7 78,7 

Akcje serii B 35,0 35,0 

Akcje serii C 16,2 16,2 

Akcje serii D 55,0 55,0 

Razem 184,9 184,9 
  
Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał podstawowy składał się z 184.873.362 akcji zwykłych o wartości 
nominalnej 1 zł za każdą akcję mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym. Jedna akcja jest równoważna pojedynczemu głosowi na Walnym 
Zgromadzeniu i posiada prawo do dywidendy. 
 

19. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji obejmuje nadwyżkę ceny emisyjnej akcji serii B, C i D nad ich wartością 
nominalną z uwzględnieniem kosztów bezpośrednio związanych z emisją akcji. 
 

  Seria B Seria C Seria D Razem 

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji  980,0 340,8 940,5 2.261,3 

Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji  (9,0) (0,4) (23,6) (33,0) 

Razem 971,0 340,4 916,9 2.228,3 

  

20. Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych 

Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych obejmuje zmiany wyceny kredytów w walutach obcych, 
wykorzystywanych jako instrumenty zabezpieczające do zabezpieczenia przepływów pieniężnych z tytułu sprzedaży denominowanej 
w USD, pomniejszone o wpływ odroczonego podatku dochodowego.  
 
Zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów pochodnych wyznaczonych do zabezpieczenia przepływów pieniężnych w części 
stanowiącej efektywne zabezpieczenie ujmuje się w kapitale rezerwowym z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych, natomiast 
część nieefektywną zalicza się do przychodów/kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 
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  Nota 2019 2018 

Stan na początek okresu  (288,2) (225,2) 

Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne: 26.2 104,5 (77,8) 

- część skuteczna  107,3 (78,7) 
- część nieskuteczna  (2,8) 0,9 

Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów 
zabezpieczających przepływy pieniężne 

10.1 (19,9) 14,8 

Stan na koniec okresu  (203,6) (288,2) 

  

21. Zyski zatrzymane 

Na zyski zatrzymane składają się kapitały tworzone i wykorzystywane według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami 
aktów założycielskich oraz wyniki bieżącego okresu sprawozdawczego. 
 

Ponadto Grupa prezentuje w zyskach zatrzymanych zyski/straty aktuarialne z wyceny określonych świadczeń pracowniczych po okresie 
zatrudnienia z uwzględnieniem efektu podatkowego, które w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujmowane są w pozycji Inne całkowite 
dochody/(straty) netto. 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku w Grupie LOTOS S.A. wystąpiły ograniczenia do przekazywania 
funduszy w postaci dywidend, szerzej opisane w nocie 12. 
 

21.1 Ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy Jednostce Dominującej w postaci dywidend 

W latach 2019 i 2018 w Grupie Kapitałowej LOTOS wystąpiły ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy 
Grupie LOTOS S.A. w postaci dywidend, które wynikały z następujących okoliczności: 
 

 Zapisy umów kredytowych ograniczają wartość nadwyżki gotówki wypracowanej w roku obrotowym przez spółkę LOTOS Paliwa 
Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wypłatę dywidend od spełnienia określonych wskaźników.  

 

 W spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o. występuje ograniczenie do wypłaty dywidend wynikające z zapisów umowy kredytowej 
na finansowanie Projektu EFRA, która dopuszcza wypłatę dywidendy nie wcześniej niż po dokonaniu spłaty pierwszej raty kredytu, która 
nastąpiła 21 grudnia 2018 roku oraz po zakończeniu realizacji Projektu EFRA. Wypłata dywidendy z generowanych środków 
operacyjnych uzależniona jest od spełnienia ustalonych w umowie warunków, w tym wypracowania odpowiedniej nadwyżki pieniężnej 
oraz osiągnięcia określonych poziomów wskaźników finansowych. 

 

Powyższe ograniczenia obowiązywały na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku. 
 

22. Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu 

  Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Kredyty bankowe 22.1 2.865,2 3.421,2 

Pożyczki 22.2 43,4 55,8 

Obligacje 22.3 231,8 227,0 

Leasing 22.4 1.276,0 180,0 

Razem   4.416,4 3.884,0 
w tym:       

część długoterminowa   3.142,6 2.345,3 

część krótkoterminowa   1.273,8 1.538,7 

  

   Kredyty Pożyczki Obligacje  Leasing   Razem 

31 grudnia 2018 3.421,2 55,8 227,0 180,0   3.884,0 

Wpływ zmiany polityki rachunkowości - - - 1.091,6  1.091,6 

1 stycznia 2019 3.421,2 55,8 227,0 1.271,6   4.975,6 

Wpływy netto 283,4 - - -   283,4 

Wydatki netto (1.347,3) (11,9) - (181,1) (1) (1.540,3) 

Zapłacone odsetki i prowizje (156,7) (2,5) (9,4) (73,7)   (242,3) 

Nowe umowy leasingu - - - 203,9   203,9 

Naliczone odsetki i prowizje 174,3 2,2 12,0 79,7  268,2 

Koszty rozliczane w czasie 35,0 0,1 - -   35,1 

Różnice kursowe 39,5 - 2,2 0,3   42,0 

Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym (3,0) - - -   (3,0) 

Zmiana stanu lokat zabezpieczonych na spłatę 
odsetek oraz rat kapitałowych 

418,8 - - -   418,8 

Pozostałe - (0,3) - (24,7)  (25,0) 

31 grudnia 2019 2.865,2 43,4 231,8 1.276,0   4.416,4 

(1) W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, w pozycji „Płatności z tytułu leasingu”, uwzględnione zostały również opłaty wstępne z tytułu umów leasingu 
w wysokości 13,3 mln zł. 
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  Kredyty Pożyczki Obligacje  Leasing   Razem 

1 stycznia 2018 3.903,0 68,3 313,0 141,6   4.425,9 

Wpływy netto 366,6 - 128,2 -   494,8 

Wydatki netto (1.109,5) (12,8) (214,8) (33,0)   (1.370,1) 

Zapłacone odsetki i prowizje (178,4) (3,0) (21,4) (21,5)   (224,3) 

Nowe umowy leasingu - - - 72,6   72,6 

Naliczone odsetki i prowizje 179,0 3,2 8,6 16,1  206,9 

Koszty rozliczane w czasie 17,4 0,1 - -   17,5 

Różnice kursowe 298,9 - 13,4 1,1   313,4 

Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym 2,9 - - -   2,9 

Zmiana stanu lokat zabezpieczonych na spłatę 
odsetek oraz rat kapitałowych 

(58,7) - - -   (58,7) 

Pozostałe - - - 3,1  3,1 

31 grudnia 2018 3.421,2 55,8 227,0 180,0   3.884,0 

  

22.1 Kredyty bankowe 

  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Celowe kredyty inwestycyjne 2.674,9 3.078,4 

Kredyty obrotowe 0,2 8,8 

Kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów 190,1 752,8 

Środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezpieczających 
spłatę odsetek oraz rat kapitałowych 

- (418,8) 

Razem 2.865,2 3.421,2 

w tym:     

część długoterminowa 2.100,5 2.158,1 

część krótkoterminowa 764,7 1.263,1 
 

Zabezpieczenie spłaty kredytów stanowią:  

 pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi, weksle in blanco i gwarancje bankowe, 

 zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych, zapasach, licencjach, ruchomościach istniejących oraz przyszłych, a także na udziałach 
spółek zależnych, 

 hipoteka, 

 przewłaszczenie rzeczowych aktywów trwałych, 

 cesje z umów ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia zapasów,  

 cesja z umów na przechowywanie zapasów, 

 cesje z umów licencyjnych, projektowych oraz umów sprzedaży produktów 

 cesja praw z umowy pożyczki warunkowej, 

 cesja należności, 

 oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 

 
Kredyty bankowe według waluty finansowania 

  Waluta kredytu udzielonego Grupie 

Razem    USD PLN 

31 grudnia 2019 2.687,2 178,0 2.865,2 

31 grudnia 2018 3.200,2 221,0 3.421,2 
  
Oprocentowanie kredytów jest oparte o:  

 dla kredytów zaciągniętych w USD - LIBOR USD 1M, 3M lub 6M w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego,  

 dla kredytów zaciągniętych w PLN – WIBOR 1M lub 3M. 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku efektywna stopa procentowa kredytów uwzględniająca fakt finansowania w USD kształtuje się na średnim poziomie 
około 3,76 % (31 grudnia 2018: 4,46 %). Efektywna stopa procentowa dla kredytów w PLN z wyłączeniem kredytów konsorcjalnych Jednostki 
Dominującej kształtuje się na średnim poziomie około 3,51 % (31 grudnia 2018: 3,54 %). 
 

W ramach kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów Jednostka Dominująca zobowiązana jest do utrzymywania określonego w umowach 
poziomu wskaźnika Tangible Consolidated Net Worth (TCNW), a także wskaźnika finansowego określonego jako Loan to Pledged Inventory Value 
Ratio na poziomie nie wyższym niż określony umową kredytową. Jednostka Dominująca na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku 
spełniała opisane powyżej wytyczne. 
 

Analiza wrażliwości kredytów na ryzyko związane ze zmianami kursów walut oraz stóp procentowych została przedstawiona odpowiednio w notach 
27.3.1 oraz 27.4.1. 
Analiza kontraktowych terminów zapadalności kredytów została przedstawiona w nocie 27.5. 
 
 

Refinansowanie kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+ 

W dniu 2 lipca 2019 roku Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum banków, w skład którego weszły: 

 ING Bank Śląski S.A.,  

 Bank PEKAO S.A.,  

 PKO BP S.A.,  

 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank EU AG,  

 Intesa Sanpaolo S.p.A,  

 Caixabank S.A. (Spółka Akcyjna),  

 Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.,  

 Erste Group Bank AG, 

podpisały umowy kredytowe na łączną kwotę 500 mln USD, w celu refinansowania kredytów zaciągniętych w 2008 roku na finansowanie 
Programu 10+.  
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Na mocy podpisanych umów konsorcjum banków udzieliło Jednostce Dominującej: 

 kredytu terminowego w wysokości 400 mln USD, 

 kredytu obrotowego w wysokości 100 mln USD, z możliwością wykorzystania w USD, EUR lub PLN. 

Termin spłaty kredytów przypada nie później niż w dniu upływu okresu 5 lat od momentu ich uruchomienia. Oprocentowanie kredytów jest 
zmienne, oparte o odpowiednie stopy bazowe LIBOR, EURIBOR i WIBOR. Zabezpieczenie kredytu stanowi oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji. Pozostałe warunki zawartych umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 
 

W dniu 15 lipca 2019 roku nastąpiło uruchomienie kredytu w wysokości 1.515,6 mln zł (400 mln USD). Jednocześnie, w drodze rozliczeń 
pomiędzy bankami, środki te zostały w całości przekazane na spłatę zadłużenia wynikającego z umów zawartych w 2008 roku w związku 
z finansowaniem Programu 10+. Pozostała część zadłużenia związanego z finansowaniem Programu 10+, w wysokości 200,1 mln zł 
(53,4 mln USD) została spłacona ze środków Grupy LOTOS S.A., co zostało zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 
z działalności finansowej w pozycji: Wydatki z tytułu spłaty kredytów. Ponadto, w związku ze spłatą całości kredytów na finansowanie 
Programu 10+, zostały zwolnione wszelkie zabezpieczenia ich dotyczące, w tym m.in. zastawy rejestrowe i hipoteki ustanowione 
na majątku Spółki. 
 

Grupa LOTOS S.A. w ramach powyższych umów kredytowych zobowiązana jest do utrzymywania wskaźników dług netto / EBITDA 
na  poziomie nie wyższym niż zapisany w umowach kredytowych. Spółka na dzień 31 grudnia 2019 spełniała opisane powyżej wytyczne. 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wynikające z powyższych umów kredyty wykorzystane były w kwocie nominalnej 1.519,1 mln zł 
(400 mln USD). Na dzień 31 grudnia 2018 roku kredyty inwestycyjne związane z realizacją Programu 10+ wykorzystane były w kwocie 
nominalnej 1.951,2 mln zł (519 mln USD). 
 

Finansowanie projektów wydobywczych LOTOS Exploration and Production Norge AS 
 

W dniu 21 marca 2019 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS podpisała z konsorcjum banków umowę kredytu RBL 
(finansowanie dla projektów wydobywczych oparte na zasobach złóż węglowodorów) z limitem 220 mln USD. W skład konsorcjum 
wchodzą banki BNP Paribas, Skandinaviska Enskilda Banken AB, PKO BP S.A., PEKAO S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.  
 

Zabezpieczenie kredytu stanowią zastawy na akcjach spółki, licencjach, zapasach, rachunkach bankowych, cesja należności, cesja 
z umów ubezpieczeniowych. 
 

W ramach umowy kredytu RBL obowiązują dwie wyemitowane przez banki gwarancje: 
 gwarancja na kwotę 1.070 mln NOK na pokrycie zobowiązań likwidacyjnych Sleipner DSA wystawiona przez Bank BNP Paribas na rzecz 

ExxonMobil Exploration and Production Norge AS, 

 gwarancja na kwotę 167 mln NOK na pokrycie zobowiązań likwidacyjnych obszaru Heimdal wystawiona przez PKO Bank Polski na rzecz 
Spirit Energy Norway AS. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS nie wykazywała zobowiązań z tytułu powyższej 
umowy. 
 
 

Wpływy i wydatki z tytułu kredytów bankowych 

 

Wpływy z tytułu zaciągniętych w 2019 roku kredytów bankowych Grupy wynosiły 283,4 mln zł (w 2018 roku: 366,6 mln zł), natomiast 
wydatki z tytułu spłaty kredytów wynosiły 1.347,3 mln zł (w 2018 roku: 1.109,5 mln zł). Powyższe kwoty zostały zaprezentowane 
w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej odpowiednio w pozycjach: Wpływy 
z tytułu zaciągniętych kredytów oraz Wydatki z tytułu spłaty kredytów. 
 

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów w 2019 roku dotyczyły: 
 kredytów spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. (273,9 mln zł), 

 kredytów spółki AB LOTOS Geonafta (9,5 mln zł). 
 

Wydatki z tytułu spłaty kredytów w 2019 roku dotyczyły: 
 kredytów inwestycyjnych Jednostki Dominującej związanych z finansowaniem Programu 10+ (453,9 mln zł), 

 kredytu Jednostki Dominującej na refinansowanie i finansowanie zapasów (576,1 mln zł), 

 kredytów spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. (249,9 mln zł), 

 kredytów inwestycyjnych spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. na refinansowanie i finansowanie zakupu stacji paliw (26,7 mln zł), 

 kredytów spółki AB LOTOS Geonafta (24,3 mln zł), 

 kredytu inwestycyjnego spółki SPV Baltic Sp. z o.o. na zakup wielozadaniowej platformy (11,3 mln zł), 

 kredytu spółki LOTOS Terminale S.A. (5,1 mln zł). 
 

W 2019 oraz 2018 roku nie wystąpiły sytuacje braku spłaty kredytów. 
 

Dodatkowe informacje na temat kredytów bankowych Grupy zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności 
Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2019. 
 

22.2 Pożyczki 

  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 3,6 4,6 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 39,8 51,2 

Razem 43,4 55,8 

w tym:     

część długoterminowa  35,7 42,2 

część krótkoterminowa  7,7 13,6 

  
Pożyczka udzielona przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. przeznaczona była na sfinansowanie zakupu platformy wiertniczej, natomiast 
pozostałe pożyczki dotyczyły dofinansowania modernizacji lokomotyw oraz oczyszczalni cystern. 
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Zabezpieczenie spłaty pożyczek stanowią: 

 zastaw rejestrowy na aktywach, 

 zastaw rejestrowy i finansowy na udziałach, 

 cesja praw z polis ubezpieczeniowych i umów sprzedaży 

 przelew wierzytelności z rachunków bankowych,  

 weksle in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 

 poręczenia udzielone przez spółki Grupy. 
 

Walutą pożyczek jest PLN. Oprocentowanie pożyczek oparte jest o 1M WIBOR lub stopę redyskonta weksli. 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 efektywna stopa procentowa pożyczek kształtowała się na średnim poziomie około 
4,58% (31 grudnia 2018: 4,60%). 
 

Analiza wrażliwości pożyczek na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 27.4.1. 
Analiza kontraktowych terminów zapadalności pożyczek została przedstawiona w nocie 27.5. 
 
 

Wpływy i wydatki z tytułu pożyczek 

 

W 2019 i 2018 roku Grupa nie zaciągała pożyczek, natomiast wydatki z tytułu spłaty pożyczek wyniosły 11,9 mln zł 
(w 2018 roku: 12,8 mln zł). Powyższe kwoty zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 
z działalności finansowej w pozycji: Wydatki z tytułu spłaty pożyczek. 
 

22.3 Obligacje 

W roku 2016 spółka celowa B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. (segment wydobywczy) zawarła z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów Niepublicznych) umowy dotyczące finansowania zagospodarowania złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim, 
w tym umowy dotyczące programu emisji obligacji senioralnych oraz programu emisji obligacji podporządkowanych.  
 

Zabezpieczenie powyższych umów stanowią: 

 zastawy na akcjach i udziałach, 

 zastaw na rachunkach bankowych, 

 zastaw na wierzytelnościach, 

 zastaw na aktywach. 
 

W dniu 25 lipca 2018 roku spółka B8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
aneks do umowy programu emisji obligacji senioralnych oraz aneksy do warunków emisji obligacji, wyemitowanych przez spółkę i objętych 
przez BGK. W dniu 27 lipca 2018 roku spółka B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. wyemitowała obligacje o łącznej 
wartości nominalnej wynoszącej 30 mln USD. Środki pozyskane z emisji zostały przeznaczone na wykup wszystkich obligacji objętych 
przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Terminy wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji zostały określone na okresy w przedziale 
od 30 września 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. W odniesieniu do obecnie wyemitowanych i niewykupionych obligacji spółki B8 Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. na dzień 31 grudnia 2019 roku miało miejsce przekroczenie harmonogramu i budżetu 
projektu, w związku z tym długoterminowa część zobowiązań z tytułu powyższej umowy została zaprezentowana w zobowiązaniach 
krótkoterminowych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania te nie zostały postawione przez BGK w stan wymagalności. Ponadto 
trwają negocjacje z bankiem odnośnie dalszego finansowania, które planowo zakończyć się mają w marcu 2020 roku. 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez spółkę B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Baltic S.K.A. obligacji, bez uwzględnienia wydatków związanych z emisją wynosiła 231,8 mln zł (31 grudnia 2018: 227,0 mln zł).  
 

Wpływy i wydatki z tytułu obligacji 
 

W 2019 roku Grupa nie wyemitowała ani nie wukupiła obligacji. W 2018 roku wpływy z tytułu emisji obligacji przez Grupę wyniosły 
128,2 mln zł i dotyczyły spółki celowej B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. Wydatki z tytułu wykupu obligacji w tym 
samym okresie wyniosły 214,8 mln zł i dotyczyły spółek: LOTOS Petrobaltic S.A. (113,8 mln zł) oraz spółki celowej B8 Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. (101,0 mln zł). Powyższe kwoty zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów 
pieniężnych z działalności finansowej odpowiednio w pozycjach: Emisja obligacji oraz Wykup obligacji. 
 

Analiza wrażliwości obligacji na ryzyko związane ze zmianami kursów walut oraz stóp procentowych została przedstawiona odpowiednio w notach 
27.3.1 oraz 27.4.1, natomiast analiza kontraktowych terminów zapadalności w nocie 27.5. 

 

22.4 Zobowiązania z tytułu leasingu 

  
Minimalne opłaty leasingowe 

Wartość bieżąca minimalnych opłat 
leasingowych 

  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Nie dłużej niż jeden rok 335,7 56,6 269,6 35,0 

Od 1 roku do 5 lat 714,4 161,3 407,7 106,3 

Od 5 do 10 lat 381,4 43,1 209,0 38,7 

Od 10 do 30 lat 458,8 - 247,7 - 

Od 30 do 50 lat 233,2 - 49,4 - 

Od 50 do 90 lat 171,5 - 92,6 - 

Razem 2.295,0 261,0 1.276,0 180,0 

Minus koszty finansowe (1.019,0) (81,0) - - 

Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych  1.276,0 180,0 1.276,0 180,0 

w tym:         

część długoterminowa     1.006,4 145,0 

część krótkoterminowa     269,6 35,0 
 

Analiza wrażliwości zobowiązań z tytułu leasingu na ryzyko związane ze zmianami kursów walut oraz stóp procentowych została przedstawiona odpowiednio 
w notach 27.3.1 oraz 27.4.1, natomiast analiza wymagalności w nocie 27.5. 
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22.4.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu operacyjnego 

  31 grudnia 2018 

Nie dłużej niż jeden rok 177,5 

Od 1 roku do 5 lat 225,3 

Powyżej 5 lat 969,2 

Razem 1.372,0 
 

Po przyjęciu MSSF 16 Grupa ujęła zobowiązania z tytułu leasingu w odniesieniu do umów, które zostały sklasyfikowane jako "leasing operacyjny" 
zgodnie z zasadami dotychczas obowiązującego MSR 17, patrz nota 4. 

23. Pochodne instrumenty finansowe 

  Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Długoterminowe aktywa finansowe  0,1 9,1 

Swap towarowy (surowce i produkty naftowe)  0,1 2,1 

Swap procentowy (IRS)  - 7,0 

Krótkoterminowe aktywa finansowe  25,1 15,3 

Swap towarowy (surowce i produkty naftowe)  1,5 11,7 

Forwardy i spoty walutowe  13,2 - 

Swap procentowy (IRS)  - 0,8 

Swap walutowy  10,4 2,8 

Aktywa finansowe 26.1 25,2 24,4 

Długoterminowe zobowiązania finansowe  6,6 6,9 

Swap towarowy (surowce i produkty naftowe)  3,0 6,6 

Swap procentowy (IRS)  3,6 0,3 

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe  15,3 47,4 

Swap towarowy (surowce i produkty naftowe)  12,3 15,0 

Forwardy i spoty walutowe  - 21,8 

Swap procentowy (IRS)  3,0 6,8 

Swap walutowy  - 3,8 

Zobowiązania finansowe 26.1 21,9 54,3 
 

Charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych została zaprezentowana w nocie 7.22. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano 
w nocie 27. Klasyfikacja pochodnych instrumentów finansowych według poziomów hierarchii wartości godziwej została przedstawiona w nocie 23.1. 
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych została 
przedstawiona w nocie 27.1.1. 
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 27.3.1. 
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 
27.4.1. 
Analiza kontraktowych terminów zapadalności pochodnych instrumentów finansowych została przedstawiona w nocie 27.5. 
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe pochodnych instrumentów finansowych (aktywa finansowe) została przedstawiona w nocie 27.6. 

 

23.1 Hierarchia wartości godziwej 

  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

  Poziom 2 

Aktywa finansowe    

Swap towarowy 1,6 13,8 

Forwardy i spoty walutowe 13,2 - 

Swap procentowy (IRS) - 7,8 

Swap walutowy 10,4 2,8 

Razem 25,2 24,4 

Zobowiązania finansowe    

Swap towarowy 15,3 21,6 

Forwardy i spoty walutowe - 21,8 

Swap procentowy (IRS) 6,6 7,1 

Swap walutowy - 3,8 

Razem 21,9 54,3 

  

24. Świadczenia pracownicze 

  Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Długoterminowe zobowiązania 24.1 207,5 170,4 

Świadczenia po okresie zatrudnienia 24.1 52,4 40,9 

Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 24.1 155,1 129,5 

Krótkoterminowe zobowiązania  174,3 156,2 

Świadczenia po okresie zatrudnienia 24.1 7,4 7,4 

Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 24.1 14,7 13,4 

Zobowiązania z tytułu premii, nagród i niewykorzystanych urlopów  114,9 100,9 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   37,3 34,5 

Razem  381,8 326,6 

  
  



 
GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 
Dodatkowe informacje i objaśnienia 

w mln zł 
 

61 

24.1  Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia 

Grupa wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty świadczeń po okresie zatrudnienia zgodnie z zakładowymi systemami 
wynagradzania. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. W związku z tym Grupa 
na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalne firmy aktuarialne lub na podstawie własnych szacunków ujmuje zobowiązania z tytułu 
nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia na poziomie wartości bieżących. Kwotę tych zobowiązań oraz uzgodnienie 
przedstawiające zmiany stanu w ciągu okresu sprawozdawczego przedstawiono w poniższej tabeli: 
 

  Nota 

Świadczenia 
po okresie 

zatrudnienia 

Nagrody jubileuszowe 
i pozostałe 

świadczenia 
Razem 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

1 stycznia    47,5 46,4 142,9 140,5 190,4 186,9 

Koszty bieżącego zatrudnienia  24.2 2,9 2,7 11,3 10,7 14,2 13,4 

Koszty dyskonta 24.2; 9.6 1,2 1,3 3,9 4,1 5,1 5,4 

Koszty przeszłego zatrudnienia 24.2 - 1,6 - 0,1 - 1,7 

Wypłacone świadczenia   (3,7) (4,3) (13,6) (12,8) (17,3) (17,1) 

(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w wyniku 24.2 - - 25,3 0,3 25,3 0,3 

(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w innych 
całkowitych dochodach 

24.2 10,8 (0,2) - - 10,8 (0,2) 

31 grudnia    58,7 47,5 169,8 142,9 228,5 190,4 
w tym:               

część długoterminowa   51,7 40,4 155,1 129,5 206,8 169,9 

część krótkoterminowa   7,0 7,1 14,7 13,4 21,7 20,5 

Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych 

oraz świadczeń po okresie zatrudnienia 
w spółkach zagranicznych (1) 

  1,1 0,8 - - 1,1 0,8 

31 grudnia    59,8 48,3 169,8 142,9 229,6 191,2 

w tym:               

część długoterminowa   52,4 40,9 155,1 129,5 207,5 170,4 

część krótkoterminowa   7,4 7,4 14,7 13,4 22,1 20,8 

(1) Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi 
na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek zostały 
zaprezentowane odrębnie w pozycji Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych. 

24.2 Łączna kwota kosztów ujętych w wyniku finansowym z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych 

  Nota 2019 2018 

Pozycje ujęte w wyniku:   44,6 20,8 

Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych 
świadczeń po okresie zatrudnienia: 

9.2 39,5 15,4 

   - koszty bieżącego zatrudnienia 24.1 14,2 13,4 
   - koszty przeszłego zatrudnienia 24.1 - 1,7 
   - efekt spółek zagranicznych   - - 
   - (zyski)/straty aktuarialne 24.1 25,3 0,3 

Koszty dyskonta 24.1; 9.6 5,1 5,4 

Pozycje ujęte w innych całkowitych dochodach:   10,9 (0,4) 

(Zyski)/Straty aktuarialne 24.1 10,8 (0,2) 

Efekt spółek zagranicznych   0,1 (0,2) 

Całkowite dochody ogółem   55,5 20,4 

  

24.3 Założenia aktuarialne 

Główne założenia przyjęte przez aktuariusza 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Stopa dyskontowa (%) 2,00% 3,00% 

Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,50% 2,50% 

Wskaźnik rotacji pracowników (%) 3,35% 3,30% 

Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w kolejnym roku (%) 5,00% 1,30% + 150 zł 

Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w latach następnych (%) 2,50% 2,50% 
  

 Prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie oraz danych 
statystycznych dotyczących rynku pracy w Polsce. Wskaźniki rotacji przyjęte przez aktuariusza zostały ustalone w podziale 5 kategorii wiekowych 
w przedziałach dziesięcioletnich. Obecnie, wskaźnik rotacji pracowników jest prezentowany w wartości uśrednionej. 

 Umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2016, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, 
przyjmując, że populacja zatrudnionych w Spółce odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności (31 grudnia 2018: Tablicami Trwania 
Życia 2016). 

 Przyjęto normalny tryb przechodzenia pracowników na emeryturę według szczegółowych zasad zawartych w ustawie emerytalnej, z wyjątkiem 
tych zatrudnionych, którzy wg informacji dostarczonych przez spółkę spełnią warunki wymagane do przejścia na wcześniejszą emeryturę. 
Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto stopę dyskontową w wysokości 2,0%, tj. zgodnie z założeniem zdefiniowanym 
na poziomie korporacyjnym (31 grudnia 2018: 3,0%, tj. zgodnie z założeniem zdefiniowanym na poziomie korporacyjnym). 

 

24.4 Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 

Koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji w 2019 roku wynosiły łącznie 
7,6 mln zł (w 2018 roku: 8,1 mln zł). 
 

Wartość rezerw na koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy w 2019 roku wynosiła łącznie 0,1 mln zł (w 2018 roku: 0,2 mln zł). 
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24.5 Analiza wrażliwości 

Poniższa tabela przedstawia wyniki kalkulacji przy zmienionych podstawowych założeniach aktuarialnych: stopy wzrostu wynagrodzeń oraz stopy 
dyskonta finansowego: 
 

Saldo początkowe zobowiązania 

Stopa wzrostu 
wynagrodzeń 

Stopa dyskonta 
finansowego 

Nagrody 
jubileuszowe 

Odprawy 
emerytalne 

i rentowe 
Odprawy 

pośmiertne 
Fundusz 
socjalny Razem(1) 

bazowa bazowa 149,8 50,1 13,9 14,7 228,5 

bazowa + 1% bazowa 161,6 55,1 15,0 17,4 249,1 

bazowa - 1% bazowa 139,5 45,6 12,8 12,6 210,5 

bazowa bazowa + 0,5% 144,8 47,9 13,4 13,8 219,9 

bazowa bazowa - 0,5% 155,2 52,3 14,4 15,9 237,8 

(1) Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi 
na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek nie zostały 
uwzględnione w powyższej analizie. 

