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LOTOS Paliwa sp. z o.o.
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za rok 2020

(w tysiącach złotych)

Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży

Nota

9,1
9,4

Zysk na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

9,4
9,4
9,2
10

Zysk operacyjny
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk ze zbycia inwestycji

9,3
11

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto
Inne całkowite dochody
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów
Straty/zyski aktuarialne
Inne całkowite dochody (netto)
Całkowite dochody ogółem

12

za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

20.240.374
(19.305.698)

26.507.094
(25.587.445)

934.676

919.650

(579.664)
(59.249)
10.639
(21.735)

(551.815)
(48.515)
3.219
(30.921)

284.665

291.618

3.931
(42.159)
-

9.464
(43.851)
-

246.438

257.230

(46.118)

(50.339)

200.319

206.891

108

87

(567)
(459)

(458)
(371)

199.860

206.520

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 67
stanowią jego integralną część
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LOTOS Paliwa sp. z o.o.
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
na dzień 31 grudnia 2020 roku

(w tysiącach złotych)

Nota

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa niematerialne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa długoterminowe

14
15
12,3
19

1.533.219
50.474
33.544
32.579

1.474.010
49.236
27.609
31.573

1.649.816

1.582.428

118.621
961.896
57.714
71.654
140.852

108.607
1.357.376
64.993
6.684
463.807

1.350.738

2.001.467

-

-

3.000.554

3.583.895

114.706
(634)
890.671

114.706
(175)
897.244

1.004.743

1.011.775

57.500
11.608
626.641
695.749

84.167
10.626
529.682
624.475

26.702
840.181
4.334
605
144.226
284.014

26.695
1.516.100
23.508
823
185.612
194.907

Zobowiązania krótkoterminowe razem

1.300.062

1.947.645

Zobowiązania razem

1.995.811

2.572.120

Kapitał własny i zobowiązania razem

3.000.554

3.583.895

Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe aktywa krótkoterminowe
Inwestycje z tytułu cash-pool
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

20
19
19
19
19
21

Aktywa obrotowe razem
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał rezerwowy
Zyski zatrzymane

23
24

Kapitał własny razem
Zobowiązania długoterminowe
Dopłaty do kapitału
Kredyty
Świadczenia pracownicze
Pozostałe zobowiązania długoterminowe

28
25
27,1
28

Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Świadczenia pracownicze
Pozostałe zobowiązania i rezerwy
Zobowiązania z tytułu cash-pool

25
28
27,1
28
28

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 67
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LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za rok 2020
sporządzone metodą pośrednią

w tysiącach złotych

Nota

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk netto
Korekty:
Podatek dochodowy
Amortyzacja
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej
Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu należności z tytułu dostaw i usług
(Zwiększenie) stanu pozostałych aktywów
(Zwiększenie) stanu zapasów

12
22,2

(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu świadczeń pracowniczych
Inne korekty
Podatek dochodowy zapłacony

28
22,1

22
19
22,1
20

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
Inne wpływy inwestycyjne - odsetki
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
Wydatki w ramach systemu cash pool
Inne wydatki inwestycyjne

22,2

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów
Inne wpływy finansowe - cash pool
Wydatki z tytułu spłaty kredytów
Inne wydatki finansowe - cash pool
Zapłacone odsetki
Płatności zobowiązań z tytułu zwrotu dopłat do kapitału

za rok
zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

200.319
(51.931)

206.891
267.583

46.119
119.142
40.901
20.859
395.480
11.951
(10.015)

50.339
112.521
40.376
33.426
(135.377)
(24.176)
11.736

(675.919)
(1.213)
764
(71.120)

169.709
7.615
1.414
(60.116)

77.268

414.358

4.230

146

171
(126.537)
(64.944)
(74)

3.124
(101.263)
98.709
(29)

(187.154)

687

89.222

71.370

(26.667)
(41.216)
-

(26.667)
(43.349)
-

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu

(27.517)

(23.428)

Inne wydatki finansowe zapłacone dywidendy

(206.891)

(180.535)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(213.069)

(202.609)

Przepływy pieniężne netto razem

(322.955)

212.436

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto

(322.955)

212.436

Środki pieniężne na początek okresu

22

463.807

251.371

Środki pieniężne na koniec okresu
- o ograniczonej możliwości dysponowania

22

140.852
-

463.807
-

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
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LOTOS Paliwa sp. z o.o.
SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za rok 2020

w tysiącach złotych
1 stycznia 2020

Kapitał
podstawowy

Kapitał
rezerwowy

Zyski zatrzymane

Kapitały
własne razem

114.706

(175)

897.244

1.011.775

Zysk netto
Inne całkowite dochody (netto)
Wypłata dywidendy

-

(459)
-

200.318
(206.891)

199.859
(206.891)

Całkowite dochody ogółem

-

(459)

(6.573)

(7.032)

31 grudnia 2020

114.706

(634)

890.671

1.004.743

1 stycznia 2019

114.706

196

870.888

985.790

Zysk netto

-

-

-

-

Inne całkowite dochody (netto)

-

(371)

206.891

206.520

Wypłata dywidendy

-

-

(180.535)

(180.535)

Całkowite dochody ogółem

-

(371)

26.356

25.985

114.706

(175)

897.244

1.011.775

31 grudnia 2019
SP
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LOTOS Paliwa sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Dodatkowe informacje i objaśnienia

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1.

Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe LOTOS Paliwa sp. z o.o. obejmuje rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zawiera dane
porównawcze za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
LOTOS Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona 12 stycznia 1996 roku. Siedziba Spółki mieści
się w Gdańsku przy ulicy Elbląskiej 135.
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Gdańsk–
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000006312. Spółce nadano
numer statystyczny REGON 190966301.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
sprzedaż detaliczna paliw prowadzona we własnych stacjach paliw,
sprzedaż hurtowa paliw realizowana na zlecenie,
sprzedaż towarów w nie wyspecjalizowanych sklepach.

-

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową Spółki i zdolność do kontynuacji działalności
W związku z coraz większym rozwojem choroby powodowanej koronawirusem COVID-19 na świecie, w marcu 2020 roku
Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że choroba ta może być określona mianem pandemii. Kraje, w tym też Polska, podejmują
liczne działania, które mają ograniczyć i/lub opóźnić jej rozprzestrzenianie się. Przedsięwzięte środki mają coraz bardziej
negatywny wpływ na światową gospodarkę. Jednostki muszą zmierzyć się z licznymi wyzwaniami związanymi m.in. z
zaburzeniem procesów operacyjnych oraz spadkiem popytu na wytwarzane dobra i usługi, ponadto można zaobserwować
znaczną zmienność cen aktywów, kursów walut jak i spadek długoterminowych stóp procentowych, co w konsekwencji prowadzi
do pogorszenia sytuacji finansowej i wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstw.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, Spółka wprowadziła inicjatywy zaradcze w ramach tzw.
Programu Tarczy Antykryzysowej.
Główne założenia tarczy:
•
Optymalizacja marży – poprzez ograniczenie kosztów podwykonawstwa.
•
Poprawa płynności poprzez ograniczenie inwestycji – zaniechanie lub przełożenie w czasie wybranych zadań
inwestycyjnych.
•
Kapitał pracujący – głównie wydłużenie terminów spłaty zobowiązań oraz obniżenie stanu należności
przeterminowanych.
Konsekwentne realizowanie ww. działań zaradczych przyczyniło się do nieistotnego wpływu skutków pandemii COVID-19 na
wyniki działalności Spółki. Zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym dane okresu sprawozdawczego znacząco nie
kontrastują z danymi z okresu porównawczego. Spółka dokonała odpisu z tytułu utraty warości w łącznej kwocie 687 tys. złotych
na aktywa trwale i 8.086 tys. złotych z tytułu utraty prawa do użytkowania aktywów trwałych.
Zaznaczyć należy, że Spółka nie korzystała z rządowych form wsparcia takich jak: pożyczki lub obligacje z preferencyjnym
oprocentowaniem, pożyczki preferencyjne częściowo bezzwrotne, obejmowanie instrumentów kapitałowych na zasadach
rynkowych, dotacje do wynagrodzeń.
Spółka nie przewiduje w przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, zagrożenia braku
kontynuacji działalności spowodowanej skutkami pandemii COVID-19 w postaci istotnej, długotrwałej utraty przychodów, braku
możliwości dotrzymania istotnych zobowiązań umownych oraz innych wskazujących na utratę płynności, wypłacalności, czy też
zapewnienia ciągłości operacyjnej oraz dostępności pracowników.
Planowane połączenie z Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A.
W dniu 14 lipca 2020 roku Komisja Europejska wydała pozytywną warunkową decyzję w przedmiocie zgody na dokonanie
koncentracji polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. („PKN Orlen”) kontroli nad Grupą LOTOS S.A.
Decyzja Komisji została wydana na podstawie art. 8 ust. 2 akapit drugi Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia
2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz.
UE. L Nr 24, str. 1). W związku z powyższym PKN Orlen jest zobowiązany wykonać określone w treści tej decyzji środki zaradcze,
które mają na celu zapobieżenie wystąpieniu negatywnych skutków planowanej koncentracji dla konkurencji na właściwych
rynkach („Środki Zaradcze”). Środki Zaradcze obejmują zobowiązania o charakterze strukturalnym oraz behawioralnym,
odnoszące się do struktury oraz polityki przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji – PKN Orlen i Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. w raporcie bieżącym nr. 21/2020 z 14 lipca 2020 roku poinformowała o zaciągniętych zobowiązaniach w
stosunku do Komisji Europejskiej. Zobowiązania te miałyby obowiązywać do czasu zakończenia transakcji zbycia aktywów
zbywanych w ramach Środków Zaradczych („Zbywane Aktywa Lotos”):
•

Zobowiązaniu do utrzymania wartości i konkurencyjności Zbywanych Aktywów Lotos zgodnie z dobrymi praktykami
rynkowymi i zminimalizowaniu ryzyka utraty potencjału konkurencyjnego przez Zbywane Aktywa Lotos;
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•

•
•

Zobowiązaniu do wprowadzenia i utrzymywania rozdzielności Zbywanych Aktywów Lotos od działalności, które PKN
Orlen i Grupa LOTOS S.A. zachowują (tzw. „hold-separate obligations”), które polegają w szczególności na tym, że
kierownictwo i personel zaangażowane w części działalności, które Grupa LOTOS S.A. zachowuje, nie będą
zaangażowane w działalność Zbywanych Aktywów Lotos, a personel (w tym kluczowy personel) Zbywanych Aktywów
Lotos wskazany w zobowiązaniach nie będzie zaangażowany w działalność, którą Grupa LOTOS S.A. zachowa i nie
będzie podlegał żadnym osobom spoza Zbywanych Aktywów Lotos. Niezwłocznie po dniu wydania decyzji przez
Komisję Grupa LOTOS S.A. powoła osobę lub osoby na funkcję niezależnego zarządcy (Hold Separate Manager,
„Niezależny Zarządca”). Niezależny Zarządca będzie częścią kluczowego personelu Zbywanych Aktywów Lotos.
Niezależny Zarządca będzie zarządzał Zbywanymi Aktywami Lotos niezależnie i będzie podlegał osobie powoływanej
przez PKN Orlen odpowiedzialnej za nadzór nad wykonaniem Środków Zaradczych (tzw. Monitoring Trustee).
Powyższe zobowiązanie nie będzie obejmowało rafinerii w Gdańsku;
Zobowiązaniu do niezatrudniania kluczowego personelu Zbywanych Aktywów Lotos w okresie 12 miesięcy po
zamknięciu transakcji dezinwestycyjnych w wykonaniu Środków Zaradczych;
Zobowiązaniu do współpracy z Monitoring Trustee i udzielania mu pomocy w rozsądnym zakresie przez niego
wymaganym.

W decyzji Komisji Europejskiej zostały wskazane do zbycia następujące obszary biznesowe Grupy LOTOS S.A. (dalej jako
„Zbywane Aktywa Lotos”):
•
Produkcja paliw oraz działalność hurtowa,
•
Logistyka paliw,
•
Działalność detaliczna,
•
Paliwa lotnicze,
•
Asfalt.
Zarząd Jednostki Dominującej przeprowadził analizę wymagań MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz
działalność zaniechana” biorąc pod uwagę stopień zaawansowania realizacji poszczególnych środków zaradczych ujętych w tejże
decyzji. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zbywane Aktywa Lotos nie były gotowe do sprzedaży według stanu na ten dzień. Proces
przygotowania poszczególnych Zbywanych Aktywów Lotos do sprzedaży obejmuje szereg istotnych, innych niż zwyczajowe,
działań w 2021 roku takich jak m.in. pełne wyodrębnienie i określenie szczegółowego zakresu majątku planowanego do zbycia,
uzyskanie odpowiednich zgód zewnętrznych od właściwych organów regulacyjnych oraz uzyskanie wewnętrznych zgód
korporacyjnych w tym Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jednostki Dominującej. Zarząd Grupy LOTOS S.A. rozpoczął proces
aktywnego poszukiwania inwestorów w pierwszym kwartale 2021 roku. Zarówno na dzień 31 grudnia 2020 roku jak i na dzień
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania wyniku negocjacji z inwestorami nie da się wiarygodnie określić w związku z czym w
2021 roku może zajść konieczność wprowadzenia istotnych zmian w planie sprzedaży.
Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania finansowego, według oceny Zarządu Spółki LOTOS Paliwa, nie nastąpiło
spełnienie warunków do reklasyfikacji Zbywanych Aktywów Lotos Paliwa jako aktywa przeznaczone do sprzedaży
(oraz powiązanych z nimi zobowiązań) ani związanych z tymi aktywami działalności jako działalności zaniechanej.Wobec tego
Zarząd Spółki LOTOS Paliwa nie ma podstaw by sądzić, że kontynuacja działalności Spółki jest zagrożona.

1.1

Skład Zarządu

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodzili:
•
Wojciech Weiss – Prezes Zarządu,
•
Sebastian Bojemski – Wiceprezes Zarządu,
•
Anna Fundameńska – Wiceprezes Zarządu od dnia 01 września 2020 roku,
•
Paweł Wachnik – Wiceprezes Zarządu.
Adam Pawłowicz pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu do dnia 12 lipca 2020 roku. W okresie od dnia 13 lipca 2020 do dnia 31
sierpnia 2020 skład Zarządu Spółki był trzyosobowy.

1.2

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Spółki LOTOS Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 26 czerwca 2020 roku.

2.

Wskazanie, czy Spółka jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Podmiotem bezpośrednio dominującym Spółki LOTOS Paliwa sp. z o.o. jest Grupa LOTOS S.A. Podmiotem dominującym całej
Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. jest Grupa LOTOS S.A.
LOTOS Paliwa sp. z o.o. jest spółką zależną, a skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza Grupa LOTOS S.A. z
siedzibą w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

3.

Podstawa sporządzania sprawozdań finansowych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2020 roku.
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Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji sprawozdania finansowego jest złoty polski. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone w tysiącach polskich złotych, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej
się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontunuowania działalności przez Spółkę.
Przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego zastosowano takie same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak
przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2019.

4.

Nowe standardy i interpretacje

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

•
•

Zmiany odniesień do założeń koncepcyjnych zawartych w MSSF (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2020 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 do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”, MSSF 7
„Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” - Reforma Referencyjnej Stopy Procentowej (obowiązujące w
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 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 16 „Leasing” ulgi w spłatach czynszu w związku z Covid-19 (obowiązujące w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 czerwca 2020 roku lub później),
Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” - odroczenie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujące w
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później).

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

-

5.

MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (data wejścia w życie zmian została odroczona),
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 17 „Umowy ubezpieczeniowe” z późniejszymi zmianami do MSSF 17 (obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),
Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych: klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub
długoterminowe oraz klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe - odroczenie terminu wejścia
w życie” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),
Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”, MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania
warunkowe i aktywa warunkowe”, zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2018 - 2020)”
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później),
Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”, MSSF 7
„Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”, MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz MSSF 16 „Leasing” - Reforma
Referencyjnej Stopy Procentowej - Faza 2 (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2021 roku lub później).

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

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 Zarządu
przedstawione zostały w odpowiednich notach.
Przyjmując założenia, dokonując szacunków i osądów Zarząd Spółki może kierować się własnym doświadczeniem i wiedzą
a także opiniami, analizami i rekomendacjami niezależnych ekspertów.
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W procesie stosowania zasad rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, istotne znaczenie, oprócz szacunków, miał
profesjonalny osąd kierownictwa.
Klasyfikacja umów leasingowych
Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki z
tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na
treści ekonomicznej każdej transakcji
Świadczenia pracownicze
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych. Założenia aktuarialne
i wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych opisana została w nocie 27 .
Amortyzacja
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników
rzeczowego majątku trwałego oraz aktywów niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ich
ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.
Wartość godziwa instrumentów finansowych
Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując odpowiednie
techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń do wyceny Spółka kieruje się profesjonalnym osądem.
Założenia dotyczące wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych opisano w nocie 29 .
Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych
z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów
odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące
przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych,
zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli
organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe,
wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce
jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku
ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej
Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur
prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność
dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem
przepisów ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób
działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów
pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub
kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako
przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego
osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.
Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały
przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są
nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych
przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.
Spółka ujmuje i wycenia aktywa lub zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego przy zastosowaniu
wymogów MSR 12 Podatek dochodowy w oparciu o zysk (stratę podatkową), podstawę opodatkowania, nierozliczone straty
podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności związanych z rozliczeniami
podatkowymi.
Gdy istnieje niepewność co do tego, czy i w jakim zakresie organ podatkowy będzie akceptował poszczególne rozliczenia
podatkowe transakcji, Spółka ujmuje te rozliczenia uwzględniając ocenę niepewności.
Założenia dotyczące wyceny składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego opisano w nocie 12,3 .
Utrata wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne oraz pojedynczych składników rzeczowych aktywów
trwałych i aktywów niematerialnych
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Każdorazowo na dzień kończący okres sprawozdawczy, zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów”, Zarząd przeprowadza
analizę pod kątem przesłanek, które mogłyby wskazywać na ewentualną utratę wartości ośrodków wypracowujących środki
pieniężne oraz pojedynczych składników aktywów. Przesłanki mogą pochodzić z zewnątrz i dotyczyć na przykład zmiennych
rynkowych (w tym: zmiany cen, notowań kursów walut, notowań giełdowych, stóp procentowych, innych zmiennych związanych
z bieżącymi trendami gospodarczymi), jak również wynikać z planów, działań i zdarzeń mających miejsce w Spółce związanych
na przykład z decyzjami o zmianie, zaniechaniu, ograniczaniu, czy rozwoju działalności, a także zmianie technologii, działaniach
efektywnościowych i inwestycyjnych.
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.
Przeprowadzona analiza przepływów pieniężnych dla poszczególnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne wykazała
przesłanki, które w opinii Zarządu wymagały dokonania testów na utratę wartości aktywów Spółki, w wyniku których konieczne
było dokonanie korekt.
Informacje dotyczące utraty wartości składników rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych opisano w nocie 16 .

6.

Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, zmiana zasad
rachunkowości oraz korekty błędów

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano
przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. W Spółce wdrożono standardy
MSSF 16, MSSF 9 i MSSF 15 od dnia 1 stycznia 2019 roku.

7.

Istotne zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzane jest metoda pośrednią.
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę przedstawione zostały poniżej.

7.1

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej otrzymanych lub należnych wpływów z tytułu transakcji sprzedaży
produktów, towarów lub usług dostarczonych odbiorcom w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu
o rabaty, podatek VAT i inne podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy, opłata paliwowa). Sprzedaż towarów
i produktów ujmowana jest w momencie ich dostarczenia, kiedy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów
i produktów zostały przekazane nabywcy.
Programy lojalnościowe
Spółka stosuje programy lojalnościowe w celu wynagradzania klientów za dokonane zakupy oraz zachęcenia ich do dokonania
następnych. Przy zakupie towarów lub usług klient otrzymuje punkty, dzięki którym może nabyć towary promocyjne po obniżonej
cenie.
Spółka ujmuje programy lojalnościowe w księgach rachunkowych w sposób określony w MSSF 15 odpowiednio odraczając
przychody ze sprzedaży towarów uzyskane w związku z przyznaniem punktów premiowych do czasu ich wykorzystania przez
klienta.
Wyliczenie wartości punktu przyznawanego w ramach programu lojalnościowego opiera się na wielu zmiennych takich jak:
% partycypacji uczestników w programie,
% procent redempcji nagród (wymiany punktów na nagrody),
% udziału poszczególnych nagród w całej ofercie w tym podział na nagrody z różną ofertą cenową i punktową.
Spółka przede wszystkim określa maksymalną pulę punktów jakie zostaną wydane dla odbiorców nagród w trakcie
obowiązywania promocji. Następnie szacuje wartość całkowitego katalogu nagród przypadającego na promocję poprzez:
wyliczenie ceny zakupu (wartości rynkowej) nagród w PLN według stałego kursu EUR przyjętego do budżetu na rok
trwania promocji,
wyliczenie tzw. taryfikatorów punktowych z ceną dla poszczególnych nagród,
ustalenie prognozy udziału poszczególnych nagród w wymianie punktów tzn. ustalenie jaki procent punktów z całej puli
zostanie wymieniony na daną nagrodę w danej taryfie.
Na podstawie powyższego następuje wyliczenie pełnego kosztu programu z uwzględnieniem przyjmowanych cen za nagrody dla
klientów Spółki, który jest ujmowany jako odroczenie przychodu w czasie do momentu realizacji nagrody.
Koszt przyznanych punktów premiowych stanowi udział pełnego kosztu programu w prognozowanej liczbie punktów do wymiany
na nagrody.
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7.2

Przychody z odsetek

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli
ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

7.3
7.3.1

Podatki
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 z pozycji 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 jest tworzone metodą zobowiązań
bilansowych w stosunku do 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 mają 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 składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
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 dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany
w kapitale własnym poprzez inne całkowite dochody.
Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ze zobowiązaniami z tytułu odroczonego
podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia
kompensat należności z rezerwami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym
podatnikiem i tym samym organem podatkowym.

7.3.2

Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i opłata paliwowa

Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług, podatku
akcyzowego i opłaty paliwowej, z wyjątkiem:
•
gdy podatek od towarów i usług 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
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•

należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług, akcyzy i opłaty
paliwowej.

Kwota netto podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego i opłaty paliwowej możliwa do odzyskania lub należna do
zapłaty na rzecz organów podatkowych jest ujęta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jako część należności lub zobowiązań.

7.4

Transakcje w walucie obcej

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w walucie funkcjonalnej Spółki (polski złoty) na dzień ich zawarcia
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 w punkcie
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,
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.
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:
działalności operacyjnej: w odniesieniu do różnic kursowych dotyczących rozliczenia należności i zobowiązań
handlowych,
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. 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.
Dla potrzeb wyceny pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej zastosowano następujące kursy walut obcych ustalone
na podstawie notowań ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski (NBP):

Średni kurs NBP na dzień
EUR
7.5

31 grudnia 2020 roku

31 grudnia 2019 roku

4,6148

4,2585

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. W przypadku prawa
wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia tego prawa od osoby trzeciej. Spółka aktywuje
otrzymane bezpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów w wartości godziwej w księgach rachunkowych.
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 rzeczowych aktywów trwałych do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
Rzeczowe aktywa trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości,
do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również koszty generalnych
remontów.
Rzeczowe aktywa trwałe (w tym ich komponenty), z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się w następująco:
Budynki i budowle
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne rzeczowe aktywa trwałe

1 rok – 40 lat
1 rok – 20 lat
8 rok – 15 lat
1 rok – 10 lat

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta ze sprawozdania z pozycji finansowej po dokonaniu jej zbycia
lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika
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aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów ze sprawozdania z pozycji finansowej
(obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.
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.
Każdorazowo, przy wykonywaniu remontu, koszt remontu jest ujmowany w wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych,
jeżeli są spełnione kryteria ujmowania.
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.
Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy dotyczą rzeczowych aktywów trwałych będących w toku budowy lub montażu i są
wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.
Koszty finansowe aktywowane na rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy obejmują koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w
celu ich sfinansowania zgodnie z zasadami opisanymi w nocie 7,18 .

7.6

Aktywa niematerialne

Aktywa niematerialne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści
ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie aktywów niematerialnych
następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, jeśli są nabyte w ramach oddzielnej transakcji. Aktywa niematerialne
nabyte w ramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej są aktywowane według wartości godziwej na dzień przejęcia.
Po ujęciu początkowym aktywa niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych
o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Aktywa niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
użyteczności, który kształtuje się w następująco:
Patenty, znaki towarowe i licencje

1 rok – 30 lat

Pozostałe

1 rok – 10 lat

Okres i metoda amortyzacji aktywów niematerialnych są weryfikowane na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany
w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących
z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak zmiany
wartości szacunkowych.
Okresy użytkowania są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od początku następnego
roku obrotowego.
Nakłady poniesione na aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów
poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.

7.7

Leasing

Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy dla zidentyfikowanego (określonego) składnika aktywów warunki umowy
przekazują prawo do kontroli nad użytkowaniem zidentyfikowanego składnika aktywów na określony czas w zamian za
wynagrodzenie, czyli prawo do otrzymywania zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych oraz prawo do kierowaniem
zidentyfikowanego aktywa. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane przez Spółkę jako umowa leasingu
operacyjnego, umowa najmu.
Spółka jako leasingobiorca
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Spółki i są wyceniane w ich 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 pozycji 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.
Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo prawo do kontroli nad używaniem
zidentyfikowanego składnika aktywów, całe ryzyko i wszystkie korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane
są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane
są jako koszty operacyjne w zysku lub stracie metodą liniową przez okres trwania leasingu.
Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako koszt w okresie, w którym stają się należne.
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Spółka jako leasingodawca
Aktywa oddane do użytkowania na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa – należności Spółki i są
wyceniane w ich wartości godziwej ustalonej na moment ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat
leasingowych. Powstająca z tego tytułu należność od leasingobiorcy jest prezentowana w sprawozdaniu z pozycji finansowej w
pozycji należności z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe są podzielone na część odsetkową oraz część kapitałową
tak, by stopa odsetek od pozostającego do rozliczenia należności była wielkością stałą. Przychody finansowe są ujmowane
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi Spółka zachowuje zasadniczo prawo do kontroli nad używaniem zidentyfikowanego
składnika aktywów, całe ryzyko i wszystkie korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu
operacyjnego. Początkowe koszty bezpośrednie poniesione w toku negocjowania umów leasingu operacyjnego dodaje się do
wartości bilansowej środka stanowiącego przedmiot leasingu i ujmuje przez okres trwania leasingu na tej samej podstawie, co
przychody z tytułu wynajmu. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako przychód w okresie, w którym staną się należne.
Przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego zastosowano takie same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak
przy sporządzaniu 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 standardu MSSF 16 „Leasing” na
stosowane przez Spółkę zasady (polityki) rachunkowości opisano poniżej.
Podstawowe informacje o standardzie
MSSF 16 „Leasing”
MSSF 16 obowiązuje dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2019 r. lub po tej dacie i
został
przyjęty
przez
Unię
Europejską. Zastąpi on obecnie
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, będą obecnie klasyfikowane
jako koszty amortyzacji oraz koszty odsetek.
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania są amortyzowane liniowo, natomiast
zobowiązania z tytułu umów leasingowych rozliczne efektywną stopą procentową.

Spółka jako leasingobiorca
Spółka 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 Spółka traktuje umowy zawarte na czas
nieokreślony z krótkim (do 12 miesięcy) terminem wypowiedzenia, bez znaczących kar dla jednej ze stron.
Poziom istotności zdefiniowany przez Spółkę 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
zidentyfikować również w sposób dorozumiany w momencie, w którym składnik aktywów udostępnia się do użytkowania klientowi.
Spółka 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 Spółce 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,
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•
•

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. 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 Spółka 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, Spółka nie dokonała reklasyfikacji ich do aktywów z tytułu
prawa do użytkowania i ujmuje je w 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).
Koszty z tytułu rekultywacji gruntu po wycofaniu z eksploatacji użytkowanych 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 Spółkę zgodnie z metodologią określoną w KIMSF 1.
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 Spółka 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
LOTOS SA, gdy stopa procentowa umowy leasingu nie jest możliwa w łatwy sposób do wyznaczenia. W celu określenia krańcowej
stopy procentowej Spółka 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.
Spółka 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.
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W celu obliczenia stóp dyskonta na potrzeby MSSF 16 Spółka przyjmuje, że stopa dyskonta powinna odzwierciedlać koszt
finansowania, jakie byłoby zaciągnięte na zakup przedmiotu podlegającego leasingowi.
Spółka zawiera umowy leasingu w oparciu walutę PLN ze stopą bazową WIBOR dla określonego terminu. Wymieniona stopa
bazowa dotyczy krótkookresowych umów leasingowych. Dla umów leasingowych na długie okresy stopy bazowe ustalane są
indywidualnie.

