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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. 
 