 

Poniższe tabele przedstawiają wyniki kalkulacji przy zmienionych podstawowych założeniach aktuarialnych: stopy wzrostu wynagrodzeń oraz stopy 
dyskonta finansowego: 
 

Prognozowane na rok 2020 koszty bieżącego zatrudnienia 

Stopa wzrostu 
wynagrodzeń 

Stopa dyskonta 
finansowego 

Nagrody 
jubileuszowe 

Odprawy 
emerytalne 

i rentowe 
Odprawy 

pośmiertne 
Fundusz 
socjalny Razem(1) 

bazowa bazowa 12,3 3,1 1,2 0,9 17,5 

bazowa + 1% bazowa 13,7 3,6 1,3 1,1 19,7 

bazowa - 1% bazowa 11,1 2,7 1,1 0,7 15,6 

bazowa bazowa + 0,5% 11,7 2,9 1,1 0,8 16,5 

bazowa bazowa - 0,5% 12,8 3,4 1,2 1,0 18,4 
  

Prognozowane na rok 2020 koszty dyskonta 

Stopa wzrostu 
wynagrodzeń 

Stopa dyskonta 
finansowego 

Nagrody 
jubileuszowe 

Odprawy 
emerytalne 

i rentowe 

Odprawy 
emerytalne 

i rentowe 
Fundusz 
socjalny Razem(1) 

bazowa bazowa 2,7 0,9 0,3 0,3 4,2 

bazowa + 1% bazowa 3,0 1,0 0,3 0,3 4,6 

bazowa - 1% bazowa 2,5 0,8 0,2 0,2 3,7 

bazowa bazowa + 0,5% 3,3 1,0 0,3 0,3 4,9 

bazowa bazowa - 0,5% 2,1 0,7 0,2 0,2 3,2 
  

Łącznie prognozowane na rok 2020 koszty bieżącego zatrudnienia i koszty dyskonta 

Stopa wzrostu 
wynagrodzeń 

Stopa dyskonta 
finansowego 

Nagrody 
jubileuszowe 

Odprawy 
emerytalne 

i rentowe 
Odprawy 

pośmiertne 
Fundusz 
socjalny Razem(1) 

bazowa bazowa 15,0 4,0 1,5 1,2 21,7 

bazowa + 1% bazowa 16,7 4,6 1,6 1,4 24,3 

bazowa - 1% bazowa 13,6 3,5 1,3 0,9 19,3 

bazowa bazowa + 0,5% 15,0 3,9 1,4 1,1 21,4 

bazowa bazowa - 0,5% 14,9 4,1 1,4 1,2 21,6 

(1) Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi 
na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek nie zostały 
uwzględnione w powyższej analizie. 
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25. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rezerwy 

  Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Długoterminowe zobowiązania finansowe:  22,9 26,1 

Zobowiązania inwestycyjne  5,1 9,5 

Zobowiązania wobec Polskiej Fundacji Narodowej  13,3 15,3 

Pozostałe  4,5 1,3 

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe:  2.283,4 2.167,1 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  1.940,8 1.913,7 
- w tym wobec jednostek powiązanych 30.1 2,6 5,2 

Zobowiązania inwestycyjne  222,6 69,9 

Zobowiązania wobec ubezpieczycieli  5,7 6,4 

Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (1)  76,8 119,5 

Zobowiązania wobec Polskiej Fundacji Narodowej  2,5 2,5 

Depozyt zabezpieczający ICE Futures  - 32,7 

Pozostałe  35,0 22,4 
- w tym wobec jednostek powiązanych 14 7,0 1,7 

Zobowiązania finansowe  2.306,3 2.193,2 

Długoterminowe zobowiązania niefinansowe:  1.243,1 1.170,7 

Rezerwy 25.1 1.234,5 1.159,5 

Dotacje 25.2 8,4 8,8 

Pozostałe  0,2 2,4 

Krótkoterminowe zobowiązania niefinansowe:  1.894,9 1.670,1 

Rezerwy 25.1 111,4 121,8 

Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)  525,0 443,8 

Zobowiązania z tytułu akcyzy i opłaty paliwowej  877,7 786,7 

Zobowiązania budżetowe inne niż podatek dochodowy  157,4 106,1 

Dotacje 25.2 22,5 29,5 

Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (1)  6,6 13,2 

Zaliczki na dostawy  3,7 10,2 

Zobowiązania z tytułu programu lojalnościowego NAVIGATOR  31,5 28,1 

Rezerwa na pokrycie niedoboru uprawnień do emisji CO2 27.2 71,8 40,7 

Rezerwa na opłatę zastępczą (NCW)  29,6 - 

Rezerwa na opłatę zastępczą OZE  14,5 19,0 

Koszty usług  17,9 30,3 

Pozostałe  25,3 40,7 

Zobowiązania niefinansowe  3.138,0 2.840,8 
    

Razem  5.444,3 5.034,0 
w tym:      

część długoterminowa  1.266,0 1.196,8 

część krótkoterminowa:  4.178,3 3.837,2 

- z tytułu dostaw i usług  1.940,8 1.913,7 

- pozostałe  2.237,5 1.923,5 

(1) Zobowiązania spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (GK LOTOS Upstream Sp. z o.o., segment wydobywczy) z tytułu wzajemnych rozliczeń 
pomiędzy operatorem a uczestnikami konsorcjum na poszczególnych złożach norweskich. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach w przedziale 7 - 60 dni. Pozostałe zobowiązania 
są nieoprocentowane, ze średnim 1 miesięcznym terminem płatności. Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zobowiązaniami a należnościami z tytułu podatku 
od towarów i usług jest płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane w okresach 
1 miesięcznych w ciągu całego roku obrotowego.  

Analiza wrażliwości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została 
przedstawiona w nocie 27.3.1. 

Analiza kontraktowych terminów zapadalności zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań została przedstawiona w nocie 27.5. 
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25.1 Rezerwy 

    Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji 

Pozostałe rezerwy Razem     Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Rezerwy na wyłączone  
z użytkowania  

instalacje rafineryjne  
i pozostałe 

Razem 

  Nota 
Polska   Norwegia   Litwa 

1 stycznia 2019   228,2   863,4   15,6 12,8 1.120,0 161,3   1.281,3 

Utworzenie   -   -   - 3,5 3,5 10,1   13,6 

Aktualizacja szacunku kosztów likwidacji   32,5   42,5 (1) 1,1 - 76,1 0,2   76,3 

Aktualizacja szacunku rezerw z tytułu warunkowych 
płatności 

9.3 -   -   - - - (44,5)   (44,5) 

Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżenia 
czasu wykonania zobowiązania (efekt odwracania 
dyskonta) 

9.6 6,8   34,8   0,8 - 42,4 2,0   44,4 

Odsetki od funduszu likwidacji zakładu górniczego   0,4   -   - - 0,4 -   0,4 

Transfer   -   -   - - - 0,1   0,1 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

  -   (1,8)   (0,1) - (1,9) 0,6   (1,3) 

Wykorzystanie   -   (0,5)   - - (0,5) (22,6) (2) (23,1) 

Rozwiązanie   -   -   - (0,1) (0,1) (1,2)   (1,3) 

31 grudnia 2019   267,9   938,4   17,4 16,2 1.239,9 106,0   1.345,9 

w tym:                       

część długoterminowa   267,9   928,2   17,4 16,1 1.229,6 4,9   1.234,5 

część krótkoterminowa   -   10,2   - 0,1 10,3 101,1   111,4 

 
 Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji: 
 

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Polska -  rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach górniczych B-3 i B–8 oraz fundusz likwidacji zakładu górniczego tworzonego 
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w celu pokrycia przyszłych kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego. 
 

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Norwegia - rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalni ropy naftowej na złożu YME oraz kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego na złożach Heimdal, Sleipner i Utgard.. 
 

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Litwa - rezerwy na przyszłe koszty likwidacji litewskich kopalni ropy naftowej. 
 

Rezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne i pozostałe - rezerwa na rekultywację oraz koszty rozbiórki i likwidacji wyłączonych z użytkowania instalacji w spółce LOTOS Terminale S.A., rezerwa na szacunkowe 

koszty demontażu rurociągu podwodnego eksploatowanego przez spółkę zależną Energobaltic Sp. z o.o. (GK LOTOS Petrobaltic S.A.) oraz na rekultywację terenu i usunięcie zanieczyszczeń. 

 
(1) Wartość dotyczy rezerw na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego dotyczących pakietu aktywów Heimdal, Sleipner oraz YME. 
(2) W tym kwota 21,6 mln zł dotycząca rezerwy z tytułu warunkowych płatności wynikających z umowy nabycia aktywów Sleipner. 
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Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji: 
 

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Polska -  rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach górniczych B-3 i B–8 oraz fundusz likwidacji zakładu górniczego tworzonego 

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w celu pokrycia przyszłych kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego. 
 

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Norwegia - rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalni ropy naftowej na złożu YME (w tym rezerwa na przyszłe koszty usunięcia platformy MOPU) oraz kopalń ropy naftowej 
i gazu ziemnego na złożach Heimdal oraz Sleipner. 
 

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Litwa - rezerwy na przyszłe koszty likwidacji litewskich kopalni ropy naftowej. 
 

Rezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne i pozostałe - rezerwa na rekultywację oraz koszty rozbiórki i likwidacji wyłączonych z użytkowania instalacji w spółce LOTOS Terminale S.A.,  rezerwa na szacunkowe 
koszty demontażu rurociągu podwodnego eksploatowanego przez spółkę zależną Energobaltic Sp. z o.o. (GK LOTOS Petrobaltic S.A.) oraz na rekultywację terenu i usunięcie zanieczyszczeń. 
 

 

 

    Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji 

Pozostałe rezerwy Razem     Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego 
Rezerwy na wyłączone  

z użytkowania  
instalacje rafineryjne  

i pozostałe 

Razem 

  Nota 
Polska   Norwegia   Litwa 

1 stycznia 2018   196,9   814,8   13,1 12,5 1.037,3 37,0   1.074,3 

Utworzenie   -   -   - - - 72,3   72,3 

Aktualizacja szacunku kosztów likwidacji   22,0   1,2   1,2 0,6 25,0 -   25,0 

Aktualizacja szacunku rezerw z tytułu warunkowych 
płatności 

9.4 -   -   - - - 69,2   69,2 

Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżenia 
czasu wykonania zobowiązania (efekt odwracania 
dyskonta) 

9.6 8,9   33,9   0,9 - 43,7 0,1   43,8 

Odsetki od funduszu likwidacji zakładu górniczego   0,4   -   - - 0,4 -   0,4 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

  -   15,7   0,4 - 16,1 (1,5)   14,6 

Wykorzystanie   -   (2,2)   - - (2,2) (11,7)   (13,9) 

Rozwiązanie   -   -   - (0,3) (0,3) (4,1)   (4,4) 

31 grudnia 2018   228,2   863,4   15,6 12,8 1.120,0 161,3   1.281,3 

w tym:                       

część długoterminowa   228,2   852,6   15,6 12,7 1.109,1 50,4   1.159,5 

część krótkoterminowa   -   10,8   - 0,1 10,9 110,9   121,8 
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Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego - Norwegia 
 
Rezerwa na likwidację i rekultywację kopalni ropy naftowej na złożu YME 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku rezerwa na likwidację i rekultywację kopalni na złożu YME zaprezentowana została  w pozycji Pozostałe 
zobowiązania i rezerwy w kwocie 173,9 mln zł i odzwierciedla  dokonany na podstawie najlepszej wiedzy Grupy aktualny szacunek 
przyszłych kosztów usunięcia związanej z YME infrastruktury oraz kosztów na rekultywację terenu z tym związanych, przy założeniu 
likwidacji inwestycji w roku 2032. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość rezerwy wynosiła 153,0 mln zł. 
 
Rezerwa na likwidację i rekultywację kopalń gazu ziemnego na złożach Heimdal 
 
Planowany termin likwidacji aktywów trwałych morskiej kopalni ropy i gazu na złożach projektu Heimdal i rekultywacji terenu przypada 
na lata 2019 - 2023. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupa prezentuje ww. rezerwę w pozycji 
Pozostałe zobowiązania i rezerwy w kwocie 217,1 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość rezerwy wynosiła 188,5 mln zł. 
 
Rezerwa na likwidację i rekultywację kopalń gazu ziemnego na złożach Sleipner i Utgard 
 
Planowany termin likwidacji aktywów trwałych i rekultywacji terenu morskiej kopalni ropy i gazu na złożach projektu Sleipner i połączonego 
z nim uruchomionego w 2019 roku złoża Utgard przypada na lata 2026 - 2038. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej Grupa prezentuje ww. rezerwę w pozycji Pozostałe zobowiązania i rezerwy w kwocie 547,4 mln zł. Na dzień 31 grudnia 
2018 roku wartość rezerwy wynosiła 519,5 mln zł. 
 
Pozostałe rezerwy 
 
Grupa oszacowała rezerwę na przyszłe zobowiązania na rzecz Exxon Mobil tytułem ostatecznego umownego rozliczenia transakcji zakupu 
złóż Sleipner w ramach tzw. mechanizmu kompensaty cenowej. Rezerwa odzwierciedla skorygowaną różnicę między prognozowanym 
wolumenem produkcji oraz poziomem cen w latach 2019-2020, a założeniami przyjętymi dla celów transakcyjnych. Na dzień 31 grudnia 
2019 roku rezerwa wynosiła 8,6 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość rezerwy wynosiła 72,1 mln zł. Przyczyną znacznego 
zmniejszenia rezerwy był spadek cen rynkowych gazu i ropy. 
 
Rezerwa na ryzyko podatkowe na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 83,1 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość rezerwy 
wynosiła 79,0 mln zł. 
 
 

25.2 Dotacje 

  Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Stan na początek okresu   38,4 36,0 

Dotacje otrzymane w okresie  10,2 11,8 

Dotacje rozliczone w czasie  (17,7) (9,5) 

Stan na koniec okresu   30,9 38,3 

w tym:    

część długoterminowa 25 8,4 8,8 

część krótkoterminowa 25 22,5 29,5 

  
Dotacje dotyczą głównie nieodpłatnie otrzymanych licencji oraz dotacji z EkoFunduszu na wykorzystanie gazu odpadowego z morskiej kopalni ropy 
naftowej do celów grzewczych. 
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26. Instrumenty finansowe 

26.1 Wartość bilansowa 

 

   MSSF 9  

poza MSSF 9 Razem    Wycena 
wg zamortyzowanego 

kosztu 

Wycena wg wartości godziwej przez: 
Razem 

  
 

Wynik finansowy Inne całkowite dochody 

  Nota 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Aktywa finansowe                     
Należności z tytułu dostaw i usług  15 2.609,1 1.880,4 - - - - 2.609,1 1.880,4 - - 2.609,1 1.880,4 

Pochodne instrumenty finansowe 23 - - 25,2 24,4 - - 25,2 24,4 - - 25,2 24,4 

Należności z tytułu leasingu 15.2 - - - - - - - - 13,1 15,7 13,1 15,7 

Inwestycje kapitałowe 15 - - - - 9,8 9,8 9,8 9,8 - - 9,8 9,8 

Pozostałe aktywa finansowe 15 154,4 685,2 - - - - 154,4 685,2 - - 154,4 685,2 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 1.516,6 1.941,3 - - - - 1.516,6 1.941,3 - - 1.516,6 1.941,3 

Razem  4.280,1 4.506,9 25,2 24,4 9,8 9,8 4.315,1 4.541,1 13,1 15,7 4.328,2 4.556,8 

Zobowiązania finansowe                     

Kredyty, pożyczki, obligacje 22 3.140,4 3.704,0 - - - - 3.140,4 3.704,0 - - 3.140,4 3.704,0 

Zobowiązania z tytułu leasingu 22.4 - - - - - - - - 1.276,0 180,0 1.276,0 180,0 

Pochodne instrumenty finansowe 23 - - 21,9 54,3 - - 21,9 54,3 - - 21,9 54,3 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  25 1.940,8 1.913,7 - - - - 1.940,8 1.913,7 - - 1.940,8 1.913,7 

Pozostałe zobowiązania finansowe 25 365,5 279,5 - - - - 365,5 279,5 - - 365,5 279,5 

Razem  5.446,7 5.897,2 21,9 54,3 - - 5.468,6 5.951,5 1.276,0 180,0 6.744,6 6.131,5 
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26.2 Istotne pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych  

      MSSF 9  

poza MSSF 9 Razem 
      Wycena 

wg zamortyzowanego 
kosztu 

Wycena wg wartości godziwej przez: 

Razem 

      
Wynik finansowy 

Inne całkowite 
dochody 

  Nota 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Należności z tytułu dostaw i usług:                             

Przychody z tytułu odsetek 9.5 2,8 2,7 - - - - 2,8 2,7 - - 2,8 2,7 

Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych 
w koszcie własnym sprzedaży 

9.1 8,4 23,1 - - - - 8,4 23,1 - - 8,4 23,1 

Zysk/(Strata) z tytułu utraty wartości 9.4 (5,0) (6,4) - - - - (5,0) (6,4) - - (5,0) (6,4) 

Inwestycje kapitałowe:                             

Przychody z tytułu dywidend 9.5 - - - - 2,6 2,1 2,6 2,1 - - 2,6 2,1 

Pozostałe aktywa finansowe:                             

Przychody z tytułu odsetek od lokat 9.5 32,3 27,0 - - - - 32,3 27,0 - - 32,3 27,0 

Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od pożyczek 
ujętych w kosztach finansowych 

9.6  (1,2) 46,0 - - - -  (1,2) 46,0 - -  (1,2) 46,0 

Strata z tytułu utraty wartości 9.4 (31,3) - - - - - (31,3) - - - (31,3) - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                             

Przychody z tytułu odsetek 9.5 6,4 4,5 - - - - 6,4 4,5 - - 6,4 4,5 

Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w kosztach finansowych 9.6  (1,1) 12,8 - - - -  (1,1) 12,8 - -  (1,1) 12,8 

Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe):                             

Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej 
pochodnych instrumentów finansowych 

9.5; 9.6 - - 34,8  (116,7) - - 34,8  (116,7) - - 34,8  (116,7) 

Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 9.5; 9.6 - -  (19,0) 109,5 - -  (19,0) 109,5 - -  (19,0) 109,5 

Kredyty, pożyczki oraz obligacje:                             

Koszty z tytułu odsetek 9.6  (97,7)  (114,4) - - - -  (97,7)  (114,4) - -  (97,7)  (114,4) 

Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń 
przepływów pieniężnych korygujące przychody ze sprzedaży 

8  (131,2)  (91,6) - - - -  (131,2)  (91,6) - -  (131,2)  (91,6) 

Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od kredytów, pożyczek, obligacji 
oraz od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach 
bankowych ujętych w kosztach finansowych 

9.6  (44,0)  (132,0) - - - -  (44,0)  (132,0) - -  (44,0)  (132,0) 

Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających 
przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach 

20 104,5  (77,8) - - - - 104,5  (77,8) - - 104,5  (77,8) 

Zobowiązania z tytułu leasingu:                             

Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - - - - - -  (79,7)  (19,9)  (79,7)  (19,9) 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:                             

Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych 
w koszcie własnym sprzedaży 

9.1 57,6  (89,3) - - - - 57,6  (89,3) - - 57,6  (89,3) 

Razem      (99,5)  (395,4) 15,8  (7,2) 2,6 2,1  (81,1)  (400,5)  (79,7)  (19,9)  (160,8)  (420,4) 
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27. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Grupa narażona jest na ryzyko finansowe obejmujące przede wszystkim: 

 ryzyko rynkowe (ryzyko cen surowców i produktów naftowych, ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, ryzyko walutowe, ryzyko 
stóp procentowych), 

 ryzyko płynności, 

 ryzyko kredytowe związane z transakcjami finansowymi oraz handlowymi. 
 

W ramach struktury organizacyjnej Jednostki Dominującej funkcjonują odpowiednie komórki (Biuro Zarządzania Finansami, Biuro Analiz 
i Kontroli Ryzyka Finansowego wraz z Zespołem Ryzyka Kredytowego i Dokumentacji Transakcji) podlegające Dyrektorowi 
ds. Finansowych, który koordynuje oraz sprawuje bieżący nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem finansowym Grupy Kapitałowej 
LOTOS. 
 
Ponadto powołany przez Zarząd Komitet Ryzyka Cenowego i Tradingu nadzoruje prace nad opracowaniem polityk i procedur 
oraz monitoruje realizację strategii Grupy w obszarze swoich kompetencji. W szczególności komitet opiniuje i podejmuje kluczowe 
inicjatywy z zakresu zarządzania ryzykiem cenowym oraz w działalności tradingowej, przedstawia rekomendacje oraz wnioskuje 
w zakresie działań wymagających zgody Zarządu.  
 
Dodatkowo, w celu efektywnego zarządzania płynnością, strukturą zadłużenia oraz procesem pozyskiwania finansowania zewnętrznego 
przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS Zarząd powołał Zespół ds. optymalizacji płynności i koordynacji finansowania. 
 
Podstawowymi celami realizowanymi poprzez zarządzanie ryzykiem finansowym są: 

 zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji celów budżetowych i strategicznych, 

 ograniczenie zmienności przepływów pieniężnych, 

 zapewnienie krótkoterminowej płynności finansowej, 

 optymalizacja wartości oczekiwanej przepływów pieniężnych i ryzyka, 

 wspieranie procesów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych i budowanie wartości firmy w długim okresie czasu. 

 
W związku z realizacją wymienionych wyżej celów Grupa wdrożyła odpowiednie narzędzia i opracowała szereg dokumentów, 
zatwierdzonych na odpowiednich szczeblach decyzyjnych, które określają ramy konieczne do efektywnego i bezpiecznego 
funkcjonowania w obszarze finansowym, w tym: 

 metodologię wyznaczania ekspozycji w poszczególnych kategoriach ryzyk, 

 horyzont czasowy zabezpieczania danego ryzyka, 

 dopuszczone instrumenty finansowe, 

 sposób oceny zarządzania ryzykiem finansowym, 

 limity w zarządzaniu ryzykiem, 

 sposób raportowania, 

 limity kredytowe, 

 standardy dokumentacyjne i operacyjne, 

 rozdział odpowiedzialności w zakresie wykonywania transakcji, analizy i kontroli ryzyka oraz dokumentacji i rozliczania transakcji 
pomiędzy różne komórki organizacyjne. 

 
Jednostka Dominująca monitoruje oraz raportuje w sposób ciągły wszystkie ryzyka rynkowe będące przedmiotem zarządzania. Jednostka 
Dominująca używa płynnych instrumentów pochodnych, które jest w stanie wycenić za pomocą stosowanych powszechnie modeli wyceny. 
Wycena instrumentów pochodnych odbywa się na podstawie danych rynkowych otrzymywanych od wiarygodnych dostawców. Nie jest 
dopuszczone otwieranie pozycji w ramach ryzyk, które nie wynikają z podstawowej działalności Grupy. 
 
W związku z refinansowaniem kredytów walutowych przeznaczonych na finansowanie Programu 10+ w lipcu 2019 roku jednocześnie 
rozwiązano dotychczasowe powiązania zabezpieczające i utworzono nowe na bazie nowego finansowania zachowując rodzaj stosowanej 
rachunkowości zabezpieczeń (zabezpieczenie przepływów pieniężnych) oraz wyznaczając jako pozycję zabezpieczaną przyszłe 
transakcje sprzedaży produktów naftowych denominowanych w USD. 
 

27.1 Ryzyko cen surowców i produktów naftowych 

Szczególne znaczenie dla Grupy ma zarządzanie ryzykiem cen surowców i produktów naftowych. 
 

Spółka identyfikuje następujące czynniki tego ryzyka: 

 zmienność marży rafineryjnej, rozumianej jako różnica pomiędzy płynnymi indeksami referencyjnego koszyka produktów naftowych 
(np. paliwa lotniczego, benzyn, olejów napędowych, olejów opałowych) a płynnym indeksem referencyjnego surowca (np. ropa Ural), 

 zmienność poziomu cen w zakresie ilości zapasów surowców i produktów odbiegających od wymaganego poziomu zapasów 
obowiązkowych i operacyjnych, 

 zmienność dyferencjałów pomiędzy indeksami referencyjnymi a indeksami używanymi w kontraktach handlowych (np. dyferencjał Brent 
/ Ural czyli różnica pomiędzy różnymi gatunkami ropy), 

 stosowanie niestandardowych formuł cenowych w kontraktach handlowych. 
 

W Jednostce Dominującej obowiązuje  „Polityka zarządzania ryzykiem cen surowców i produktów naftowych w Grupie LOTOS S.A.” 
w ramach której zdefiniowano systematykę portfeli transakcyjnych i ich funkcje biznesowe, opisano sposób rozumienia ryzyka 
i wyznaczania ekspozycji w zakresie portfeli, dopuszczone instrumenty finansowe wraz z ograniczeniami w ich wykorzystywaniu, 
standardy zawierania transakcji, wytyczne w zakresie kalkulacji wyników na zarządzaniu ryzykiem oraz sposób wyznaczania stosownych 
limitów. W zakresie objętym niniejszą polityką, Zarząd Grupy LOTOS S.A. ceduje limity transakcyjne na niższe szczeble decyzyjne. 

W celu wsparcia realizacji celów przyjętej polityki Spółka użytkuje jeden z wiodących na rynku systemów klasy Energy Trading and Risk 
Management (Allegro) 
 
Na bazie zatwierdzonej polityki Spółka utrzymała możliwość oferowania swoim odbiorcom zakupu produktów naftowych po cenach stałych 
i w celu zachowania pierwotnego profilu ryzyka cenowego Grupa zawierała swapy towarowe. 
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Dodatkowo w 2018 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. zatwierdził „Politykę zarządzania ryzykiem rynkowym w segmencie wydobywczym 
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.”. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku otwarte swapy towarowe przedstawiały się następująco: 

Typ transakcji Indeks bazowy Okres wyceny 
Ilość w tonach 

w okresie wyceny 

Wycena w wartości godziwej 

Aktywa 

finansowe  

Zobowiązania 

finansowe 

Swap towarowy FuelOil 3.5 pct Brg FOB Rrdam III '2020 - IX '2021 171 422 1,1 (14,3) 

Swap towarowy Gasoil 0.1 pct Crg CIF NWE_ARA III '2020 - IX '2021 (15 839) 0,5 (1,0) 

Razem 1,6 (15,3) 
 

Wymienione wyżej transakcje swap na łączną ilość 171.422 tony w oparciu o płynny indeks 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam w okresie od marca 
2020 roku do września 2021 roku oraz (15.839) ton w oparciu o płynny indeks Gasoil 0.1 pct Crg CIF NWE ARA w tym samym okresie związane 
były z odwróceniem profilu ryzyka cen surowców i produktów naftowych wynikających ze sprzedaży komponentów asfaltowych po cenach stałych. 

 
Na dzień 31 grudnia 2018 roku otwarte swapy towarowe przedstawiały się następująco: 

Typ transakcji Indeks bazowy Okres wyceny 
Ilość w tonach 

w okresie wyceny 

Wycena w wartości godziwej 

Aktywa 

finansowe  

Zobowiązania 

finansowe 

Swap towarowy FuelOil 3.5 pct Brg FOB Rrdam III '2019 - VI '2021 183 433 0,5 (21,5) 

Swap towarowy Gasoil 0.1 pct Crg CIF NWE_ARA III '2019 - VI '2021 (17 010) 3,3 (0,1) 

Razem 3,8 (21,6) 
 

Wymienione wyżej transakcje swap na łączną ilość 183.433 tony w oparciu o płynny indeks FuelOil 3.5 pct Brg FOB Rrdam w okresie od marca 
2019 roku do czerwca 2021 roku oraz (17.010) tony w oparciu o płynny indeks Gasoil 0.1 pct Crg CIF NWE ARA w tym samym okresie związane 
były z odwróceniem profilu ryzyka cen surowców i produktów naftowych wynikających ze sprzedaży komponentów asfaltowych po cenach stałych. 
 

Typ transakcji Indeks bazowy Okres wyceny 

Ilość w metrach 

sześciennych 

w okresie wyceny 

Wycena w wartości godziwej 

Aktywa 

finansowe  

Zobowiązania 

finansowe 

Swap towarowy Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/cm I '2019 - XII '2019 24 300 10,0 - 

Razem 10,0 - 

 

Dodatkowo w powiązaniu z zawarciem rocznego kontraktu na zakup Ethanolu, Jednostka Dominująca zawarła w roku 2018 swapy towarowe w celu 
zabezpieczenia ryzyka zmiany cen.  
 

27.1.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych 

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 2018 roku transakcji finansowych narażonych na ryzyko zmiany cen surowców 
i produktów naftowych przy założeniu zmiany cen +/- wartość rocznej zmienności implikowanej indeksu bazowego przedstawiała 
się następująco: 

 

31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Wartość Zmiana procentowa* Wartość Zmiana procentowa** 

bilansowa +zm. implikowana -zm. implikowana bilansowa +zm. implikowana -zm. implikowana 

Aktywa finansowe 1,6 9,0 (9,0) 13,8 1,5 (1,5) 

Zobowiązania finansowe 15,3 (54,9) 54,9 21,6 (62,1) 62,1 

Wpływ na wynik  63,9 (63,9)  63,6 (63,6) 
 

* Dla instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2019 roku do kalkulacji powyższych odchyleń cen indeksów bazowych wykorzystano roczną implikowaną 
zmienność indeksu, o który oparte są zawarte transakcje, z dnia 31 grudnia 2019 roku, publikowaną przez serwis SuperDerivatives. W przypadku indeksu 
3.5 PCT Barges FOB Rotterdam była to zmiana +/- 45,12%, dla Gasoil 0.1 pct Crg CIF NWE_ARA +/- 22,98%. 

** Dla instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2018 roku do kalkulacji powyższych odchyleń cen indeksów bazowych wykorzystano roczną implikowaną 
zmienność indeksu, o który oparte są zawarte transakcje, z dnia 31 grudnia 2018 roku, publikowaną przez serwis SuperDerivatives. W przypadku indeksu 

FuelOil 3.5 pct Brg FOB Rrdam była to zmiana +/- 37,28%, dla Gasoil 0.1 pct Crg CIF NWE_ARA  +/- 38,11%, a dla Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/cm 
+/- 16,42% 
 

Zbadano wpływ zmian cen indeksów bazowych na wartość godziwą przy niezmiennym poziomie kursów walut. 

