
Raport Roczny 2008

Grupa LOTOS w 2008 roku
Podstawowe dane finansowe i operacyjne

Podstawowe dane finansowe i operacyjne

Dane finansowe
Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Podstawowe dane finansowe i operacyjne

Dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 PLN’000 EUR’000

Grupa Kapitałowa LOTOS

za rok zakończony

31.12.2008

za rok zakończony

31.12.2007

(dane

porównywalne)

za rok

zakończony

31.12.2008

za rok zakończony

31.12.2007

(dane porównywalne)

(badane) (badane) (badane) (badane)

Przychody ze sprzedaży 16.294.738 13.125.123 4.613.329 3.475.197

Zysk/(Strata) operacyjna (145.828) 713.664 (41.286) 188.960

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (504.218) 1.004.494 (142.753) 265.964

Zysk/(Strata) netto z działalności

kontynuowanej
(389.933) 814.147 (110.397) 215.565

Zysk/(Strata) netto przypisany akcjonariuszom

jednostki dominującej
(453.906) 777.160 (128.509) 205.772

Zysk netto przypisany akcjonariuszom

mniejszościowym
63.973 36.987 18.112 9.793

Przepływy pieniężne netto z działalności

operacyjnej
311.670 157.830 88.239 41.789

Przepływy pieniężne netto z działalności

inwestycyjnej
(2.417.112) (816.440) (684.327) (216.172)

Przepływy pieniężne netto z działalności

finansowej
1.963.145 513.145 555.801 135.868

Przepływy pieniężne netto razem (138.751) (147.061) (39.283) (38.938)

Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję

zwykłą  (w zł/EUR)
(3,99) 6,84 (1,13) 1,81

Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję

zwykłą  (w zł/EUR)
- - - -

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 PLN’000 EUR’000

Grupa Kapitałowa LOTOS

stan na

31.12.2008

stan na

31.12.2007

stan na

31.12.2008

stan na

31.12.2007

(badane) (badane) (badane) (badane)

Aktywa razem 12.201.998 9.720.384 2.924.455 2.713.675

Kapitał własny przypisany  akcjonariuszom jednostki

dominującej
5.404.135 5.816.227 1.295.210 1.623.737

Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych 395.917 334.691 94.890 93.437

Kapitał własny razem 5.800.052 6.150.918 1.390.100 1.717.174

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

roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,1724 PLN.

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane

dane finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR =

3,5321 PLN (według kursu stanowiącego średnią  arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez

Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2008

roku do 31 grudnia 2008 roku).

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2007

roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj.1 EUR = 3,5820 PLN. Pozycje

rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane

finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,7768

PLN (według kursu stanowiącego średnią  arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy

Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2007 roku do 31

grudnia 2007 roku).

 

Wydobycie i sprzedaż

Wydobycie, przerób ropy naftowej i sprzedaż  produktów

2006 2007 2008

Wydobycie ropy (’000 ton) 265,5 190,6 257,8

Wydobycie gazu (mln Nm3) 29,9 21 29,3

Przerób ropy naftowej (’000 ton) 6.098,6 6.156,4 6.203,4

Wykorzystanie mocy (%) 101,6 102,6 104,4

Sprzedaż produktów i towarów

ropopochodnych (’000 ton)
7.049 7.111 7.548

Zatrudnienie

2006 2007 2008

Grupa Kapitałowa LOTOS  5.624 4.764 4.878

Grupa LOTOS  945 1.098 1.246

 

 

Podstawowe dane finansowe i operacyjne

Dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 PLN’000 EUR’000

Grupa Kapitałowa LOTOS

za rok zakończony

31.12.2008

za rok zakończony

31.12.2007

(dane

porównywalne)

za rok

zakończony

31.12.2008

za rok zakończony

31.12.2007

(dane porównywalne)

(badane) (badane) (badane) (badane)

Przychody ze sprzedaży 16.294.738 13.125.123 4.613.329 3.475.197

Zysk/(Strata) operacyjna (145.828) 713.664 (41.286) 188.960

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (504.218) 1.004.494 (142.753) 265.964

Zysk/(Strata) netto z działalności

kontynuowanej
(389.933) 814.147 (110.397) 215.565

Zysk/(Strata) netto przypisany akcjonariuszom

jednostki dominującej
(453.906) 777.160 (128.509) 205.772

Zysk netto przypisany akcjonariuszom

mniejszościowym
63.973 36.987 18.112 9.793

Przepływy pieniężne netto z działalności

operacyjnej
311.670 157.830 88.239 41.789

Przepływy pieniężne netto z działalności

inwestycyjnej
(2.417.112) (816.440) (684.327) (216.172)