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
za rok zakończony

za rok zakończony

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

Razem zobowiązania z tytułu leasingu na 1 stycznia 2020

620.987

622.952

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu stan na dzień 1
stycznia 2020

525.517

503.393

zobowiązania z tytułu leasingu
w tysiącach złotych

Nowe umowy leasingu

Nota

26.388

19.498

Zmiany warunków umowy leasingu

-

-

Zakończone umowy leasingu

-

-

Odsetki naliczone

-

-

Wydatki na spłatę rat leasingowych

-

-

70.786

2.626

-

-

622.691

525.517

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu stan na 1
stycznia 2020

95.470

119.559

Nowe umowy leasingu

31.379

1.965

Zmiany warunków umowy leasingu

12.325

-

Zakończone umowy leasingu

(1.187)

-

Reklasyfikacja
Inne zmiany
stan na dzień 31 grudnia 2020

Odsetki naliczone

38.073

36.672

Wydatki na spłatę rat leasingowych

(27.517)

(23.428)

Reklasyfikacja

(70.786)

(2.626)

Inne zmiany

(38.072)

(36.672)

stan na dzień 31 grudnia 2020
Razem zobowiązania z tytułu leasingu na 31 grudnia 2020

39.685

95.470

662.376

620.987
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Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych netto przedstawia
się następująco:
za rok zakończony
w tysiącach złotych

za rok zakończony

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

39.685

95.470

Wokresie od 1 do 5lat

284.739

343.779

Powyżej 5 lat

707.767

642.422

Minimalne opłaty leasingowe ogółem

1.032.191

1.081.671

Minus koszty finansowe

(369.815)

(460.684)

Razem zobowiązania z tytułu leasingu ujęte na dzień 1 stycznia 2019 roku
w tym:

662.376

620.987

Zobowiązania długoterminowe

622.691

Zobowiązania krótkoterminowe

39.685

W okresie 1 roku

525.517
95.470

Zmiana stanu prawa do użytkowania aktywów trwałych
Budynki,
budowle w Urządzenia
Środki
tym stacje techniczne transportu,
paliw
i maszyny
pozostałe

w tysiącach złotych
Grunty

Razem

Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2020

503.083

142.958

-

1.864

647.905

-

-

-

-

-

503.083

142.958

-

1.864

647.905

39.831

30.067

-

205

70.103

-

-

-

-

-

Nowe umowy leasingu

30.231

27.547

-

-

Pozostałe zwiększenia

9.600

2.520

-

205

57.778
12.325

-

(1.472)

-

-

(1.472)

542.914

171.553

-

2.069

716.536

1 stycznia 2020

30.104

16.741

-

680

47.525

Zwiększenia:

30.863

17.986

-

722

49.571

Amortyzacja

30.863

17.986

-

722

49.571

-

(285)

-

-

(285)

60.967

34.442

-

1.402

96.811

18.348

2.904

-

-

21.252

7.549

537

-

-

8.086

-

-

-

-

-

Korekta bilansu otwarcia - zmiana zasad rachunkowości i korekty
błędów

Wartość brutto na początek okresu po uzgodnieniu
danych do danych porównywalnych
Zwiększenia:
Zakup

Pozostałe zmniejszenia

Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2020
Skumulowane umorzenie

Zmniejszenia:
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2020
Odpisy z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2020
Utworzenie
Wykorzystanie / Rozwiązanie
Odpisy z tytułu utraty wartości
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31 grudnia 2020
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2020

25.897

3.441

-

-

29.338

456.050

133.670

-

667

590.387

Koszty z tytułu umów leasingu ujęte w sprawozdaniu z całkowitego
dochodu
w tysiącach złotych
Odsetki z tytułu leasingu - Koszty finansowe
Leasing krótkoterminowy Koszty według rodzaju: Usługi obce
Leasing
aktywów
o
niskiej
wartości
niebędących
krótkoterminowym Koszty według rodzaju: Usługi obce

za rok zakończony

za rok zakończony

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

38.073

36.672

5.920

6.055

leasingiem
175

143

Zmienne opłaty leasingowe nieujęte w wycenie zobowiązań leasingowych
Koszty według rodzaju: Usługi obce Pozostałe koszty rodzajowe

10.495

12.588

Razem

54.663

55.458

7.8

Udziały i akcje

Spółka nie posiada udziałów i akcji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych.

7.9

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych

Na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła
nastąpić utrata wartości któregoś ze składników aktywów. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, lub w razie
konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości, Spółka dokonuje oszacowania
wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik
aktywów należy .
Wartość odzyskiwalna składnika aktywów odpowiada wartości godziwej tego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego
środki pieniężne, pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wartość
tę ustala się dla poszczególnych aktywów, w szczególności pojedynczych stacji paliw, chyba że dany składnik aktywów nie
generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które w większości są niezależne od tych, które są generowane przez inne aktywa
lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa 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 przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, odzwierciedlającej bieżące rynkowe
oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty
wartości składników majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które
odpowiadają funkcji składnika aktywów, w przypadku którego stwierdzono utratę wartości.
Na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy Spółka 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 jest zbędny, lub czy
powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki występują, Spółka szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów.
Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega 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 aktywów ujmuje się niezwłocznie jako
przychód w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 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.
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7.10

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 na stacjach paliw – według ceny nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”,
•
towary w hurcie – według ceny średnioważonej .
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień kończący okres sprawozdawczy cena sprzedaży bez podatku
od towarów i usług, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do
sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.
Odpisy aktualizujące wartość towarów obciążają koszt własny sprzedaży towarów. Wartość towarów przeterminowanych lub nie
nadających się do spożycia odpisywana jest w ciężar kosztu własnego sprzedaży w momencie stwierdzenia utraty cech
przydatności do spożycia na podstawie sporządzonego protokołu bądź podczas inwentaryzacji dokonywanej na stacji paliw lub
przekazywana do dostawcy celem wymiany.
Spółka nie posiada zapasów obowiązkowych paliw.
Dodatkowe informacje dotyczące charakterystyki zapasów obowiązkowych zostały przedstawione w Nocie 20 .

7.11

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe

Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 7 do 60 dni, są ujmowane i wykazywane
według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany
jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Należności nieściągalne są odpisywane do
sprawozdania z całkowitych dochodów w momencie stwierdzenia ich nieściągalności. Utworzone i rozwiązane odpisy
aktualizujące podlegają kompensacie.
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.
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych i
wykazuje w pozostałych aktywach niefinansowych.

7.12

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 sprawozdaniu z przepływu 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.

7.13

Aktywa przeznaczone do sprzedaży

Aktywa trwałe i grupy do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana
raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie
wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa do zbycia)
jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży w swoim obecnym stanie. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do
zbycia zakłada zamiar kierownictwa Spółki do dokonania transakcji sprzedaży w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.
Aktywa trwałe (i grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wycenia się po niższej spośród dwóch
wartości: pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą.

7.14

Kapitały własne

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i
postanowieniami Statutu.
Kapitał podstawowy LOTOS Paliwa sp. z o.o. stanowi kapitał Spółki i jest wykazywany według wartości nominalnej, w wysokości
zgodnej z Umową Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
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7.15

Dywidendy

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.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku w Spółce wystąpiły ograniczenia do przekazywania funduszy
w postaci dywidend. Ograniczenia wynikały z zapisów umowy kredytowej zawartej w dniu 6 marca 2013 roku pomiędzy LOTOS
Paliwa sp. z o.o. a Bankiem Pekao S.A. i PKO BP S.A. oraz umowy kredytowej zawartej w dniu 26 stycznia 2015 roku pomiędzy
Lotos Paliwa sp. z o.o. a Bankami Pekao S.A. i mBank S.A. na finansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na zakup,
budowę i modernizację stacji paliw. Umowa kredytowa ogranicza możliwość wypłaty dywidendy przez Spółkę, a jej wysokość
może być uzależniona od spełnienia określonych warunków, w tym wypracowania odpowiedniej nadwyżki pieniężnej oraz
osiągnięcia określonych poziomów wskaźników finansowych lub wyrażenia przez banki konsorcjalne szczególnej zgody.

7.16

Kredyty

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według ceny nabycia
odpowiadającej wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.

7.17
7.17.1

Świadczenia pracownicze
Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe

Zgodnie z obowiązującym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, Spółka realizuje wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw
emerytalnych i rentowych oraz odpraw pośmiertnych.
Ponadto, objętym przez Spółkę 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).
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, Spółka 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 z 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.
W ubiegłych latach wartość zobowiązania z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych obejmowała nagrody jubileuszowe,
odprawy emerytalne i rentowe oraz świadczenia z funduszu socjalnego na rzecz emerytów i rencistów, natomiast wartość
ustalona na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2020 roku obejmuje dodatkowo kwotę szacowanych wypłat z tytułu
odpraw pośmiertnych - z uwagi na zwiększenie istotności tej pozycji w szacunkach aktuarialnych.
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.
Pracownikom Spółki przysługuje ponadto prawo do urlopów na warunkach określonych w przepisach Kodeksu Pracy. Spółka
kalkuluje koszty urlopów pracowniczych, stosując metodę zobowiązań. Wartość szacowanego w ten sposób ekwiwalentu z
tytułu niewykorzystanych urlopów pracowniczych ujmowana jest w księgach Spółki 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 Spółce płacowych systemów motywacyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń pracowniczych zawiera nota 27 , gdzie poza ujawnieniami poszczególnych pozycji
zobowiązań i kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych, przedstawiono założenia aktuarialne, a także analizę wrażliwości
szacunków na zmianę tych założeń. Spółka ujmuje koszty dyskonta od zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w kosztach
finansowych.

7.17.2

Podział zysku na cele pracownicze oraz fundusze specjalne

Zgodnie z polską praktyką gospodarczą wspólnicy jednostek mogą dokonać podziału zysku na cele pracownicze w formie
zasilenia funduszu socjalnego oraz na inne fundusze specjalne. W sprawozdaniu finansowym zgodnym z MSSF ta część podziału
zysku jest zaliczana do kosztów działalności okresu, w którym podział zysku został zatwierdzony przez Zgromadzenie
Wspólników.
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7.18

Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako koszty w okresie, w którym je poniesiono, z wyjątkiem kosztów, które można
bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów (w tym różnice kursowe
od odsetek i prowizji), które aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. W zakresie,
w jakim środki 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 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
stopy kapitalizacji do nakładów poniesionych na ten składnik majątku.
Politykę rachunkowości w zakresie aktywowania różnic kursowych opisano w nocie 7,4 Transakcje w walucie obcej.

7.19

Aktywa i zobowiązania finansowe

Spółka LOTOS Paliwa wdrożyła z dniem 1 stycznia 2018 roku MSSF 9 „Instrumenty finansowe” bez korygowania danych
porównawczych, a korekty związane z dostosowaniem do nowego standardu zostały wprowadzone na pierwszy dzień
obowiązywania z odniesieniem wpływu na kapitał własny.
Instrumenty dłużne
Spółka LOTOS Paliwa klasyfikuje aktywa finansowe do następujących kategorii wyceny:
I.

wyceniane według zamortyzowanego kosztu;

II.

wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy;

III.

wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.

Klasyfikacja jest uzależniona od przyjętego przez jednostkę modelu zarządzania aktywami finansowymi oraz warunków
umownych przepływów pieniężnych. Spółka dokonuje reklasyfikacji inwestycji w instrumenty dłużne jedynie wówczas gdy zmienia
się model zarządzania tymi aktywami.
Spółka LOTOS Paliwa dokonuje oceny modelu zarządzania dłużnymi aktywami finansowymi (w tym należności handlowych)
według trzech możliwych kryteriów:
-

utrzymywane w celu ściągnięcia,
utrzymywane w celu ściągnięcia i sprzedaży,
model inny niż powyższe (efektywnie oznaczający aktywa w celu zbycia).

Aktywa finansowe ujmuje się, gdy spółka LOTOS Paliwa 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 spółka. dokonała przeniesienia zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków z tytułu ich własności.
Na moment początkowego ujęcia, spółka LOTOS Paliwa 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.
Współzależność spełnienia warunku testu klasyfikacyjnego „płatności tylko kapitału i odsetek” (tzw. SPPI ang. „solely paymentsof
principal and interest”) i oceny modelu biznesowego oraz skutki dla sprawozdania finansowego przedstawia poniższy diagram:

Czy celem modelu biznesowego jest
utrzymywanie aktywów finansowych w
celu ściągnięcia umownych
przepływów?
tak

nie

Czy aktywa finansowe utrzymywane są w obu
celach: ściągnięcia umownych przepływów oraz
sprzedaży?
tak

Czy umowne przepływy pieniężne reprezentują jedynie spłatę kwoty głównej oraz odsetki?
tak

nie

nie

tak

Czy stosowana jest opcja wyceny do wartości godziwej w celu eliminacji niedopasowania
księgowego?
nie

nie

Zamortyzowany koszt

Wartość godziwa przez pozostałe całkowite
dochody

Wartość
godziwa przez
wynik
finansowy

tak
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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 rozdziale 7.9 i prezentuje w pozycji „odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych.
W szczególności, w tej kategorii spółka LOTOS Paliwa klasyfikuje:
-

należności handlowe poza należnościami podlegającymi faktoringowi,
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 pozostałe 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 pozostałe
całkowite dochody. Zmiany wartości bilansowej są ujmowane przez pozostałe 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 pozostałych
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 utraty wartości ujmuje się zgodnie z zasadą rachunkowości dotyczącej utraty wartości aktywów
finansowych i prezentuje w pozycji „odpisy z tytułu wartości aktywów finansowych”.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku żadne aktywa i zobowiązania finansowe nie zostały
zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy
Aktywa, które nie spełniają kryteriów wyceny według zamortyzowanego kosztu lub w wartości godziwej przez pozostałe całkowite
dochody, wycenia się w wartości godziwej przez wynik finansowy.
W szczególności spółka LOTOS Paliwa zalicza do kategorii wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy następujące
instrumenty dłużne:
-

należności handlowe podlegające faktoringowi stosowanemu regularnie w celu zarządzania płynnością, gdy warunki
umowy faktoringowej skutkują zaprzestaniem ujmowania należności; pożyczki, które nie spełniają testu SPPI (tj.
przepływy pieniężne z tych pożyczek nie stanowią wyłącznie płatności kapitału i odsetek), ponieważ częstotliwość
zmian oprocentowania nie odpowiada formule naliczania odsetek;

Wartość godziwą należności handlowych 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.
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 inwestycji spółka LOTOS Paliwa wybrała opcję
prezentowania zysków i strat z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów kapitałowych w pozostałych całkowitych dochodach,
ponieważ udziały te nie będą 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 GK GL S.A. do otrzymania
płatności.
Kategoria obejmuje: należności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, lokaty, depozyty zabezpieczające,
udzielone pożyczki, należności inwestycyjne, należności z systemu cash pool oraz pozostałe. W sprawozdaniu z sytuacji
finansowej są one prezentowane w pozycjach: Należności z tytułu dostaw i usług, Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Pozostałe
aktywa długoterminowe i krótkoterminowe, a ich ujmowanie i wycena została opisana w notach 7.11 oraz 7.12.
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Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Przez zobowiązania finansowe rozumiane są zobowiązania spółki do:
− wydania aktywów finansowych, np. środków pieniężnych lub papierów wartościowych,
− wymiany instrumentu finansowego na niekorzystnych dla siebie warunkach.
Do zobowiązań finansowych zalicza się m.in. długo- i krótkoterminowe zobowiązania:
− z tytułu wykorzystanych kredytów i pożyczek,
− z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych innych niż instrumenty kapitałowe (np. obligacje własne, bony),
− inne zobowiązania o charakterze finansowym w tym ujemna wycena instrumentów finansowych.
Zobowiązania finansowe są początkowo ujmowane w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcyjne, a następnie według
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
Spółka LOTOS Paliwa 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 finansowego, 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.
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 Część sald kredytów i zobowiązań jest wykazywana jako
długoterminowe, jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty finansowej bilansowej. Pozostałe części sald kredytów
i zobowiązań wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej.
Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
Zobowiązania finansowe obejmują zaciągnięte kredyty, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania inwestycyjne oraz
pozostałe zobowiązania. Zobowiązania te wykazywane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycjach: Kredyty,
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, Pozostałe zobowiązania i rezerwy. Wycena i ujmowanie wymienionych klas w tej kategorii
instrumentów opisano w notach 7.19 i 7.24.

7.20

Utrata wartości aktywów finansowych

Na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika
aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych.
Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu
Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek i należności wycenianych
według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości równa się różnicy pomiędzy wartością
bilansową składnika aktywów finansowych a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z
wyłączeniem przyszłych strat z tytułu nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z
zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej (tj. stopy procentowej ustalonej przy początkowym ujęciu). Wartość
bilansową składnika aktywów obniża się bezpośrednio lub poprzez zastosowanie konta odpisów aktualizujących. Kwotę straty
ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
Spółka ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników aktywów finansowych,
które indywidualnie są znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które indywidualnie nie są znaczące.
Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że nie istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika
aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy też nie, to Spółka włącza ten składnik do grupy aktywów
finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie ocenia pod kątem utraty wartości. Aktywa, które
indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości lub uznano, że
dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości.
Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w obiektywny sposób powiązać
ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze odwrócenie odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w zakresie, w jakim na dzień
odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyższa jego zamortyzowanego kosztu.
Aktywa finansowe wykazywane według kosztu
Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który
nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, to kwotę odpisu
z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością
bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu
dla podobnych aktywów finansowych.
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Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego do sprzedaży,
to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału
i amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio
ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i przeniesiona do sprawozdaniu z
całkowitych dochodów. Nie można ujmować w sprawozdaniu z całkowitych dochodów odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości
instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżeli w następnym okresie wartość godziwa
instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem
następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, to kwotę odwracanego odpisu
ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i ich odwrócenie ujmuje się jednostronnie (netto) jako zyski bądź straty
odpowiednio w pozycjach pozostałych przychodów bądź kosztów operacyjnych lub przychodów bądź kosztów finansowych
w zależności od klasy instrumentów finansowych.