 

27.2 Ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) 

Zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla w Jednostce Dominującej odbywa się w sposób ciągły zgodnie 
z założeniami  strategii zarządzania ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) zatwierdzonej przez Zarząd Grupy LOTOS 
S.A. Grupa podejmuje decyzje co do sposobu zbilansowania przyszłych niedoborów lub nadwyżek uprawnień do emisji CO2 w zależności 
od sytuacji rynkowej i w ramach ustalonych limitów. W ramach zatwierdzonej strategii i posiadanych limitów Jednostka Dominująca zawiera 
transakcje finansowe na jednostki: 

 EUA - (ang. „Emission Unit Allowance”) oznacza uprawnienie do emisji jednej tony CO2 ,  

 CER - (ang. „Certified Emission Reduction Unit”) oznacza ekwiwalent skutecznej redukcji emisji jednej tony ekwiwalentu CO2 (tCO2e). 
Certyfikat redukcji emisji uzyskiwany jest w związku z realizacją inwestycji w krajach rozwijających się, gdzie nie określono limitów emisji 
CO2, 

 ERU - (ang. „Emission Reduction Unit”) oznacza ekwiwalent skutecznej redukcji emisji jednej tony ekwiwalentu CO2 (tCO2e). Jest 
to poświadczona jednostka emisji uzyskiwana w związku z realizacją inwestycji w krajach o niższych kosztach redukcji CO2. 

 

  



 
GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019  
Dodatkowe informacje i objaśnienia 

w mln zł 
 

71 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku szacowany niedobór uprawnień Jednostki Dominującej w okresie rozliczeniowym przypadającym na lata 
2013 - 2020 (tzw. III faza) wynosił 1.033.226 ton, jednakże biorąc pod uwagę wykonane transakcje pochodne na łączną ilość 
1.595.000 ton, Jednostka Dominująca posiada nadwyżkę uprawnień w wysokości 561.774 ton, które zostały nabyte z uwzględnieniem 
sytuacji rynkowej i w kontekście strategicznego charakteru niedoboru uprawnień przewidywanego po roku 2020. 
 
Na dzień 31 grudnia 2018 roku szacowany niedobór uprawnień Jednostki Dominującej w okresie rozliczeniowym przypadającym na lata 
2013 - 2020 (tzw. III faza) wynosił 1.142.876 ton, jednakże biorąc pod uwagę wykonane transakcje pochodne na łączną ilość 
1.159.000 ton, Jednostka Dominująca posiadała nadwyżkę uprawnień w wysokości 16.124 ton, które zostały nabyte z uwzględnieniem 
sytuacji rynkowej i w kontekście strategicznego charakteru niedoboru uprawnień przewidywanego po roku 2020. 
 

W ramach zarządzania ryzykiem dotyczącym uprawnień do emisji dwutlenku węgla Grupa ocenia każdorazowo ryzyko przewidywanego 
niedoboru nieodpłatnych uprawnień przyznawanych w ramach KPRU.  
 

Zaprezentowane poniżej wielkości uprawnień do emisji CO2  na lata 2013 - 2020 uwzględniają uprawnienia przyznane według 
rozporządzeń Rady Ministrów, jak również dodatkowe bezpłatne uprawnienia przyznane przez Komisję Europejską. 
 

Liczba nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 na lata 2013 - 2020 oraz rzeczywista emisja CO2: 

w milionach ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

Uprawnienia przyznane KPRU (1) 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 12,8 

Rzeczywista emisja CO2 
(2) 1,7 1,9 1,9 2,0 1,8 2,0 2,0 - 13,3 

 (1) Ilość bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na lata 2013 – 2020, wg Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień („KPRU”), na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 31 marca 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 439) jak również Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 472) 
zawierających wykaz instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wraz z przyznana im liczbą uprawnień do emisji. 
Ponadto w zestawieniu uwzględniono przydział dodatkowych bezpłatnych uprawnień z rezerwy Komisji Europejskiej w związku ze zwiększeniem zdolności 

produkcyjnych rafinerii, wynikających z zastosowania gazu ziemnego jako wsadu do produkcji wodoru.  

(2) Emisja CO2 wyliczona na podstawie danych produkcyjnych dla instalacji objętych systemem handlu emisjami. Dane są weryfikowane zgodnie z art. 59 Ustawy 
z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, biorąc pod uwagę limit uprawnień na rok 2019 do przyznania w ramach systemu EU ETS (ang. „European 
Union Emissions Trading System/Scheme”) oraz wielkość emisji dwutlenku węgla w Grupie występował niedobór przyznanych uprawnień 
do emisji CO2. W związku z tym na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa ujęła kwotę 71,8 mln zł zobowiązań z tego tytułu (31 grudnia 
2018: 40,7 mln zł.). Wpływ utworzonej rezerwy na wynik operacyjny w kwocie 30,5 mln zł zaprezentowano w koszcie własnym sprzedaży 
(w roku 2018: 26,3 mln zł). 
 
W razie konieczności, Grupa decyduje o rozliczeniu zawartych, otwartych na dzień kończący okres sprawozdawczy transakcji terminowych 
na zakup uprawnień do emisji CO2 poprzez ich fizyczną dostawę z zamiarem ich ewentualnego umorzenia jako rozliczenie rzeczywistej 
emisji CO2. Wycena transakcji planowanych do zrealizowania dostawą fizyczną nie podlega ujęciu w aktywach / zobowiązaniach 
finansowych w sprawozdaniu finansowym, niemniej jednak Grupa wewnętrznie monitoruje i przeprowadza wycenę takich transakcji 
w ramach ogólnej oceny efektywności zarządzania ryzykiem CO2, pozabilansowo. 
 

Otwarte na dzień 31 grudnia 2019 roku transakcje futures EUA, które Grupa uznała za prawdopodobne do rozliczenia poprzez ich fizyczną 
dostawę na potrzeby własne nie zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym na dzień kończący okres sprawozdawczy, a ich wartość 
godziwą ujęto wyłącznie pozabilansowo. 
 

Poniżej zaprezentowano informacje na temat pozycji transakcyjnej na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 2018 roku. 
 
Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiały się następująco: 

Typ transakcji Okres rozliczenia transakcji Ilość uprawnień w tonach Faza 

Wycena w wartości godziwej* 

Aktywa 

finansowe 

Zobowiązania 

finansowe 

Futures EUA XII '2020 1.595.000 III faza 3,3 (1,1) 

*Wycena pozabilansowa, wyłącznie dla celów statystycznych i monitoringu w zarządzaniu ryzykiem.  
 

Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiały się następująco: 

Typ transakcji Okres rozliczenia transakcji Ilość uprawnień w tonach Faza 

Wycena w wartości godziwej* 

Aktywa 

finansowe 

Zobowiązania 

finansowe 

Futures EUA XII '2019 - XII '2020 1.159.000 III faza 50,1 (0,8) 

*Wycena pozabilansowa, wyłącznie dla celów statystycznych i monitoringu w zarządzaniu ryzykiem.  
 

 

27.2.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 2018 roku Grupa posiadała kontrakty futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2). 
 
Grupa nie przeprowadza analizy wrażliwości dla wartości godziwej kontraktów futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla, 
które posiada na dzień kończący okres sprawozdawczy, jeśli zamierza dokonać rozliczenia tych transakcji poprzez fizyczną dostawę 
na potrzeby własne pokrycia niedoborów w ramach systemu ograniczania emisji. W związku z tym nie przeprowadzono analizy wrażliwości 
posiadanych na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 2018 roku instrumentów futures EUA. 
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27.3 Ryzyko walutowe 

W ramach prowadzonej działalności Grupa  narażona jest na zmiany kursów walutowych z tytułu: 
• handlu surowcami i produktami naftowymi oraz innymi towarami,  
• przepływów inwestycyjnych, 
• przepływów finansowych w tym lokat i kredytów, 
• wyceny instrumentów pochodnych,  

indeksowanych do lub denominowanych w walucie innej niż waluta funkcjonalna. 
 

Zarządzanie ryzykiem walutowym w Jednostce Dominującej odbywa się zgodnie z założeniami zawartymi w „Polityce zarządzania 
ryzykiem walutowym w Grupie LOTOS S.A.”. W ramach polityki ekspozycję stanowią istotne pozycje narażone na ryzyko walutowe, które 
oddziałują na poziom płynności w horyzoncie zarządzania zgodnie z momentem powstawania ryzyka. Centralną miarą ryzyka jest Cash-
Flow-at-Risk (CFaR), która obliczana jest na bazie metodologii CorporateMetrics™ zaś podstawowymi limitami jest limit na wielkość CFaR 
i maksymalny współczynnik zabezpieczenia. 
Horyzont zarządzania ekspozycją jest związany z cyklem prognozowania budżetu Spółki i w zależności od momentu w roku obejmuje 
od 3 do 6 kolejnych kwartałów. 
 

Grupa aktywnie zarządza swoją ekspozycją walutową, optymalizując wartość oczekiwaną przepływów pieniężnych i ryzyka w ramach 
obowiązujących limitów i w zależności od przewidywanego rozwoju sytuacji rynkowej. 
 

Waluta USD jest używana w kwotowaniach cen rynkowych ropy i produktów naftowych. Z tego też względu uznano, że najwłaściwszą 
walutą do zaciągania i spłaty długoterminowych kredytów jest USD, ponieważ efektem takiego działania będzie zmniejszenie strukturalnie 
długiej pozycji i w konsekwencji strategicznego ryzyka walutowego. 
 

Strukturalnie Grupa posiada długą ekspozycję w USD (zyskuje w przypadku wzrostu kursu USD/PLN) ze względu na to, iż wpływy zależne 
od kursu USD (głównie z tytułu sprzedaży produktów naftowych) przewyższają odpowiednie wypływy (np. z tytułu zakupu ropy, spłaty 
kredytu). 
 

W ramach projektu EFRA w Grupie zostały zawarte transakcje walutowe EUR/USD mające na celu zabezpieczenie nakładów 
inwestycyjnych ponoszonych w EUR w stosunku do USD jako głównej waluty finansowania. 
 
Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiały się następująco: 

Typ transakcji Kupno/sprzedaż 
Okres rozliczenia 

transakcji 

Para walut 

(bazowa/zmienna) 

Kwota w walucie 

bazowej 

(w mln) 

Wycena w wartości godziwej 

Aktywa 

finansowe 

Zobowiązania 

finansowe 

Spot walutowy Kupno I '2020 USD/PLN 20,8 - - 

Spot walutowy Sprzedaż I '2020 EUR/PLN (0,1) - - 

Forward walutowy Kupno VI '2020 EUR/USD 17,0 0,3 - 

Forward walutowy Sprzedaż I -IV '2020 USD/PLN (130,0) 12,9 - 

SWAP walutowy Kupno I -III '2020 EUR/USD 87,5 1,3 - 

SWAP walutowy Sprzedaż I -IV '2020 USD/PLN (226,3) 8,6 - 

SWAP walutowy Sprzedaż I -III '2020 EUR/PLN (19,5) 0,5 - 

   
 

Razem 23,6 - 

 
Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiały się następująco: 

Typ transakcji Kupno/sprzedaż 
Okres rozliczenia 

transakcji 

Para walut 

(bazowa/zmienna) 

Kwota w walucie 

bazowej 

(w mln) 

Wycena w wartości godziwej 

Aktywa 

finansowe 

Zobowiązania 

finansowe 

Spot walutowy Sprzedaż I ‘2019 EUR/PLN (1,6) - - 

Forward walutowy Kupno I ‘2019 USD/PLN 11,5 - (0,4) 

Forward walutowy Kupno I-XII '2019 EUR/USD 125,0 - (14,1) 

Forward walutowy Sprzedaż I-VI '2019 USD/PLN (110,0) - (7,3) 

SWAP walutowy Kupno V '2019 EUR/USD 19,0 - (0,6) 

SWAP walutowy Kupno I '2019 EUR/PLN 60,0 0,1 - 

SWAP walutowy Sprzedaż I-VII '2019 USD/PLN (261,6) 2,7 (3,2) 

   
 

Razem 2,8 (25,6) 
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27.3.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut 

Struktura walutowa wybranych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiała się następująco: 

31 grudnia 2019 

Nota 

mln 
USD 

USD 
przeliczone  

na PLN 

mln 
EUR 

EUR 
przeliczone  

na PLN 

Wartość bilansowa 
w walucie 

przeliczona na PLN 
na dzień bilansowy 

Aktywa finansowe             

Należności z tytułu dostaw i usług   64,3 244,2 5,9 25,1 269,3 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   79,1 300,6 29,2 125,0 425,6 

Pozostałe aktywa finansowe:   21,1 80,1 4,1 17,3 97,4 
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym   18,9 71,8 - - 71,8 

Depozyt zabezpieczający   - - 4,1 17,3 17,3 

Pozostałe   2,2 8,3 - - 8,3 

Razem   164,5 624,9 39,2 167,4 792,3 

Zobowiązania finansowe             

Kredyty i pożyczki   722,1 2.689,8 - - 2.689,8 

Obligacje   61,0 231,8 - - 231,8 

Zobowiązania z tytułu leasingu   - - 9,7 41,4 41,4 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   382,9 1.454,1 15,8 67,2 1.521,3 

Pozostałe zobowiązania finansowe   8,4 31,9 40,8 173,7 205,6 

Razem   1.174,4 4.407,6 66,3 282,3 4.689,9 

  
 
Struktura walutowa wybranych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiała się następująco: 

31 grudnia 2018 

Nota 

mln 
USD 

USD 
przeliczone  

na PLN 

mln 
EUR 

EUR 
przeliczone  

na PLN 

Wartość bilansowa 
w walucie 

przeliczona na PLN 
na dzień bilansowy 

Aktywa finansowe             

Należności z tytułu dostaw i usług   78,0 293,2 6,5 28,4 321,6 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   75,7 284,7 26,7 115,4 400,1 

Pozostałe aktywa finansowe:   75,7 284,5 - - 284,5 

Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym   64,3 241,4 - - 241,4 

Lokaty   9,0 33,9 - - 33,9 

Środki pieniężne przeznaczone na prace 
związane z usunięciem platformy MOPU 
ze złoża YME 

15 0,7 2,8 - - 2,8 

Pozostałe   1,7 6,4 - - 6,4 

Razem   229,4 862,4 33,2 143,8 1.006,2 

Zobowiązania finansowe             

Kredyty i pożyczki   913,4 3.376,6 - - 3.376,6 

Obligacje   60,4 227,0 - - 227,0 

Zobowiązania z tytułu leasingu   - - 7,8 33,3 33,3 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   388,8 1.461,9 5,8 25,0 1.486,9 

Pozostałe zobowiązania finansowe   3,2 12,0 11,6 49,9 61,9 

Razem   1.365,8 5.077,5 25,2 108,2 5.185,7 
  

Na potrzeby analizy wrażliwości w zaprezentowanej wyżej strukturze walutowej uwzględniono także wrażliwe na zmiany kursów walut 
wewnątrzgrupowe transakcje walutowe, które mają wpływ na ryzyko walutowe Grupy w związku z regulacjami MSR 21 „Skutki zmian kursów 
wymiany walut obcych” w zakresie ujmowania różnic kursowych z tego tytułu w wyniku netto Grupy. 
 

Poza spotami, forwardami i swapami walutowymi Grupa posiadała także wyrażone w walutach obcych pochodne instrumenty finansowe takie 
jak: swapy towarowe, opcje towarowe, swapy procentowe, oraz kontrakty futures. Grupa stosuje odpowiednie metody ustalania wartości godziwej 
dla poszczególnych rodzajów instrumentów pochodnych, które jednocześnie determinują technikę ustalenia wpływu zmiany kursów walut na wartość 
tych instrumentów (metody wyceny pochodnych instrumentów finansowych szerzej opisano w nocie 7.22). Zamieszczone poniżej tabele z analizą 
wrażliwości instrumentów finansowych na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku prezentują także wpływ zmiany 
kursów walut na wartość bilansową instrumentów pochodnych. 
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Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2019 roku wraz z wpływem na wynik finansowy przy założeniu zmiany kursów 
USD/PLN o +/- 7,088% i EUR/PLN o +/- 3,975% przedstawiała się następująco: 

 Zmiana kursu - wpływ na wynik roku 2019 

31 grudnia 2019 +7,088%   +3,975%   -7,088%   -3,975% 

  USD   EUR   USD   EUR 

Aktywa finansowe               

Pochodne instrumenty finansowe (121,4)   16,2   121,4   (16,2) 

Należności z tytułu dostaw i usług  17,3   1,0   (17,3)   (1,0) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21,3   5,0   (21,3)   (5,0) 

Pozostałe aktywa finansowe: 5,7   0,7   (5,7)   (0,7) 
    Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 5,1   -   (5,1)   - 

    Depozyty zabezpieczające -   0,7   -   (0,7) 

    Pozostałe 0,6   -   (0,6)   - 

Razem aktywa finansowe (77,1)   22,9   77,1   (22,9) 

Zobowiązania finansowe        

Kredyty i pożyczki 83,0 (1) -   (83,0) (1) - 

Obligacje 16,4   -   (16,4)   - 

Zobowiązania z tytułu leasingu -   1,6   -   (1,6) 

Pochodne instrumenty finansowe 1,5   1,8   (1,5)   (1,8) 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 103,1   2,7   (103,1)   (2,7) 

Pozostałe zobowiązania finansowe 2,3   6,9   (2,3)   (6,9) 

Razem zobowiązania finansowe 206,3   13,0   (206,3)   (13,0) 

Razem (283,4)   9,9   283,4   (9,9) 

 (1) W kalkulacji wpływu zmiany kursu na wskazaną pozycję bilansową uwzględniono efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Wpływ 
zastosowania rachunkowości zabezpieczeń przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 7,088% potencjalnie spowodowałby zmianę wyceny wartości 
godziwej kredytów o (107,7) 107,7 mln zł.  

 

Powyższe odchylenia wartości bilansowych wyrażonych w PLN a zależnych od kursów walutowych, skalkulowano na podstawie rocznej 
implikowanej zmienności kursów walut z dnia 31 grudnia 2019 roku wynoszącej 7,088% dla kursu USD/PLN i 3,975% dla kursu EUR/PLN, 
publikowanej przez Reuters. Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2019 roku. 
 
 
Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2018 roku wraz z wpływem na wynik finansowy przy założeniu zmiany kursów 
USD/PLN o +/- 9,950% i EUR/PLN o +/- 5,512% przedstawiała się następująco: 

 Zmiana kursu - wpływ na wynik roku 2018 

31 grudnia 2018 +9,950%   +5,512%   -9,950%   -5,512% 

  USD   EUR   USD   EUR 

Aktywa finansowe               

Pochodne instrumenty finansowe (46,7)   14,4   46,7   (14,4) 

Należności z tytułu dostaw i usług  29,2   1,6   (29,2)   (1,6) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28,3   6,4   (28,3)   (6,4) 

Pozostałe aktywa finansowe: 28,3   -   (28,3)   - 
    Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 24,0   -   (24,0)   - 

    Lokaty 3,4   -   (3,4)   - 

    Środki pieniężne przeznaczone na prace związane  
    z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME 

0,3   -   (0,3)   - 

    Pozostałe 0,6   -   (0,6)   - 

Razem aktywa finansowe 39,1   22,4   (39,1)   (22,4) 

Zobowiązania finansowe        

Kredyty i pożyczki 143,7 (1) -   (143,7) (1) - 

Obligacje 22,6   -   (22,6)   - 

Zobowiązania z tytułu leasingu -   1,8   -   (1,8) 

Pochodne instrumenty finansowe 151,4   (34,0)   (151,4)   34,0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 145,5   1,4   (145,5)   (1,4) 

Pozostałe zobowiązania finansowe 0,1   2,8   (0,1)   (2,8) 

Razem zobowiązania finansowe 463,3   (28,0)   (463,3)   28,0 

Razem (424,2)   50,4   424,2   (50,4) 

 (1) W kalkulacji wpływu zmiany kursu na wskazaną pozycję bilansową uwzględniono efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Wpływ 
zastosowania rachunkowości zabezpieczeń przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 9,950% potencjalnie spowodowałby zmianę wyceny wartości 
godziwej kredytów o (194,1) 194,1 mln zł. Ponadto w szacunku uwzględniono efekt zapłaconych z góry prowizji przygotowawczych (wycenionych wg kursu 
z dnia zapłaty) pomniejszających  zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, których wpływ na zmianę wyceny wartości godziwej tych zobowiązań 
przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 9,950% wynosiłby 1,9 (1,9) mln. zł. 

 
Powyższe odchylenia wartości bilansowych wyrażonych w PLN a zależnych od kursów walutowych, skalkulowano na podstawie rocznej 
implikowanej zmienności kursów walut z dnia 31 grudnia 2018 roku wynoszącej 9,950% dla kursu USD/PLN i 5,512% dla kursu EUR/PLN, 
publikowanej przez Reuters. Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2018 roku. 
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27.4 Ryzyko stopy procentowej  

Jednostka Dominująca narażona jest na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu zmian stóp procentowych wynikające 
z posiadanych aktywów oraz pasywów dla których przychody oraz koszty odsetkowe są uzależnione od zmiennych stóp procentowych, 
w szczególności z tytułu przewidywanego harmonogramu spłat kredytów oraz wysokości odsetek ustalanych na podstawie zmiennej stopy 
LIBOR USD. Jednostka Dominująca zarządza ryzykiem stopy procentowej w ramach przyznanych limitów przy wykorzystaniu swapów 
stóp procentowych. 
 

Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiały się następująco: 

Typ transakcji Okres 
Kwota nominalna 

(w mln USD) 
Spółka otrzymuje 

Aktywa 

finansowe 

Zobowiązania 

finansowe 

Swap procentowy (IRS) IX '2016 - XII '2021 211,0 LIBOR 3M - (6,6) 

Razem - (6,6) 

 
W powyższym zestawieniu transakcje IRS zostały zagregowane według waluty nominału oraz stopy referencyjnej. W kolumnie „Okres” został 
podany minimalny termin początku i maksymalny termin końca okresu z zestawu transakcji wchodzących w skład danej grupy. 

 
Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiały się następująco: 

Typ transakcji Okres 
Kwota nominalna 

(w mln USD) 
Spółka otrzymuje 

Aktywa 

finansowe 

Zobowiązania 

finansowe 

Swap procentowy (IRS) XII '2015 - VI '2019 2,5 LIBOR 6M 0,1 - 

Swap procentowy (IRS) I '2015 - XII '2021 522,0 LIBOR 3M 7,7 (7,1) 

Razem 7,8 (7,1) 
 

W powyższym zestawieniu transakcje IRS zostały zagregowane według waluty nominału oraz stopy referencyjnej. W kolumnie „Okres” został 
podany minimalny termin początku i maksymalny termin końca okresu z zestawu transakcji wchodzących w skład danej grupy. 
 

27.4.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych 

Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany stopy procentowej Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 0,37% na dzień 31 grudnia 
2019 roku przedstawiała się następująco: 

31 grudnia 2019 
Nota 

Wartość 

bilansowa 

Zmiana procentowa 

+0,37% -0,37% 

Aktywa finansowe            

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 1.516,6 5,6   (5,6)   

Pozostałe aktywa finansowe:  97,7 0,4   (0,4)   
Fundusz likwidacji zakładu górniczego 15 41,1 0,2   (0,2)   

Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 
umownych dotyczących przyszłej likwidacji aktywów 

15 38,9 0,1   (0,1)   

Depozyty zabezpieczające 15 17,7 0,1   (0,1)   

Razem  1.614,3 6,0   (6,0)   

Zobowiązania finansowe            

Kredyty 22.1 2.865,2 10,8 (1) (10,8) (1) 

Pożyczki 22.2 43,4 0,2   (0,2)   

Obligacje 22.3 231,8 0,9   (0,9)   

Zobowiązania z tytułu leasingu 22.4 1.276,0 4,7   (4,7)   

Pochodne instrumenty finansowe (2) 23 6,6 (2,8)   2,8   

Razem  4.423,0 13,8   (13,8)   

(1) Wykazane bez uwzględnienia zapłaconych prowizji przygotowawczych pomniejszających zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów. 
(2) Swap procentowy (IRS). Różnica między zmianą wartości wyceny, gdy przesuwa się krzywą stóp procentowych o +/- 0,37% powstaje w momencie obliczania 

i dyskontowania przyszłych przepływów (związanych z rozliczeniem transakcji) na dzień kalkulacji wyceny. Dyskontowanie odbywa się w oparciu o różne 
stopy procentowe (w pierwszym przypadku przesunięcie krzywej powoduje zwiększenie stopy o 0,37%, zaś w drugim przypadku zmniejszenie stopy 
o 0,37%). 
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Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany stopy procentowej Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 0,26% na dzień 31 grudnia 
2018 roku przedstawiała się następująco: 

31 grudnia 2018 
Nota 

Wartość 
bilansowa 

Zmiana procentowa 

+0,26% -0,26% 

Aktywa finansowe            

Pochodne instrumenty finansowe (2) 23 7,8 3,4   (3,4)   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 1.941,3 5,0   (5,0)   

Pozostałe aktywa finansowe:  506,0 1,3   (1,3)   
Fundusz likwidacji zakładu górniczego 15 38,7 0,1   (0,1)   

Lokaty 15 33,9 0,1   (0,1)   

Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 
umownych dotyczących przyszłej likwidacji aktywów 

15 430,6 1,1   (1,1)   

Środki pieniężne przeznaczone na prace związane  
z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME  

15 2,8 -   -   

Razem  2.455,1 9,7   (9,7)   

Zobowiązania finansowe             

Kredyty 22.1 3.421,2 7,7 (1) (7,7) (1) 

Pożyczki 22.2 55,8 0,1   (0,1)   

Obligacje 22.3 227,0 0,6   (0,6)   

Zobowiązania z tytułu leasingu 22.4 180,0 0,5   (0,5)   

Pochodne instrumenty finansowe (2) 23 7,1 (0,7)   0,7   

Razem  3.891,1 8,2   (8,2)   

(1) Wykazane bez uwzględnienia kredytów o stałym oprocentowaniu oraz zapłaconych prowizji przygotowawczych pomniejszających zobowiązania finansowe 
z tytułu otrzymanych kredytów. 

(2) Swap procentowy (IRS). Różnica między zmianą wartości wyceny, gdy przesuwa się krzywą stóp procentowych o +/- 0,26% powstaje w momencie obliczania 
i dyskontowania przyszłych przepływów (związanych z rozliczeniem transakcji) na dzień kalkulacji wyceny.  Dyskontowanie odbywa się w oparciu o różne 
stopy procentowe (w pierwszym przypadku przesunięcie krzywej powoduje zwiększenie stopy o 0,26%, zaś w drugim przypadku zmniejszenie stopy 

o 0,26%). 
 

Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 
2018 roku. Zbadano wpływ zmian stóp procentowych na wartość godziwą przy niezmiennym poziomie kursów walut. W przypadku instrumentów 
pochodnych posiadanych na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku w analizie wrażliwości na ryzyko stopy procentowej Spółka 
zastosowała przesunięcie krzywej stóp procentowych o roczną zmienność historyczną z dnia odpowiednio 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 
2018 roku, wyliczoną na podstawie publikowanych przez Reuters danych o historycznej zmienności dla oprocentowania IRS z 1-rocznym okresem 
wygaśnięcia. 

 

27.5 Ryzyko płynności 

Proces zarządzania ryzykiem płynności przez Grupę polega na monitorowaniu prognozowanych przepływów pieniężnych oraz portfela 
aktywów i zobowiązań finansowych, a następnie dopasowywaniu ich zapadalności, analizie kapitału obrotowego i optymalizacji 
przepływów w ramach Grupy Kapitałowej. Proces ten wymaga ścisłej współpracy z jednostkami funkcjonującymi w różnych obszarach 
biznesowych w celu bezpiecznej i efektywnej alokacji posiadanej płynności. 
 
Większość krajowych podmiotów zależnych w ramach Grupy Kapitałowej jest uczestnikiem cash-poolingu rzeczywistego. Struktura jest 
na bieżąco zarządzana przez Jednostkę Dominującą pod kątem optymalizacji płynności i salda odsetek. 
 
Płynność w horyzoncie budżetowym monitorowana jest w przekroju Grupy Kapitałowej na bieżąco w ramach zarządzania ryzykiem 
finansowym. Płynność w okresie średnio i długoterminowym monitorowana jest w ramach procesu planowania, który wspomaga tworzenie 
wieloletniej strategii finansowej.  
 
W obszarze ryzyka finansowego obok aktywnego zarządzania ryzykiem rynkowym, Grupa stosuje następujące zasady w zakresie 
płynności: 

 brak depozytów zabezpieczających w handlu instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym, 

 ograniczenie możliwości wcześniejszego rozwiązania transakcji finansowych, 

 limity w zakresie mało płynnych kasowych instrumentów finansowych, 

 limity ryzyka kredytowego dla partnerów transakcji finansowych i handlowych, 

 zapewnienie odpowiedniej dostępności zdywersyfikowanych źródeł finansowania o odpowiedniej strukturze i jakości, 

 procesy kontroli wewnętrznej oraz efektywność organizacyjna zapewniająca szybkie działanie w warunkach awaryjnych. 
 
