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w tysiącach złotych 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007

(badane) (badane)

Środki pieniężne w banku 711.132 868.291

Środki pieniężne w kasie 194 253

Inne środki pieniężne 1.475 56.451

Razem 712.801 924.995

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmienny ch stóp procentowy ch, który ch
wy sokość zależy  od krótkoterminowy ch stóp procentowy ch na ry nku między bankowy m.
Lokaty  krótkoterminowe są dokony wane na różne okresy , od jednego dnia do jednego
miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy  na środki pieniężne i są
oprocentowane według ustalony ch dla nich stóp procentowy ch.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Grupa dy sponowała niewy korzy stany mi przy znany mi
środkami kredy towy mi w wy sokości 832.128 ty sięcy  złoty ch (31 grudnia 2007: 1.098.762
ty sięcy  złoty ch) związany mi z kredy tami obrotowy mi (w ty m przy znany  kredy t na
ref inansowanie i f inansowanie zapasów Grupy  LOTOS S.A. udzielony  przez Konsorcjum
banków (1) oraz kredy t obrotowy  Konsorcjum banków (4), patrz Nota 30 Dodatkowy ch
inf ormacji i objaśnień), w odniesieniu do który ch wszy stkie warunki zawieszające zostały
spełnione.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dy sponowania na dzień 31 grudnia 2008 roku
wy niosły  84.160  ty sięcy  złoty ch (31 grudnia 2007: 17.296 ty sięcy  złoty ch) i doty czą
głównie Jednostki Dominującej:

lokaty w kwocie 31.440 tysięcy złotych zabezpieczającej spłatę odsetek od kredytu na finansowanie
zapasów,
depozytu zabezpieczającego w kwocie 7.263 tysięcy złotych,
lokaty zabezpieczającej w kwocie 1.502 tysięcy złotych, ustanowionej jako zabezpieczenie na rzecz
Urzędu Celnego w Pruszkowie,
środków w kwocie 29.904 tysięcy złotych na rachunku wydzielonym do obsługi płatności związanych z
inwestycjami w ramach Programu 10+,
środków w kwocie 11.961 tysięcy złotych na rachunku wydzielonym do obsługi płatności związanych ze
spłatą kapitału i odsetek od kredytów zaciągniętych w związku z realizacją Programu 10+.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dy sponowania w bilansie wy kazane są w pozy cji 
„Środki pieniężne w kasie i banku” oraz „Inne środki pieniężne”.

Wartość środków pieniężny ch na rachunkach bankowy ch, na który ch ustanowiono
zabezpieczenie zobowiązań Grupy  Kapitałowej Grupy  LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2008
roku wy niosła 71.363 ty sięcy  złoty ch (31 grudnia 2007: 13.730 ty sięcy  złoty ch).

 

 

   

   

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość 
zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe 
są dokonywane 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 2008 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami 
kredytowymi w wysokości 832.128 tysięcy złotych (31 grudnia 2007: 1.098.762 tysięcy złotych) 
związanymi z kredytami obrotowymi (w tym przyznany kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów 
Grupy LOTOS S.A. udzielony przez Konsorcjum banków (1) oraz kredyt obrotowy Konsorcjum banków 
(4), patrz Nota 30 Dodatkowych informacji i objaśnień), w odniesieniu do których wszystkie warunki 
zawieszające zostały spełnione.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 
84.160  tysięcy złotych (31 grudnia 2007: 17.296 tysięcy złotych) i dotyczą głównie Jednostki 
Dominującej:

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

 ● depozytu zabezpieczającego w kwocie 7.263 tysięcy złotych,

 ● lokaty zabezpieczającej w kwocie 1.502 tysięcy złotych, ustanowionej jako zabezpieczenie  
na rzecz Urzędu Celnego w Pruszkowie,

 ● środków w kwocie 29.904 tysięcy złotych na rachunku wydzielonym do obsługi płatności 
związanych z inwestycjami w ramach Programu 10+,

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

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w bilansie wykazane są w pozycji   
„Środki pieniężne w kasie i banku” oraz „Inne środki pieniężne”.

Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zabezpieczenie 
zobowiązań Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 71.363 
tysięcy złotych (31 grudnia 2007: 13.730 tysięcy złotych).