7.21

Pochodne instrumenty finansowe

Spółka nie korzysta z pochodnych instrumentów finansowych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianami
stóp procentowych i kursów wymiany walut.

7.22

Rachunkowość zabezpieczeń

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

7.23

Rezerwy

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce 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 Spółka 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 zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych, pozostałych
kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

7.24

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.
Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy,
są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
Spółka wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy obowiązek określony
w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.
Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku
od towarów i usług oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub
rzeczowych aktywów 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. Spółka wykazuje bierne rozliczenia międzyokresowe w pozycji pozostałych zobowiązań
niefinansowych, bądź w przypadku rozliczeń dotyczących świadczeń pracowniczych w pozycjach zobowiązań wykazywanych
w ramach tych świadczeń.

7.25

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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7.26

Zobowiązania i aktywa warunkowe

Zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę 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 prawdopodobne, 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, Spółka 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.
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. Spółka przedstawiła informacje na temat
prowadzonych spraw sądowych w nocie 34,1 oraz informacje na temat pozostałych zobowiązań warunkowych w nocie 34 .

8.

Segmenty działalności

MSSF 8 wymaga ujawnienia danych dotyczących segmentów operacyjnych Spółki na podstawie wewnętrznych raportów, które
podlegają regularnemu przeglądowi przez członków kierownictwa odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji operacyjnych w
celu alokacji zasobów i oceny wyników segmentów operacyjnych.
Dla celów zarządczych jednostka dominująca Spółki: Grupa Kapitałowa LOTOS podzielona jest na jednostki biznesowe w
oparciu o segmenty branżowe.
W działalności operacyjnej jednostki dominującej Spółki 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.
Wyniki segmentów za lata zakończone 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku zostały zaprezentowane w dodatkowych
informacjach i objaśnieniach do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. z uwagi
na identyfikację segmentów na poziomie Grupy. Spółka wchodzi w skład segmentu produkcji i handlu.
Podstawą oceny wyników działalności jest zysk lub strata na działalności operacyjnej na poziomie Spółki.
Spółka nie sporządza informacji dotyczących segmentów działalności, ponieważ nie spełnia wymogów dotyczących wydzielenia
segmentów działalności określonych przez Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 8 „Segmenty
operacyjne”.
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9.

Przychody i koszty
9.1

Przychody ze sprzedaży

w tysiącach złotych

za rok zakończony
31 grudnia 2020
40.278

za rok zakończony
31 grudnia 2019
42.691

40.278

42.691

Sprzedaż towarów
Sprzedaż materiałów

20.198.968
1.128

26.462.731
1.672

Sprzedaż towarów i materiałów razem

20.200.096

26.464.403

Razem
- w tym do jednostek powiązanych

20.240.374
-

26.507.094
-

za rok zakończony
31 grudnia 2020
3.041.367
15.838.915
551.363
237.826
2.264
19.671.735
528.361

za rok zakończony
31 grudnia 2019
4.163.613
20.800.412
675.506
275.485
2.689
25.917.705
546.698

40.278

42.691

20.240.374

26.507.094

za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

2.467
61
6.251
35
51
1.774
10.639

177
2.232
41
769
3.219

za rok zakończony

za rok zakończony

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

Otrzymane dywidendy:
Odsetki:
- bankowe
- od należności z tytułu dostaw i usług
- cash pool
Pozostałe

3.648
1.700
1.751
197
119

9.043
4.613
1.500
2.930
420

Razem

3.767

9.463

Sprzedaż produktów
Sprzedaż usług
Sprzedaż produktów i usług razem

w tysiącach złotych
Benzyny
Olej napędowy
Lekki olej opałowy
Gaz płynny
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne
Razem produkty, towary i materiały ropopochodne
Pozostałe towary i materiały
Usługi
Razem

9.2

Pozostałe przychody operacyjne

w tysiącach złotych
Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów
niematerialnych
Dotacje
Odszkodowania
Przedawnienie zobowiązania
Koszty sądowe
Pozostałe
Razem

9.3

Przychody finansowe

w tysiącach złotych
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9.4

Koszty według rodzaju
za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

119.142
45.320
370.460
25.456

112.521
37.965
340.317
24.310

Koszty świadczeń pracowniczych:

56.062

56.503

wynagrodzenia

46.288

46.564

9.774
34.541
19.293.608
19.944.589

9.939
39.691
25.576.445
26.187.752

23

23

Razem
w tym:

19.944.612

26.187.775

Koszt własny sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu

19.305.698
579.664
59.249

25.587.445
551.815
48.515

w tysiącach złotych
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Razem koszty według rodzaju
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego

9.5

Koszty świadczeń pracowniczych

w tysiącach złotych

Koszty bieżących wynagrodzeń
Koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń
pracowniczych
Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych
świadczeń po okresie zatrudnienia
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych
Koszty świadczeń pracowniczych
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego
Razem

za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

45.617

43.763

9.409

9.939

720

1.654

317

1.147

56.062

56.502

-

-

56.062

56.502

29.715
26.347

30.889
25.614

w tym:
Koszt własny sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
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10. Pozostałe koszty operacyjne

w tysiącach złotych

za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

-

400

8.773
6.458
1.321
303
4.879

21.252
4.707
2.630
109
1.823

21.735

30.921

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych
Aktualizacja wartości należności
Kary i odszkodowania
Koszty postępowania spornego
Pozostałe
Razem

11. Koszty finansowe

w tysiącach złotych

Odsetki:
- od kredytów bankowych
- dotyczące faktoringu
- od innych zobowiązań
- dotyczące leasingu
Prowizje bankowe
Razem

za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

41.664

43.500

2.396

4.113

28

-

1.167

2.715

38.073

36.672

495

351

42.159

43.851

za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

12. Podatek dochodowy
12.1

Obciążenia podatkowe

w tysiącach złotych

Podatek bieżący

51.946

60.138

Podatek odroczony

(5.828)

(9.799)

Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku

46.118

50.339

Obciążenie podatkowe ustalone zostało według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
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12.2

Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej oraz uzgodnienie zysku przed
opodatkowaniem do podstawy opodatkowania

w tysiącach złotych

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy według stawki 19%
Efekt podatkowy pozostałych różnic trwałych

za rok zakończony

za rok zakończony

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

246.438

257.230

46.823

-

48.874
-

(486)

717

1

61

- koszty reprezentacji

204

476

- darowizny

274

35

33

27

- niedobory i ubytki ponadnormatywne

- pozostałe koszty (w tym pozostałe w majątku obrotowym )
- koszty nieściągalnych należności

17

-

- inne różnice trwałe

(458)

(333)

- odsetki budżetowe

65

4

8

6

- składki z tyt. ubezp. OC zarządu

-

182

(850)
56

38
44

126

174

8

-

29

3

(218)

749

Podatek dochodowy

46.119

50.339

Efektywna stawka podatkowa

18,7%

19,6%

- zaliczka na zaniechane inwestycje
- kary
- PFRON
- koszty eksploat. Sam. Osob. Wynajm.
- skł. Członk. Przynal. Nieobow.
- VAT nie podelg. Odliczeniu

Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z
lat ubiegłych
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12.3

Odroczony podatek dochodowy

w tysiącach złotych

Sprawozdanie z sytuacji
finansowej

Sprawozdanie z
całkowitych dochodów
za rok zakończony
31 grudnia
31 grudnia
2020
2019

31 grudnia
2020

31 grudnia
2019

2.721

2.538

(183)

(492)

2.199

2.100

(99)

(382)

- rezerwa na świadczenia pracownicze - odpis ZFŚS

270

136

(134)

(79)

- rezerwa z tytułu niewykorzystanych urlopów

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Świadczenia pracownicze:
- rezerwa z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw
emerytalnych

252

302

50

(31)

Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i
księgową wartości niematerialnych

3.831

3.680

(151)

(213)

- prawo wieczystego użytkowania gruntu
- pozostałe WNIP

3.704
127

2.100
110

(1.604)
(17)

1.247
10

Odpisy aktualizujące wartość należności
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów
trwałych

5.914

5.395

(519)

(3)

18.167

18.330

163

(18.330)

126.516

118.651

(7.865)

(118.651)

Odpisy aktualizujące leasing finansowy PUA

5.574

4.038

(1.536)

(4.038)

Pozostałe

8.967

9.366

399

(621)

- inne koszty
- zobowiązanie z tytułu Programu Lojalnościowego
NAVIGATOR

3.161

4.031

870

(621)

5.806

5.335

(471)

-

273

230

(43)

(230)

57

59

2

(17)

679

827

148

(245)

1

24

23

16

172.700

163.138

(9.562)

(142.824)
-

Leasing finansowy

Zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń
Rezerwa na opłatę na środowisko
Zarachowane koszty dotyczące nagrody motywacyjnej
Zobowiązania z tytułu odsetek (w tym od zobowiązań
handlowych, kredytów)
Razem
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i
księgową rzeczowych aktywów trwałych i aktywów
niematerialnych

13.230

13.290

60

(18.648)

125.926

122.239

(3.687)

(114.075)

83

76

(7)

(38)

7

3

(4)

35

8.088

8.088

-

-

- rezerwa z tyt. Leasingu finansowego

117.748

114.072

(3.676)

(114.072)

Razem

139.156

135.529

(3.627)

(132.723)

Obciążenie z tytułu podatku odroczonego wykazane:

(5.935)

(10.101)

- w wyniku

(9.799)

(8.579)

87

8

Pozostałe
- należności z tytułu kar umownych i odszkodowań
- należności z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat
- różnica pomiędzy podatkową a księgową wartością
firmy wg MSSF

- w innych całkowitych dochodach (netto)
Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku
odroczonego
w tym:
- aktywa z tytułu podatku odroczonego

33.544

27.609

172.700

163.138

- zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
(139.156)
(135.529)
Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 2016 - 2055.
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13. Dywidendy
W dniu 26 czerwca 2020 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników LOTOS Paliwa sp. z o.o. podjęło decyzję w sprawie podziału
zysku netto Spółki za rok 2019. Zgodnie z treścią uchwały zysk netto Spółki za rok 2019 w wysokości 206.891.260,96 złotych
w przeznacza się od podziału pomiędzy wspólników Spółki i Spółkę w następującej proporcji:
•

na wypłatę dywidendy dla Grupy LOTOS SA – w kwocie 206.891.260,96 złotych.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału
zysku netto za rok 2020.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku w Spółce wystąpiły ograniczenia do przekazywania funduszy
w postaci dywidend. Ograniczenia wynikały z zapisów umowy kredytowej zawartej w dniu 6 marca 2013 roku pomiędzy LOTOS
Paliwa sp. z o.o. a Bankiem Pekao S.A. i PKO BP S.A. . oraz umowy kredytowej zawartej w dniu 26 stycznia 2015 roku pomiędzy
Lotos Paliwa sp. z o.o., a bankami Pekao S.A i mBank S.A. na finansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na zakup,
budowę i modernizację stacji paliw. Umowa kredytowa ogranicza możliwość wypłaty dywidendy przez Spółkę, a jej wysokość
może być uzależniona od spełnienia określonych warunków, w tym wypracowania odpowiedniej nadwyżki pieniężnej oraz
osiągnięcia określonych poziomów wskaźników finansowych lub wyrażenia przez banki konsorcjalne szczególnej zgody.

14. Rzeczowe aktywa trwałe
w tysiącach złotych

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

Grunty

745.319

739.199

Budynki, budowle

609.199

585.257

Urządzenia techniczne i maszyny

46.982

40.429

Środki transportu, pozostałe

33.956

32.066

Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy i zaliczki

97.763

77.059

1.533.219

1.474.010

Razem

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość aktywowanych kosztów finansowania w rzeczowych aktywach trwałych w toku budowy
wynosiła 1.788 tys. zł (31 grudnia 2019 roku: 1.789 tys. zł).
W poniższej tabeli przedstawiono pozycje, w których ujęto amortyzację rzeczowych aktywów trwałych:
w tysiącach złotych

za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

Koszt własny sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zmiana stanu produktów oraz korekta kosztu własnego

2.277
113.582
1.231
-

1.887
107.067
1.109
-

Razem

117.090

110.063
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14.1

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

w tysiącach złotych
Grunty
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2020
Korekta bilansu otwarcia - zmiana
zasad rachunkowości i korekty błędów

Wartość brutto na początek
okresu po uzgodnieniu danych do
danych porównywalnych

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Budynki,
budowle

Środki
transportu,
pozostałe

Rzeczowe
aktywa trwałe
w toku budowy

Razem

806.440

1.115.236

145.248

165.654

77.059

2.309.637

-

-

-

-

-

-

806.440

1.115.236

145.248

165.654

77.059

2.309.637

Zakup
Z rozliczenia rzeczowych aktywów
trwałych w toku budowy

-

-

-

-

138.076

138.076

10.584

54.862

23.175

20.996

(109.617)

-

Pozostałe zwiększenia

39.832

30.381

712

1.409

-

72.334

Sprzedaż

(5.187)

(3.299)

(6.741)

(959)

(159)

(16.345)

Likwidacja

-

(428)

(5.988)

(9.248)

-

(15.664)

Pozostałe zmniejszenia

-

(1.557)

(1.985)

(4.900)

(7.596)

(16.038)

Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2020

851.669

1.195.195

154.421

172.952

97.763

2.472.000

Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2020

48.142

444.358

99.565

127.057

-

719.122

Amortyzacja

31.987

56.754

14.174

14.175

-

117.090

(1)

315

709

1.195

-

2.218

(540)

(1.646)

(6.410)

(950)

-

(9.546)

Likwidacja

-

(172)

(5.607)

(8.994)

-

(14.773)

Pozostałe zmniejszenia

-

(285)

-

-

-

(285)

Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2020

79.588

499.324

102.431

132.483

-

813.826

Odpisy z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2020

19.099

85.621

5.254

6.531

-

116.505

7.662
1

1.068
(17)

10
(256)

33
(51)

-

8.773
(323)

26.762

86.672

5.008

6.513

-

124.955

745.319

609.199

46.982

33.956

97.763

1.533.219

Pozostałe zwiększenia
Sprzedaż

Utworzenie
Wykorzystanie / Rozwiązanie
Odpisy z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2020
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2020
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w tysiącach złotych

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Budynki,
budowle

Grunty

Środki
transportu,
pozostałe

Rzeczowe
aktywa trwałe
w toku budowy

Razem

Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2019

303.360

945.339

135.226

158.059

51.596

1.593.580

Korekta bilansu otwarcia - zmiana
zasad rachunkowości i korekty błędów

503.083

142.959

-

1.863

-

647.905

Wartość brutto na początek
okresu po uzgodnieniu danych do
danych porównywalnych

806.443

1.088.298

135.226

159.922

51.596

2.241.485

-

-

-

-

95.007

95.007

62

29.075

16.398

17.204

(62.739)