Poniżej zaprezentowano informacje o kontraktowych terminach zapadalności zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 
2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku. 
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Kontraktowe terminy zapadalności zobowiązań finansowych: 

31 grudnia 2019 Nota 

Wartość 
bilansowa 

Kontraktowe 
przepływy 
pieniężne 

Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej 5 lat 

Kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym) 22.1 2.865,2 3.231,7 447,4 337,3 922,1 1.519,6 5,3 

Pożyczki 22.2 43,4 48,7 4,8 4,8 9,7 29,4 - 

Obligacje 22.3 231,8 244,9 244,9 - - - - 

Zobowiązania z tytułu leasingu 22.4 1.276,0 2.295,0 171,3 164,4 272,1 442,3 1.244,9 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 1.940,8 1.940,8 1.940,6 - 0,2 - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 25 365,5 365,5 253,5 89,1 3,3 10,1 9,5 

Razem   6.722,7 8.126,6 3.062,5 595,6 1.207,4 2.001,4 1.259,7 
  

31 grudnia 2018                 

Kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym) 22.1 3.418,2 4.340,4 162,4 1.375,7 929,5 1.853,0 19,8 

Kredyty w rachunku bieżącym 22.1 3,0 3,0 3,0 - - - - 

Pożyczki 22.2 55,8 60,2 8,1 7,9 15,7 27,5 1,0 

Obligacje 22.3 227,0 238,0 238,0 - - - - 

Zobowiązania z tytułu leasingu 22.4 180,0 261,0 26,7 29,9 50,8 110,5 43,1 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 1.913,7 1.913,7 1.913,7 - - - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 25 279,5 279,5 244,5 8,9 7,4 7,0 11,7 

Razem   6.077,2 7.095,8 2.596,4 1.422,4 1.003,4 1.998,0 75,6 

  
Kontraktowe terminy zapadalności pochodnych instrumentów finansowych: 

31 grudnia 2019 Nota 

Wartość 
bilansowa* 

Kontraktowe 
przepływy 
pieniężne 

Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej 5 lat 

Swap towarowy  (13,7) (13,9) (2,8) (8,1) (3,0) - - 

Forwardy i spoty walutowe 23 13,2 13,2 13,2 - - - - 

Swap procentowy (IRS)  (6,6) (6,7) (3,6) (0,9) (2,2) - - 

Swap walutowy  10,4 10,4 10,4 - - - - 

Razem  3,3 3,0 17,2 (9,0) (5,2) - - 
  

31 grudnia 2018                

Swap towarowy  (7,8) (8,4) 3,3 (6,9) (4,7) (0,1) - 

Forwardy i spoty walutowe 23 (21,8) (22,0) (16,1) (5,9) - - - 

Swap procentowy (IRS)  0,7 0,8 (3,6) 3,0 (0,2) 1,6 - 

Swap walutowy  (1,0) (0,9) (0,9) - - - - 

Razem  (29,9) (30,5) (17,3) (9,8) (4,9) 1,5 - 

* Wartość bilansowa (dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych plus ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych) prezentuje wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowych ujętych w sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej (z wyłączeniem futures na uprawnienia do emisji CO2 zakupionych z zamiarem rozliczenia). 

 



 
GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 
Dodatkowe informacje i objaśnienia 

w mln zł 
 

78 

27.6 Ryzyko kredytowe 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym partnerów transakcji finansowych polega na kontroli wiarygodności finansowej obecnych 
i potencjalnych partnerów tych transakcji oraz na monitorowaniu ekspozycji kredytowej w stosunku do przyznanych limitów. 
Na ekspozycję kredytową składają się depozyty bankowe, stany środków na rachunkach,  wycena instrumentów pochodnych 
oraz wystawione zabezpieczenia. 
 

Partnerzy transakcji muszą posiadać odpowiedni rating przyznany przez wiodące agencje ratingowe, bądź posiadać gwarancje instytucji 
spełniających wymóg minimalnego akceptowanego ratingu. Grupa zawiera transakcje finansowe z renomowanymi firmami o dobrej 
zdolności kredytowej oraz stosuje dywersyfikację instytucji, z którymi współpracuje. 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku koncentracja ryzyka u pojedynczego partnera transakcji finansowych Grupy nie przekraczała wartości 
399,0 mln zł (3,86% kapitałów własnych Jednostki Dominującej), z kolei na dzień 31 grudnia 2018 roku była to kwota 542,7 mln zł 
(5,44% kapitałów własnych Jednostki Dominującej). 
 

W zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym partnerów transakcji handlowych Grupa poddaje wszystkich klientów, którzy wnioskują 
o przyznanie limitów kredytowych procedurom weryfikacji ich wiarygodności finansowej i w zależności od jej oceny przyznawane 
są odpowiednie limity. W 2017 roku Jednostka Dominująca zakończyła prace nad modelem ratingowym, który wspiera proces 
przyznawania limitów partnerom handlowym. Jednostka Dominująca określa wytyczne w zakresie procesu zarządzania ryzykiem 
kredytowym partnerów handlowych w celu utrzymywania odpowiednich standardów w zakresie analizy kredytowej oraz bezpieczeństwa 
operacyjnego procesu w przekroju całej Grupy. 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku koncentracja ryzyka u pojedynczego partnera transakcji handlowych Grupy nie przekraczała wartości 
531,0 mln zł (5,14% kapitałów własnych Jednostki Dominującej), z kolei na dzień 31 grudnia 2018 roku była to kwota 116,4 mln zł 
(1,17% kapitałów własnych Jednostki Dominującej). 
 

Miarą ryzyka kredytowego jest kwota maksymalnego narażenia na ryzyko dla poszczególnych klas aktywów finansowych. Wartości 
księgowe aktywów finansowych reprezentują maksymalną ekspozycję kredytową. 
 

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Pochodne instrumenty finansowe 23 25,2 24,4 

Należności z tytułu dostaw i usług 15 2.609,1 1.880,4 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 1.516,6 1.941,3 

Pozostałe aktywa finansowe 15 177,3 710,7 

Razem   4.328,2 4.556,8 

W ocenie Zarządu, ryzyko zagrożonych aktywów finansowych jest odzwierciedlone poprzez dokonanie odpisów aktualizujących ich wartość. 
Informacje na temat wartości odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych zostały przedstawione w notach 9.3, 9.4 i 15.1. 
 

Analiza pod kątem koncentracji ryzyka kredytowego w odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług została przedstawiona w nocie 15.1. 
Analiza wiekowania należności przeterminowanych, w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości, została przedstawiona w nocie 15.1. 
 
 

28. Zarządzanie kapitałem 

Celem polityki finansowej Grupy Kapitałowej LOTOS jest zapewnienie długoterminowej płynności przy jednoczesnym stosowaniu 
odpowiedniej dźwigni finansowej, wspomagającej realizację celu nadrzędnego, jakim jest maksymalizacja stopy zwrotu na kapitale 
przynależnym akcjonariuszom. 
 

Realizacja powyższego celu, dokonuje się poprzez dążenie do osiągnięcia pożądanej struktury finansowania na poziomie Grupy 
Kapitałowej LOTOS. 
 

Grupa Kapitałowa LOTOS monitoruje strukturę finansowania stosując wskaźnik relacji długu do kapitału własnego, który jest liczony jako 
stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego. 
 

Do zadłużenia netto Grupa wlicza kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu pomniejszone o środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty. Kapitał własny obejmuje kapitał własny należny akcjonariuszom Jednostki Dominującej powiększony o udziały 
niekontrolujące. 
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  Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Zobowiązania długoterminowe    

Kredyty 22.1 2.100,5 2.158,1 

Pożyczki 22.2 35,7 42,2 

Obligacje 22.3 - - 

Leasing 22.4 1.006,4 145,0 

Razem  3.142,6 2.345,3 

Zobowiązania krótkoterminowe      

Kredyty 22.1 764,7 1.263,1 

Pożyczki 22.2 7,7 13,6 

Obligacje 22.3 231,8 227,0 

Leasing 22.4 269,6 35,0 

Razem  1.273,8 1.538,7 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 (1.516,6) (1.941,3) 

Zadłużenie netto  2.899,8 1.942,7 

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej  12.715,3 12.034,7 

Udziały niekontrolujące  0,1 0,1 

Kapitał własny razem  12.715,4 12.034,8 

Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego   0,23 0,16 

29. Zobowiązania i aktywa warunkowe 

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

Od dnia kończącego poprzedni rok finansowy, tj. 31 grudnia 2018 roku do dnia publikacji niniejszego śródrocznego sprawozdania 
finansowego nie wystąpiły znaczące zmiany w zakresie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym 
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzyk Spółki lub jednostek od niej zależnych. Informacje 
na temat istotnych postępowań będących nadal w toku przedstawiono w nocie 29.1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za rok 2018. 
 
Istotne postępowania sądowe których stroną jest Jednostka Dominująca 
 
Rozliczenia podatkowe 

W roku 2015 rozliczenia Spółki w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) za rok 2010 były przedmiotem postępowania kontrolnego 
prowadzonego przez organ kontroli skarbowej. W dniu 23 czerwca 2015 roku Spółka otrzymała w ramach prowadzonego postępowania 
protokół z badania ksiąg podatkowych, do którego złożyła zastrzeżenia. W dniu 30 września 2015 roku Spółka otrzymała decyzję wydaną 
przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, w której to organ skarbowy określił wysokość zobowiązania w podatku 
od towarów i usług (VAT) za okres styczeń – grudzień 2010 roku oraz wykazał zaległości w kwocie 48,4 mln zł. Przedstawione w decyzji 
zarzuty przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej Spółka uznała za całkowicie nieuzasadnione i w związku z tym w dniu 14 października 
2015 roku złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku odwołanie od ww. decyzji. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku utrzymał 
w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, a wniesiona w dniu 8 czerwca 2016 roku przez Spółkę skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została oddalona. W dniu 25 sierpnia 2016 roku Spółka złożyła skargę kasacyjną 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W dniu 17 kwietnia 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Spółki 
od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.  
 
Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka wykazuje rezerwę na ryzyko podatkowe utworzoną w związku z innymi prowadzonymi 
kontrolami dotyczącymi podatku od towarów i usług (VAT), patrz nota 25.1. 
 
Postępowania sądowe wszczęte przez oraz przeciwko jednostkom z Grupy Kapitałowej LOTOS 

 
Porozumienie, którego stroną jest spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS 

Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS („LOTOS E&P Norge AS”) była stroną postępowań sądu arbitrażowego w Norwegii 
dotyczących roszczeń spółki Single Buoy Moorings Inc. („SBM”) - dostawcy platformy MOPU (ang. „Mobile Offshore Production Unit”) 
przeznaczonej do eksploatacji złoża YME przeciwko spółce Talisman Energy Norge AS będącej operatorem złoża YME („Talisman”, 
„Operator”) oraz pozostałym udziałowcom projektu YME. Udział LOTOS E&P Norge AS w kwocie roszczenia SBM wynosił 20%. 
 
W 2013 roku spółki: Talisman Energy Norge AS („Talisman”, ówczesny operator złoża YME) oraz Single Buoy Moorings Inc. („SBM”, 
właściciel przeznaczonej do eksploatacji tego złoża platformy wydobywczej) ogłosiły informację o zawarciu porozumienia w sprawie 
zakończenia obowiązywania wszystkich dotychczas zawartych w związku z realizacją projektu YME umów i porozumień pomiędzy 
stronami oraz usunięcia wadliwej platformy ze złoża.  
 
Spółka SBM zapłaciła członkom konsorcjum kwotę 470 mln USD, natomiast Talisman działając w imieniu udziałowców koncesji, 
zobowiązał się do wykonania niezbędnych prac przygotowawczych na platformie i usunięcia jej ze złoża. Zgodnie z porozumieniem 
w zakresie spółki SBM było przetransportowanie platformy do portu oraz jej utylizacja, natomiast po wykonaniu określonych prac 
udziałowcy konsorcjum powinni uzyskać prawo własności do elementów podwodnej infrastruktury na złożu YME, dostarczonej przez SBM, 
wraz z jednoczesnym zobowiązaniem do wykonania prac rekultywacyjnych (w tym demontażu) związanych z podwodną infrastrukturą. 
Każda ze stron ponosi koszty uzgodnionego porozumieniem zakresu realizowanych prac.  
 
Zgodnie z zapisami porozumienia z SBM część przysługującego Grupie udziału w kwocie porozumienia, tj. 81,8 mln USD została 
ulokowania na rachunku escrow projektu YME celem jej sukcesywnego wykorzystywania na prowadzenie prac związanych z usunięciem 
platformy i infrastruktury ze złoża, określonych w porozumieniu.  
 
Dnia 22 sierpnia 2016 roku partnerzy YME zakończyli operację usuwania wadliwej platformy MOPU ze złoża. W 1 kwartale 2017 roku 
zrealizowano inspekcję caissona (element podwodnej infrastruktury) w wyniku której uznano, że może on stać bez dodatkowego podparcia 
do 2019 roku (przy założeniu półrocznych inspekcji i niepogorszonego stanu). 
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SBM Offshore potwierdził w dniu 11 sierpnia 2017 roku zawarcie porozumienia z większościową grupą ubezpieczycieli platformy MOPU 
w celu rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących jej wadliwego wykonania. W dniu 10 września 2018 roku SBM ogłosił pełne 
i ostateczne uregulowanie roszczenia ubezpieczeniowego związanego z projektem YME. Kwota brutto otrzymana przez SBM w ramach 
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wyniosła 390 mln USD. Udział LOTOS E&P Norge AS (po odliczeniu kosztów prawników i innych 
wydatków przewidywany był na poziomie 30,7 mln USD. W 2018 roku Grupa ujęła należny udział w odszkodowaniu w pozycji Pozostałe 
przychody w kwocie 118,3 mln zł. 
 
W dniu 5 marca 2019 roku spółka LOTOS E&P Norge AS otrzymała środki pieniężne w wysokości 31,1 mln USD jako ostateczne 
rozliczenie roszczeń ubezpieczeniowych. 
 

Poza informacjami zaprezentowanymi powyżej, w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły istotne rozliczenia 
z tytułu spraw sądowych lub innych postępowań. 
 

29.2 Pozostałe zobowiązania warunkowe 

Od dnia kończącego poprzedni rok finansowy, tj. 31 grudnia 2018 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego 
nie wystąpiły zmiany w zakresie pozostałych istotnych zobowiązań warunkowych Spółki lub jednostek od niej zależnych. 
 

30. Informacje o podmiotach powiązanych 

30.1 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, w których Grupa posiada udziały 

Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności  2019 2018 

Sprzedaż   488,5 635,5 

Zakupy   21,9 26,7 

  Nota 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Należności  15 38,8 23,1 

Zobowiązania  25 2,6 5,2 

W roku 2019 i 2018 Grupa przeprowadzała istotne transakcje ze spółką LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. głównie z tytułu sprzedaży paliwa 
lotniczego. Łączna wartość tych transakcji w roku 2019 wynosiła 488,4 mln zł (w 2018 roku: 635,4 mln zł). Na dzień 31 grudnia 2019 roku saldo 
nierozliczonych należności z tytułu powyższych transakcji wynosiło 38,8 mln zł (31 grudnia 2018: 23,1 mln zł). 
 
Ponadto w roku 2019 Grupa przeprowadziła transakcje ze spółką UAB Minijos Nafta, których łączna wartość wyniosła 21,9 mln zł 
(w 2018 roku: 26,7 mln zł). Transakcje dotyczyły zakupu ropy naftowej. Na dzień 31 grudnia 2019 roku saldo nierozliczonych zobowiązań z tego 
tytułu wynosiło 2,6 mln zł (31 grudnia 2018: 5,2 mln zł). 
 

Podstawowe informacje dotyczące wspólnych przedsięwzięć, w których Grupa posiada udziały przedstawiono w nocie 14. 

 
 

30.2 Podmiot sprawujący kontrolę nad Grupą 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku Skarb Państwa był właścicielem 53,19% akcji Grupy LOTOS S.A. 
W latach 2018 i 2019 nie wystąpiły transakcje pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Skarbem Państwa. 
 

30.2.1 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na 
nie znaczący wpływ 

W roku 2019 i 2018 Grupa przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez Skarb Państwa, których łączna wartość 
była istotna. Transakcje były przeprowadzone na zasadach rynkowych i związane były z bieżącą działalnością operacyjną Grupy. 
Transakcje dotyczyły głównie zakupu i sprzedaży paliw, zakupu ropy naftowej, gazu ziemnego oraz usług transportowych.  
 
  2019 2018 

Sprzedaż  765,8 661,2 

Zakupy  1.633,7 1.922,7 

  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Należności  97,9 47,4 

Zobowiązania  294,5 202,8 

  
Ponadto Grupa wykazuje zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz leasingu wobec banków i instytucji finansowych, 
nad którymi Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ. Do podmiotów tych należą między innymi 
PKO BP S.A., PEKAO S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
 
  31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Kredyty bankowe 1.190,4 1.304,7 

Pożyczki 43,4 55,8 

Obligacje 231,8 227,0 

Leasing 11,0 20,3 

Razem 1.476,6 1.607,8 
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30.3 Wynagrodzenie głównej kadry kierowniczej 

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki 2019   2018 

Zarząd    

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia): 6,42   3,08 
      Jarosław Wittstock 0,81  0,16 
      Marian Krzemiński 0,22  - 
      Jarosław Kawula 1,42  0,69 
      Zofia Paryła 0,24  - 
      Mateusz Bonca(1) 1,63  0,71 
      Patryk Demski(2) 0,97  0,37 
      Robert Sobków(3) 0,75  0,35 
      Marcin Jastrzębski(4) 0,38  0,59 
      Mariusz Machajewski(5) -  0,09 
      Piotr Ciach -  0,12 

Rada Nadzorcza    

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia): 0,66   0,60 
     Piotr Ciach  0,08  0,07 
     Dariusz Figura  0,08  0,08 
     Mariusz Golecki  0,07  0,08 
     Beata Kozłowska-Chyła  0,10  0,10 

     Katarzyna Lewandowska  0,08  0,08 

     Adam Lewandowski  0,08  0,08 
     Grzegorz Rybicki  0,08  0,03 
     Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa  0,09  0,08 

Razem (6) 7,08   3,68 

w tym wypłacone wynagrodzenie zmienne: 2,17   - 

Zarząd    

      Jarosław Wittstock 0,12  - 
      Jarosław Kawula 0,73  - 
      Mateusz Bonca 0,70  - 
      Patryk DemskI 0,24  - 
      Marcin Jastrzębski 0,38  - 
    

Pozostałe świadczenia pracownicze 31 grudnia 2019   31 grudnia 2018 

Zarząd    

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu wynagrodzenia zmiennego (7): 2,87 (8) 3,26 

      Jarosław Wittstock 0,51  0,17 
      Marian Krzemiński 0,22  - 
      Jarosław Kawula 0,51  1,01 
      Zofia Paryła 0,22  - 
      Mateusz Bonca 0,50  0,90 
      Patryk Demski 0,27  0,30 
      Robert Sobków 0,47  0,30 
      Marcin Jastrzębski -  0,58 

Mariusz Machajewski 0,17  - 

Razem  2,87   3,26 
  

 

(1) W tym wypłacona w 2019 roku odprawa z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania. 
(2) W tym wypłacona w 2019 roku odprawa z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania i odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji. 

(3) W tym wypłacona w 2019 roku odprawa z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzaniai odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji. 

(4) W tym wypłacona w 2019 roku odprawa z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzaniai odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji. 

(5) Wypłacone odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w 2018 roku. 
(6) Wartość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 
(7) Zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest 

od realizacji celów postawionych przed członkami Zarządu oraz wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
(8) Kwota uwzględnia niewypłacone krótkoterminowe zobowiązania z tytułu wynagrodzenia zmiennego za 2018 rok. 

 
W latach 2018 - 2019 Grupa nie zawierała żadnych znaczących transakcji z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, nie udzielała 
wymienionym osobom żadnych pożyczek, zaliczek, gwarancji, ani nie zawierała żadnych innych umów o charakterze nierynkowym, bądź 
o istotnym wpływie na niniejsze sprawozdanie finansowe.  
 
W latach 2018 - 2019, na podstawie złożonych oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej, Grupa LOTOS 
S.A. nie uzyskała wiedzy o transakcjach zawartych przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia 
lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania ze Spółką 
lub z podmiotem Grupy Kapitałowej LOTOS. 
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30.4 Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej 

Wynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej  
(za wyjątkiem członków Zarządu Jednostki Dominującej) 

2019   2018   

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym: 44,7   42,8   
- wypłacona nagroda roczna 5,4 (1) 5,0 (2) 

- wypłacona nagroda jubileuszowa 0,5   0,7   

Pozostałe świadczenia pracownicze  31 grudnia 2019   31 grudnia 2018   

Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody 
jubileuszowe i pozostałe świadczenia 

8,6   6,4   

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej 17,8   12,9   

Razem  26,4   19,3   

 

(1) Wypłacone w 2019 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2018. 
(2) Wypłacone w 2018 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2017. 
 

W roku 2019 i 2018 Grupa nie udzielała pożyczek członkom głównej kadry kierowniczej.  

 

30.5 Transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

W 2019 roku Grupa przeprowadzała transakcje ze stronami powiązanymi poprzez członków Zarządu bądź Rady Nadzorczej Jednostki 
Dominującej. Transakcje te związane były z bieżącą działalnością operacyjną Grupy i dotyczyły głównie zakupu ubezpieczeń cywilno-
prawnych oraz majątkowych w kwocie 3,0 mln zł (w roku 2018: 29,4 mln zł).  
 

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi przez członków Zarządu bądź Rady Nadzorczej były przeprowadzane na zasadach 
rynkowych. 
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ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 9 marca 2020 roku. 
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ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2019 – GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS

O  GRUPIE  LOTOS / PATRZĄC  W  PRZYSZŁOŚĆ  (OUTLOOK) /

Otoczenie makroekonomiczne Grupy

Kapitałowej LOTOS w 2019 roku

Grupa Kapitałowa LOTOS jest aktywnym uczestnikiem rynku paliwowego, na który wpływa poprzez

swoją działalność, jak również sama na bieżąco reaguje na zmiany zachodzące w branży. Dlatego w

ramach określania strategicznych kierunków rozwoju LOTOS uwzględnia prognozy i mega trendy,

które oddziałują na jej biznes.

Wskaźnik własny 1

Na rynku ropy naftowej i gazu ziemnego głównymi czynnikami kształtującymi ceny są zmiany w strukturze zaludnienia na świecie oraz wahania

globalnych i regionalnych wartości podaży i popytu.

Poza tym na notowania ropy  naftowej wpływają:

sytuacja makroekonomiczna

globalna i regionalna kondycja gospodarcza

działalność handlowa podmiotów działających na rynku

warunki pogodowe i klęski żywiołowe

dostępność i koszt budowy lub korzystania z instalacji transportowych oraz przetwórczych

cena, dostępność i dotacje rządowe dla alternatywnych źródeł energii i nowych technologii

kurs dolara amerykańskiego

Dynamika Produktu Krajowego Brutto w 2019 roku (w %�

Źródło: Bank Światowy, szacunek
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Przerób ropy naftowej

W 2019 roku podstawowe zdolności przerobowe rafinerii szacowano na 100  mln b/d globalnie. Największe były w USA i Kanadzie (łącznie

20,7%1 oraz w Chinach 016,1%1. Współcześnie następuje specjalizacja w kierunku coraz bardziej złożonych zakładów, charakteryzujących się

zwiększoną zdolnością przetwarzania wtórnego.

Ten występujący od wielu lat trend jest wynikiem połączenia tendencji do zamykania starszych, prostszych rafinerii, stopniowego dodawania

przetwarzania wtórnego w istniejących zakładach i budowania nowych rafinerii o wysokim poziomie złożoności. Wynika to z rosnącego świato-

wego popytu głównie na lekkie czyste produkty i stopniowego spadku popytu na resztkowy olej opałowy. Ponadto zmiany te wynikają z coraz

surowszych przepisów dotyczących jakości paliw.

Od 2012 roku w Europie zamknięto szereg rafinerii o łącznych mocach przerobowych wynoszących łącznie 1,7 mln bbl/d. W Europie funkcjonu-

je ponad 100  zakładów, charakteryzujących się różnym poziomem konwersji, a część z nich (uwzględniając panujące uwarunkowania rynkowe,

w tym nowe regulacje IMO1 cechuje niski poziom rentowności. W efekcie w dalszym ciągu istnieje ryzyko zamknięcia mniejszych rafinerii o ni-

skim poziomie kompleksowości przerobu surowca, ponieważ zakłady te mają wysokie jednostkowe koszty operacyjne.

Ważniejsze regulacje prawne

W Polsce, od 1 stycznia 2019 roku do benzyny i oleju napędowego doliczana jest opłata emisyjna. Wynosiła ona 8 groszy za litr benzyny i oleju

napędowego. Opłata zasila m.in. nowo powołany Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Środki z tego funduszu mają wspierać rozwój rynku i

infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie. Do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu trafia 15% wpływów z opłaty emisyjnej, natomiast

85% do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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zwiększoną zdolnością przetwarzania wtórnego.

Ten występujący od wielu lat trend jest wynikiem połączenia tendencji do zamykania starszych, prostszych rafinerii, stopniowego dodawania

przetwarzania wtórnego w istniejących zakładach i budowania nowych rafinerii o wysokim poziomie złożoności. Wynika to z rosnącego świato-

wego popytu głównie na lekkie czyste produkty i stopniowego spadku popytu na resztkowy olej opałowy. Ponadto zmiany te wynikają z coraz

surowszych przepisów dotyczących jakości paliw.

Od 2012 roku w Europie zamknięto szereg rafinerii o łącznych mocach przerobowych wynoszących łącznie 1,7 mln bbl/d. W Europie funkcjonu-

je ponad 100  zakładów, charakteryzujących się różnym poziomem konwersji, a część z nich (uwzględniając panujące uwarunkowania rynkowe,

w tym nowe regulacje IMO1 cechuje niski poziom rentowności. W efekcie w dalszym ciągu istnieje ryzyko zamknięcia mniejszych rafinerii o ni-

skim poziomie kompleksowości przerobu surowca, ponieważ zakłady te mają wysokie jednostkowe koszty operacyjne.

Ważniejsze regulacje prawne

W Polsce, od 1 stycznia 2019 roku do benzyny i oleju napędowego doliczana jest opłata emisyjna. Wynosiła ona 8 groszy za litr benzyny i oleju

napędowego. Opłata zasila m.in. nowo powołany Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Środki z tego funduszu mają wspierać rozwój rynku i

infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie. Do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu trafia 15% wpływów z opłaty emisyjnej, natomiast

85% do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku w  życie weszła ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy  o biokomponentach i biopaliwach ciekły!

ch. Wprowadza ona m.in.:

przepisy, pozwalające na wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego 2NCW3 od 2020

roku oraz umożliwiające zaliczenie do NCW biowodoru zawartego w paliwach ciekłych, przy produkcji których wykorzystano biometan,

modyfikację mechanizmu obowiązkowego dodawania biokomponentów do paliw ciekłych, tzw. obligatoryjnego blendingu,

zmiany mające na celu uszczegółowienie procedur oraz wymagań dotyczących certyfikacji jakościowej biokomponentów,

zmiany dotyczące funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Wprowadzono także zmiany w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Przede wszystkim wprowadzono wymagania

dotyczące oznakowania miejsc tankowania paliwem ciekłym oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości tankowania pojazdu sa-

mochodowego paliwem ciekłym.

W 2019 roku trwały na rynku przygotowania do wejścia w życie nowych regulacji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (ang. IMO3, która od

2020  roku zaostrzyła normy zawartości siarki w paliwie wykorzystywanym w jednostkach pływających. Jedną z kluczowych zmian, które we-

szły w życie od 1 stycznia 2020  roku jest zmniejszenie na całym świecie zawartości siarki w paliwie wykorzystywanym przez statki z poziomu

3,5% do 0,5%. Jednocześnie niższy poziom zawartości siarki w paliwie (na poziomie 0,1%3 musi być stosowany na obszarach emisji kontrolo-

wanej 2ECA3, który obejmuje m.in. Europę.

W celu przestrzegania ograniczeń stawianych przez IMO armatorzy  statków mogą:

rozpocząć stosowanie paliw o niższej zawartości siarki 2MGO 0,5%/ Fuel Oil 0,5%3,

wyposażyć statki w urządzenia redukujące emisję siarki (tzw. scrubbery),

zacząć stosować alternatywne paliwa (np. LNG3.

102�15

Na rynku trwały odpowiednie przygotowania zarówno po stronie rafinerii (budowa lub modernizacja instalacji, aby zmniejszyć wytwarzanie

ciężkiego oleju opałowego), jak i armatorów statków (przystosowanie jednostek pływających do spalania w silnikach nowego typu paliw nisko-

siarkowych – VLSFO lub MGO, a także instalowanie urządzeń typu scrubber, w celu dalszego wykorzystywania paliwa wysokosiarkowego typu

HSFO3. Z  uwagi na zdolności graczy rynkowych do dostosowania się do nowych uwarunkowań nie są przewidywane większe trudności w za-

pewnieniu dostępności paliwa. Niemniej wymagania IMO postawią wiele podmiotów w trudnej sytuacji (np. rafinerie o niskim poziomie konwer-

sji być może będą musiały zmniejszyć produkcję), przy czym pozycja rafinerii w Gdańsku powinna być stabilna z uwagi na realizowany pro-

gram inwestycyjny (instalacja opóźnionego koksowania wraz z instalacjami towarzyszącymi).
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Zmiany na rynku paliw w 2019 roku

Stany Zjednoczone w ubiegłym roku wywierały ogromną presję na globalną gospodarkę.

Były też największym producentem ropy naftowej na świecie, dziennie eksportującym

średnio 3 mln baryłek ropy, przy czym amerykańska ropa WTI była średnio o 7,31

USD/bbl tańsza w stosunku do pochodzącej z Morza Północnego ropy Brent.

Wskaźnik własny 1

Istotne makroekonomiczne oddziaływanie miała podjęta 6 grudnia 2019 przez państwa OPEC oraz spoza OPEC, w tym m.in.

Rosję i Kazachstan decyzja o ograniczeniu wydobycia o 1,2 mln b/d.

W 2019 roku nastąpił ponownie spadek zapotrzebowania na ropę naftową, który był wywołany obniżeniem poziomu handlu

międzynarodowego (duży wpływ na tę sytuację miały m.in. „wojna handlowa” pomiędzy USA i Chinami oraz Brexit). Okresowo

na wzrost ceny surowca wpływały wydarzenia na Bliskim Wschodzie (m.in. niestabilna sytuacja po kolejnych sankcjach wpro-

wadzonych przez USA na Iran, ataki na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej) oraz polityka państw OPEC i spoza OPEC po-

legająca na ograniczeniu poziomu wydobycia surowca w efekcie spadającego zapotrzebowania, a także rosnącej produkcji w

państwach spoza OPEC (m.in. USA, Brazylia, Kanada).

W 2019 roku średnia cena ropy naftowej osiągnęła poziom 64,2 USD/bbl i była niższa niż w 2018 roku o 7,1 USD/bbl.