Przepływy pieniężne netto z działalności

finansowej
1.963.145 513.145 555.801 135.868

Przepływy pieniężne netto razem (138.751) (147.061) (39.283) (38.938)

Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję

zwykłą  (w zł/EUR)
(3,99) 6,84 (1,13) 1,81

Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję

zwykłą  (w zł/EUR)
- - - -

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 PLN’000 EUR’000

Grupa Kapitałowa LOTOS

stan na

31.12.2008

stan na

31.12.2007

stan na

31.12.2008

stan na

31.12.2007

(badane) (badane) (badane) (badane)

Aktywa razem 12.201.998 9.720.384 2.924.455 2.713.675

Kapitał własny przypisany  akcjonariuszom jednostki

dominującej
5.404.135 5.816.227 1.295.210 1.623.737

Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych 395.917 334.691 94.890 93.437

Kapitał własny razem 5.800.052 6.150.918 1.390.100 1.717.174

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

roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,1724 PLN.

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane

dane finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR =

3,5321 PLN (według kursu stanowiącego średnią  arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez

Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2008

roku do 31 grudnia 2008 roku).

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2007

roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj.1 EUR = 3,5820 PLN. Pozycje

rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane

finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,7768

PLN (według kursu stanowiącego średnią  arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy

Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2007 roku do 31

grudnia 2007 roku).

 

Wydobycie i sprzedaż

Wydobycie, przerób ropy naftowej i sprzedaż  produktów

2006 2007 2008

Wydobycie ropy (’000 ton) 265,5 190,6 257,8

Wydobycie gazu (mln Nm3) 29,9 21 29,3

Przerób ropy naftowej (’000 ton) 6.098,6 6.156,4 6.203,4

Wykorzystanie mocy (%) 101,6 102,6 104,4

Sprzedaż produktów i towarów

ropopochodnych (’000 ton)
7.049 7.111 7.548

Zatrudnienie

2006 2007 2008

Grupa Kapitałowa LOTOS  5.624 4.764 4.878

Grupa LOTOS  945 1.098 1.246

 

 



Raport Roczny 2008

Grupa LOTOS w 2008 roku
Podstawowe dane finansowe i operacyjne

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

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

Wydobycie, przerób ropy naftowej i sprzedaż produktów

Zatrudnienie

Podstawowe dane finansowe i operacyjne

Dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 PLN’000 EUR’000

Grupa Kapitałowa LOTOS

za rok zakończony

31.12.2008

za rok zakończony

31.12.2007

(dane

porównywalne)

za rok

zakończony

31.12.2008

za rok zakończony

31.12.2007

(dane porównywalne)

(badane) (badane) (badane) (badane)

Przychody ze sprzedaży 16.294.738 13.125.123 4.613.329 3.475.197

Zysk/(Strata) operacyjna (145.828) 713.664 (41.286) 188.960

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (504.218) 1.004.494 (142.753) 265.964

Zysk/(Strata) netto z działalności

kontynuowanej
(389.933) 814.147 (110.397) 215.565

Zysk/(Strata) netto przypisany akcjonariuszom

jednostki dominującej
(453.906) 777.160 (128.509) 205.772

Zysk netto przypisany akcjonariuszom

mniejszościowym
63.973 36.987 18.112 9.793

Przepływy pieniężne netto z działalności

operacyjnej
311.670 157.830 88.239 41.789

Przepływy pieniężne netto z działalności

inwestycyjnej
(2.417.112) (816.440) (684.327) (216.172)

Przepływy pieniężne netto z działalności

finansowej
1.963.145 513.145 555.801 135.868

Przepływy pieniężne netto razem (138.751) (147.061) (39.283) (38.938)

Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję

zwykłą  (w zł/EUR)
(3,99) 6,84 (1,13) 1,81

Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję

zwykłą  (w zł/EUR)
- - - -

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 PLN’000 EUR’000

Grupa Kapitałowa LOTOS

stan na

31.12.2008

stan na

31.12.2007

stan na

31.12.2008

stan na

31.12.2007

(badane) (badane) (badane) (badane)

Aktywa razem 12.201.998 9.720.384 2.924.455 2.713.675

Kapitał własny przypisany  akcjonariuszom jednostki

dominującej
5.404.135 5.816.227 1.295.210 1.623.737

Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych 395.917 334.691 94.890 93.437

Kapitał własny razem 5.800.052 6.150.918 1.390.100 1.717.174

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

roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,1724 PLN.