-

-

-

173

464

-

637

Zakup
Z rozliczenia rzeczowych aktywów
trwałych w toku budowy
Pozostałe zwiększenia
Sprzedaż

(65)

(21)

(945)

(392)

(3)

(1.426)

Likwidacja

-

(2.105)

(4.354)

(7.775)

-

(14.234)

Pozostałe zmniejszenia

-

(11)

(1.250)

(3.769)

(6.802)

(11.832)

Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2019

806.440

1.115.236

145.248

165.654

77.059

2.309.637

Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2019

16.874

391.140

94.965

119.586

-

622.565

Amortyzacja

110.064

31.268

54.159

9.533

15.104

-

Pozostałe zwiększenia

-

-

172

454

-

626

Sprzedaż

-

(20)

(939)

(382)

-

(1.341)

Likwidacja

-

(919)

(4.167)

(7.657)

-

(12.743)

Pozostałe zmniejszenia

-

(2)

1

(48)

-

(49)

48.142

444.358

99.565

127.057

-

719.122

751

83.868

5.284

6.570

-

96.473

18.348
-

2.904
(1.151)

(30)

(3)
(36)

-

21.249
(1.217)

19.099

85.621

5.254

6.531

-

116.505

739.199

585.257

40.429

32.066

77.059

1.474.010

Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2019

Odpisy z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2019
Utworzenie
Wykorzystanie / Rozwiązanie
Odpisy z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2019
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2019

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Spółki wynosiła
260.848 tys. zł (31 grudnia 2019: 270.955 tys. zł).
Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w Spółce wyniósł 124.955 tys. zł
(na dzień 31 grudnia 2019 roku: 116.505 tys. zł).
Spółka ustala wartość odzyskiwalną aktywów trwałych w oparciu o ich wartości użytkowe stosując metodę zdyskontowanych
przepływów finansowych dla poszczególnych stacji paliw. Wyliczenie dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych, zostało w
Spółce dokonane na podstawie zatwierdzonych przez Kierownictwo jednostki prognoz przepływów pieniężnych na okres 5
lat, przygotowanych przez Spółkę w oparciu o zatwierdzony Budżet na rok 2020 oraz zaplanowanych wpływów i wypływów
środków pieniężnych w latach następnych w oparciu o zatwierdzoną przez jednostkę nadrzędną długoterminową strategię
rozwoju. Wartość rezydualna dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych została obliczona w oparciu o wzór renty wieczystej.
Spółka zastosowała ekstrapolację dotyczącą przepływów pieniężnych wykraczających poza okres 5 lat przy użyciu przewidywanej
stopy wzrostu w oparciu o analizę biznesową uwzględniającą prognozę dynamiki wzrostu konsumpcji paliw w Polsce.
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Średni ważony koszt kapitału WACC netto według struktury finansowania dla Spółki przyjęto 5.65% (w roku 2019: 7,69%).
Indywidualnie wyliczone dla każdego ośrodka wypracowującego środki pieniężne zdyskontowane przepływy pieniężne zostały
ubruttowione.
Spółka na dzień 31 grudnia 2020 roku dokonała testów na utratę wartości aktywów trwałych alokowanej do poszczególnych
ośrodków generujących przepływy pieniężne. Przeprowadzone testy wykazały konieczności dokonywania odpisów w łącznej
kwocie 687 tys. złotych na aktywa trwale i 8.086 tys. złotych z tytułu utraty prawa do użytkowania aktywów trwałych.
Kluczowe założenia zastosowane do obliczenia wartości użytkowej
Obliczenie wartości użytkowej ośrodków generujących środki pieniężne jest najbardziej wrażliwe na następujące zmienne:
Marża brutto;
Stopy dyskontowe;
Wolumeny;
Udział w rynku w okresie budżetowym; oraz
Stopa wzrostu zastosowana do szacowania przepływów pieniężnych poza okres budżetowy.
Marża brutto – marża brutto bazuje na średnich wartościach marż jednostkowych przypadających na okres budżetowy. W
pierwszym roku okresu budżetowego, marża jednostkowa na paliwie pozostaje na poziomie zbliżonym do osiąganego w 2020
roku z uwzględnieniem mikrorynków dla danych stacji. Poziom marży jednostkowej na paliwie jest tak planowany, by pokryć
koszty operacyjne i ich ewentualny wzrost w roku budżetowym. Poziom marzy jednostkowej w kolejnych latach odzwierciedla
makroekonomiczne wskaźniki inflacyjne przyjęte do modelu. Marża jednostkowa dla sprzedaży pozapaliwowej przypadająca na
okres budżetowy jest wyższa średnio o 5% w porównaniu do roku poprzedzającego okres budżetowy. Zakładany jest stopniowy
powrót do stanu poprzedzającego pandemię COXID-19. W kolejnych latach przewidywany wzrost marży jednostkowej
pozapaliwowej wynika ze zmiany mixu produktowego i zwiększenia w strukturze sprzedaży towarów wysokomarżowych, głównie
gastronomii.
Stopa dyskontowa – stopa procentowa określająca 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 – prognoza wolumenów bazuje na dynamice wzrostu konsumpcji detalicznej paliw oraz na analizie biznesowej
uwzględniającej specyfikę mikrorynków badanych lokalizacji.
Założenia dotyczące udziału w rynku – założenia te są istotne, ponieważ oprócz stosowania danych branżowych dla stopy wzrostu
(jak opisano to poniżej) kierownictwo ocenia, w jaki sposób sytuacja majątkowa i finansowa Spółki może zmienić się w trakcie
okresu budżetowego i przyszłych okresów na tle konkurencji. Kierownictwo spodziewa się, że udział Spółki w rynku sprzedaży
paliw szczególnie na rozwijającym się rynku stacji przyautostradowych będzie w okresie budżetowym i przyszłych okresach
wzrastał. Podstawą tego założenia są dokonane i zaplanowane projekty rozwojowe związane z pozyskaniem odpowiednich
lokalizacji w stopniu znacznie przewyższającym dynamikę działań innych graczy rynkowych.
Szacowana stopa wzrostu po okresie prognozy 0,0%, użyta dla celów wyliczenia wartości rezydualnej w ramach testu na utratę
wartości.
Wrażliwość na zmiany założeń
W przypadku oszacowania wartości użytkowej ośrodków generujących środki pieniężne, kierownictwo jest przekonane, iż żadna
racjonalnie możliwa zmiana jakiegokolwiek kluczowego założenia określonego powyżej nie spowoduje istotnej utraty wartości
aktywów trwałych prezentowanych w Sprawozdaniu Finansowym.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość zobowiązań Spółki z tytułu podpisanych umów dotyczących nakładów na rzeczowe aktywa
trwałe wynosiła 149.415 tysięcy złotych.
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15. Aktywa niematerialne
w tysiącach złotych

Wartość firmy
Licencje, patenty, znaki towarowe
Pozostałe
WNIP w realizacji
Razem

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

42.567
5.547
184

42.567
5.212
8

2.176

1.449

50.474

49.236

W poniżej tabeli przedstawiono pozycje, w których ujęto amortyzację aktywów niematerialnych:
w tysiącach złotych

za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

Koszt własny sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zmiana stanu produktów oraz korekta kosztu własnego

272
1.780
-

110
2.348
-

Razem

2.052

2.458

15.1

Zmiana stanu aktywów niematerialnych

w tysiącach złotych
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2020
Zwiększenia:

Wartość firmy

Pozostałe

WNIP w
realizacji

Razem

7.850
283
-

1.449
727
3.291

93.386
3.291
3.291

283

(2.564)
-

-

-

(7)

-

(7)
-

Zakup
Z rozliczenia aktywów
niematerialnych w realizacji
Pozostałe

-

26.526
2.281
-

-

2.281
-

Zmniejszenia:

-

-

Sprzedaż
Likwidacja

Pozostałe
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2020

-

-

(7)
(7)
-

57.561

28.807

8.126

2.176

96.670

Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2020

-

21.314

7.842

-

29.156

Amortyzacja

-

1.945

107

-

2.052

Pozostałe

-

1
-

-

-

1
-

-

-

(7)
-

-

(7)
-

-

23.260

7.942

-

31.202

14.994
-

-

-

-

14.994
-

14.994

-

-

-

14.994

42.567

5.547

184

2.176

50.474

Sprzedaż
Likwidacja

Pozostałe
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2020
Odpisy z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2020
Utworzenie
Wykorzystanie / Rozwiązanie
Odpisy z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2020
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2020

57.561
-

Licencje,
patenty, znaki
towarowe
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Wartość firmy

Licencje,
patenty, znaki
towarowe

Pozostałe

WNIP w
realizacji

Razem

57.561
-

31.217
1.646

10.772
613

1.366
165

100.916
2.424

Zakup
Z rozliczenia rzeczowych aktywów
trwałych w toku budowy
Pozostałe

-

-

-

1.181

1.181

-

1.015
631

613

(1.015)
(1)

1.243

Zmniejszenia:
Sprzedaż

-

(6.337)
-

(3.535)
-

(82)
(17)

(9.954)
(17)

Likwidacja

w tysiącach złotych
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2019
Zwiększenia:

Pozostałe
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2019

-

(6.337)
-

(3.535)
-

(65)

(9.872)
(65)

57.561

26.526

7.850
-

1.449

93.386
-

Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2019

-

24.529

10.745

-

35.274

Amortyzacja

-

2.437

21

-

2.458

Pozostałe

-

569

613

-

1.182

Sprzedaż
Likwidacja

-

(6.221)
-

(3.535)
(2)

-

(9.756)
(2)

-

21.314

7.842

-

29.156

14.994
-

-

-

-

14.994
-

14.994

-

-

-

14.994

42.567

5.212

8

1.449

49.236

Pozostałe
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2019
Odpisy z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2019
Utworzenie
Wykorzystanie / Rozwiązanie
Odpisy z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2019
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2019

16. Wartość firmy
Wartość firmy powstała w wyniku połączenia jednostek o nieokreślonym okresie użytkowania została przyporządkowana do
następujących ośrodków generujących środki pieniężne, nie będących odrębnymi segmentami operacyjnymi:

w tysiącach złotych

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

LOTOS Mazowsze
LOTOS Partner
ESSO
SLOVNAFT
LOTOS Gaz

8.449
427
31.759
1.932
-

8.449
427
31.759
1.932
-

Razem

42.567

42.567

Spółka ustala wartość odzyskiwalną aktywów trwałych w oparciu o ich wartości użytkowe stosując metodę zdyskontowanych
przepływów finansowych dla poszczególnych stacji paliw. Wyliczenie dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych, zostało w
Spółce dokonane na podstawie zatwierdzonych przez Kierownictwo jednostki prognoz przepływów pieniężnych na okres 5
lat, przygotowanych przez Spółkę w oparciu o zatwierdzony Budżet na rok 2020 oraz zaplanowanych wpływów i wypływów
środków pieniężnych w latach następnych w oparciu o zatwierdzoną przez jednostkę nadrzędną długoterminową strategię
rozwoju. Wartość rezydualna dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych została obliczona w oparciu o wzór renty wieczystej.
Spółka zastosowała ekstrapolację dotyczącą przepływów pieniężnych wykraczających poza okres 5 lat przy użyciu przewidywanej
stopy wzrostu w oparciu o analizę biznesową uwzględniającą prognozę dynamiki wzrostu konsumpcji paliw w Polsce.
Średni ważony koszt kapitału WACC netto według struktury finansowania dla Spółki przyjęto 5,65% (w roku 2019: 7,69%).
Indywidualnie wyliczone dla każdego ośrodka wypracowującego środki pieniężne zdyskontowane przepływy pieniężne zostały
ubruttowione.
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Spółka na dzień 31 grudnia 2020 roku dokonała testów na utratę wartości aktywów trwałych alokowanej do poszczególnych
ośrodków generujących przepływy pieniężne. Przeprowadzone testy wykazały konieczności dokonywania odpisów w łącznej
kwocie 687 tys. złotych na aktywa trwałe i 8.086 ty. Złotych z tytułu utraty wartości prawa do użytkowania aktywów trwałych.
Kluczowe założenia zastosowane do obliczenia wartości użytkowej
Obliczenie wartości użytkowej ośrodków generujących środki pieniężne jest najbardziej wrażliwe na następujące zmienne:
Marża brutto;
Stopy dyskontowe;
Wolumeny;
Udział w rynku w okresie budżetowym; oraz
Stopa wzrostu zastosowana do szacowania przepływów pieniężnych poza okres budżetowy.
Marża brutto – marża brutto bazuje na średnich wartościach marż jednostkowych przypadających na okres budżetowy. W
pierwszym roku okresu budżetowego, marża jednostkowa na paliwie pozostaje na poziomie zbliżonym do osiąganego w 2020
roku z uwzględnieniem mikrorynków dla danych stacji. Poziom marży jednostkowej na paliwie jest tak planowany, by pokryć
koszty operacyjne i ich ewentualny wzrost w roku budżetowym. Poziom marzy jednostkowej w kolejnych latach odzwierciedla
makroekonomiczne wskaźniki inflacyjne przyjęte do modelu. Marża jednostkowa dla sprzedaży pozapaliwowej przypadająca na
okres budżetowy jest wyższa średnio o 5% w porównaniu do roku poprzedzającego okres budżetowy. Zakładany jest stopniowy
powrót do stanu poprzedzającego pandemię COXID-19. W kolejnych latach przewidywany wzrost marży jednostkowej
pozapaliwowej wynika ze zmiany mixu produktowego i zwiększenia w strukturze sprzedaży towarów wysokomarżowych, głównie
gastronomii.
Stopa dyskontowa – stopa procentowa określająca 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 – prognoza wolumenów bazuje na dynamice wzrostu konsumpcji detalicznej paliw oraz na analizie biznesowej
uwzględniającej specyfikę mikrorynków badanych lokalizacji.
Założenia dotyczące udziału w rynku – założenia te są istotne, ponieważ oprócz stosowania danych branżowych dla stopy wzrostu
(jak opisano to poniżej) kierownictwo ocenia, w jaki sposób sytuacja majątkowa i finansowa Spółki może zmienić się w trakcie
okresu budżetowego i przyszłych okresów na tle konkurencji. Kierownictwo spodziewa się, że udział Spółki w rynku sprzedaży
paliw szczególnie na rozwijającym się rynku stacji przyautostradowych będzie w okresie budżetowym i przyszłych okresach
wzrastał. Podstawą tego założenia są dokonane i zaplanowane projekty rozwojowe związane z pozyskaniem odpowiednich
lokalizacji w stopniu znacznie przewyższającym dynamikę działań innych graczy rynkowych.
Szacowana stopa wzrostu po okresie prognozy 0,0%, użyta dla celów wyliczenia wartości rezydualnej w ramach testu na utratę
wartości.
Wrażliwość na zmiany założeń
W przypadku oszacowania wartości użytkowej ośrodków generujących środki pieniężne, kierownictwo jest przekonane, iż żadna
racjonalnie możliwa zmiana jakiegokolwiek kluczowego założenia określonego powyżej nie spowoduje istotnej utraty wartości
aktywów trwałych prezentowanych w Sprawozdaniu Finansowym.
Opis zabezpieczeń ustanowionych na wartościach niematerialnych
Spółka nie ustanowiła zabezpieczeń na wartościach niematerialnych.

17. Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie posiadała aktywów trwałych klasyfikowanych jako
przeznaczone do sprzedaży.