Okres niższych cen ropy naftowej stał się dla branży wydobywczej bodźcem do znaczących optymalizacji. Udało się obniżyć

koszty wierceń i usług poza wydobywczych (ang. offshore), bezpośrednie koszty wydobycia oraz koszty zagospodarowania

nowych złóż. Dzięki standaryzacji rozwiązań technicznych, wspieraniu postępu technologicznego, udoskonalaniu procesów

kontraktacji i zakupów produktów oraz usług offshore odnotowano średni spadek kosztów operacyjnych o ponad 40% w sto-

sunku do 2013 roku.

Na rentowność działalności wydobywczej Grupy Kapitałowej LOTOS mają wpływ liczne regulacje prawne, wynikające z prawa

geologicznego i górniczego w Polsce, regulacje Unii Europejskiej oraz międzynarodowe konwencje w zakresie m.in. ochrony

środowiska naturalnego.

W najbliższej przyszłości kluczowe będą:

planowane zmiany regulacji podatkowych dotyczących wydobycia węglowodorów

dalsze wprowadzanie bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego

wzrost wysokości obowiązkowych zabezpieczeń na poczet ryzyka spowodowania szkód w środowisku naturalnym

zmiany regulacji nakładających obowiązek utrzymywania zapasów ropy naftowej i wybranych produktów naftowych

W takich warunkach, aby zarabiać i wciąż pozostać atrakcyjnym dla inwestorów, należy obniżać koszty wydobycia – wprowa-

dzać zarówno innowacyjne technologie, jak i modele współpracy.

Na rentowność działalności rafineryjnej bezpośrednio wpływają wahania cen ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wysokość i

struktura popytu na produkty naftowe razem z podażą. Według analiz JBC Energy, globalny popyt na produkty rafineryjne po-

winien utrzymać tendencję wzrostową.

Kontynuacja rozwoju gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej może generować dalszy wzrost zużycia paliw zmie-

rzający do poziomu Europy Zachodniej. Z  perspektywy producentów paliw, to właśnie rynek Europy Środkowo-Wschodniej ro-

kuje lepiej, gdyż będzie rozwijał się w kolejnych latach. W ocenie Grupy Kapitałowej LOTOS zapotrzebowanie na produkty naf-

towe, w szczególności olej napędowy i paliwo lotnicze, powinno zauważalnie wzrosnąć także w Polsce.
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Popyt

W 2019 roku zapotrzebowanie na ropę naftową na świecie wynosiło średnio 100,2 mln baryłek dziennie w porównaniu do 99,3

mln baryłek dziennie w 2018 roku (przyrost o 0,9%2.

Popyt na ropę naftową w latach 2015�2019 (w mln b/d)

Źródło: International Energy Agency &IEA'
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Główni konsumenci ropy naftowej w 2019 roku (w mln b/d)

USA (20.5)

Chiny (13.7)

Indie (5.0)

Japonia (3.7)

Arabia Saudyjska (3.2)

Pozostałe (54.3)

Obecnie największymi na świecie konsumentami ropy naftowej są następujące kraje: USA, Chiny i Indie. W przypadku USA

znaczna część przerabianego w rafineriach surowca pochodzi z krajowych złóż.

Popyt na ropę naftową systematycznie rośnie, a do głównych czynników kształtujących poziom zapotrzebowania na ropę

naftową i gaz ziemny  należy  zaliczyć:

Globalny wzrost liczby ludności. Ocenia się, że na koniec 2019 roku na świecie żyło 7,7 mld osób. W ciągu ostatnich lat

liczba ludności przyrastała średnio o 1,6% w ciągu roku. Był to przede wszystkim efekt przyrostu populacji w krajach

rozwijających się (głównie w Azji oraz Afryce).

Stopień urbanizacji. Dostęp do energii jest ściśle powiązany ze stopniem urbanizacji. Najbardziej zurbanizowanymi

regionami są: Ameryka Północna (w 2018 roku na obszarach miejskich mieszkało 82% populacji), Ameryka Łacińska i

Karaiby 181%2, Europa 174%2. Poziom urbanizacji w Azji zbliżał się do 50%. Natomiast Afryka pozostaje w większości

wiejska i w 2018 roku na obszarach miejskich mieszkało 43% jej ludności, choć oczekuje się, że liczba ta będzie rosła.
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Dynamika wzrostu gospodarczego. W 2019 roku tempo wzrostu gospodarczego na świecie wyraźnie spowolniło. Bank

Światowy szacuje, że w 2019 roku globalny Produkt Krajowy Brutto był o 2,4% wyższy niż w poprzednim roku (dla

porównania w 2018 roku przyrósł on o 3,0%5. Przy czym w krajach rozwiniętych dynamika PKB ukształtowała się na

poziomie 1,6%, podczas gdy w gospodarkach wschodzących wyniosła 3,5%.

Działania na rzecz ochrony środowiska. W celu redukcji poziomu zanieczyszczeń atmosfery wprowadzono systemy

uprawnień do emisji określonej ilości CO , które mogą być kupowane i sprzedawane na zasadach rynkowych. Ich liczba

jest stopniowo ograniczana, co w warunkach dużego na nie popytu powoduje wzrost ich cen. Wysoka cena uprawnień

do emisji zanieczyszczeń stymuluje zmianę bilansu energetycznego na rzecz zwiększenia w nim udziału odnawialnych

źródeł energii. Wpływ na zapotrzebowanie na ropę naftową mają także uregulowania prawne w zakresie emisji spalin

przez środki transportu, które odpowiadają za około 58% zapotrzebowania na ropę naftową. Kraje UE osiągnęły

porozumienie w sprawie przyjęcia norm w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów o 37,5%

w 2030  roku (z tymczasowym celem 15% do 2025 roku). Podejmowane są także działania lokalne, np. w niektórych

europejskich miastach zakazano wjazdu pojazdom z silnikami wysokoprężnymi. Unia Europejska wydała Dyrektywę w

sprawie promocji w zakresie odnawialnych źródeł energii, która zobowiązuje państwa członkowskie do dodawania

biopaliw do benzyn i olejów napędowych. W grudniu 2018 roku została opublikowana dyrektywa o odnawialnych źródłach

energii (tzw. RED II5. Regulacje te zakładają zwiększenie roli biopaliw zaawansowanych.

Do 2030  roku co najmniej 14% energii zużywanej w transporcie ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, przy czym udział

biopaliw o wysokim ryzyku pośredniego wpływu biopaliw na zmianę użytkowania gruntów 4ILUC5 powinien stopniowo

maleć, aż do osiągnięcia zerowego poziomu w 2030  roku.

Zmiany w preferencjach ludności. Coraz większa część społeczeństw, szczególnie w wysoko rozwiniętych krajach,

dostrzega problemy związane z ociepleniem klimatu. Powoduje to, że pomimo wysokich cen, kupują oni coraz więcej

środków transportu napędzanych energią elektryczną. Pojazdy elektryczne są także wykorzystywane w transporcie

publicznym. Obserwowana jest zmiana zachowań społeczeństw jak np.: częstsze korzystanie z publicznego transportu,

wynajmu samochodów oraz współdzielenie się pojazdami.

Postęp techniczny. Oprócz zastosowania nowych, alternatywnych paliw, wprowadzane są innowacje mające na celu

zmniejszenie zużycia paliw przez tradycyjne napędy, np. w zakresie podniesienia wydajności silników samochodowych,

obniżenia masy pojazdów użytkowych, odzyskiwania mocy w trakcie hamowania, czy też bardziej aerodynamicznych

kształtów pojazdów.

2

Podaż

W 2019 roku produkcja ropy naftowej wyniosła 100,3 mln baryłek dziennie (mln b/d).

W grudniu 2018 roku Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (ang. OPEC5 i grupa innych producentów surowca

(m.in. Rosja, Kazachstan) ogłosiły, że wydobycie ropy naftowej ma być o 1,2 mln b/d niższe w porównaniu do października

2018 roku. Natomiast w grudniu 2019 roku państwa OPEC i spoza OPEC pogłębiły cięcia produkcji do 1,7 mln b/d ogłaszając

jednocześnie, że będą one obowiązywać do końca marca 2020  roku. Jednocześnie samodzielnie Arabia Saudyjska zobowią-
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zała się do zmniejszenia produkcji o 400  tys. b/d, a więc faktyczny poziom cięć wynosi 2,1 mln b/d. Jednocześnie w 2019 roku

doszło do eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie (sankcje na Iran, ataki na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej) oraz w Libii

(wojna domowa).

Wydobycie ropy naftowej w latach 2015�2019 (w mln b/d)

Źródło: International Energy Agency 'IEA(
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USA (12.3)

Rosja (11.6)

Arabia Saudyjska (9.8)

Irak(4.6)

Kanada (3.7)

Pozostałe (58.34)

Obecnie Stany Zjednoczone Ameryki są największym producentem ropy naftowej na świecie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat

wydobycie wzrosło z poziomu 5,5 mln b/d w 2010  roku do 12,3 mln b/d w 2019 roku. Było to możliwe dzięki rozwojowi tech-

nologii i technik wydobywczych na złożach łupkowych (szczelinowania hydraulicznego, odwiertów poziomych). Efektem wy-

sokiego poziomu wydobycia surowca jest też rosnący amerykański eksport, który w 2019 roku wyniósł 3,0  mln b/d. Do pozo-

stałych kluczowych państw dla międzynarodowego rynku ropy naftowej należy zaliczyć Rosję, Arabię Saudyjską, Irak oraz

Kanadę.

Dynamika wzrostu gospodarczego. W 2019 roku tempo wzrostu gospodarczego na świecie wyraźnie spowolniło. Bank

Światowy szacuje, że w 2019 roku globalny Produkt Krajowy Brutto był o 2,4% wyższy niż w poprzednim roku (dla

porównania w 2018 roku przyrósł on o 3,0%5. Przy czym w krajach rozwiniętych dynamika PKB ukształtowała się na

poziomie 1,6%, podczas gdy w gospodarkach wschodzących wyniosła 3,5%.

Działania na rzecz ochrony środowiska. W celu redukcji poziomu zanieczyszczeń atmosfery wprowadzono systemy

uprawnień do emisji określonej ilości CO , które mogą być kupowane i sprzedawane na zasadach rynkowych. Ich liczba

jest stopniowo ograniczana, co w warunkach dużego na nie popytu powoduje wzrost ich cen. Wysoka cena uprawnień

do emisji zanieczyszczeń stymuluje zmianę bilansu energetycznego na rzecz zwiększenia w nim udziału odnawialnych

źródeł energii. Wpływ na zapotrzebowanie na ropę naftową mają także uregulowania prawne w zakresie emisji spalin

przez środki transportu, które odpowiadają za około 58% zapotrzebowania na ropę naftową. Kraje UE osiągnęły

porozumienie w sprawie przyjęcia norm w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów o 37,5%

w 2030  roku (z tymczasowym celem 15% do 2025 roku). Podejmowane są także działania lokalne, np. w niektórych

europejskich miastach zakazano wjazdu pojazdom z silnikami wysokoprężnymi. Unia Europejska wydała Dyrektywę w

sprawie promocji w zakresie odnawialnych źródeł energii, która zobowiązuje państwa członkowskie do dodawania

biopaliw do benzyn i olejów napędowych. W grudniu 2018 roku została opublikowana dyrektywa o odnawialnych źródłach

energii (tzw. RED II5. Regulacje te zakładają zwiększenie roli biopaliw zaawansowanych.

Do 2030  roku co najmniej 14% energii zużywanej w transporcie ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, przy czym udział

biopaliw o wysokim ryzyku pośredniego wpływu biopaliw na zmianę użytkowania gruntów 4ILUC5 powinien stopniowo

maleć, aż do osiągnięcia zerowego poziomu w 2030  roku.

Zmiany w preferencjach ludności. Coraz większa część społeczeństw, szczególnie w wysoko rozwiniętych krajach,

dostrzega problemy związane z ociepleniem klimatu. Powoduje to, że pomimo wysokich cen, kupują oni coraz więcej

środków transportu napędzanych energią elektryczną. Pojazdy elektryczne są także wykorzystywane w transporcie

publicznym. Obserwowana jest zmiana zachowań społeczeństw jak np.: częstsze korzystanie z publicznego transportu,

wynajmu samochodów oraz współdzielenie się pojazdami.

Postęp techniczny. Oprócz zastosowania nowych, alternatywnych paliw, wprowadzane są innowacje mające na celu

zmniejszenie zużycia paliw przez tradycyjne napędy, np. w zakresie podniesienia wydajności silników samochodowych,

obniżenia masy pojazdów użytkowych, odzyskiwania mocy w trakcie hamowania, czy też bardziej aerodynamicznych

kształtów pojazdów.

2

Podaż

W 2019 roku produkcja ropy naftowej wyniosła 100,3 mln baryłek dziennie (mln b/d).

W grudniu 2018 roku Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (ang. OPEC5 i grupa innych producentów surowca

(m.in. Rosja, Kazachstan) ogłosiły, że wydobycie ropy naftowej ma być o 1,2 mln b/d niższe w porównaniu do października

2018 roku. Natomiast w grudniu 2019 roku państwa OPEC i spoza OPEC pogłębiły cięcia produkcji do 1,7 mln b/d ogłaszając

jednocześnie, że będą one obowiązywać do końca marca 2020  roku. Jednocześnie samodzielnie Arabia Saudyjska zobowią-
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Wyzwania i globalne prognozy na przyszłość

Bank Światowy przewiduje, że w 2020 roku Produkt Krajowy Brutto na świecie wzrośnie o 2,5%.

Istotny wzrost gospodarczy odnotują kraje Azji Wschodniej i Pacyfiku – wzrost na poziomie 4,1% (w

tym Chiny 5,9%�. Szybkim wzrostem powinny charakteryzować się kraje Południowej Azji (przewidy-

wany wzrost PKB o 5,5%, w tym Indie o 5,8%�.

Wskaźnik własny 1

Według prognoz Banku Światowego, znacznie niższą dynamikę rozwoju gospodarczego odnotują kraje rozwinięte. Gospodarka amerykańska

przyrośnie o 1,8%, krajów należących do strefy euro o 1,7%, a Japonii o 0,7%. Nieco przyspieszy tempo rozwoju gospodarczego w Rosji (do

1,6%8. Mimo ożywienia gospodarczego, przewiduje się, że niskie tempo wzrostu PKB zanotują kraje Ameryki Południowej, w tym: Brazylia

(wzrost o 2,0%8, Meksyk 71,2%8. W Argentynie utrzyma się zaś recesja (spadek PKB o 1,3%8. Polska będzie należeć do grupy krajów najszybciej

rozwijających się w UE – przewidywany wzrost na poziomie 3,6% .

1

Prognozowane tempo wzrostu gospodarczego w 2020 roku (w %�

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego
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International Energy Agency 7IEA8 prognozuje, że w 2020  roku zapotrzebowanie na ropę naftową wyniesie 101,5 mln baryłek dziennie, czyli

wzrośnie o 1,2% w porównaniu z poprzednim rokiem. Regionem, który będzie dalszym w ciągu odpowiadał za największy wzrost konsumpcji,

będzie obszar Azji i Pacyfiku (kluczowe znaczenie będzie miała sytuacja gospodarcza Indii i Chin). Ostatnie reformy wprowadzone przez rząd

Indii prawdopodobnie wpłyną na przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju. Na dzień publikacji sprawozdania występuje globalne zagroże-

nie pandemią koronawirusa, która może wpłynąć negatywnie na prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w 2020  roku, a tym samym na

kształtowanie się globalnych marż rafineryjnych.

W pozostałych regionach można spodziewać się stabilizacji zapotrzebowania na ropę naftową na dotychczasowym poziomie.

Z  uwagi na bardziej przyjazne oddziaływanie gazu ziemnego na środowisko naturalne, można spodziewać się wzrostu znaczenia tego źródła

energii w bilansie energetycznym na świecie (w ocenie IEA gaz ziemny wyprzedzi w 2030  roku węgiel w bilansie).

W odniesieniu do wydobycia ropy naftowej przewiduje się w dalszym ciągu kontynuację wzrostu produkcji w USA (złoża niekonwencjonalne), a

także w kilku innych państwach, m.in. takich jak: Norwegia (wzrost wydobycia w efekcie oddania do eksploatacji złoża Johan Sverdrup), Brazy-

lia (rekordowy poziom produkcji, a jej rząd rozważa rozpoczęcie w 2020  roku rozmów w sprawie możliwego przystąpienia do OPEC8, Kanada

(ponownie rekordowy poziom produkcji), Argentyna (eksploatacja złóż z formacji niekonwencjonalnych, w tym Vaca Muerta) oraz Gujana (pod

koniec 2019 roku nastąpił początek eksportu ropy naftowej na rynki międzynarodowe). Z  uwagi na występującą nadprodukcję, w dalszym cią-

gu ważną rolę będą odgrywać decyzje państw OPEC i spoza OPEC, które od 2017 roku współpracują w zakresie zbilansowania sytuacji na ryn-

ku. Napięta sytuacja na rynku ropy naftowej 7Bliski Wschód, Afryka Północna) będzie zapewne wpływać na dostępność i cenę surowca w 2020

roku.

Z  powodu wysokiego poziomu zapasów ropy naftowej na świecie (obecnie 9 mln baryłek powyżej 5-letniej średniej) oraz dodatkowych zdolno-

ści produkcyjnych państw OPEC (ang. spare capacity) można spodziewać się, że wpływ potencjalnych przerw w dostępności ropy naftowej

wywołanych niestabilną sytuacją geopolityczną lub warunkami środowiskowymi na cenę ropy naftowej będzie ograniczony.

Źródłem podstawowych zagrożeń dla europejskich rafinerii będzie zwiększająca się konkurencja ze strony rafinerii z Bliskiego Wschodu, Azji i

Pacyfiku 7Indie, Chiny) oraz Rosji, w szczególności w okresie mniejszego zapotrzebowania na paliwa. W długim horyzoncie czasowym poten-

cjalny rozwój mocy przerobowych w Afryce może wpłynąć na wzrost rywalizacji pomiędzy rafineriami w regionach, które przez lata importowa-

ły benzynę z Europy. W latach 2022=2023 nastąpi realizacja budowy największej rafinerii w Nigerii Dangote 7650  tys. b/d). Należy oczekiwać,

że głównym europejskim kierunkiem zbytu dla tych rafinerii będzie obszar śródziemnomorski, jednak oddziaływać będzie to na łączny bilans

paliwowy Europy. Ponadto zagrożeniem może być dalszy spadek i niski poziom cracków produktowych dla lekkich destylatów (tj. benzyny mo-

torowej i surowej) oraz malejąca podaż rop ciężkich, co może wpływać na utrzymanie niskiego poziomu spreadu Ural-Brent.

W perspektywie do 20.0  roku OPEC przewiduje, że z uwagi na niski poziom wzrostu gospodarczego oraz zapotrzebowania na paliwa, a także

rosnącego znaczenia innych źródeł energii, istnieje prawdopodobieństwo spadku poziomu wykorzystania mocy przerobowych rafinerii na

świecie i w konsekwencji likwidacja niektórych zakładów.
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 Źródło: Global Economic Prospects. Slow Growth. Policy Challenges, Bank Światowy, styczeń 2020
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ŚRODOWISKO / NASZE  PODEJŚCIE  DO  ZRÓWNOWAŻONEGO  ROZWOJU /

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej LOTOS, a dążenie do ograniczenia

wpływu na środowisko jest jej stałym celem. Organizacji zależy na przemyślanym zarządzaniu ochro-

ną środowiska.

103�1, 103�2, 103�3

Ograniczamy zużycie energii, materiałów i surowców, kontrolujemy i redukujemy emisję gazów i ścieków, zmniejszamy ilość wytwarzanych od-

padów oraz dbamy o bioróżnorodność. Rozumiemy, że działalność Grupy Kapitałowej LOTOS wpływa na różne komponenty ekosystemu, dlate-

go na bieżąco prowadzi ona monitoring i analizy naszego oddziaływania na środowisko.

Z  roku na rok LOTOS coraz lepiej kontroluje emisję zanieczyszczeń powietrza, a w obszarze wydobywczym stara się wytwarzać mniej odpa-

dów i ścieków oraz jak najmniej zanieczyszczać wodę. Równie istotna ze względu na aspekt środowiskowy jest gospodarka energetyczna.

Koncern bada zużycie energii na każdym etapie łańcucha wartości, kontroluje stan techniczny urządzeń, lokalizuje i likwiduje elementy powo-

dujące niepotrzebne straty energii. Zwraca też uwagę na wszystkie te aspekty przy nowych inwestycjach.

Grupa Kapitałowa LOTOS dba także o swój wpływ na społeczności lokalne. Pomimo braku wymagań prawnych w tym zakresie uszczelniono

najbardziej uciążliwe zapachowo urządzenia w naszej oczyszczalni ścieków w Gdańsku, zapewniono recyrkulację części oczyszczonych ście-

ków i kondensatu pary wodnej oraz zbudowano instalację zawracania gazów zrzutowych, które wykorzystujemy jako gaz opałowy (zamiast

spalania ich na pochodniach). Przy okazji modernizacji rafinerii doprowadzono gaz do okolicznych miejscowości.

307�1

W 2019 r. na Grupę Kapitałową LOTOS nie zostały nałożone żadne kary ani sankcje pozafinansowe z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji

dotyczących ochrony środowiska.

Lista procedur, regulaminów, zasad, instrukcji i strategii wdrożonych w Grupie Kapitałowej LOTOS zapewniających odpowiedzialne zarzą-

dzenie tematem ochrony  środowiska:

Polityka ZSZ

Gospodarka odpadami

Plan gospodarki odpadami

Plan zarządzania hałasem

Plan monitorowania środowiskowego

Cele i zadania środowiskowe oraz energetyczne

Spis celów środowiskowych i energetycznych

Identyfikacja aspektów środowiskowych

Aspekty środowiskowe

Monitorowanie procesów i działań mających wpływ na środowisko

Zasady postępowania przy pobieraniu prób i prowadzeniu pomiarów środowiskowych

Monitorowanie emisji CO  z instalacji produkcyjnych Grupy LOTOS S.A.

Zapobieganie i przygotowanie na awarie i wypadki przy pracy

Reagowanie na zdarzenia awaryjne

Prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach awaryjnych

Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do właściwego reagowania na awarie i inne zagrożenia

Dyrektywa w sprawie zasad komunikacji w zakresie działalności środowiskowej spółek Grupy Kapitałowej - Grupy LOTOS S.A. z Biurem

Ochrony Środowiska Grupy LOTOS S.A.

Zasady postępowania w zakresie oddziaływania na środowisko – instrukcja dla firm zewnętrznych realizujących prace w ramach projektu

EFRA

Zasady gospodarowania odpadami na terenie Grupy LOTOS S.A. – informacja dla firm zewnętrznych

2
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ŚRODOWISKO / NASZE  PODEJŚCIE  DO  ZRÓWNOWAŻONEGO  ROZWOJU /

Strategia wobec zmian klimatu

Aspekty klimatyczne z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia, szczególnie dla spółek z

branży paliwowo-energetycznej. Dlatego, chociaż koncern nie posiada polityki klimatycznej, rozważa

stworzenie strategii zrównoważonego rozwoju dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS, która ujmowałaby

kwestie związane z klimatem.

103�1, 103�2, 103�3, Wskaźnik własny 2

Jak wspomniano wcześniej, koncern w swojej działalności operacyjnej skupia się na stałym poprawianiu efektywności energetycznej. Dzięki

tym działaniom, a także (lub przede wszystkim) dzięki wprowadzeniu gazu ziemnego do rafinerii benchmark emisyjny Grupy LOTOS, wyrażany

emisją CO  /CWT, jest na poziomie 10% najlepszych europejskich rafinerii.

2

TCFD:

Governance Disclosure A, Governance Disclosure B

Zarząd Grupy LOTOS nadzoruje działania analityczne związane z zagadnieniami dotyczącymi zmian klimatu. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nad-

zorcza są zaangażowane w funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem, którego celem jest identyfikacja i zredukowanie wszystkich zagro-

żeń dotyczących działalności Grupy Kapitałowej LOTOS, w tym ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu.

Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu

201�2

TCFD:

Strategy Disclosure A, Strategy Disclosure B, Metrics and Targets Disclosure A

Grupa Kapitałowa LOTOS analizuje możliwy wpływ megatrendów związanych ze zmianami klimatu poprzez identyfikację szans i zagrożeń dla

swojej działalności i perspektyw rozwoju.

Kluczowe ryzyka wynikające ze zmian klimatycznych dla Grupy LOTOS to ryzyka regulacyjne dotyczące spełnienia wymaganych poziomów dla

Narodowego Celu Wskaźnikowego 4NCW5 oraz Narodowego Celu Redukcyjnego 4NCR5 w roku 2020  (odpowiednio poziom 8,5% dla NCW i 6%

dla NCR5.

Uzyskanie odpowiedniej zawartości biokomponentów w paliwach dla silników spalinowych (realizacja NCW5 jest niezwykle trudne do spełnie-

nia i wymaga poniesienia bardzo dużych kosztów dla całej branży biorąc pod uwagę możliwości technologiczne (wymagania dotyczące jakości

paliw) i rynkowe (ograniczony rynek dostawców).

Potencjalną konsekwencją braku realizacji wymaganego poziomu NCW są bardzo duże kary finansowe. W związku z powyższym koncern

uczestniczy wraz z innymi kluczowymi przedstawicielami branży w dialogu legislacyjnym z poszczególnymi ministerstwami w zakresie możli-

wości wypełnienia obowiązków prawnych.

Podobny problem dotyczy Narodowego Celu Redukcyjnego (redukcja emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw), którego realizacja przy

obecnych regulacjach jest utrudniona z uwagi na potrzebę poniesienia dużych kosztów oraz, podobnie jak w przypadku NCW, ograniczony ry-

nek mechanizmów redukcji emisji. Grupa LOTOS analizuje i wykorzystuje wszelkie efektywne możliwości redukcji emisji oraz prowadzi dialog z

Regulatorem w zakresie sposobów realizacji wymaganego poziomu NCR.

Oprócz identyfikowanych i adresowanych zagrożeń Grupa LOTOS dostrzega także szanse wynikające ze zmian klimatycznych i trendów

makroekonomicznych i realizuje coraz więcej projektów wpisujących się w powyższe megatrendy.

OZE na stacjach paliw

Grupa LOTOS prowadzi również analizy dotyczące implementacji różnych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Spół-

ka skłania się przede wszystkim w kierunku rozwoju projektów wspierających Narodowy Cel Wskaźnikowy. Rozwiązania oparte o OZE koncern

wdraża również na swoich stacjach paliw. W 2019 r. do użytku kierowców oddano zmodernizowany obiekt przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie.

Właśnie tam spółka testuje wszystkie nowinki technologiczne, począwszy od sklepu, przez punkty ładowania pojazdów elektrycznych, aż po

zasilanie stacji z OZE. Na budynku i wiacie umieszczono panele fotowoltaiczne, które latem mogą wyprodukować moc chwilową na poziomie

ok. 17 kW. Taka instalacja pozwala na oszczędności w energii elektrycznej. Kolejnym ekologicznym elementem są tam latarnie hybrydowe zasi-

lane energią słoneczną i wiatrową. Ponadto na stacji przy ul. Łopuszańskiej działa system odzysku deszczówki, który pozwala zmniejszyć zu-

życie wody gospodarczej na stacji.

Biowodór

W Grupie LOTOS cały czas prowadzone są także prace koncepcyjne dotyczące pozyskania wodoru. Mowa tu nie tylko o reformingu parowym

gazu ziemnego, ale także o wykorzystaniu do produkcji wodoru źródeł odnawialnych. Jedną z opcji jest użycie jako surowca do produkcji wo-

doru biogazu, z którego po oczyszczeniu powstaje biometan o składzie zbliżonym do gazu ziemnego. Biowodór wyprodukowany z biometanu

(green hydrogen) będzie mógł być użyty jako samoistne paliwo wodorowe w przyszłości lub jako biowodór wbudowany w cząsteczki paliw cie-

kłych i stanowić komponent klasycznych paliw. Projekt ten ma olbrzymi potencjał dla realizacji w Polsce unijnych celów w zakresie stosowania

biokomponentów/biopaliw zaawansowanych, gdyż surowcem byłby w głównej mierze gaz produkowany w biogazowniach z odpadów rolniczy-

ch lub komunalnych. W przypadku powodzenia projektu, zapotrzebowanie tylko Grupy LOTOS mogłoby wynieść nawet 200  mln m3 biometanu

rocznie, co jest niebagatelne również dla rozwoju biogazowni w Polsce, które zyskałyby dużego, solidnego klienta, odbierającego biometan

niezależnie od pory roku.



90

ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2019 – GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS

Dyskutowane są również projekty dotyczące np. produkcji biowodoru na drodze elektrolizy (blue hydrogen) z wykorzystaniem energii z OZE

(tzw. power to gas).

Elektromobilność

Projektem wpisującym się w strategię wobec zmian klimatu jest aktywne wejście na rynek elektromobilności. Tworzymy tzw. Niebieski Szlak, w

ramach którego na stacjach LOTOS przy autostradach pomiędzy Trójmiastem a Warszawą uruchomiono pierwszych 12 punktów ładowania po-

jazdów elektrycznych. Zgodnie ze strategią koncernu do 2022 roku takie punkty znajdą się łącznie na 130  stacjach LOTOSU.

Paliwo w żegludze

W 2020  roku weszły w życie kolejne restrykcje związane z ochroną środowiska. Międzynarodowa Organizacja Morska 5IMO6 wprowadza nowy

globalny limit na zawartości siarki w paliwach żeglugowych z obecnych 3,5% do 0,5% m/m. Dlatego też LOTOS prowadzi szereg projektów,

które pozwolą zwiększyć udział paliw niskoemisyjnych dzięki wykorzystaniu LNG jako paliwa dla statków.