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane

dane finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR =

3,5321 PLN (według kursu stanowiącego średnią  arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez

Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2008

roku do 31 grudnia 2008 roku).

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2007

roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj.1 EUR = 3,5820 PLN. Pozycje

rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane

finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,7768

PLN (według kursu stanowiącego średnią  arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy

Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2007 roku do 31

grudnia 2007 roku).

 

Wydobycie i sprzedaż

Wydobycie, przerób ropy naftowej i sprzedaż  produktów

2006 2007 2008

Wydobycie ropy (’000 ton) 265,5 190,6 257,8

Wydobycie gazu (mln Nm3) 29,9 21 29,3

Przerób ropy naftowej (’000 ton) 6.098,6 6.156,4 6.203,4

Wykorzystanie mocy (%) 101,6 102,6 104,4

Sprzedaż produktów i towarów

ropopochodnych (’000 ton)
7.049 7.111 7.548

Zatrudnienie

2006 2007 2008

Grupa Kapitałowa LOTOS  5.624 4.764 4.878

Grupa LOTOS  945 1.098 1.246

 

 

Podstawowe dane finansowe i operacyjne

Dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 PLN’000 EUR’000

Grupa Kapitałowa LOTOS

za rok zakończony

31.12.2008

za rok zakończony

31.12.2007

(dane

porównywalne)

za rok

zakończony

31.12.2008

za rok zakończony

31.12.2007

(dane porównywalne)

(badane) (badane) (badane) (badane)

Przychody ze sprzedaży 16.294.738 13.125.123 4.613.329 3.475.197

Zysk/(Strata) operacyjna (145.828) 713.664 (41.286) 188.960

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (504.218) 1.004.494 (142.753) 265.964

Zysk/(Strata) netto z działalności

kontynuowanej
(389.933) 814.147 (110.397) 215.565

Zysk/(Strata) netto przypisany akcjonariuszom

jednostki dominującej
(453.906) 777.160 (128.509) 205.772

Zysk netto przypisany akcjonariuszom

mniejszościowym
63.973 36.987 18.112 9.793

Przepływy pieniężne netto z działalności

operacyjnej
311.670 157.830 88.239 41.789

Przepływy pieniężne netto z działalności

inwestycyjnej
(2.417.112) (816.440) (684.327) (216.172)

Przepływy pieniężne netto z działalności

finansowej
1.963.145 513.145 555.801 135.868

Przepływy pieniężne netto razem (138.751) (147.061) (39.283) (38.938)

Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję

zwykłą  (w zł/EUR)
(3,99) 6,84 (1,13) 1,81

Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję

zwykłą  (w zł/EUR)
- - - -

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 PLN’000 EUR’000

Grupa Kapitałowa LOTOS

stan na

31.12.2008

stan na

31.12.2007

stan na

31.12.2008

stan na

31.12.2007

(badane) (badane) (badane) (badane)

Aktywa razem 12.201.998 9.720.384 2.924.455 2.713.675

Kapitał własny przypisany  akcjonariuszom jednostki

dominującej
5.404.135 5.816.227 1.295.210 1.623.737

Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych 395.917 334.691 94.890 93.437

Kapitał własny razem 5.800.052 6.150.918 1.390.100 1.717.174

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

roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,1724 PLN.

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane

dane finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR =

3,5321 PLN (według kursu stanowiącego średnią  arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez

Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2008

roku do 31 grudnia 2008 roku).

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2007

roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj.1 EUR = 3,5820 PLN. Pozycje

rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane

finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,7768

PLN (według kursu stanowiącego średnią  arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy

Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2007 roku do 31

grudnia 2007 roku).

 

Wydobycie i sprzedaż

Wydobycie, przerób ropy naftowej i sprzedaż  produktów

2006 2007 2008

Wydobycie ropy (’000 ton) 265,5 190,6 257,8

Wydobycie gazu (mln Nm3) 29,9 21 29,3

Przerób ropy naftowej (’000 ton) 6.098,6 6.156,4 6.203,4

Wykorzystanie mocy (%) 101,6 102,6 104,4

Sprzedaż produktów i towarów

ropopochodnych (’000 ton)
7.049 7.111 7.548

Zatrudnienie

2006 2007 2008

Grupa Kapitałowa LOTOS  5.624 4.764 4.878

Grupa LOTOS  945 1.098 1.246

 

 