18. Udziały i akcje
Spółka nie posiada udziałów i akcji w jednostkach zależnych.

18.1

Udziały i akcje w jednostkach powiązanych

Spółka nie posiada udziałów i akcji w jednostkach powiązanych.
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19. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe aktywa

w tysiącach złotych

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

Pozostałe aktywa finansowe:

32.317

31.242

Należności z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy
Pozostałe należności
Należności z tytułu kaucji długoterminowych

7.656
24.661

7.117
24.125

Razem

32.317

31.242

961.896

1.357.376

Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług
- w tym od jednostek powiązanych:

1.405

1.656

101.293

28.890

71.654
29.639
12.829
-

6.684
22.206
9.559
-

5.683
5.819
5.094
214

5
6.353
5.959
330

Razem

1.063.189

1.386.266

Razem aktywa finansowe

1.095.506

1.417.508

Pozostałe

33.805

27.940

Rozliczenia międzyokresowe czynne długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

261
33.544

331
27.609

Razem

33.805

27.940

Krótkoterminowe aktywa niefinansowe
Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy
Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych
Ubezpieczenia majątkowe i inne

26.913
447

41.467
896

Pozostałe
Razem

716
28.076

424
42.787

Razem aktywa niefinansowe

61.881

70.727

1.157.387
66.122

1.488.235
59.182

32.317

31.242

- w tym aktywa niefinansowe:
Część krótkoterminowa:

33.805
1.091.265

27.940
1.429.053

- w tym aktywa finansowe:

1.063.189

1.386.266

961.896
101.293

1.357.376
28.890

28.076

42.787

Pozostałe aktywa finansowe:
Cash pool
Pozostałe należności
(w tym od jednostek powiązanych)
- z tyt. kaucji
- z tyt. ubezpieczeń
- z tyt. odszkodowań
- z tyt. sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i pakietów startowych
- z tyt. kart płatniczych
- z tyt. leasingu finansowego i umów dzierżawy
- z innych tytułów

Aktywa niefinansowe
Długoterminowe aktywa niefinansowe

Razem
Część długoterminowa:
- w tym aktywa finansowe:

należności z tytułu dostaw i usług:
pozostałe aktywa krótkoterminowe:
- w tym aktywa niefinansowe:
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Okres spłaty należności z tytułu dostaw i usług związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi zazwyczaj 17 dni.
Spółka posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom. Dzięki temu, zdaniem
kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony odpisem aktualizującym nieściągalne należności
właściwym dla należności handlowych Spółki.
Charakterystyka instrumentów finansowych została zaprezentowana w nocie 29 . Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem
finansowym opisano w nocie 30 .
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2020 oraz na dzień 31 grudnia 2019
roku została przedstawiona w nocie 31,1 .
Analiza wrażliwości aktywów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych na dzień 31 grudnia
2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku została przedstawiona w nocie 30,4 .

19.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności
Na 31 grudnia 2020 roku należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 43.016 (na 31 grudnia 2019: 41.511) zostały uznane za
nieściągalne i w związku z tym objęte odpisem. Zmiany odpisu aktualizującego należności były następujące:
za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

41.511

40.396

Utworzenie

9.461

8.763

należność główna

w tysiącach złotych

Stan na początek okresu

8.013

7.319

odsetki
Wykorzystanie

1.448
(4.809)

1.444
(3.633)

należność główna

(4.800)

(3.628)

sprawy sądowe

(293)

(12)

niedobory i szkody

(4.507)

(3.616)

odsetki
Rozwiązanie
należność główna
odsetki

(9)
(3.147)
(1.554)
(1.593)

(5)
(4.015)
(2.612)
(1.403)

Stan na koniec okresu

43.016

41.511

Utworzenie i rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności prezentowane jest w pozostałej działalności operacyjnej w
zakresie należności głównych oraz w działalności finansowej w zakresie odsetek za nieterminową płatność.
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19.2

Analiza wiekowania należności przeterminowanych nieobjętych odpisem aktualizującym
przedstawia się następująco:

w tysiącach złotych

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

4.314

24.364

Od 1 do 3 miesięcy

478

604

Od 3 do 6 miesięcy

-

-

Od 6 miesięcy do 1 roku

-

-

Powyżej 1 roku

-

-

4.792

24.968

Do 1 miesiąca

Razem

Na dzień 31 grudnia 2020 roku udział należności z tytułu dostaw i usług największego odbiorcy Spółki na koniec okresu
sprawozdawczego stanowi 13,40% salda tych należności ogółem (31 grudnia 2019: 11,71%). W ocenie Spółki, w odniesieniu do
należności z tytułu dostaw i usług, nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego. Maksymalna ekspozycja Spółki na
ryzyko kredytowe na dzień kończący okres sprawozdawczy jest najlepiej reprezentowana przez wartość księgową tych
instrumentów.

20. Zapasy

w tysiącach złotych

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

Wyroby gotowe

-

-

Półprodukty i produkty w toku

-

-

116.044

106.099

2.577

2.508

118.621

108.607

Towary
Materiały
Razem

Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie posiadała zapasów wycenianych w cenie sprzedaży
netto.
Żadna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów lub pożyczek w roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku i w
roku zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

20.1

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dnia 31 grudnia 2019 roku Spółka nie utworzyła odpisu aktualizującego
wartość zapasów.

20.2

Zapasy obowiązkowe

LOTOS Paliwa sp. z o.o. nie ma obowiązku stosowania obowiązujących od dnia 7 kwietnia 2007 roku zasad funkcjonowania
systemu zapasów obowiązkowych, wprowadzonych ustawą 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). Ustawa, o której
mowa wyżej określa zasady tworzenia, utrzymywania oraz finansowania zapasów ropy naftowej i produktów naftowych. Wobec
powyższego na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 Spółka nie posiadała zapasów obowiązkowych.
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21. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
w tysiącach złotych

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

Środki pieniężne w banku w tym:
środki pieniężne w banku bez VAT
środki pieniężne w banku VAT
Środki pieniężne w kasie
Inne środki pieniężne

140.842
111.670
29.172
10
-

463.802
444.088
19.714
5
-

Razem

140.852

463.807

Nadwyżki na rachunkach bankowych są lokowane zgodnie z podpisanymi umowami o otwieranie depozytów automatycznych.
Środki są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od wynegocjowanej w umowie stawki
oraz od wysokości rynkowej WIBID ON.
Spółka LOTOS Paliwa sp. z o.o. zawiera lokaty krótkoterminowe overnight, które obejmują od jednego dnia do trzech dni
i są oprocentowane według wynegocjowanych stóp procentowych.
Wartość godziwa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 140.852 tysięcy złotych
(31 grudnia 2019 roku: 463.807 tysięcy złotych).
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości
180.000 tysięcy złotych (31 grudnia 2019 roku: 180.000 tysięcy złotych), w odniesieniu do których wszystkie warunki
zawieszające zostały spełnione.
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku
wyniosły 0 złotych.

22. Informacja o strukturze środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składało się z
następujących pozycji:
w tysiącach złotych

za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne w banku
Środki pieniężne w kasie
Kredyty w rachunku bieżącym

140.852
140.842
10
-

463.807
463.802
5
-

Razem

140.852

463.807

43

LOTOS Paliwa sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Dodatkowe informacje i objaśnienia

22.1

Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami niektórych pozycji sprawozdania z
sytuacji finansowej oraz zmianami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów
pieniężnych.

Pozostałe aktywa

za rok zakończony

za rok zakończony

w tysiącach złotych

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

6.273
-

(14.317)
(9.886)

5.678
-

27
-

-

-

-

-

11.951

(24.176)

za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

Zmiana stanu zapasów wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
Pozostałe

(10.015)
-

11.736
-

Zmiana stanu zapasów wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

(10.015)

11.736

za rok zakończony

za rok zakończony

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań i rezerw wykazana w sprawozdaniu z
sytuacji finansowej
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu cash pool odsetki naliczone
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe (zyski/straty aktuarialne, świadczenia pracownicze)

28.913
(26.660)
14.830
(19.174)
878

37.922
(26.666)
(5.076)
21
1.414

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań i rezerw wykazana w sprawozdaniu z
przepływów pieniężnych

(1.213)

7.615

za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazana w
sprawozdaniu z sytuacji finansowej
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym

(322.955)
-

212.436
-

Zmiana stanu środków pieniężnych netto wykazana w sprawozdaniu z
przepływów pieniężnych

(322.955)

212.436

Zmiana stanu pozostałych aktywów długoterminowych i krótkoterminowych
wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
Zmiana stanu pozostałych aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego
Zmiana stanu należności inwestycyjnych
Zmiana stanu należności inwestycyjnych dyskonto
Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych naliczone odsetki
cash pool
Zmiana stanu innych należności krótkoterminowych
Zmiana stanu należności z tyt. CIT
Pozostałe
Zmiana stanu pozostałych aktywów wykazana w sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych

Zapasy
w tysiącach złotych

Pozostałe zobowiązania i rezerwy
w tysiącach złotych

Środki pieniężne
w tysiącach złotych
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22.2

Przyczyny występowania różnic pomiędzy pozycjami ujawnionymi w Dodatkowych
informacjach i objaśnieniach a pozycjami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów
pieniężnych
za rok
zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

Amortyzacja wykazana w zmianie rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów
niematerialnych
Amortyzacja rzeczowe aktywa trwałe
Amortyzacja wartości niematerialne
w tym: Amortyzacja leasing finansowy

119.142
67.519
2.052
49.571

112.521
62.538
2.458
47.525

Amortyzacja wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

119.142

112.521

za rok
zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

Zakup rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych wykazany w
zmianie rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych
Zapłacone zaliczki na poczet środków trwałych

141.367
(14.830)
-

96.187
5.076
-

Zakup rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych wykazany w
sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

126.537

101.263

za rok
zakończony

za rok zakończony

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

(9.908)

(18)

Amortyzacja
w tysiącach złotych

Zakup rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
w tysiącach złotych

(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej
w tysiącach złotych

(Zyski)/Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych i koszty likwidacji aktywów
trwałych

7.441

418

Odpisy aktualizujące

8.773

21.249

Aktywa trwałe przekazane do użytkowania Partnerom
Aktywa trwałe bez efektu gospodarczego, ujawnienia inwentaryzacyjne i
darowizna

6.959

4.911

913

1.099

Reklasyfikacja aktywów trwałych do aktywów obrotowych

6.681

5.767

20.859

33.426

(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej

45

LOTOS Paliwa sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Dodatkowe informacje i objaśnienia

23. Kapitał podstawowy
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał podstawowy składał się z 114.706 udziałów o
wartości nominalnej 1.000 zł za każdy udział, mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym. Każdy udział jest równoważny
pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu i posiada prawo do dywidendy.

Ilość udziałów
114.706
114.706

Grupa LOTOS S.A.
Razem

Wartość nominalna akcji (w zł)
114.706.000
114.706.000

24. Zyski zatrzymane
Na zyski zatrzymane składają się kapitały tworzone i wykorzystywane według zasad określonych przepisami prawa i
postanowieniami Umowy Spółki oraz wyniki bieżącego okresu sprawozdawczego. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zyski
zatrzymane wyniosły 890.671 tys. zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku w Spółce wystąpiły ograniczenia do przekazywania funduszy
w postaci dywidend, szerzej opisane w nocie 25 .

25. Kredyty i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

w tysiącach złotych

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

Kredyty bankowe
Część długoterminowa
Część krótkoterminowa
Pożyczki
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

84.202
57.500
26.702
662.376

110.862
84.167
26.695
620.987

Razem

746.578

731.849

Część długoterminowa
Część krótkoterminowa

680.191
66.387

609.684
122.165

Analiza wrażliwości zobowiązań z tytułu kredytów na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych na dzień
31 grudnia 2020 oraz na dzień 31 grudnia 2019 została przedstawiona w nocie 30,4 .
Kredyty bankowe w podziale na waluty według terminu płatności na dzień 31 grudnia 2020 roku
Kredyty zaciągnięte w
w tysiącach złotych

Razem

PLN

2020

26.702

26.702

2021

26.667

26.667

2022

18.333

18.333

2023

10.000

10.000

2024

2.500

2.500

-

-

84.202

84.202

po 2024
Razem
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Kredyty bankowe w podziale na waluty według terminu płatności na dzień 31 grudnia 2019 roku
Kredyty zaciągnięte w
w tysiącach złotych

Razem

PLN

2019

26.695

26.695

2020

26.667

26.667

2021

26.667

26.667

2022

18.333

18.333

2023

10.000

10.000

2.500

2.500

110.862

110.862

po 2023
Razem
Zabezpieczenie spłaty powyższych kredytów stanowią:
-

pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi,
zastaw rejestrowy na ruchomościach istniejących i przyszłych,
hipoteka,
cesja z umów ubezpieczenia zapasów,
cesja z umów ubezpieczenia dotyczących stacji,
cesja umów dzierżawy (McDonald’s),
oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Oprocentowanie kredytów jest oparte o WIBOR 3M.
Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów mieszczą się w przedziale 1,17 pp. – 1,77 pp.
Umowa kredytowa ogranicza możliwość wypłaty dywidendy przez Spółkę, a jej wysokość może być uzależniona od spełnienia
określonych warunków, w tym wypracowania odpowiedniej nadwyżki pieniężnej oraz osiągnięcia określonych poziomów
wskaźników finansowych.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku efektywna stopa procentowa kredytów kształtuje się na średnim poziomie około 1,70 % (31 grudnia
2019: 3,18 %).
Podział kredytów według instytucji udzielających finansowania
w tysiącach złotych

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

Konsorcjum banków (1)*
Konsorcjum banków (2)**

(25.000)
(32.500)

(41.667)
(42.500)

Razem część długoterminowa

(57.500)

(84.167)

Konsorcjum banków (1)*
Konsorcjum banków (2)**

(16.698)
(10.004)

(16.685)
(10.010)

Razem część krótkoterminowa

(26.702)

(26.695)

Razem

(84.202)

(110.862)

Część długoterminowa

Część krótkoterminowa

*Konsorcjum banków (1): Pekao S.A., PKO BP S.A.
**Konsorcjum banków (2): Pekao S.A., mBank S.A.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku kredyty inwestycyjne, udzielone przez Konsorcja banków (1) i (2) wykorzystane były w kwocie
nominalnej 84.202 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku była to kwota 110.862 tys. zł.
Kredyt na finansowanie kapitału obrotowego został udzielony LOTOS Paliwa sp. z o.o. przez PKO BP S.A., w formie kredytów w
rachunkach bieżących i jest wykorzystywany przez Spółkę w miarę zapotrzebowania Spółki na kapitał obrotowy.
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26. Pochodne instrumenty finansowe
Spółka nie korzysta z pochodnych instrumentów finansowych.