Odpowiedzią na nowe regulacje jest również Projekt EFRA, dzięki któremu koncern rozwiązał problem tzw. ciężkiej pozostałości z przerobu

ropy. Wcześniej produkował z niej, poza ważnym dla budowy dróg asfaltem, również wysokosiarkowy ciężki olej opałowy, wykorzystywany

głównie jako paliwo żeglugowe. Jest to produkt obarczony tzw. ujemną marżą, czyli sprzedawany taniej niż ropa, poza tym nieekologiczny.

Dzięki Projektowi EFRA na rynek trafi ok. 1,1 mln ton doskonałej jakości paliw, głównie oleju napędowego, wyprodukowanych właśnie z ciężkiej

pozostałości.

Paliwa nowej generacji

W ramach realizowanej strategii Grupa LOTOS dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. Aby te plany urzeczywistnić,

przedstawiciele koncernu podpisali w marcu 2019 r. z Politechniką Gdańską (a w 2018 r. także z Politechniką Warszawską) dokumenty inicjują-

ce wspólną działalność badawczo-rozwojową. Współpraca polegać ma na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru nisko-

emisyjnego transportu oraz magazynowania energii.

Technologie wodorowe

Grupa LOTOS jest aktywna także w obszarze budowania świadomości zastosowania wodoru. Z  jej inicjatywy powstał Klaster Technologii Wo-

dorowych i Czystych Technologii Energetycznych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz wzrostu znaczenia technologii wodorowych.

Przedstawiciele Grupy LOTOS regularnie uczestniczą również w roboczych spotkaniach z lokalnymi przewoźnikami i wspierają ich w przygoto-

waniach do „uwodornienia” komunikacji miejskiej. Potwierdzają to listy intencyjne zawarte z włodarzami Gdyni, Wejherowa oraz Tczewa (ten

ostatni podpisano w maju 2020  r.).

Grupa LOTOS zamierza wykorzystać swój potencjał i doświadczenie w dziedzinie wytwarzania wodoru, a także promować wodór jako zeroemi-

syjne paliwo przyszłości. Przedmiotem realizowanego w Grupie LOTOS projektu Pure H2 jest budowa i uruchomienie infrastruktury do produkcji

i sprzedaży wodoru o wysokiej czystości 599,999%6. W ramach tego projektu przewidziano zastosowanie wodoru także w innych branżach

przemysłowych, takich jak np. energetyka, przemysł spożywczy czy informatyczny.

W listopadzie 20-9 r. Grupa LOTOS oraz Toyota Motor Poland podpisały list intencyjny w sprawie intensyfikacji prac nad rozwojem technologii

wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym. Istotą tej współpracy jest wybudowanie stacji tankowania wodoru w Polsce. Dzięki temu

wodoryzacja transportu w kraju może zyskać realny i praktyczny wymiar, odczuwalny dla użytkowników aut.

Wykorzystanie wodoru jako alternatywnego źródła energii przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza spowodowanych emi-

sją gazów  spalinowych z pojazdów  wyposażonych w konwencjonalne silniki, szczególnie na terenie aglomeracji miejskich.
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Emisje gazów cieplarnianych

Najistotniejszym źródłem wpływu na środowisko wynikającym z naszej działalności jest

emisja gazów do atmosfery. Dlatego staramy się, aby w procesach powodujących emisję

zanieczyszczeń do powietrza stosować najlepsze dostępne techniki i praktyki, minimali-

zujące oddziaływanie na środowisko.

103�1, 103�2, 103�3

Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych z instalacji Grupy Kapitałowej LOTOS (również tych, które nie uczestniczą w syste-

mie handlu uprawnieniami do emisji) wyznacza się na podstawie metodyki określonej w Rozporządzeniu wykonawczym Komi-

sji 

,UE- 2018/2066,UE- 2018/2066,UE- 2018/2066

,UE- 2018/2066. Ilość spalonych paliw lub przerobionych materiałów wsadowych mnożona jest przez odpowiednie współ-

czynniki obliczeniowe (wartość opałowa, współczynnik emisji, współczynnik utleniania), co w efekcie daje sumaryczną emisję

gazów cieplarnianych. Emisję pośrednią wyznacza się na podstawie ilości energii elektrycznej i ciepła zakupionych z zewnątrz

grupy kapitałowej, pomnożonych przez odpowiednie współczynniki emisji, które publikuje okresowo Krajowy Ośrodek Bilanso-

wania i Zarządzania Emisjami.

305�1, 305�5

TCFD: 

Metrics and Targets Disclosure B

TCFD: 

Metrics and Targets Disclosure B

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej LOTOS "Zakres 1#

 

*Mg CO e]

Źródło emisji 2017 2018 2019

Emisje związane z wytwarzaniem energii

elektrycznej

64 780 27 738 78 314

Emisje związane z wytwarzaniem ciepła 1 173 839 1 319 241 1 336 365

Emisje z procesów chłodniczych i wytwarzania

pary

0 0 0,0

Emisje z przetwarzania fizycznego i chemicznego 585 486 609 878 613 291

Emisje fluoruwęglowodorów (HFC) 0 0 0,3

Emisje związane z transportem materiałów,

produktów i odpadów

0 0 0,0

Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych

razem

1 824 105 1 956 857 2 027 970

2

Główne procesy odpowiadające za bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej LOTOS
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TCFD: 

Metrics and Targets Disclosure B

TCFD: 

Metrics and Targets Disclosure B

p y p ją p j g p y p p j

 Dotyczy spółek: Grupa LOTOS, Energobaltic, LOTOS Asfalt, RCEkoenergia, LOTOS Petrobaltic.

*

 

/Mg CO e]

Proces 2017 2018 2019

Produkcja ciepła i energii elektrycznej 337 748 355 265 351 531

Produkcja rafineryjna 1 481 571 1 631 027 1 639 214

Spalanie gazu odpadowego na platformach 50 540 45 550 52 098

Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych

razem

1 869 859 2 031 843 2 042 844

2

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej LOTOS !Zakres 2"

Źródło emisji 2017 2018 2019

Zakup energii elektrycznej z zewnątrz Grupy

Kapitałowej [MWh]

672 320 704 780 716 127

Zakup energii cieplnej z zewnątrz Grupy

Kapitałowej /GJ0

9 446 6 248 5 225

Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby

organizacji energii elektrycznej /Mg CO e]

541 945 547 681 553 566

Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby

organizacji energii użytej do chłodzenia lub

pary [Mg CO e]

1 087 719 601

Emisje pośrednie gazów cieplarnianych razem 543 032 548 401 554 167

2

2

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie LOTOS !Zakres 2"

Źródło emisji 2017 2018 2019

Zakup energii elektrycznej z zewnątrz Spółki

[MWh]

501 513 540 740 549 689

Zakup energii cieplnej z zewnątrz Spółki /GJ0 0 0 0

Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby

organizacji energii elektrycznej  /Mg CO e]

404 261 420 696 424 910

Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby

2
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305�4

TCFD: 

Metrics and Targets Disclosure B

j y ją p j p y

organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary

'Mg CO e]

0 0 0

Emisje pośrednie gazów cieplarnianych razem 404 261 420 696 424 910

2

Współczynniki emisyjności

Grupa LOTOS   2018 2019

Emisje gazów cieplarnianych (zakres 1�2& na tonę

przerobionej ropy

Mg CO e /Mg 0,214 0,205

Emisje gazów cieplarnianych (zakres 1�2& według

metodyki CWT

kg CO e /CWT 26,8 26,8

2

2
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ŚRODOWISKO / NASZE  PODEJŚCIE  DO  ZRÓWNOWAŻONEGO  ROZWOJU /

Wytwarzanie i zużycie energii

Działamy w sposób systemowy, a podstawowym celem jest optymalizacja zużycia ener-

gii. Na bieżąco monitorujemy efektywność energetyczną instalacji i odbywających się w

nich procesów cząstkowych. Analizujemy poszczególne obszary i uczestniczymy w za-

daniach, które mają na celu obniżenie zużycia energii.

103�1, 103�2, 103�3

Dzięki strategicznemu podejściu do zarządzania zużyciem energii jesteśmy  jedną z najbardziej efektywnych energetycz-

nie rafinerii w  Europie.

Dane dotyczące wytwarzania i zużycia energii są monitorowane wyłącznie na poziomie skonsolidowanym, dla całej Grupy Ka-

pitałowej LOTOS.

302�1, 302�4

Zużycie energii wewnątrz organizacji

 

MWh  

Zmiana r/r 2017 2018 2019

Paliwa nieodnawialne 24 023 443 26 731 214 30 962 620 �15,8%

Paliwa odnawialne 0 0 0 -

Energia zakupiona 1 769 883 1 965 492 2 084 941 �6,1%

Energia sprzedana 163 544 209 541 408 613 �95,0%

Łącznie 25 956 870 28 906 273 33 456 174 �15,7%

Źródła nieodnawialne

 

MWh 

Zmiana r/r 2018 2019

Węgiel 341 186 327 272 �4,10%

Gaz ziemny 10 421 045 12 956 480 �24,30%

Olej napędowy 419 281 424 339 �1,20%

Gaz opałowy 11 944 740 12 363 429 �3,50%

Gaz resztkowy, specjalny, złożowy 3 530 341 4 309 791 �22,10%
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302�3

Olej opałowy ciężki 0 44 848 -

Olej opałowy lekki 49 539 495 385 �900,00%

Olej żeglugowy 0 0 -

LPG 25 110 41 075 �63,60%

Łącznie 26 731 242 30 962 619 �15,80%

Energia zakupiona od innych podmiotów

 

MWh 

Zmiana r/r 2018 2019

Energia elektryczna 1 930 924 2 022 341 �4,70%

Energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie

energii chłodniczej)

3 457 62 599 �1 710,80%

Łącznie 1 934 381 2 084 941 �7,80%

Energia sprzedana innym podmiotom

 

MWh 

Zmiana r/r 2018 2019

Energia elektryczna 72 667 53 165 �26,80%

Para wodna 77 044 228 855 �197,00%

Ciepło (w wodzie) 59 830 126 593 �111,60%

Chłód 0 0 -

Łącznie 209 540 408 613 �95,00%

Wskaźniki intensywności energetycznej

Grupa LOTOS   2018 2019

Zużycie energii pierwotnej na tonę przerobionej

ropy

MJ/t 2 751 2 935
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Zużycie energii pierwotnej na tonę uzyskanego

produktu

MJ/t 3 830 4 044
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ŚRODOWISKO / NASZE  PODEJŚCIE  DO  ZRÓWNOWAŻONEGO  ROZWOJU /

Surowce

Swoją działalność produkcyjną i wydobywczą prowadzimy zgodnie z najostrzejszymi wy-

mogami ochrony środowiska. Wy twarzamy wysokiej jakości produkty, o możliwie naj-

mniejszej uciążliwości dla środowiska oraz dbamy o minimalizowanie negatywnego

wpływu na środowisko już na etapie ich powstawania.

103�1, 103�2, 103�3

W swoich planach rozwojowych bierzemy pod uwagę innowacyjne projekty technologiczne, które przewidują racjonalne wy-

korzystanie zasobów naturalnych.

Zużycie surowców jest monitorowane wyłącznie na poziomie skonsolidowanym, dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

301�1

Zużycie surowców w procesach produkcyjnych:

Ropa 

Mg 

Zmiana r/r 2018 2019

Ropa REBCO 7 532 950 8 364 817 �11,00%

Ropa z morskich koncesji LPB 201 434 191 405 �4,98%

Ropa PGNiG 275 752 215 469 �21,86%

Ropa LITHUANIAN 41 531 47 193 �13,63%

Pozostałe 1 574 408 1 853 550 �17,73%

Łącznie 9 626 075 10 672 434 �10,90%

Inne surowce wsadowe do produkcji rafineryjnej

 

Mg 

Zmiana r/r 2018 2019

Woda DEMI 332 046 270 869 �18,4%

FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego) 256 559 280 094 �9,2%
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Oleje napędowe 328 371 161 541 �50,8%

ETBE (eter tert-butylowo-etylowy) 11 536 11 355 �1,6%

Etanol 62 284 69 973 �12,3%

MTBE (eter tert-butylowo-metylowy) 47 595 49 465 �3,9%

Gaz ziemny 425 928 368 168 �13,6%

Dodatki 2 801 2 809 �0,3%

Pozostałe 3 859 152 476 �3851,0%

Łącznie 1 470 979 1 366 750 �7,1%

Zużycie materiałów i surowców wewnątrz rafinerii

 

Mg 

Zmiana r/r 2018 2019

Gaz paliwowy 349 190 346 055 �0,9%

Gaz resztkowy 481 433 381 669 �20,7%

Olej opałowy 951 10 794 1 035,0%

Pozostałe 105 742 110 137 4,2%

Łącznie 937 316 848 655 �9,5%

Zużycie produktów końcowych

 

Mg 

Zmiana r/r 2018 2019

Benzyny (wraz z reformatami) 1 633 487 1 659 677 1,6%

Nafta 537 766 474 031 �11,9%

Ksyleny 90 943 89 694 �1,4%

Olej napędowy diesel 5 379 741 5 537 200 2,9%

Olej napędowy 243 982 225 486 �7,6%

Olej opałowy 1 333 262 1 038 047 �22,1%
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Paliwo żeglugowe MGO 78 636 69 087 �12,1%

Paliwo lotnicze Jet 568 330 446 913 �21,4%

Komponenty asfaltowe 773 448 775 676 0,3%

LPG 185 755 198 214 6,7%

Oleje bazowe 255 612 252 385 �1,3%

Gacze parafinowe 50 079 46 732 �6,7%

Plastyfikatory 29 297 29 872 2,0%

Siarka 89 852 88 351 �1,7%

Pozostałe, w tym 2509 ton gazu opałowego

sprzedanego do LOTOS Asfalt

32 185 252 064 683,2%

Łącznie 11 282 376 11 183 428 �0,9%
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ŚRODOWISKO / NASZE  PODEJŚCIE  DO  ZRÓWNOWAŻONEGO  ROZWOJU /

Odpady 

Preferujemy najbardziej korzystne dla środowiska metody zagospodarowania odpadu, takie jak recy-

kling i odzysk, natomiast wyraźnie ograniczamy metody mniej ekologiczne, takie jak spalanie bez

odzysku energii, składowanie i inne formy utylizacji.

103�1, 103�2, 103�3

Dlatego w dziedzinie postępowania z odpadami dążymy do tego, aby możliwie największa ich część była przekazywana od biorcom zewnętrz-

nym, którzy poddadzą je procesom odzysku lub recyklingu.

Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne według metody postępowania

  

Mg

Odpady  niebezpieczne  Odpady  inne niż niebezpieczne 

2018 2019 2018 2019

Powtórne wykorzystanie

odpadu

0,0 0,0 0,0 40,3

Recykling (w tym

organiczny, np.

kompostowanie)

921,3 1 078,00 1 274,5 271,9

Odzyskiwanie (w tym

odzysk energii)

5 296,40 4 329,0 8 461,3 9 236,80

Spalanie (albo

wykorzystanie jako paliwo)

1 255,2 778,5 8,3 18,1

Składowanie na

składowiskach odpadów

0,0 0,0 109,4 91,8

Wprowadzanie do

głębokich studni

0,0 0,0 0,0 0,0

Przechowywanie na terenie

zakładu

0,0 0,0 0,0 0,0

Pozostałe 594 178,2 729,8 649,6

Łącznie 8 066,9 6 363,70 10 583,3 10 308,5
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Woda i ścieki

Z zasobów wody korzystamy na podstawie pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych.

Nasza działalność nie wpływa w sposób istotny na funkcjonowanie obszarów chronio -

nych i cennych przyrodniczo, a pobierana ilość wody utrzymywana jest dużo poniżej do-

puszczalnych wielkości, co potwierdzają analizy wpływu poboru wody na środowisko.

103�1, 103�2, 103�3

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS nie prowadzą działalności na obszarach objętych ryzykiem wystąpienia niedoborów wody

(wg WWF Water Risk Filter).

Nasza rafineria posiada własną oczyszczalnię ścieków, do której trafiają ścieki zarówno z samego zakładu, jak i z mniejszych

firm prowadzących działalność na jej terenie. Oprócz ścieków powstających w procesach produkcyjnych (tzw. ścieki proceso-

we), w oczyszczalni oczyszcza się jeszcze wody drenażowe, wody opadowe czyste (z dróg i placów) oraz ścieki zaolejone (z

terenów produkcyjnych), a także ścieki sanitarne.

Wody i ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są przez jeden z dwóch zrzutów. Wody drenażowe i opadowe czyste odprowa-

dzane są do kanału Rozwójki usytuowanego wzdłuż południowej granicy zakładu. Natomiast pozostałe strumienie, czyli ścieki

procesowe, ścieki zaolejone i sanitarne, po oczyszczeniu odprowadzamy do Martwej Wisły, płynącej wzdłuż północnej granicy

zakładu.

Grupa Kapitałowa LOTOS śledzi swój wpływ na wodę poprzez bieżące monitorowanie zarówno wielkości poboru wód, jak i

kontrolę parametrów środowiskowych w obszarach, na które oddziałuje. Każda inwestycja prowadzona jest w oparciu o dia-

log z interesariuszami, a żadne zgłoszenie lub skarga nie pozostaje bez rozpatrzenia. Dostawcy i kontrahenci, podpisując

umowy ze spółkami Grupy Kapitałowej LOTOS zobowiązują się, że działają odpowiedzialnie, zgodnie z prawem i w poszano-

waniu środowiska. Są pod tym kątem regularnie audytowani.

Każdy z zakła dów produkcyjnych Grupy LOTOS jest właściwie przygotowany na ewentualność awarii i wycieków. Na terenie

zakładów obowiązują proce dury, których celem jest przede wszystkim skuteczne zapobieganie wyciekom, a w razie potrzeby

odpowiednie reagowanie na nie. Służy temu też Ratownictwo Chemiczne, specjalistyczny zespół funkcjonujący w naszej fir-

mie. Ewentualne odpady powstałe w wyniku wycieku (np. gleby zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi) przekazy-

wane są wyspecjalizowanym firmom, które zajmują się ich zagospodarowaniem zgodnym z prawem.

Dane na temat wykorzystania wody i odprowadzanych ścieków są monitorowane na poziomie skonsolidowanym, tj. całej Gru-

py Kapitałowej LOTOS.

303�1 2016

Pobór i wykorzystanie wód

 

m   

2017 2018 2019

Pobór wód powierzchniowych (własne ujęcia) 5 998 534 5 840 945 5 415 026

Pobór wód podziemnych - gruntowych (własne

ujęcia)

362 643 360 579 357 930

Woda deszczowa gruntowa i wykorzystywana 0 0 0

3
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306�1

OG5

Woda zakupiona z wodociągów i od dostawców

lokalnych

378 981 417 441 407 910

Oczyszczone ścieki pochodzące od innych

organizacji

464 54 158 0

Łącznie 6 740 622 6 673 123 6 180 866

Odsetek wody powtórnie wykorzystanej lub

poddanej recyklingowi (stosunek objętości wody

powtórnie wykorzystanej lub poddanej

recyklingowi do wody pobranej przez organizację)

25,6% 27,1% b.d

Ścieki według docelowego miejsca przeznaczenia

 

m  

2018 2019

Do wód podziemnych 2 692 0

Do wód powierzchniowych (jezior, rzek itp.) 6 693 281 7 361 691

Do przedsiębiorstw komunalnych poza grupą kapitałową 320 655 366 397

Łącznie 7 016 628 7 728 088

3

Ścieki uzdatnione przez organizację według sposobu uzdatniania ścieków

 

m

2018 2019

Przez organizację 6 656 908 7 447 200

Przez zakład oczyszczania ścieków 52 746 3 886

Łącznie 6 653 119 7 451 086

3

Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji w Grupie

Kapitałowej LOTOS

Objętość [m ] Udział �%�

Całkowita ilość wyprodukowanej wody 128 169,00 100,0%

3
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OG6

woda ponownie wykorzystana 310,00 0,1%

woda poddana recyklingowi 0,00 0,0%

woda ponownie wstrzyknięta 127 859,00 99,9%

 

Całkowita objętość

węglowodorów zrzucanych

do wytworzonej wody

0,0%

Objętość węglowodorów spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery

Lokalizacja

Objętość gazów

skierowanych do spalenia

[tys. m ]

Objętość gazów

wypuszczonych do atmosfery

[tys. m ]

Polska 15 126 0

Wody międzynarodowe, Polska wyłączna strefa ekonomiczna

(platforma LOTOS Petrobaltic i Platforma BB�

17 527 0

Litwa   0

Suma 32 653 0

3 3
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Inne emisje do atmosfery (poza gazami

cieplarnianymi)

Dane na temat emisji innych substancji do atmosfery są monitorowane na poziomie skonsolidowa-

nym, tj. całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

305�7

305�6

Emisje substancji zubożających warstwę ozonową -SZWO albo HCFC. wyniosły w 2019 r. 292,8 kg w Grupie Kapitałowej LOTOS (bez GK Geo-

nafta i GK LUPS., podczas gdy w roku 2018 było to 333,7 kg.

Emisje innych substancji do atmosfery

 

Mg  

2017 2018 2019

NO 936,3 981,1 1 032,40

SO 483,8 605,3 865,2

Trwałe zanieczyszczenia organiczne &POP' 0,0 0,0 0,0

Lotne związki organiczne &VOC' 179 195,2 125,4

Niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza &HAP' 0,0 0,0 0,0

Pyły &PM' 90,5 79,4 39,2

Inne standardowe kategorie emisji do powietrza 342,3 357,1 350,5

x

x
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Bioróżnorodność

W pobliżu rafinerii Grupy LOTOS znajduje się rezerwat przyrody Ptasi Raj należący do obszaru Natu-

ra 2000 „Ostoja w Ujściu Wisły” #PLH220044$.

103�1, 103�2, 103�3, 30��1

Powierzchnia rafinerii wynosi 235 ha, a rezerwatu 1015 ha. Na terenie rezerwatu najliczniejszą grupą ptaków są różne gatunki kaczek właści-

wych i nurkujących oraz łabędzie i gęsi białoczelne. Mierzeja jest siedliskiem przede wszystkim różnych gatunków mew, rybitw i siewkowców,

a także kormoranów, kaczek, gęsi i łabędzi. Na terenie rezerwatu gniazdują także ostrygojad i sieweczki. Sąsiedztwo tak cennego rezerwatu to

wielka odpowiedzialność i zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest przestrzeganie procedur bezpieczeństwa oraz standardów ograniczania

wpływu na środowisko.

Obszary koncesyjne posiadane przez spółkę LOTOS Petrobaltic, specjalizującą się w poszukiwaniu i wydobyciu ropy naftowej i gazu, znajdują

się poza tzw. Bałtyckimi Obszarami Chronionymi i nie wpływają na poziom bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Jednym z ważniejszych zadań

w zakresie naszej działalności na Bałtyku jest wdrażanie najlepszych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i tym samym utrzymanie pełnej

bioróżnorodności tego regionu. LOTOS Petrobaltic dąży do pełnej realizacji już podjętych działań, polegających na wdrożeniu założeń Bałtyc-

kiego Planu Działania, określającego wymóg „zero zrzutów” dla platform morskich.





04. 

Wartości społecznej 
odpowiedzialności 
biznesu

Pracownicy

Społeczeństwo
LOTOS Group
Integrated Annual Report 2018
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Wartości społecznej odpowiedzialności biznesu

Nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się w prowadze-

niu działalności produkcyjnej w sposób niedopuszczający do degradacji kapitału przyrodniczego i

społecznego.

Jako Grupa Kapitałowa LOTOS poczuwamy się do odpowiedzialności za swoje produkty wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i

pracowników.

Prowadzimy biznes w sposób etyczny, przestrzegając norm we wszystkich obszarach działalności. Firma przyjęła system wartości, który u

swoich podstaw ma szacunek do potrzeb społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Cztery naczelne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS

Czystość

Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów śro-

dowiskowych i ekologicznych oraz deklarujemy etyczną i uczciwą

konkurencję, a także przeciwdziałamy naruszaniu praw człowieka.

Otwartość

Jesteśmy otwarci na zmiany, potrzeby świata i oczekiwania ludzi.

Innowacyjność

Podchodzimy nowatorsko do rozwiązywania problemów społecznych

i środowiskowych, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego

rozwoju, uzyskujemy korzyści biznesowe oraz przewagę konkurencyj-

ną na rynku.

Odpowiedzialność

To podstawa naszego podejścia wobec przyszłości ludzi, środowiska

naturalnego, kraju i bezpieczeństwa jego pozycji w świecie.
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Relacje z otoczeniem społecznym

Traktujemy społeczną odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania i doskonalenia organiza-

cji. Budujemy trwałe i pozytywne relacje z interesariuszami i w ten sposób dążymy do skutecznego

integrowania swojej strategii oraz podejmowanych działań z wyzwaniami społecznymi

i środowiskowymi.

W całej Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje ujednolicona polityka w obszarze społeczny�, która skupia się na realizacji celów w nastę-

pujących trzech dziedzinach:

poprawa jakości życia

(zdrowie, bezpieczeństwo na drogach,

edukacja)

dbałość o środowisko

naturalne

(ekologia i ochrona środowiska)

rozwój innow	cji

Wspieramy inicjatywy i projekty społeczne. Nasza działalność sponsoringowa skupia się na sporcie, kulturze i sztuce oraz działaniach społecz-

nych i ekologicznych, realizowanych przede wszystkim w powiatach i województwach, w których zlokalizowane są zakłady Grupy Kapitałowej

LOTOS, a także w miejscach, gdzie prowadzi ona działalność handlową, m.in. na stacjach paliw.

W 2019 r. spółki Grupy  Kapitałowej LOTOS zrealizowały'

24 projekty z zakresu sponsoringu sportu;

32 projekty z zakresu sponsoringu kultury;

11 projektów z zakresu działań społecznych i ekologicznych.

102�42, 102�43

Grupa LOTOS, kierując się zasadą odpowiedzialności za wpływ, jaki może wywierać na otoczenie, dużą wagę przywiązuje do właściwego i za-

dowalającego kształtowania relacji ze społeczeństwem, z sąsiadami oraz lokalną społecznością.

Spółka prowadzi dialog ze swoimi kluczowymi interesariuszami. Jest to dla nas ważne narzędzie służące do budowy zaufania. Poprzez aktyw-

ną komunikację z naszym otoczeniem społecznym staramy się niwelować zagrożenia związane z bieżącą działalnością firmy oraz aktywnie od-

powiadać na potrzeby naszych interesariuszy. Przykładem podejmowanego dialogu są konsultacje społeczne organizowane przed rozpoczę-

ciem ważnych inwestycji na terenie rafinerii.

Szczególną wagę koncern przykłada też do projektów ukierunkowanych na kwestie rozwoju młodych ludzi. Wyrównywanie szans społecznych

oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, to zagadnienie, któremu Grupa LOTOS poświęca od lat wiele uwagi.

Firma poczuwa się do odpowiedzialności za los dzieci i młodzieży wychowujących się w bezpośredniej bliskości jej zakładów. Szczególną rolę

odgrywa tu działalność 

Fundacji LOTOSFundacji LOTOSFundacji LOTOS

Fundacji LOTOS.
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Działania na rzecz lokalnych społeczności

Relacja ze społecznościami lokalnymi zamieszkującymi tereny naszego oddziaływania to ważny ele-

ment społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS. Czujemy się odpowiedzialni za te

społeczności.

Główne programy na rzecz lokalnych społeczności w 2019 r.

103�1, 103�2, 103�3, 413�1

LOTOS Szukamy  Następców  Mistrza

Grupa LOTOS wraz z Polskim Związkiem Narciarskim od 2004 r. pro-

wadzi Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich „LOTOS Szu-

kamy Następców Mistrza”, zakładający wsparcie dla klubów sporto-

wych z sekcją skoków narciarskich oraz kombinacji norweskiej. W ra-

mach programu odbywają się także zawody z cyklu LOTOS Cup.

Czytaj więcejCzytaj więcejCzytaj więcej

Czytaj więcej

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/261/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/261/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/261/spoleczenstwo/programy_spo-

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/261/spoleczenstwo/programy_spo-

leczne/lotos_szukamy_nastepcow_mistrza>leczne/lotos_szukamy_nastepcow_mistrza>leczne/lotos_szukamy_nastepcow_mistrza>

leczne/lotos_szukamy_nastepcow_mistrza>

Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM

W ramach programu Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM młodzi piłkarze

oraz trenerzy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w Aka-

demii Piłkarskiej LG oraz w jednym z 16 klubów piłkarskich. Grupa LO=

TOS sponsoruje zakup sprzętu sportowego, obozy piłkarskie oraz sty-

pendia sportowe dla najzdolniejszych zawodników i dzieci w trudnej

sytuacji materialnej

Czytaj więcejCzytaj więcejCzytaj więcej

Czytaj więcej

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2607/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2607/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2607/spoleczenstwo/programy_spo-

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2607/spoleczenstwo/programy_spo-

leczne/pilkarska_przyszlosc_z_lotosem>leczne/pilkarska_przyszlosc_z_lotosem>leczne/pilkarska_przyszlosc_z_lotosem>

leczne/pilkarska_przyszlosc_z_lotosem>

LOTOS – Mistrzowie w  pasach

Program „LOTOS – Mistrzowie w pasach” zapoznaje pasażerów samo-

chodów z zasadami bezpieczeństwa, dobrymi nawykami dotyczącymi

poprawnego zapinania pasów, a także montażu fotelików samochodo-

wych dla dzieci. W ramach inicjatywy odbyły się także lekcje z zasad

bezpieczeństwa na drodze dla uczniów szkół podstawowych w Cze-

chowicach-Dziedzicach i w Jaśle.

Czytaj więcejCzytaj więcejCzytaj więcej

Czytaj więcej

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1486/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1486/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1486/spoleczenstwo/programy_spo-

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1486/spoleczenstwo/programy_spo-

leczne/lotos_-_mistrzowie_w_pasach>leczne/lotos_-_mistrzowie_w_pasach>leczne/lotos_-_mistrzowie_w_pasach>

leczne/lotos_-_mistrzowie_w_pasach>

Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem

„Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” to wspólne przed-

sięwzięcie Grupy LOTOS i gminy Czechowice-Dziedzice. Adresowane

jest do uczniów szkół podstawowych, którzy przejawiają zaintereso-

wania dziedzinami humanistyczno-artystycznymi lub naukami ścisły-

mi. Celem programu jest zachęcanie uczniów do samodzielnego po-

szerzania wiedzy oraz kształtowanie myślenia projektowego.

