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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. 
 