27. Świadczenia pracownicze
31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

8.085
3.523

7.539
3.087

11.608

10.626

496
109

674
149

9.752
2.439

10.553
2.411

Razem

12.797

13.787

Razem zobowiązania
Część długoterminowa
Część krótkoterminowa

24.405
11.608
12.796

24.413
10.626
13.787

w tysiącach złotych
Długoterminowe zobowiązania
Nagrody jubileuszowe
Świadczenia po okresie zatrudnienia
Razem
Krótkoterminowe zobowiązania
Nagrody jubileuszowe
Świadczenia po okresie zatrudnienia
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pozostałych
świadczeń pracowniczych w okresie zatrudnienia
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

27.1

Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. 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 Spółka na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalną firmę aktuarialną lub na podstawie
własnych szacunków ujmuje zobowiązanie z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia na poziomie
wartości bieżących. Kwotę tego zobowiązania oraz uzgodnienie przedstawiające zmiany stanu w ciągu okresu sprawozdawczego
przedstawiono poniżej:
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Rezerwa na nagrody jubileuszowe oraz świadczenia po okresie zatrudnienia
Nagrody jubileuszowe

Świadczenia po okresie
zatrudnienia

Razem

1 stycznia 2020
Koszty bieżącego zatrudnienia
Koszty odsetek
Koszty przeszłego zatrudnienia
Nabycie/(Zbycie)
Rozliczenie programu
Wypłacone świadczenia
(Zyski)/Straty aktuarialne

8.212
787
158
(685)
109

3.237
332
63
(58)
58

11.449
1.119
221
(743)
167

31 grudnia 2020

8.581

3.632

12.213

1 stycznia 2019
Koszty bieżącego zatrudnienia
Koszty odsetek
Koszty przeszłego zatrudnienia
Nabycie/(Zbycie)
Rozliczenie programu
Wypłacone świadczenia
(Zyski)/Straty aktuarialne

7.131
651
196
(626)
860

2.446
241
69
(46)
526

9.577
892
265
(672)
1.386

31 grudnia 2019

8.212

3.236

11.448

w tysiącach złotych

27.2

Łączna kwota kosztów ujętych w wyniku finansowym z tytułu przyszłych wypłat świadczeń
pracowniczych

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

1.119

893

221

265

-

-

(743)

(672)

(Zyski)/Straty aktuarialne

168

1.386

Razem

765

1.872

(603)

(458)

162

1.414

w tysiącach złotych
Koszty bieżącego zatrudnienia
Koszty odsetek
Koszty przeszłego zatrudnienia
Rozliczenie programu świadczenia wypłacone

Pozycje ujęte w innych całkowitych dochodach:
(Zyski)/Straty aktuarialne
Razem

27.3

Założenia aktuarialne

Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:
31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

Stopa dyskontowa (%)

1,4%

2,0%

Przewidywana długookresowa stopa wzrostu przeciętnych wynagrodzeń
(%) do 2021 roku

3,5%

0,0%

Przewidywana długookresowa stopa wzrostu przeciętnych wynagrodzeń
(%) powyżej 2021 roku

2,5%

3,7%
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Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto stopę dyskontową w wysokości 1,4 %, tj. na poziomie
rentowności najbezpieczniejszych długoterminowych papierów wartościowych notowanych na polskim rynku
kapitałowym, według stanu na dzień wyceny (31 grudnia 2019: 2,0 %).
Przyjęto długookresową roczną stopę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej
oraz kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto na poziomie nominalnym 3,5% dla roku 2021
i 2,5 % dla okresów późniejszych (31 grudnia 2019: długookresowa roczna stopa wzrostu wynagrodzeń na poziomie
3,7 %).
Prawdopodobieństwo odejść pracowników określone zostały na podstawie analizy danych za lata ubiegłe
(uwzględniając m.in. wiek, płeć, staż) oraz w oparciu o informacje dotyczące rynku pracy w Polsce. Przyjęto
prawdopodobieństwa rezygnacji pracowników z zatrudnienia wg poniższej tabeli:
wiek pracownika

do 30 lat

31 – 40 lat

41 – 50 lat

lat 51 – 60 lat

61+ lat

prawdopodobieństwo
rezygnacji

7,3%

7,3%

3,8%

0.4%

0,00%

Jako wiek emerytalny przyjęto wiek 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn oraz jako wcześniejszy wiek emerytalny
odpowiednio dla kobiet i mężczyzn 55 i 60 lat. Założono również, że pracownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny
według stanu na dzień bilansowy, przejdą na emeryturę w ciągu najbliższego roku.
Prawdopodobieństwo zgonu x q dla osoby w wieku x przyjęte zostało na podstawie Polskich Tablic Trwania Życia 2016
opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Spółce odpowiada

średniej dla Polski pod względem umieralności.
27.4

Przewidywane kwoty przepływów pieniężnych świadczeń pracowniczych w latach
następnych

(w tysiącach złotych)

Wartość przewidywanych przepływów pieniężnych z tytułu przyszłych
świadczeń pracowniczych

31 grudnia 2021

632

31 grudnia 2022

789

31 grudnia 2023

734

31 grudnia 2024

1.002

31 grudnia 2025

914

31 grudnia 2026 i powyżej

27.5

27.102

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Wartość kosztów świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji w 2020 roku
wynosiła łącznie 351 tys. zł (2019: 277 tys. zł).
w tysiącach złotych
Koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy i odszkodowań z
tytułu zakazu konkurencji

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

351

277
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28. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rezerwy
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31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

Pozostałe zobowiązania finansowe:
Zobowiązania z tytułu dopłat do kapitału
Pozostałe zobowiązania

450
450

676
676

Razem długoterminowe zobowiązania finansowe

450

676

840.181
726.404
331.482
284.014
2.439
31.914
488

1.516.100
1.411.439
225.852
194.907
2.411
17.078
513

12.627

10.943

16
-

32
-

12.611

10.911

-

-

Razem krótkoterminowe zobowiązania finansowe

1.171.663

1.741.952

Razem zobowiązania finansowe

1.172.113

1.742.628

Świadczenia pracownicze

11.608

Razem długoterminowe zobowiązania niefinansowe

11.608

10.626
10.626

Pozostałe rezerwy

605

823

- Rezerwa na świadczenia pracownicze

605

823

7.821
94
2.433
13
4.334
947

27.908
132
2.717
310
23.507
1.242

w tysiącach złotych
Zobowiązania finansowe
Długoterminowe zobowiązania finansowe

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- w tym wobec jednostek powiązanych

Pozostałe zobowiązania finansowe:
Zobowiązania z tytułu cash pool
Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania inwestycyjne
Zobowiązania wobec ubezpieczycieli
Pozostałe zobowiązania
Rozrachunki od prac-pozostałe
Rozliczenie nadwyżek
Zobowiązania ZFŚS
Zobowiazania od osób fizycznych
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania-pomyłki bankowe
Pozostostałe zobowiązania- jednostki powiązane
- w tym program lojalnościowy NAVIGATOR

Zobowiązania niefinansowe
Długoterminowe zobowiązania niefinansowe

Zobowiązania niefinansowe
Krótkoterminowe zobowiązania niefinansowe

- Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego

Zobowiązania budżetowe
Zobowiązania budżetowe wg. deklaracji
Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych
Zobowiązanie podatek u źródła
Zobowiązania - VAT
Zobowiązania - CIT
Zobowiązania - PIT
Dotacje
Pozostałe zobowiązania niefinansowe:
- fundusze specjalne

1.100

403

51.087
-

54.645
-
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- rozliczenia międzyokresowe kosztów
RMB - rezerwa na opł. za korzystanie ze środowiska
RMB - rezerwa na niewykorzystane urlopy
RMB - pozostałe
RMB - premie
RMB - Kwartalna Nagroda Motywacyjna

19.912
303
1.326
9.202
6.521
502

22.562
310
1.591
9.219
8.456
463

2.058
617
386
231

2.523
598
367
231

- program lojalnościowy NAVIGATOR

30.558

31.485

Razem krótkoterminowe zobowiązania niefinansowe

60.613

83.779

Razem zobowiązania niefinansowe

72.221

94.405

Razem

1.244.334

1.837.033

Część długoterminowa
Część krótkoterminowa:

12.058
1.232.276
840.181
284.014
103.142
4.334
605

11.302
1.825.731
1.516.100
194.907
90.394
23.507
823

RMB - koszty remontów, reklamy
- pozostałe przychody przyszłych okresów
RMP
RMP - faktury zaliczkowe odbiorcy
Inne przychody przyszłych okresów

- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- w tym zobowiązania z tytułu cash pool
- w tym pozostałe zobowiązania i rezerwy
- w tym zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
- w tym świadczenia pracownicze

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach w przedziale 14-30 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 organom podatkowym w okresach
miesięcznych. Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane w okresie 14 dni od daty wystawienia noty odsetkowej
przez kontrahenta.
Analiza wymagalności zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2020 oraz na dzień 31 grudnia 2019 została przedstawiona
w nocie 30,4 .

28.1

Dotacje

Do 31 grudnia 2020 roku Spółce udzielono dotacji przez Agencję Wykonawczą do Spraw Innowacyjności i Sieci (INEA) w ramach
instrumentu „Łącząc Europę” Sektor Transportu na „Projekt LEM – pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci
bazowej TEN-T”. Działanie Spółki obejmuje szereg badań wraz z pilotażowym wdrożeniem infrastruktury do ładowania pojazdów
elektrycznych wzdłuż korytarz sieci bazowej: Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk w Polsce, obejmujących również
kraje bałtyckie – Litwę i Łotwę. Wysokość otrzymanej dotacji wynosi 1.436.611,23 PLN. W 2019 roku Spółka otrzymała 276.543,43
PLN dotacji. W 2020 roku Spółka otrzymała dotację w wysokości 758.514.88 PLN.
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29. Instrumenty finansowe
29.1

Wartość bilansowa

31 grudnia 2020

w tysiącach złotych

Aktywa/Zobowiązania
finansowe wyceniane
w wartości godziwej
przez wynik przeznaczone do
obrotu

Kategorie instrumentów finansowych
Zobowiązania
finansowe
Aktywa
Aktywa
wyceniane w
finansowe
finansowe
wartości
wyceniane w
dostępne
godziwej przez
zamortyzowanym
do
wynik
koszcie
sprzedaży
przeznaczone
do obrotu

Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym
koszcie

__Razem__

Klasy instrumentów
finansowych
Aktywa finansowe
Należności z tytułu
dostaw i usług
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
- środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
- pozostałe aktywa
finansowe
Pozostałe aktywa
finansowe
Zobowiązania
finansowe

-

1.102.748

-

-

-

1.102.748

-

961.896

-

-

-

961.896

-

140.852

-

-

-

140.852

-

140.852

-

-

-

140.852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.590.709)

(1.590.709)

Kredyty
- część
długoterminowa
- część
krótkoterminowa
Zobowiązania z tytułu
leasingu finansowego
- część
długoterminowa
- część
krótkoterminowa
Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług
Pozostałe
zobowiązania
finansowe
- część
długoterminowa
- część
krótkoterminowa

-

-

-

-

(84.202)

(84.202)

-

-

-

-

(57.500)

(57.500)

-

-

-

-

(26.702)

(26.702)

-

-

-

-

(662.376)

(662.376)

-

-

-

-

(622.691)

(622.691)

-

-

-

-

(39.685)

(39.685)

-

-

-

-

(840.181)

(840.181)

-

-

-

-

(3.950)

(3.950)

-

-

-

-

(3.950)

(3.950)

-

-

-

-

-

-

Razem

-

1.102.748

-

-

(1.590.709)

(487.961)
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31 grudnia 2019

w tysiącach złotych

Aktywa/Zobowiązania
finansowe wyceniane
w wartości godziwej
przez wynik przeznaczone do
obrotu

Kategorie instrumentów finansowych
Zobowiązania
finansowe
Aktywa
Aktywa
wyceniane w
finansowe
finansowe
wartości
wyceniane w
dostępne
godziwej przez
zamortyzowanym
do
wynik
koszcie
sprzedaży
przeznaczone
do obrotu

Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym
koszcie

__Razem__

Klasy instrumentów
finansowych
Aktywa finansowe
Należności z tytułu
dostaw i usług
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
- środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
- pozostałe aktywa
finansowe
Pozostałe aktywa
finansowe
Zobowiązania
finansowe

-

1.881.315

-

-

-

1.881.315

-

1.357.376

-

-

-

1.357.376

-

463.807

-

-

-

463.807

-

463.807

-

-

-

463.807

-

-

-

-

-

-

-

60.132

-

-

-

60.132

-

-

-

-

(2.252.114)

(2.252.114)

Kredyty
- część
długoterminowa
- część
krótkoterminowa
Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług
Pozostałe
zobowiązania
finansowe
- część
długoterminowa
- część
krótkoterminowa

-

-

-

-

(110.862)

(110.862)

-

-

-

-

(84.167)

(84.167)

-

-

-

-

(26.695)

(26.695)

-

-

-

-

(1.516.100)

(1.516.100)

-

-

-

-

(4.165)

(4.165)

-

-

-

-

(4.165)

(4.165)

-

-

-

-

-

-

Razem

-

1.881.315

-

-

(2.252.114)

(370.799)

Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych
nie odbiega istotnie od ich wartości księgowej.
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29.2

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
w podziale na kategorie instrumentów finansowych
Kategorie instrumentów finansowych
Aktywa/
Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
wartości
godziwej przez
wynik przeznaczone
do obrotu

Aktywa
finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym
koszcie

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży

Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym
koszcie

Należności z tytułu dostaw i usług:

-

1.751

-

-

1.751

Przychody z tytułu odsetek ujęte w przychodach
finansowych

-

1.751

-

-

1.751

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty:

-

113

-

-

113

Przychody z tytułu odsetek ujęte w przychodach
finansowych

-

113

-

-

113

- Odsetki- środki na rach. bankowych- zreal.

-

113

-

-

113

- Odsetki- środki na rach. bankowych- nalicz.

-

-

-

-

-

- Odsetki- środki na rach.bank.- nalicz.rok ubiegły

-

-

-

-

-

Pozostałe aktywa finansowe:

-

(12.480)

-

-

(12.480)

Przychody z tytułu odsetek ujęte w przychodach
finansowych

-

1.901

-

-

1.901

- Odsetki - udzielone pożyczki, leasing

-

117

-

-

117

- Odsetki - lokaty terminowe

-

1.587

-

-

1.587

- Odsetki - cash pool, zreal.

-

171

-

-

171

- Odsetki - cash pool, nalicz.

-

26

-

-

26

-

164

-

-

164

-

(14.545)

-

-

(14.545)

Pochodne instrumenty finansowe
(aktywa/zobowiązania finansowe):

-

-

-

-

-

Kredyty

-

-

-

(40.469)

(40.469)

Koszty z tytułu odsetek ujęte w kosztach finansowych

-

-

-

(40.469)

(40.469)

- odsetki od kredytów

-

-

-

(2.396)

(2.396)

- odsetki o od leasingu finansowego

-

-

-

(38.073)

(38.073)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

-

-

-

(611)

(611)

Koszty z tytułu odsetek ujęte w kosztach finansowych

-

-

-

(611)

(611)

Pozostałe zobowiązania finansowe:

-

-

-

(555)

(555)

Koszty z tytułu odsetek ujęte w kosztach finansowych

-

-

-

(555)

(555)

- Odsetki - cash pool, zreal.
- Odsetki - cash pool, nalicz.

-

-

-

(671)
116

(671)
116

Razem

-

(10.616)

-

(41.635)

(52.251)

za rok zakończony
31 grudnia 2020

w tysiącach złotych

Razem

Klasy instrumentów finansowych

Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w
przychodach finansowych
Odwrócenie/(Utworzenie) odpisów aktualizujących
ujęte w pozostałych przychodach/(kosztach)
operacyjnych
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Kategorie instrumentów finansowych
Aktywa/
Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
wartości
godziwej przez
wynik przeznaczone
do obrotu

Aktywa
finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym
koszcie

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży

Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym
koszcie

Należności z tytułu dostaw i usług:

-

1.500

-

-

1.500

Przychody z tytułu odsetek ujęte w przychodach
finansowych

-

1.500

-

-

1.500

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty:

-

978

-

-

978

Przychody z tytułu odsetek ujęte w przychodach
finansowych

-

978

-

-

978

- Odsetki- środki na rach. bankowych- zreal.

-

978

-

-

978

- Odsetki- środki na rach. bankowych- nalicz.