Czytaj więcejCzytaj więcejCzytaj więcej

Czytaj więcej

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1936/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1936/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1936/spoleczenstwo/programy_spo-

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1936/spoleczenstwo/programy_spo-

leczne/zdolni_z_lotosem>leczne/zdolni_z_lotosem>leczne/zdolni_z_lotosem>

leczne/zdolni_z_lotosem>

E(x)plory

Grupa LOTOS od 2013 r. jest mecenasem Programu E(x)plory – naj-

większej w Polsce inicjatywy wspierającej utalentowaną młodzież

w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promującej ich

osiągnięcia na arenie międzynarodowej. To przestrzeń, która łączy

młodych ludzi, autorytety naukowe, start-upy i doświadczone przed-

siębiorstwa, organizacje pozarządowe, media, polskie szkoły oraz naj-

lepsze uczelnie, duże miasta i małe miejscowości. Głównym celem

programu jest popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcejCzytaj więcejCzytaj więcej

Czytaj więcej

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2116/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2116/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2116/spoleczenstwo/programy_spo-

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2116/spoleczenstwo/programy_spo-

leczne/program_explory>leczne/program_explory>leczne/program_explory>

leczne/program_explory>

Kierunek Bałtyk

Od 2009 r. Grupa LOTOS realizuje Program „Kierunek Bałtyk”, wspólnie

z partnerami: Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją

Morską UG w Helu. W ramach Programu prowadzone są działania

związane z ochroną bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, w tym za-

grożonego gatunku morświna zwanego „bałtyckim delfinem”. Ponadto

duży nacisk został położony na edukację dotyczącą ochrony środowi-

ska oraz upowszechnienie wiedzy o problemie obecności plastiku i

mikroplastiku w Bałtyku.

Czytaj więcejCzytaj więcejCzytaj więcej

Czytaj więcej

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/256/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/256/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/256/spoleczenstwo/programy_spo-

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/256/spoleczenstwo/programy_spo-

leczne/kierunek_baltyk>leczne/kierunek_baltyk>leczne/kierunek_baltyk>

leczne/kierunek_baltyk>

Pozostałe działania na rzecz lokalnych społeczności

W 2019 r. pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS przygotowali świąteczne prezenty dla ponad 90  dzieci w ramach inicjatywy Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Na terenie spółki przeprowadzono także dwa kiermasze (wielkanocny i bożonarodzeniowy), podczas których

można było kupić prace rękodzielnicze wykonane podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowanych przez Caritas Archidiecezji Gdań-

skiej. Zebrane środki przekazano na organizację wypoczynku dla podopiecznych tej placówki. Organizowano również zbiórki ciepłych ubrań

oraz zimowego obuwia dla osób ubogich i potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej, często bezdomnych – w ramach inicjatywy

„Zupa na Monciaku”.

LOTOS Kolej od 2010  r. organizuje rokrocznie Dzień Techniki Kolejowej z okazji Dnia Dziecka. To cykliczne wydarzenie, skierowane do pracow-

ników spółki oraz mieszkańców okolicznych dzielnic. W ramach działań społecznych zapraszane są dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji

materialnej. Każdego roku w wydarzeniu bierze udział ponad tysiąc osób, które korzystają z darmowych atrakcji przygotowanych przez LOTOS

Kolej. Odwiedzający mają okazję do przejazdu nowoczesnymi lokomotywami i drezynami, a także do nauki bezpiecznego poruszania się na te-

renach kolejowych.
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Działania na rzecz lokalnych społeczności

Relacja ze społecznościami lokalnymi zamieszkującymi tereny naszego oddziaływania to ważny ele-

ment społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS. Czujemy się odpowiedzialni za te

społeczności.

Główne programy na rzecz lokalnych społeczności w 2019 r.

103�1, 103�2, 103�3, 413�1

LOTOS Szukamy  Następców  Mistrza

Grupa LOTOS wraz z Polskim Związkiem Narciarskim od 2004 r. pro-

wadzi Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich „LOTOS Szu-

kamy Następców Mistrza”, zakładający wsparcie dla klubów sporto-

wych z sekcją skoków narciarskich oraz kombinacji norweskiej. W ra-

mach programu odbywają się także zawody z cyklu LOTOS Cup.

Czytaj więcejCzytaj więcejCzytaj więcej

Czytaj więcej

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/261/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/261/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/261/spoleczenstwo/programy_spo-

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/261/spoleczenstwo/programy_spo-

leczne/lotos_szukamy_nastepcow_mistrza>leczne/lotos_szukamy_nastepcow_mistrza>leczne/lotos_szukamy_nastepcow_mistrza>

leczne/lotos_szukamy_nastepcow_mistrza>

Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM

W ramach programu Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM młodzi piłkarze

oraz trenerzy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w Aka-

demii Piłkarskiej LG oraz w jednym z 16 klubów piłkarskich. Grupa LO=

TOS sponsoruje zakup sprzętu sportowego, obozy piłkarskie oraz sty-

pendia sportowe dla najzdolniejszych zawodników i dzieci w trudnej

sytuacji materialnej

Czytaj więcejCzytaj więcejCzytaj więcej

Czytaj więcej

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2607/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2607/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2607/spoleczenstwo/programy_spo-

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2607/spoleczenstwo/programy_spo-

leczne/pilkarska_przyszlosc_z_lotosem>leczne/pilkarska_przyszlosc_z_lotosem>leczne/pilkarska_przyszlosc_z_lotosem>

leczne/pilkarska_przyszlosc_z_lotosem>

LOTOS – Mistrzowie w  pasach

Program „LOTOS – Mistrzowie w pasach” zapoznaje pasażerów samo-

chodów z zasadami bezpieczeństwa, dobrymi nawykami dotyczącymi

poprawnego zapinania pasów, a także montażu fotelików samochodo-

wych dla dzieci. W ramach inicjatywy odbyły się także lekcje z zasad

bezpieczeństwa na drodze dla uczniów szkół podstawowych w Cze-

chowicach-Dziedzicach i w Jaśle.

Czytaj więcejCzytaj więcejCzytaj więcej

Czytaj więcej

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1486/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1486/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1486/spoleczenstwo/programy_spo-

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1486/spoleczenstwo/programy_spo-

leczne/lotos_-_mistrzowie_w_pasach>leczne/lotos_-_mistrzowie_w_pasach>leczne/lotos_-_mistrzowie_w_pasach>

leczne/lotos_-_mistrzowie_w_pasach>

Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem

„Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” to wspólne przed-

sięwzięcie Grupy LOTOS i gminy Czechowice-Dziedzice. Adresowane

jest do uczniów szkół podstawowych, którzy przejawiają zaintereso-

wania dziedzinami humanistyczno-artystycznymi lub naukami ścisły-

mi. Celem programu jest zachęcanie uczniów do samodzielnego po-

szerzania wiedzy oraz kształtowanie myślenia projektowego.

Czytaj więcejCzytaj więcejCzytaj więcej

Czytaj więcej

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1936/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1936/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1936/spoleczenstwo/programy_spo-

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1936/spoleczenstwo/programy_spo-

leczne/zdolni_z_lotosem>leczne/zdolni_z_lotosem>leczne/zdolni_z_lotosem>

leczne/zdolni_z_lotosem>

E(x)plory

Grupa LOTOS od 2013 r. jest mecenasem Programu E(x)plory – naj-

większej w Polsce inicjatywy wspierającej utalentowaną młodzież

w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promującej ich

osiągnięcia na arenie międzynarodowej. To przestrzeń, która łączy

młodych ludzi, autorytety naukowe, start-upy i doświadczone przed-

siębiorstwa, organizacje pozarządowe, media, polskie szkoły oraz naj-

lepsze uczelnie, duże miasta i małe miejscowości. Głównym celem

programu jest popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcejCzytaj więcejCzytaj więcej

Czytaj więcej

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2116/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2116/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2116/spoleczenstwo/programy_spo-

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/2116/spoleczenstwo/programy_spo-

leczne/program_explory>leczne/program_explory>leczne/program_explory>

leczne/program_explory>

Kierunek Bałtyk

Od 2009 r. Grupa LOTOS realizuje Program „Kierunek Bałtyk”, wspólnie

z partnerami: Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją

Morską UG w Helu. W ramach Programu prowadzone są działania

związane z ochroną bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, w tym za-

grożonego gatunku morświna zwanego „bałtyckim delfinem”. Ponadto

duży nacisk został położony na edukację dotyczącą ochrony środowi-

ska oraz upowszechnienie wiedzy o problemie obecności plastiku i

mikroplastiku w Bałtyku.

Czytaj więcejCzytaj więcejCzytaj więcej

Czytaj więcej

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/256/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/256/spoleczenstwo/programy_spo-<https://odpowiedzialny.lotos.pl/256/spoleczenstwo/programy_spo-

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/256/spoleczenstwo/programy_spo-

leczne/kierunek_baltyk>leczne/kierunek_baltyk>leczne/kierunek_baltyk>

leczne/kierunek_baltyk>

Pozostałe działania na rzecz lokalnych społeczności

W 2019 r. pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS przygotowali świąteczne prezenty dla ponad 90  dzieci w ramach inicjatywy Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Na terenie spółki przeprowadzono także dwa kiermasze (wielkanocny i bożonarodzeniowy), podczas których

można było kupić prace rękodzielnicze wykonane podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowanych przez Caritas Archidiecezji Gdań-

skiej. Zebrane środki przekazano na organizację wypoczynku dla podopiecznych tej placówki. Organizowano również zbiórki ciepłych ubrań

oraz zimowego obuwia dla osób ubogich i potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej, często bezdomnych – w ramach inicjatywy

„Zupa na Monciaku”.

LOTOS Kolej od 2010  r. organizuje rokrocznie Dzień Techniki Kolejowej z okazji Dnia Dziecka. To cykliczne wydarzenie, skierowane do pracow-

ników spółki oraz mieszkańców okolicznych dzielnic. W ramach działań społecznych zapraszane są dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji

materialnej. Każdego roku w wydarzeniu bierze udział ponad tysiąc osób, które korzystają z darmowych atrakcji przygotowanych przez LOTOS

Kolej. Odwiedzający mają okazję do przejazdu nowoczesnymi lokomotywami i drezynami, a także do nauki bezpiecznego poruszania się na te-

renach kolejowych.

W 2019 r. zorganizowano akcję użyczenia nowoczesnej lokomotywy do prowadzenia pasażerskich pociągów wakacyjnych dla najmłodszych

pasjonatów kolei m.in. do Kołobrzegu. Dzieci ze swoimi opiekunami wzięły udział w bezpłatnych przejazdach, podczas których poruszano kwe-

stie ekologii i ochrony środowiska. Przejazdy organizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei w ramach promocji ekolo-

gicznych środków transportu.

W roku 2019 spółka LOTOS Asfalt wzięła udział w organizowanym przez Politechnikę Gdańską Bałtyckim Festiwalu Nauki jako jeden z Partne-

rów wydarzenia. Dzieci i młodzież z zapałem uczestniczyły w konkursach zorganizowanych przez pracowników spółki oraz zaznajamiały się z

ekologicznymi aspektami technologii asfaltowych.

W ramach działań regionalnych wśród pracowników LOTOS Paliwa odbyły się także: Dzień Przedszkolaka na stacjach LOTOS, Szlachetna

Paczka, akcja wsparcia domu dziecka w Chotomowie. Akcje te bardzo często mają charakter pracowniczych inicjatyw i spotykają się z szero-

kim odzewem w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS.
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Działalność sponsoringowa

W roku 2019 w  ramach sponsoringu sportu koncern zrealizował 24 projekty  w następujących obszarach:

Sponsoring sportu

Wskaźnik własny 3

Sponsoring Reprezentacji Polski w piłce nożnej �Polski Związek

Piłki Nożnej), Reprezentacji skoków i biegów narciarskich �Polski

Związek Narciarski) oraz sponsoring największej polskiej imprezy

kolarskiej �Tour de Pologne).

Sponsoring kobiecej i męskiej Reprezentacji Polski, Reprezentacji

Młodzieżowej i Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach

wiekowych w tenisie ziemnym �Polski Związek Tenisowy) oraz

partner główny Huberta Hurkacza, jednego z najbardziej

obiecujących polskich tenisistów młodego pokolenia.

Rajdy samochodowe – współpraca z LOTOS Rally Team, w

którego barwach Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak

zostali wiceliderami Rajdowych Mistrzostw Świata w kategorii

WRC<2.

Współpraca sponsoringowa z Pomorskim Klubem Hokejowym

oraz zaangażowanie w projekty żużlowe, m.in. Mistrzostwa Polski

Par Klubowych oraz cykl TAURON Speedway Euro Championship.

Sponsor tytularny LOTOS Gdynia Aerobaltic Airshow,

największego wydarzenia lotniczego w Polsce.

Projekty regionalne, m.in.: LOTOS Stadion Letni Gdańsk, Bieg św.

Dominika, regaty LOTOS Nord Cup czy Bieszczadzki Wyścig

Górski.

Szkolenie dzieci i młodzieży – kontynuowano współpracę przy

skierowanych do dzieci i młodzieży projektach o charakterze

społeczno-sportowym. Dotyczy to przede wszystkim piłki nożnej

czy sportów zimowych, czyli wspomnianych wcześniej

programów „Piłkarska przyszłość z LOTOSEM” oraz „LOTOS

Szukamy Następców Mistrza”. Przedłużono również współpracę

z Akademickim Związkiem Sportowym jako Strategiczny Sponsor

Akademickiej Reprezentacji Polski. Co więcej, na początku 2019 r.

spółka dołączyła do programu „Nadzieje Olimpijskie”, w którym

współpracuje z ośmiorgiem uzdolnionych sportowców,

reprezentujących szeroką gamę dyscyplin olimpijskich.

Więcej o sponsorowanych przez nas sportowcachWięcej o sponsorowanych przez nas sportowcachWięcej o sponsorowanych przez nas sportowcach

Więcej o sponsorowanych przez nas sportowcach

   

 

: <http://www.emocjedopelna.pl>: <http://www.emocjedopelna.pl>: <http://www.emocjedopelna.pl>

: <http://www.emocjedopelna.pl>

Sponsoring kultury

Najważniejsze inicjatywy  z zakresu sponsoringu kultury  realizowane przez Grupę Kapitałową LOTOS w 2019 r.:

Współpraca przy projektach: LOTOS Siesta Festival, Teatr Atelier,

Festiwal Dwa Teatry, Ladies Jazz Festival oraz Festiwal

Szekspirowski.

Partner strategiczny gdańskiej Opery Bałtyckiej.

Sponsor główny filmów: „Legiony” oraz „Kult – Film”.

Wydarzenia na południu Polski: LOTOS Jazz Festiwal – Bielska

Zadymka Jazzowa, Dni Jasła, Dni Czechowic-Dziedzic, Jesienne

spotkania z Teatrem, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat,

Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego oraz Memoriał Majora

Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Inne lokalne wydarzenia wsparte przez koncern to m.in.: Festiwal

Latawców w Łebie oraz Oblężenie Malborka.

W roku 2019 spółka zaangażowała się również w organizację

Koncertu Westerplatte, Koncertu Patriotycznego, Koncertu

Bardów Wolności oraz Gali Bohaterów.

Więcej o sponsoringu kulturyWięcej o sponsoringu kulturyWięcej o sponsoringu kultury

Więcej o sponsoringu kultury

   

 

: <https://odpowiedzialny.lotos.pl/37/spoleczenstwo/kultura_i_sztuka>: <https://odpowiedzialny.lotos.pl/37/spoleczenstwo/kultura_i_sztuka>: <https://odpowiedzialny.lotos.pl/37/spoleczenstwo/kultura_i_sztuka>

: <https://odpowiedzialny.lotos.pl/37/spoleczenstwo/kultura_i_sztuka>

Polityka sponsoringowaPolityka sponsoringowaPolityka sponsoringowa

Polityka sponsoringowa

   

 

: <https://odpowiedzialny.lotos.pl/264/spoleczenstwo/polityka_sponsoringowa>: <https://odpowiedzialny.lotos.pl/264/spoleczenstwo/polityka_sponsoringowa>: <https://odpowiedzialny.lotos.pl/264/spoleczenstwo/polityka_sponsoringowa>

: <https://odpowiedzialny.lotos.pl/264/spoleczenstwo/polityka_sponsoringowa>
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Działalność Fundacji LOTOS

Od 2015 r. za zarządzanie polityką dobroczynną Grupy Kapitałowej LOTOS odpowiada Fundacja LO�

TOS. Misją Fundacji jest wszechstronna działalność społeczna, wnosząca pozytywny wkład w rozwój

otoczenia społecznego i przyrodniczego.

Fundacja LOTOS realizuje społecznie użyteczne cele dotyczące m.in.:

Fundacja LOTOS w 2019 r.

Wskaźnik własny 4

ochrona

środowiska

(zwłaszcza bioróżnorodności Bałtyku)

wsparcie kultury

i sztuki środowiska

w tym troska o dziedzictwo historyczne związane z przemysłem naf-

towym i gazowniczym

rozmaite działania na rzecz społeczności lokalnych

dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo

akcje edukacyjne, czynna pomoc ofiarom wypadków i katastrof

W 2019 r. do Fundacji LOTOS wpłynęło blisko 900 wniosków o darowizny. Po przeprowadzeniu analiz w 2019 r. podjęto decyzję o dofinansowa-

niu 125 projektów kwotą ok. 8 mln zł (wzrost o ok. 33% w stosunku do roku poprzedniego).

Najważniejszym kryterium, które brano pod uwagę przy wyborze projektów, był potencjał wyrównywania różnic społecznych. Największą pulę

otrzymały projekty sportowe, ukierunkowane na wsparcie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, takie jak wyjazdy sportowe, a także wspiera-

nie działalności klubów sportowych.

Sport (45%)

Kultura, sztuka, dziedzictwo narodowe (28%)

Działalność społeczna (12%)

Ochrona i promocja zdrowia(9%)

Nauka i edukacja (6%)

Drugie w kolejności były inicjatywy promujące kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe. Poza tym środki były przeznaczane na działalność spo-

łeczną, ochronę i promocję zdrowia oraz naukę i edukację.

Szczególnie ważne dla nas było wsparcie finansowe leczenia naszych pracowników, zarówno obecnych, jak i emerytowanych, oraz ich

krewnych.

Więcej o Fundacji LOTOSWięcej o Fundacji LOTOSWięcej o Fundacji LOTOS

Więcej o Fundacji LOTOS

   

 

: <https://odpowiedzialny.lotos.pl/1834/fundacja_lotos/o_fundacji_lotos>: <https://odpowiedzialny.lotos.pl/1834/fundacja_lotos/o_fundacji_lotos>: <https://odpowiedzialny.lotos.pl/1834/fundacja_lotos/o_fundacji_lotos>

: <https://odpowiedzialny.lotos.pl/1834/fundacja_lotos/o_fundacji_lotos>
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Prawa człowieka w łańcuchu wartości

Na każdym etapie łańcucha dostaw są ludzie, którzy tworzą produkt, transportują go lub sprzedają.

Grupa Kapitałowa LOTOS respektuje prawa człowieka, dlatego współpracuje tylko z firmami działają-

cymi legalnie, prowadząc działalność biznesową w otoczeniu, w którym obowiązuje system prawny

regulujący kwestie praw człowieka.

Kontrahenci Grupy Kapitałowej LOTOS są zobligowani do przestrzegania powszechnie akceptowanego systemu wartości, szanowania swoich

pracowników i godnego ich traktowania. Dzięki tym zasadom możliwe jest tworzenie łańcucha dostaw w sposób etyczny.

Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do tego, aby wszystkie zapytania ofertowe w ramach procesu wyboru kontrahenta oraz umowy, zawierane za-

równo z nowymi, jak i dotychczasowymi dostawcami, zawierały klauzule dotyczące społecznej odpowiedzialności (CSR), dotyczące: BHP, za-

sad i standardów postępowania, etyki, braku konfliktu interesów, przeciwdziałania korupcji, ochrony środowiska, przestrzegania praw człowie-

ka, wpływu na społeczeństwo. Stosowanie klauzul w umowach podpisywanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS ma

charakter obligatoryjny.



04. 
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Polityka personalna

Pracownicy są filarem Grupy Kapitałowej LOTOS. Firma działa w przekonaniu, że wysoko wykwalifi-

kowana, zmotywowana i zaangażowana kadra pracownicza jest wartością dla całej organizacji, pod-

nosi jej efektywność i zapewnia przewagę konkurencyjną na rynku. Aby pozyskać z rynku najlepszy-

ch kandydatów i zadbać o zatrudnionych pracowników, opracowano politykę kadrową, regulującą

zagadnienia procesów rekrutacji i zarządzania pracownikami.

103�1, 103�2, 103�3

Nowo zatrudnione osoby są objęte programem adaptacyjnym Wsparcie na starcie, pomagającym im poznać wartości oraz kulturę organizacyj-

ną firmy pod opieką doświadczonego kolegi – ułatwia to odnalezienie się w nowym środowisku zawodowym, a także integrację z zespołem

oraz obniża stres związany z podjęciem nowej pracy.

Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS mają dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych, firma dba o ich zdrowie oraz bezpieczne i ergo-

nomiczne warunki pracy.

Wysokie standardy mają również ogromne znaczenie na etapie rekrutacji – dzięki przejrzystym zasadom LOTOS pozyskuje z rynku najlepszych

kandydatów �Grupa LOTOS jest członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji).

Łatwość dostępu do szkoleń i awansów, możliwość godzenia obowiązków służbowych z życiem prywatnym i rodzinnym (potwierdzenie certy-

fikatem PSZK – HR Najwyższej Jakości), a także wewnętrzne standardy ochrony przed mobbingiem i dyskryminacją zwiększają lojalność

względem firmy, zmniejszają rotację i minimalizują ryzyko utraty wartościowych pracowników.
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Struktura zatrudnienia

102�8

Struktura zatrudnienia pracowników w podziale wg poszczególnych kryteriów

 

2018 2019 Zmiana r/r

Liczba Odsetek Liczba Odsetek Odsetek

Punkt

procentowy

Grupa LOTOS            

W podziale na płeć            

Kobiety 485 32,1% 527 32,2% 8,7% 0,1%

Mężczyźni 1 028 67,9% 1 112 67,8% 8,2% �0,1%

W podziale na wiek            

Poniżej 30 lat 143 9,5% 198 12,1% 38,5% 2,6%

Pomiędzy 30 a 50 lat 977 64,6% 1 079 65,8% 10,4% 1,2%

Powyżej 50 lat 393 26,0% 362 22,1% �7,9% �3,9%

             

W podziale na stanowisko            

Stanowiska robotnicze 495 32,7% 522 31,8% 5,5% �0,9%

Stanowiska nierobotnicze 1 018 67,3% 1 117 68,2% 9,7% 0,9%

Łącznie 1 513   1 639   8,3%  

             

Grupa Kapitałowa LOTOS            

W podziale na płeć            

Kobiety 1 154 22,9% 1 230 22,9% 6,6% 0%

Mężczyźni 3 891 77,1% 4 138 77,1% 6,4% 0%

W podziale na wiek            

Poniżej 30 lat 426 8,5% 616 11,5% 44,6% 3,0%

Pomiędzy 30 a 50 lat 2 999 59,4% 3 218 59,9% 7,3% 0,5%

Powyżej 50 lat 1 620 32,1% 1 534 28,6% �5,31% �3,5%
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W podziale na stanowisko            

Stanowiska robotnicze 2 380 47,2% 2 539 47,2% 6,7% 0,0%

Stanowiska nierobotnicze 2 665 52,8% 2 892 52,8% 8,5% 0,0%

Łącznie 5 045   5 431   6,4%  

Pracownicy nowo zatrudnieni i odejścia z pracy

  2018 2019 zmiana r/r

Pracownicy  nowo zatrudnieni      

Grupa LOTOS 188 246 30,9%

Grupa Kapitałowa LOTOS 686 756 10,2%

Odejścia z pracy      

Grupa LOTOS 115 124 7,8%

Grupa Kapitałowa LOTOS 513 466 �9,2%
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Zarządzanie różnorodnością

Grupa Kapitałowa LOTOS ceni różnorodność – jest ona integralną częścią zarówno dzia-

łań biznesowych, jak i polityki zatrudniania oraz awansowania pracowników. Kładziemy

szczególny nacisk na równe traktowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,

stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznanio-

wość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, tożsamość płciową, status ro-

dzinny, styl życia itp.

103�1, 103�2, 103�3

Dzięki polityce różnorodności Grupa Kapitałowa LOTOS może rozwijać potencjał swoich pracowników oraz czerpać z ich do-

świadczenia i umiejętności.

W Grupie Kapitałowej LOTOS docenia się związane z wiekiem doświadczenie zatrudnionych. Pracownicy 50� wspierają no-

wych pracowników w procesach adaptacyjnych (w czasie staży towarzyszących i spotkań mentorskich). Relacja ta wiele uczy

i przynosi korzyści obu stronom.

Podejmowane są również działania kierowane do osób z niepełnosprawnością. Wśród nich znalazły  się akcje realizowane

w  ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy  Kapitałowej LOTOS(

„Mimo wszystko” – projekt polegający na podniesieniu jakości pomieszczeń w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;

„Bliżej kultury” – organizacja wyjść do teatru dla osób z niepełnosprawnością;

„Podwójny  LOTOS dobra” – organizacja warsztatów i koncertu z udziałem osób z niepełnosprawnością;

„Różni, ale tacy  sami” – zorganizowanie warsztatów edukacyjnych w szkołach oraz zabawy integracyjnej dla dzieci z

zespołem Downa.

W 2019 r. rzecznik ds. etyki nie odnotował żadnych zgłoszeń dotyczących

przypadków podejrzenia dyskryminacji.

405�1

Skład zarządu w podziale na wiek i płeć

Liczba osób Odsetek

Poniżej 30 lat 0 0%

30�50 lat 1 25%

Powyżej 50 lat 3 75%

Łącznie 4 100%
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Kobiety 1 25%

Mężczyźni 3 75%

Łącznie 4 100%
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Prawa człowieka w relacjach z pracownikami

Grupa LOTOS kładzie mocny nacisk na respektowanie praw człowieka w relacji pracodawca–pracow-

nik. Wartości ważne dla organizacji zostały zapisane w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.

Dodatkowo na początku 2019 r. zarząd Grupy LOTOS postanowił wzmocnić ochronę praw pracowniczych, przyjmując do stosowania w Grupie

Kapitałowej LOTOS „Politykę zapobiegania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji”. Postanowienia dokumentu zawierają informacje na te-

mat identyfikacji zjawisk niedopuszczalnych, a także mechanizmy przewidziane do stosowania w przypadkach nieprawidłowości, które zagra-

żają wartościom takim jak: poszanowanie godności człowieka, normy współżycia społecznego oraz zasady wzajemnego szacunku.

Zgodnie z zasadami zawartymi w naszej „Polityce zapobiegania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji” nieprawidłowości zgłaszać należy

do rzecznika ds. etyki, wybierając jeden z dostępnych kanałów komunikacji. Spółka planuje też szkolenia z zakresu prawidłowej identyfikacji

zachowań mających znamiona mobbingu, molestowania oraz dyskryminacji.
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Wynagrodzenia i benefity

Pracownicy mogą otrzymać indywidualną premię roczną według zasad określonych w Zakładowym

Układzie Zbiorowym Pracy �ZUZP� oraz nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia zawodowe.

Raz w roku przeprowadzany jest okresowy przegląd płac.

401�2, 404�2

Spółka oferuje swoim pracownikom warunki w�nagradzania uwzględniające:

opłacanie pracowników stosownie do rodzaju wykonywanej przez nich pracy oraz kwalifikacji i kompetencji wymaganych do jej wykonania,

różnicowanie indywidualnych wynagrodzeń pracowników w powiązaniu z ich wynikami pracy,

realizację na oczekiwanym poziomie wyznaczonych celów i zadań,

nagradzanie pracowników za szczególne osiągnięcia zawodowe skutkujące znaczną, nieoczekiwaną wartością dodaną dla spółki.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym, zgodnym z przyporządkowanym przedziałem poziomu zaszeregowania, pracownikowi przysługują dodat-

kowe wynagrodzenia naliczane i wypłacane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, tj. za pracę w godzinach nadliczbowy-

ch oraz za pracę w porze nocnej.

Jednocześnie Grupa LOTOS dba o rozwój zawodowy pracowników, oferując indywidualne plany szkoleniowe oraz zapewniając pracownikom o

dużym potencjale rozwojowym awanse i ścieżki kariery.

Pracownicy  mają możliwość:

korzystania ze świadczeń medycznych i dentystycznych dla pracownika oraz ze świadczeń medycznych dla członków jego najbliższej

rodziny,

korzystania z grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym w wysokości składki pokrywanej przez Grupę LOTOS na

rzecz wszystkich pracowników 1250  zł),

rozwijania się w ramach Akademii LOTOS, która oferuje szkolenia, programy rozwojowe, kulturę dzielenia się wiedzą, dofinansowanie do

studiów oraz nauki języków obcych,

zakupu Karty MultiSport i OK System,

skorzystania ze zniżki na stacjach paliw LOTOS,

udziału w firmowych sekcjach sportowych, m.in.: siatkarskiej, żeglarskiej, tenisa ziemnego, piłki nożnej, kręgli, szachów oraz LOTOS

Running Team.

102�41

Okresowo weryfikujemy system wynagrodzeń na podstawie raportów płacowych wiodących firm doradczych oraz danych Głównego Urzędu

Statystycznego. Zakończony w 2019 r. proces wartościowania stanowisk pracy umożliwił stworzenie nowego systemu zaszeregowania pra-

cowników. Wartościowanie objęło wszystkie stanowiska występujące w spółce – począwszy od najwyższego kierownictwa po stanowiska wy-

konawcze. Stało się to następnie podstawą do walidacji oraz budowy nowego taryfikatora wynagrodzeń. Od 11 grudnia 2019 r. w Grupie LO5

TOS obowiązuje zaktualizowany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Grupy LOTOS, którym objętych jest 97%  pracowników.

Pracownicy Grupy LOTOS mają możliwość budowania dodatkowego kapitału na emeryturę ze składek opłacanych przez pracodawcę dzięki

grupowemu ubezpieczeniu na życie z funduszem inwestycyjnym. Koncern zapewnia także atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, opiekę me-

dyczną oraz dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci. W 2019 r. Grupa LOTOS wybrała też instytucję finansową, z którą zostały

zawarte umowy o zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych 1PPK2.

W 2019 r. stosunek wynagrodzenia najwyżej zarabiającej jednostki w Grupie LOTOS do mediany wynagrodzeń pozostałych pracowników wy-

niósł 7,6 i był o 5,5% niższy niż w 2018 r.
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SPOŁECZEŃSTWO / PRACOWNICY /

Rozwój i edukacja 

Polityka szkoleniowa zapewnia każdemu pracownikowi możliwość podwyższania swoich

kompetencji oraz wzmacniania silnych stron. Pomaga ona w odkrywaniu talentów w or-

ganizacji i wspieraniu ekspertów.

103�1, 103�2, 103�3

Dobrze dobrane szkolenia wpływają na wzrost poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.

Aby najlepiej dobrać tematykę szkoleń do potrzeb pracowników, prowadzone są badania ich satysfakcji. W programie szkoleń

uwzględnia się również plany rozwojowe konkretnych osób, komórek organizacyjnych oraz potrzeby rozwojowe firmy. Osią-

gnięcia pracowników są podsumowywane i omawiane za pomocą Systemu Okresowej Oceny Pracowników -SOOP.. Od 2004

r. w Grupie Kapitałowej LOTOS działa program szkoleniowo-rozwojowy Akademia LOTOS.

404�1

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika

 

2018  2019  Zmiana r/r 

Liczba godzin

szkoleniowych

Godziny

szkoleniowe

na

pracownika

Liczba godzin

szkoleniowych

Godziny

szkoleniowe

na

pracownika

Liczba godzin

szkoleniowych

Godziny

szkoleniowe

na

pracownika

Grupa LOTOS      

W podziale na płeć      

Kobiety 12 881 26,6 11 967 22,7 �7,1% �14,66%
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Wspomniany wcześniej SOOP to źródło cennych informacji o realizacji celów zawodowych i rozwojowych oraz poziomie kom-

petencji i potrzebach szkoleniowych w całej firmie.

Wskaźniki weryfikujące skuteczność działań rozwojowych w Grupie LOTOS�

średnia ocena kompetencji kluczowych: 5,1

średnia ocena kompetencji menedżerskich: 5,0

średnia ocena kompetencji funkcyjnych: 5,1

stopień realizacji celów rozwojowych: 93,3%

stopień realizacji celów zawodowych: 98,2%

Skala oceny:

1135 znacząco nie spełnia oczekiwań

 W zestawieniu nie ujęto danych AB LOTOS Geonafta.

*

Mężczyźni 24 663 24 27 589 24,8 �11,86% �3,33%

Łącznie 37 514 24,8 39 556 24,1 �5,44% �2,82%

             

W podziale na rodzaj stanowiska      

Kierownictwo 9 349 31,8 10 742 33,1 �14,9% �4,09%

Pozostali pracownicy 28 165 23,1 28 814 21,9 �2,3% �5,19%

Łącznie 37 514 24,8 39 556 24,1 �5,44% �2,82%

             

Grupa Kapitałowa LOTOS      

W podziale na płeć      

Kobiety 25 085 21,7 25 817 21 �2,9% �3,4%

Mężczyźni 79 911 20,5 88 576 21,4 �10,8% �4,2%

Łącznie 104 996 20,8 114 393 21,3 �8,9% �2,4%

             

W podziale na rodzaj stanowiska       

Kierownictwo 22 055 22,6 24 808 23,8 �12,5% �5,3%

Pozostali pracownicy 82 910 20,6 89 105 20,8 �7,5% �1,1%

Łącznie 104 965 21 113 913 21,4 �8,5% �2,0%

*
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45 częściowo spełnione oczekiwania

55 wynik w pełni spełnia oczekiwania

65 wynik przekracza oczekiwania

75 wynik znacząco przekracza oczekiwania

Średnie oceny kompetencji pracowników Grupy LOTOS są na satysfakcjonującym poziomie – mieszczą się bowiem w granica-

ch od 5 do 5,9. Oznacza to, że wymogi związane z daną kompetencją w pełni spełniają oczekiwania. Wysoki, ponad 90-pro-

centowy stopień realizacji celów rozwojowych i analiza rodzajów stawianych celów świadczą o różnorodności proponowany-

ch pracownikom form rozwoju. Wybierane przez nich opcje rozwojowe wychodzą poza kontekst szkoleniowy i dzięki temu

ułatwiają transfer kompetencji do środowiska zawodowego. Pracownicy spółki charakteryzują się również bardzo dobrym

przygotowaniem kompetencyjnym.

404�3

W 2019 r. w ocenie w ramach SOOP wzięło udział 97,8% spośród wszystkich upoważnionych do tego pracowników Grupy

LOTOS.
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SPOŁECZEŃSTWO / PRACOWNICY /

Wolontariat pracowniczy

W Grupie Kapitałowej LOTOS mamy wielu zaangażowanych społecznie pracowników. To dla nich po-

wstał program Wolontariatu Pracowniczego, w którym mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich

projektów.

W 2019 r. minigranty od Fundacji LOTOS otrzymało 10  projektów, a pomoc niesiona przez naszych pracowników trafiła do 1231 osób.

Zrealizowane projekty były bardzo zróżnicowane. Nasi pracownicy zaangażowali się w pracę na rzecz uczestników warsztatów terapii zajęcio-

wych, osób samotnych i ubogich, osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, dzieci oraz społeczności lokalnych.

W 2019 r. w wolontariacie pracowniczym ogółem wzięło udział 527 pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS, przepracowując łącznie 1297 go-

dzin na rzecz 1521 beneficjentów.
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ZASADY  ZARZĄDZANIA / ŁAD  KORPORACYJNY /

Ład korporacyjny

Ład Korporacyjny Grupy Kapitałowej LOTOS to zbiór etycznych zachowań i dobrych

praktyk, do których stosuje się ona w swej działalności. Regulacje te wspomagają za-

pewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w

funkcjonowanie spółek tworzących Grupę kapitałową LOTOS. Budują one wartość Firmy i

zwiększają wiarygodność w oczach jej akcjonariuszy, co podnosi konkurencyjność ryn-

kową Grupy.

Grupa LOTOS S.A. raportuje wszystkie naruszenia zasad ładu korporacyjnego, zarówno zdarzenia o charakterze incydental-

nym, jak i długotrwałym. Dane są publikowane analogicznie jak raporty bieżące i umieszczane w dwóch wersjach językowych

w internetowym serwisie relacji inwestorskich spółki.

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w  Grupie Kapitałowej LOTOS ma na celu:

zapewnienie przejrzystości działania Grupy LOTOS jako spółki giełdowej,

zwiększenie zaufania w relacjach z interesariuszami,

zwiększenie otwartości i dostępności dla inwestorów,

konsekwentne budowanie wartości spółki dla akcjonariuszy

102�45

W skład Grupy Kapitałowej LOTOS wchodzą podmioty o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym oraz fundacja. Rolę

Jednostki Dominującej pełni Grupa LOTOS S.A., będąc jednocześnie integratorem kluczowych funkcji zarządczych i

wspierających.
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Struktura Grupy Kapitałowej, stan na dzień 31.12.2019.

Źródło: Spółka
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Źródło: Spółka
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ZASADY  ZARZĄDZANIA / ETYKA /

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Wartości i Kodeks Etyki

102�16

Odpowiedzialność Grupy Kapitałowej LOTOS wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się prowadzeniem

działalności produkcyjnej w sposób niedopuszczający do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego. Poczuwa się ona

także do odpowiedzialności za swoje produkty wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników.

Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi biznes w sposób etyczny, przestrzegając norm we wszystkich obszarach działalności. Fir-

ma przyjęła system wartości, który u swoich podstaw ma szacunek dla potrzeb społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Cztery naczelne wartości społeczne Grupy Kapitałowej LOTOS

Zrównoważony rozwój jest dla Grupy Kapitałowej LOTOS integralną częścią działalności. Jest ona świadoma swego wpływu

na otoczenie i środowisko, dlatego będąc firmą społecznie odpowiedzialną, kieruje się w prowadzonych działaniach zasadami

etycznymi.

Bardzo istotne dla Organizacji jest przestrzeganie międzynarodowych norm, takich jak ISO 26000, w zakresie ładu organiza-

cyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich,

zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.
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Filary strategicznego podejścia Grupy Kapitałowej LOTOS do zrównoważonego rozwoju

Strategia CSR Grupy Kapitałowej LOTOSStrategia CSR Grupy Kapitałowej LOTOSStrategia CSR Grupy Kapitałowej LOTOS

Strategia CSR Grupy Kapitałowej LOTOS

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/239/nasza_odpowiedzialnosc/w_grupie_kapitalowej/strategia><https://odpowiedzialny.lotos.pl/239/nasza_odpowiedzialnosc/w_grupie_kapitalowej/strategia><https://odpowiedzialny.lotos.pl/239/nasza_odpowiedzialnosc/w_grupie_kapitalowej/strategia>

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/239/nasza_odpowiedzialnosc/w_grupie_kapitalowej/strategia>

W 2019 roku Grupa Kapitałowa LOTOS działała zgodnie z wyzwaniami, zdefiniowanymi przez 17 Celów Zrównoważonego Roz-

woju do 20/0  roku :Sustainable Development Goals, SDGs) oraz Wizję Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu do

2010  roku, oraz 10  zasadami Global Compact.

Zgodnie z wizją zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu do 2050 roku, Grupa Kapitałowa LOTOS zobowiązała się

do tego, aby:

działania opierać na szerokiej współpracy, innowacyjnym myśleniu oraz edukacji zarówno własnych pracowników, jak

i społeczeństwa;

prowadzić działalność biznesową w oparciu o zaufanie i dialog;

podejmować współpracę z ośrodkami akademickimi i szkołami w zakresie edukacji przyszłych pracowników;

stwarzać pracownikom warunki i możliwości rozwoju;

promować i wspierać wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych;

tworzyć infrastrukturę i prowadzić inwestycje w oparciu o dialog oraz w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju;

podejmować działania na rzecz zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko;

wprowadzać rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, zarówno w zakresie wdrażania nowych rozwiązań

technologicznych, optymalizacji procesów, jak i edukacji;

prowadzić dialog z rządem i dzielić się swoimi doświadczeniami w kwestiach istotnych dla przedsiębiorców i gospodarki;

podnosić poziom etyki w biznesie, w tym w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy.

Program Etyczny

Skuteczne i etyczne zarządzanie kulturą organizacyjną w Grupie Kapitałowej LOTOS jest możliwe dzięki Programowi Etyczne-

mu, będącym fundamentem jej działań. Buduje on wartość dla naszych pracowników i interesariuszy zewnętrznych.
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W skład Programu etycznego wchodzą:

kodeks etyki,

rzecznik ds. etyki,

kanały zgłoszeniowe naruszeń kodeksu,

edukacja pracowników,

łatwa komunikacja

Kodeks Etyki zawiera zasady i opisuje system wartości etycznych Firmy, którymi pracownicy powinni kierować się w pracy i w

relacjach z kluczowymi grupami interesariuszy. Naruszenia Kodeksu Etyki są zgłaszane i rozpatrywane przez Rzecznika ds.

etyki. Stoi on na straży przestrzegania Kodeksu w Grupie Kapitałowej LOTOS.

102�17

Rzecznik ds. etyki jest do dyspozycji każdego pracownika i kontrahenta Grupy Kapitałowej LOTOS.

Dostępne formy  kontaktu z Rzecznikiem:

bezpośrednie spotkanie w porze dogodnej dla pracownika, umówione wcześniej przez telefon,

rozmowa telefoniczna lub nagranie wiadomości dla Rzecznika  

(nr tel.�48 58 308 80  70;,

przesłanie e-maila na adres: liniaetyki@grupaLOTOS.pl,

wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie: www.LOTOS.pl,

wysłanie pisma ze zgłoszeniem pocztą tradycyjną.

Grupa LOTOS S.A. prowadzi działalność zgodnie ze Zbiorem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Spójność z tymi

zasadami pozwala budować kulturę etyczną firmy, co przekłada się na kształtowanie naszych relacji z otoczeniem rynkowym i

stanowi istotny element budowania naszej pozycji rynkowej.

Więcej na temat Kodeksu Etycznego Grupy Kapitałowej LOTOSWięcej na temat Kodeksu Etycznego Grupy Kapitałowej LOTOSWięcej na temat Kodeksu Etycznego Grupy Kapitałowej LOTOS

Więcej na temat Kodeksu Etycznego Grupy Kapitałowej LOTOS

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1073/nasza_odpowiedzialnosc/w_biznesie/kodeks_etyki><https://odpowiedzialny.lotos.pl/1073/nasza_odpowiedzialnosc/w_biznesie/kodeks_etyki><https://odpowiedzialny.lotos.pl/1073/nasza_odpowiedzialnosc/w_biznesie/kodeks_etyki>

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1073/nasza_odpowiedzialnosc/w_biznesie/kodeks_etyki>

Przeciwdziałanie korupcji, nadużyciom i konfliktom interesu

103�1, 103�2, 103�3

W Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. funkcjonuje Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom, której celem jest zwiększanie

bezpieczeństwa procesów biznesowych w organizacji.

Poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem potencjalnych nadużyć, minimalizowane są możliwość ich wystąpienia. Dodatkowo

w razie ewentualnej materializacji tego ryzyka zapewnione jest niezwłoczne podjęcie działań mobilizujących zasoby do na-

tychmiastowego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, ograniczenia szkodliwych skutków jej wystąpienia, powrotu organizacji do

sytuacji pożądanej oraz eliminacji ponownego wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Interesariusze mogą zgłaszać wszelkie podejrzenia dotyczące nieprawidłowości i/lub nadużyć, poprzez zdefiniowane i udo-
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gą g p j y ą p y p p

stępnione kanały komunikacji, w tym do Biura Audytu Wewnętrznego Grupy LOTOS S.A.

205�2

W organizacji nie ma przyzwolenia na żaden rodzaj nadużyć. Organizacja należy m.in do globalnej inicjatywy United Nations

Global Compact Call to Action on Anti-Corruption, jednoczącej biznes w walce ze wszelkimi przejawami korupcji. Polityka

Przeciwdziałania Nadużyciom oraz inne antykorupcyjne regulacje wewnętrzne znane są wszystkim pracownikom spółek nale-

żących do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Każdy nowo przyjmowany pracownik w ramach szkoleń, otrzymuje m.in. in-

formacje dotyczące tych regulacji oraz odpowiedzialności wynikającej i ich nieprzestrzegania dodatkowo w trakcie trwania

stosunku pracy wielokrotnie są one przypominane.

W 2019 r. w GK LOTOS kontynuowano realizację Programu Przeciwdziałania Nadużyciom oraz monitorowano wynikające z

niego rozwiązania. W celu podwyższania odporności organizacji na nadużycia oraz budowania świadomości i zaangażowania

pracowników, w tym kadry kierowniczej przeprowadzono szereg działań edukacyjnych w tym szkolenia i publikacje.

Realizowane w  organizacji działania służące zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć postrzegane są jako skuteczne. Przy*

czyniają się do tego m.in. następujące działania:

realizowanie Programu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, w oparciu o Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom, zakładającego

m.in.: edukację na temat identyfikacji zagrożeń, informowanie o odpowiedzialności za działania i przestępstwa

korupcyjne, realizację postępowań wyjaśniających (w przypadku zgłoszonych podejrzeń nadużyć) oraz implementację

mechanizmów ograniczających ryzyko nadużyć;

zdefiniowanie Karty Zarządzania Ryzykiem Nadużyć a także zarządzanie i monitorowanie tego ryzyka, a także plan jego

ograniczania oraz postępowania w razie materializacji;

stosowanie w zapytaniach ofertowych oraz umowach klauzul CSR (w tym klauzuli antykorupcyjnej);

wyodrębnienie w ramach Biura Audytu Wewnętrznego Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć;

funkcjonowanie w strukturach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Działu Weryfikacji Kontrahentów oraz Biura Kontroli

Wewnętrznej;

nałożenie na wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., obowiązku weryfikacji kontrahentów zgodnie

ze zdefiniowaną procedurą,

przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania nadużyciom w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Do działań przeciw nadużyciom należy również nałożenie na wszystkie spółki Grupy Kapitałowej obowiązku weryfikacji kon-

trahentów zgodnie z procedurą oraz przestrzeganie Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom.

Polityka Przeciwdziałania NadużyciomPolityka Przeciwdziałania NadużyciomPolityka Przeciwdziałania Nadużyciom

Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom

   

 

:::

:

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1073/nasza_odpowiedzialnosc/w_biznesie/kodeks_etyki><https://odpowiedzialny.lotos.pl/1073/nasza_odpowiedzialnosc/w_biznesie/kodeks_etyki><https://odpowiedzialny.lotos.pl/1073/nasza_odpowiedzialnosc/w_biznesie/kodeks_etyki>

<https://odpowiedzialny.lotos.pl/1073/nasza_odpowiedzialnosc/w_biznesie/kodeks_etyki>

205�1

W 2019 roku oceniono pod względem ryzyka występowania zdarzeń korupcyjnych wszystkie spółki Grupy Kapitałowej

LOTOS.

Procedury należytej staranności

W Grupie Kapitałowej LOTOS (w  zależności od zakresu działalności spółki i jej potrzeb) stosowane są następujące proce-

dury  należytej staranności zgodne ze standardami i normami, w ramach certy�ikowanych systemów zarządzania:

Zarządzanie jakością, wg normy PN@EN ISO 9001F2015 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”
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Zarządzanie środowiskowe, wg normy PN@EN ISO 14001F2015 „Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i

wytyczne stosowania”

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, wg normy PN@N@18001F2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i

higieną pracy – Wymagania”.

Inne systemy  zarządzania lub ich elementy  wdrożone w Grupie Kapitałowej LOTOS, które nie zostały  poddane procesowi

certy�ikacji to:

System Zarządzania Energią :ISO 50001;

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji :ISO 27001;

Wewnętrzny System Kontroli

AQAP – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości :AQAP 2110;

System Zarządzania Ryzykiem :ISO 31000;.
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ZASADY  ZARZĄDZANIA / ETYKA /

Etyczny łańcuch dostaw

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS wpływa na wiele aspektów społecznych i środowiskowych,

dlatego dba ona o to, by łańcuch dostaw, od poszukiwania i eksploatacji złóż, przez produkcję, po

sprzedaż gotowych produktów i usług, był odpowiedzialny.

102�9, 103�1, 103�2, 103�3

Grupa kapitałowa LOTOS wspiera budowanie wartości w całych łańcuchu dostaw poprzez:

dążenie do efektywnego wykorzystania aktywów w całym łańcuchu wartości,

aktywne zarządzanie szansami i ryzykami,

tworzenie innowacji technologicznych podnoszących konkurencyjność na rynku,

usprawnianie procesów zapewniające bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego.

W 2019 w ramach systemu zarządzania ryzykiem nie odnotowano ryzyk wystąpienia przypadków pracy przymusowej ani pracy dzieci oraz ry-

zyka naruszeń prawa do wolności zgromadzeń lub założeń układów zbiorowych w łańcuchu dostaw. Analizy dotyczące tych ryzyk są prowa-

dzone przez Grupę Kapitałową LOTOS na podstawie dostępnych informacji i potencjalnych zgłoszeń zgodnie z przyjętymi zasadami zarządza-

nia ryzykiem.





05. 
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ZASADY  ZARZĄDZANIA / RYZYKO  I  BEZPIECZEŃSTWO /

Zarządzanie ryzykiem

Grupa Kapitałowa LOTOS jest społecznie odpowiedzialna i kieruje się zasadami zrówno-

ważonego rozwoju. W ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym identyfikuje w swo-

jej działalności ryzyka i prowadzi działania mające na celu eliminację tych związanych z

kwestiami pracowniczymi, społecznymi, z poszanowaniem praw człowieka, środowiska

naturalnego oraz prowadzi działania przeciw korupcji.

102�11

W Grupie Kapitałowej LOTOS wdrożony został system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ang. Enterprise Risk Manage-

ment, ERM). System ten wspiera skuteczną realizację strategii i procesów biznesowych. Zasady te wdrożono w ramach Poli-

tyki zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Mechanizmy modelu zarządzania ryzykiem wbudowane są w istniejące procesy biznesowe i składają się na nie 3 linie obrony,

które dostosowane są do specyfiki działalności oraz skali potencjalnych skutków ryzyka, które mogą wpływać na wyniki Gru-

py Kapitałowej.

Źródło: Spółka

Struktura systemu zarządzania ryzykiem �ERM�

Działania systemu ERM  koncentrują się na kluczowych ryzykach, w szczególności na prognozowaniu ich wpływu na działalno-

ść i wyniki spółki. Pozwala to na opracowanie działań wyprzedzających, które mogą wpłynąć na ograniczenie lub wykorzysta-

nie ryzyka lub jego skutków. Jest to kluczowa funkcjonalność systemu obecnie wzmacniana w Grupie Kapitałowej LOTOS.

Proces zarządzania ryzykiem

Zarządzanie szansami oraz zagrożeniami na szczeblu korporacyjnym realizowane jest w ramach procesu zakładającego:

identy�ikację ryzyk – ryzyka identyfikowane są w kontekście realizowanych celów strategicznych oraz operacyjnych

(rocznych),
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analizę i ocenę ryzyk – ocena odbywa się w 2 perspektywach czasowych: rocznej i długoterminowej. Kryteriami oceny są

zarówno skutki finansowe, jak i reputacyjne, agregowane jako wpływ na parametry pozafinansowe: wizerunek,

środowisko i ludzi,

ustalenie sposobu postępowania z ryzykiem – dla każdego z istotnych ryzyk ustalany jest bieżący sposób zarządzania,

wskazywane są środki kontroli i mechanizmy zabezpieczające. Dla najważniejszych ryzyk (tzw. TOP RISK(

przygotowywane są szczegółowe karty zarządzania danym ryzykiem – planowane są działania ograniczające zagrożenia

i wykorzystujące szanse, także sposób postępowania na wypadek materializacji ryzyka,

wdrożenie działań ograniczających zagrożenia i wykorzystujących szanse – realizacja zadań zdefiniowanych w

planach postępowania z ryzykiem – oraz bieżące monitorowanie ich statusu,

monitorowanie wskaźników  ryzyka – dla najważniejszych ryzyk definiowane są wskaźniki ryzyka 'KRI – key risk

indicator), które pozwalają na monitorowanie poziomu ekspozycji na ryzyko oraz prawdopodobieństwa materializacji

ryzyka, zgodnie z przyjętymi zasadami,

przeglądy  ryzyk – okresowo (półrocznie), dokonywane są przegląd i aktualizacja oceny wszystkich zdefiniowanych

ryzyk,

komunikacja i raportowanie – na każdym etapie procesu wdrożono standardy komunikowania i raportowania wyników

realizowanych działań; Zarząd i Rada Nadzorcza systematycznie otrzymują kwartalny raport o ryzyku w organizacji oraz

skuteczności podejmowanych działań mających na celu jego ograniczenie lub wykorzystanie,

rocznie analizowana jest skuteczność i adekwatność systemu zarządzania ryzykiem oraz podejmowane są decyzje

dotyczące kierunków dalszego rozwoju systemu ERM.
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ZASADY  ZARZĄDZANIA / RYZYKO  I  BEZPIECZEŃSTWO /

Bezpieczeństwo procesowe

Grupa Kapitałowa LOTOS od wielu lat stosuje najlepsze praktyki dotyczące utrzymania integralności

infrastruktury technicznej. Należą do nich: tzw. badania zerowe materiałów i urządzeń, utrzymanie

ruchu oparte o działania predykcyjne i prewencyjne, program inspekcji i testów dozorowych, pro-

gram badań nieniszczących �Non Destructive Testing) – badania grubości ścianek aparatów i ruro-

ciągów, program RBI �Risk Based Inspection), cykliczne remonty instalacji technologicznych, realiza-

cja corocznych planów przeglądów profilaktycznych urządzeń, monitoring korozji, testy funkcjonalne

systemów zabezpieczeń i blokad technologicznych, zarządzanie krytycznością urządzeń w zakresie

czasu reakcji, zarządzanie zasobami części zamiennych i zakresami badań profilaktycznych.

W 2019 roku powołano zespół ds. bezpieczeństwa procesowego w celu nadzoru nad integralnością aktywów Grupie Kapitałowej LOTOS.

W przypadku wszystkich spółek Grupy Kapitałowej LOTOS każde zdarzenie poddawane jest analizie przyczyn i okoliczności w jakich wystąpiło.

Wielokrotnie efektem tych działań są przeglądy bądź wdrożenia nowych procedur mających zapobiec tego typu przypadkom w przyszłości.

W spółce LOTOS Paliwa wprowadzono nowe przepisy dot. nadzoru robót budowlanych i technicznych na stacjach paliw CODO (własnych).

W spółce LOTOS Oil funkcjonują procedury dot. reagowania na awarie i sytuacje kryzysowe oraz badania wypadków przy pracy, chorób

zawodowych i sytuacji niebezpiecznych. Dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa procesowego tworzone są

harmonogramy kontroli kluczowych urządzeń zapobiegających nieplanowanym emisjom jakiejkolwiek substancji, w tym również materiałów

nietoksycznych i niepalnych. Na poprawę bezpieczeństwa procesowego ma również wpływ wprowadzenie na wydziałach produkcyjnych

Sytemu 5S. System ten umożliwia tworzenie i utrzymanie dobrze zorganizowanego, czystego, wysoko wydajnego i o wysokiej jakości

stanowiska pracy.

OG13

W 2019 roku zarejestrowaliśmy  27 zdarzeń związanych z bezpieczeństwem procesowym.

19 z nich zostało rozpoznanych we wczesnej fazie przypadków (zaliczane do kategorii Tier 2�, co pozwoliło na szybkie działanie i

zapobiegnięcie przekształceniu się w zagrożenie pierwszego stopnia.

8 zdarzeń zaliczonych zostało do kategorii Tier 1, tj. zagrożeń pierwszego stopnia.



O Raporcie
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O Raporcie

Grupa LOTOS sporządza raporty na temat informacji niefinansowych w cyklu rocznym.

102�50, 102�51, 102�52

Niniejszy raport zawiera informacje dotyczące okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Poprzedni zintegrowany ra-

port Grupy Kapitałowej LOTOS został opublikowany w dniu 23 listopada 2019 r.

102�5, 102�48, 102�49, 102�54, 102�56

Grupa LOTOS, jako jednostka dominująca dla grupy kapitałowej, jest spółką akcyjną, której większościowym udziałowcem, po-

siadającym 53,19% akcji jest Skarb Państwa. Zintegrowany Raport Grupy Kapitałowej LOTOS 2019 został sporządzony zgod-

nie ze standardem raportowania GRI Standards w wersji Core oraz z Ustawą o Rachunkowości (art. 49b oraz art. 55 ust 2b-

2e). W niniejszym raporcie zmianę wobec poprzednich lat stanowi zastosowanie wytycznych TCFD �Task Force on Climate-

related Financial Disclosures) na temat raportowania kwestii środowiskowych. W raporcie nie dokonuje się korekt względem

zawartości poprzednich raportów. Raport nie był poddany zewnętrznej weryfikacji.

102�46

Na potrzeby raportu przeprowadzono badanie ankietowe wśród grupy ponad 100  interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS,

wśród pracowników za pośrednictwem intranetu oraz wśród fanów Grupy LOTOS na portalu Facebook. Badanie przeprowa-

dziła niezależna firma doradcza Go Responsible w dniach 23�28 kwietnia 2020  r. W badanie zaangażowani byli: przedstawi-

ciele Kadry Zarządzającej Grupy Kapitałowej LOTOS, pracownicy całej Grupy Kapitałowej LOTOS ze wszystkich spółek i jed-

nostek organizacyjnych poddanych raportowaniu oraz kilkudziesięciu przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy ze-

wnętrznych LOTOSU, którzy wzięli udział w ankiecie online. W ramach badania nasi interesariusze oceniali, które z tematów

są z ich perspektywy istotne, zgłaszali także własne propozycje wątków, które ich zdaniem powinny zostać poruszone w ra-

porcie. Na podstawie wyników badania przeprowadzono proces identyfikacji i walidacji istotnych aspektów do tegorocznego

raportu.

02 02



151

ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2019 – GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS

102�44, 102�47

Mapa istotności

Raportowane są tematy, które zostały wybrane jako istotne przez interesariuszy zewnętrznych i przez firmę.

Przygotowując poszczególne treści, spółka oparła się na czterech zasadach określonych przez standard:

istotności prezentowanych informacji,

włączenia w proces tworzenia raportu interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS,

pokazania szerszego kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz

kompletności prezentowanych treści.

Dodatkowe informacje na temat działalności ekonomicznej oraz społecznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania

Grupy Kapitałowej LOTOS udostępniane są na stronie internetowej Grupy LOTOS – 

www.lotos.plwww.lotos.plwww.lotos.pl

www.lotos.pl oraz

www.odpowiedzialny.lotos.plwww.odpowiedzialny.lotos.plwww.odpowiedzialny.lotos.pl

www.odpowiedzialny.lotos.pl

Korespondencję należy kierować na adres głównej siedziby Spółki:

102�3

Grupa LOTOS S.A. 

ul. Elbląska 135 

80�718 G�ańsk

102�53

Pytania prosimy kierować do Działu Komunikacji Zewnętrznej Grupy LOTOS S.A. na adres: 

media@grupalotos.plmedia@grupalotos.plmedia@grupalotos.pl

media@grupalotos.pl

lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer +58, 308 72 29.
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