-

-

-

-

-

- Odsetki- środki na rach.bank.- nalicz.rok ubiegły

-

-

-

-

-

Pozostałe aktywa finansowe:

-

(19.018)

-

-

(19.018)

Przychody z tytułu odsetek ujęte w przychodach
finansowych

-

6.570

-

-

6.570

- Odsetki - udzielone pożyczki, leasing

-

49

-

-

49

- Odsetki - lokaty terminowe

-

3.591

-

-

3.591

- Odsetki - cash pool, zreal.

-

3.124

-

-

3.124

- Odsetki - cash pool, nalicz.

-

(194)

-

-

(194)

-

371

-

-

371

-

(25.959)

-

-

(25.959)

Pochodne instrumenty finansowe
(aktywa/zobowiązania finansowe):

-

-

-

-

-

Kredyty

-

-

-

(4.113)

(4.113)

Koszty z tytułu odsetek ujęte w kosztach finansowych

-

-

-

(4.113)

(4.113)

- odsetki od kredytów

-

-

-

(4.113)

(4.113)

- odsetki o od leasingu finansowego

-

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

-

-

-

(288)

(288)

Koszty z tytułu odsetek ujęte w kosztach finansowych

-

-

-

(288)

(288)

Pozostałe zobowiązania finansowe:

-

-

-

(2.427)

(2.427)

Koszty z tytułu odsetek ujęte w kosztach finansowych

-

-

-

(2.427)

(2.427)

- Odsetki - cash pool, zreal.

-

-

-

(2.471)

(2.471)

- Odsetki - cash pool, nalicz.

-

-

-

44

44

Razem

-

(16.540)

-

(6.828)

(23.368)

za rok zakończony
31 grudnia 2019

w tysiącach złotych

Razem

Klasy instrumentów finansowych

Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w
kosztach finansowych
Odwrócenie/(Utworzenie) odpisów aktualizujących
ujęte w pozostałych przychodach/(kosztach)
operacyjnych

30. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Spółka narażona jest na ryzyko finansowe obejmujące przede wszystkim:
ryzyko płynności,
ryzyko cenowe,
ryzyko stopy procentowej,
ryzyko kredytowe związane z transakcjami finansowymi oraz handlowymi.
Biorąc pod uwagę dotychczasowy zakres działalności, Spółka nie była narażona na istotne ryzyko rynkowe wynikające z
ryzyka zmiany stóp procentowych i kursów wymiany walut, dlatego nie wykorzystywała w celu jego minimalizacji instrumentów
pochodnych oraz innych instrumentów finansowych. Spółka nie posiada, ani nie emituje pochodnych instrumentów finansowych
przeznaczonych do obrotu.
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Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą kredyty bankowe, środki pieniężne i lokaty
krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki.
Spółka posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają
bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.
Dział Zabezpieczeń Handlowych i Windykacji funkcjonujący w Spółce jest odpowiedzialny za nadzór oraz koordynację procesu
zarządzania ryzykiem finansowym.
Podstawowymi celami realizowanymi poprzez zarządzanie ryzykiem finansowym są:
stabilizacja przepływów pieniężnych,
zapewnienie krótkoterminowej płynności finansowej,
wsparcie działań w zakresie organizacji finansowania działalności inwestycyjnej.
W związku z realizacją wymienionych wyżej celów Spółka wdrożyła odpowiednie narzędzia i opracowała szereg dokumentów,
zatwierdzonych na odpowiednich szczeblach decyzyjnych, które określają konieczne ramy dla efektywnego i bezpiecznego
funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem finansowym, w tym przede wszystkim:
metodologię wyznaczania ekspozycji w poszczególnych kategoriach ryzyk,
sposób oceny zarządzania ryzykiem finansowym,
limity w zarządzaniu ryzykiem,
sposób raportowania,
limity kredytowe dla partnerów transakcji finansowych,
rozdział odpowiedzialności w zakresie wykonywania transakcji, analizy i kontroli ryzyka oraz dokumentacji i rozliczania
transakcji pomiędzy różne komórki organizacyjne.
Spółka monitoruje w sposób ciągły wszystkie ryzyka rynkowe będące przedmiotem zarządzania. Nie jest dopuszczone otwieranie
pozycji w ramach ryzyk, które nie wynikają z podstawowej działalności Spółki. Spółka nie używa płynnych instrumentów
pochodnych oraz nie wycenia pozycji bazowej i instrumentów pochodnych.
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
Spółka nie zawiera transakcji z udziałem instrumentów pochodnych, kontraktów na zamianę stóp procentowych (swapy
procentowe) oraz walutowe kontraktów terminowych typu forward w celu zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem
walutowym powstającym w toku działalności Spółki oraz wynikających z używanych przez nią źródeł finansowania.
Zasadą stosowaną przez Spółkę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu instrumentami
finansowymi.
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko związane z płynnością oraz ryzyko
kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie
omówione poniżej.

30.1

Ryzyko cen towarów

Ceny zakupu towarów paliwowych uzależnione są od notowań produktów naftowych, dlatego Spółka dąży do stworzenia
mechanizmów pozwalających przenieść ryzyko cen zakupu na ceny sprzedaży. Służą temu umowy sprzedaży oparte na
analogicznej formule wyznaczania ceny jak formuła dla ceny zakupowej, bądź możliwości zmiany cennika w krótkim czasie.
Spółka praktycznie nie stosuje stałych długookresowych cen.
Spółka nie rozpoznaje ryzyka związanego z posiadaniem istotnego dostawcy, którym jest jednostka dominująca Spółki.

30.2

Ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)

Spółka nie posiada przyznanych limitów praw do emisji dwutlenku węgla (CO2) w związku z czym Spółka nie rozpoznaje ryzyka
cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2).

30.3

Ryzyko walutowe

Spółka nie jest narażona na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania
przez jednostkę operacyjną sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta wyceny. Zawierane przez Spółkę transakcje
sprzedaży wyrażone są w walucie sprawozdawczej jednostki operacyjnej dokonującej sprzedaży oraz około 100 % kosztów
wyrażonych jest w tejże walucie sprawozdawczej.
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30.4

Ryzyko stopy procentowej

Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych zobowiązań
finansowych.
Spółka korzysta ze zobowiązań o oprocentowaniu zmiennym. Spółka nie zawiera kontraktów na zamianę stóp procentowych (swapy
procentowe), w ramach których zgadza się na wymianę, w określonych odstępach czasu, różnicy między kwotą odsetek naliczonych
według stałego i zmiennego oprocentowania od uzgodnionej kwoty głównej. Wobec tego Spółka nie posiada transakcji, które mają
na celu zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2020 roku 100% zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań
posiadało zmienne oprocentowanie.
Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto na racjonalnie możliwe zmiany stóp procentowych przy
założeniu niezmienności innych czynników (w związku z zobowiązaniami o zmiennej stopie procentowej – tj.: odsetki od kredytów
2.396 tysięcy złotych w 2020 roku i 4.113 tysięcy złotych w 2019 roku minus odsetki od lokat bankowych 1.700 tysięcy złotych w
2020 roku i 4.569 tysięcy złotych w 2019 roku. Nie przedstawiono wpływu na kapitał własny ani całkowite dochody ogółem Spółki.

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

wpływ stóp procentowych na wynik brutto z tytułu zwiększenia o 0,2 %

1

(1)

wpływ stóp procentowych na wynik brutto z tytułu zmniejszenia o 0,2 %

1

(1)

w tysiącach złotych

30.4.1

Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku na ryzyko zmiany stopy procentowej Spółki
przy założeniu zmiany stopy procentowej o 0,2% (in plus oraz in minus) przedstawia się następująco:

31 grudnia 2020
Nota

Wartość
bilansowa

Zmiana
procentowa
+0,2%

w tysiącach złotych
Aktywa finansowe

-0,2%

244.823

490

(490)

140.852
103.971

282
208

(282)
(208)

32.317
71.654

65
143

(65)
(143)

746.578

1.493

(1.493)

84.202

168

(168)

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

662.376

1.325

(1.325)

Razem

991.401

1.983

(1.983)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa finansowe:

21
19

Udzielone pożyczki i należności długoterminowe
Cash pool

Zobowiązania finansowe
Kredyty

25
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31 grudnia 2019
Nota

Wartość
bilansowa

+0,2%

w tysiącach złotych
Aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Korekty z MSSR
Pozostałe aktywa finansowe:

1.003
928
928
76

(1.003)
(928)
(928)
(76)

31.242
6.684

62
13

(62)
(13)

731.849

1.464

(731.849)

110.862

222

(110.862)

620.987

1.242

(620.987)

1.233.582

2.467

(732.852)

19

Zobowiązania finansowe
25

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Razem

30.5

-0,2%

501.733
463.807
463.807
37.926

21

Udzielone pożyczki i należności długoterminowe
Cash pool

Kredyty

Zmiana
procentowa

Ryzyko płynności

Proces zarządzania ryzykiem płynności w Spółce polega na monitorowaniu prognozowanych przepływów pieniężnych, a
następnie dopasowywaniu zapadalności aktywów i pasywów, analizie kapitału obrotowego oraz utrzymywaniu dostępu do
różnych źródeł finansowania.
W 2014 roku Spółka wdrożyła cash-pooling rzeczywisty i została cash-pool leaderem dla większości krajowych podmiotów
powiązanych. Struktura zawierająca podmioty objęte usługą cash-poolingu jest również na bieżąco zarządzana przez Grupę
LOTOS S.A. pod kątem optymalizacji płynności i salda odsetek.
Płynność w Spółce w horyzoncie budżetowym monitorowana jest na bieżąco w ramach zarządzania ryzykiem finansowym. W
obszarze ryzyka finansowego Spółka stosuje następujące zasady w zakresie płynności:
-

ograniczenie możliwości wcześniejszego rozwiązania transakcji finansowych,
limity kredytowe dla partnerów transakcji finansowych.

Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych
źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego, umowa faktoringu,
umowa cash-poolingu oraz umowy dzierżawy z opcją zakupu.
Poniżej zaprezentowano informacje o kontraktowych terminach zapadalności zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31
grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku.
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31 grudnia 2020

nota

w tysiącach złotych
Kredyty bankowe (poza kredytami w
rachunku bieżącym)
Kredyty w rachunku bieżącym
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dopłat do kapitału

25

28
28
28

Razem

31 grudnia 2019

nota

w tysiącach złotych
Kredyty bankowe (poza kredytami w
rachunku bieżącym)

25

Kredyty w rachunku bieżącym
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dopłat do kapitału
Razem

28
28
28

Kontraktowe
przepływy
pieniężne

Wartość
bilansowa

Do 6 miesięcy

6 - 12 miesięcy

1 - 2 lata

Powyżej 5 lat

2 - 5 lat

(84.202)
(840.181)
(362.485)
-

(91.900)
(840.181)
(362.485)
-

(15.027)
(840.181)
(362.485)
-

(14.792)
-

(28.985)
-

(33.096)
-

-

(1.286.868)

(1.294.566)

(1.217.693)

(14.792)

(28.985)

(33.096)

-

Kontraktowe
przepływy
pieniężne

Wartość
bilansowa

Do 6 miesięcy

6 - 12 miesięcy

1 - 2 lata

Powyżej 5 lat

2 - 5 lat

(110.861)

(126.143)

(15.022)

(14.804)

(30.296)

(62.475)

(3.546)

-

-

-

-

-

-

-

(1.516.100)
(258.014)
-

(1.516.100)
(258.014)
-

(1.516.100)
(258.014)
-

-

-

-

-

(1.884.975)

(1.900.257)

(1.789.136)

(14.804)

(30.296)

(62.475)

(3.546)
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31. Ryzyko płynności analiza wymagalności finansowych instrumentów pochodnych
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie posiada pochodnych instrumentów
finansowych.

31.1

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.
Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy pragną
korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu
stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.
Ryzyko kredytowe wynikające z warunków płatności określonych w umowach handlowych, Spółka zabezpiecza przez
ustanowienie hipotek kaucyjnych na stacjach paliw będących odbiorcą paliw, a także na innych nieruchomościach, gwarancją
bankową, gwarancją ubezpieczeniową, umową przelewu wierzytelności lub lokaty terminowej, zastawem na udziałach i akcjach,
zastawem rejestrowym, zabezpieczeniem wekslowym lub poręczeniem.
Narażenie na ryzyko kredytowe jest zindywidualizowane, a jego poziom zależy od złożonych przez kontrahenta zabezpieczeń,
które wyznaczają górny limit wartości sprzedawanych odbiorcy towarów. Zasady przyjmowania zabezpieczeń finansowych są
zróżnicowane ze względu na segment odbiorców: stacje patronackie, odbiorcy hurtowi paliw, pozostali odbiorcy paliw i oleju
opałowego.
W zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym partnerów transakcji handlowych Spółka poddaje wszystkich klientów, którzy
wnioskują o przyznanie kredytów kupieckich procedurom weryfikacji ich wiarygodności finansowej i w zależności od jej oceny
przyznawane są odpowiednie limity.
W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży oraz niektóre instrumenty pochodne, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty
przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów.
W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych na dzień kończący okres sprawozdawczy wynosiła:

w tysiącach złotych

Nota

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

-

-

961.896
140.852
101.293

1.357.376
463.807
28.890

pozostałe należności

56.552

63.673

cash pool

71.654

6.684

(26.913)

(41.467)

1.204.041

1.850.073

Udziały i akcje
Pochodne instrumenty finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa finansowe:

należności budżetowe

Razem

19
21
19

W ocenie Zarządu, ryzyko zagrożonych aktywów finansowych jest odzwierciedlone poprzez dokonanie odpisów aktualizujących
ich wartość. Informacje na temat wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych zostały
przedstawione w nocie 19 .
Analiza wiekowania należności przeterminowanych w przypadku, w którym nie nastąpiła utrata wartości na dzień 31 grudnia
2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku została przedstawiona w nocie 19,2 .

32. Zarządzanie kapitałem
Celem polityki finansowej Spółki jest zapewnienie długoterminowej płynności, utrzymanie dobrego ratingu kredytowego
i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Spółki i zwiększały wartość dla jej wspólnika.
Realizacja powyższego celu, dokonuje się poprzez dążenie do osiągnięcia pożądanej struktury finansowania. Spółka monitoruje
strukturę finansowania stosując wskaźnik relacji długu do kapitału własnego, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do
kapitału własnego.
Do zadłużenia netto Spółka wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków
pieniężnych. Kapitał obejmuje kapitał własny należny wspólnikom jednostki dominującej pomniejszony o kapitały rezerwowe
z tytułu niezrealizowanych zysków netto.
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w tysiącach złotych

Nota

za rok zakończony

za rok zakończony

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

Kredyty

25

(84.202)

(110.862)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

21

140.852

463.807

56.650

352.945

(1.004.743)

(1.011.775)

(0,06)

(0,35)

Zadłużenie netto
Kapitał własny razem
Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego

33. Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2)
Spółka nie posiada przyznanych limitów praw do emisji dwutlenku węgla (CO 2).

34. Zobowiązania i aktywa warunkowe

34.1

Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach

Rozliczenia podatkowe
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą
być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia
do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności.
Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów
państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i
konfliktów.
Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła
zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone
o dodatkowe zobowiązania podatkowe.

34.2

Pozostałe zobowiązania warunkowe

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji należytego wykonania umów oraz
gwarancji przetargowych w wysokości 30.537 tysięcy złotych.
Zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji należytego wykonania umów oraz gwarancji przetargowych wynoszą na dzień 31
grudnia 2019 roku 41.696 tysięcy złotych.
31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

30.537

41.696

-

-

30.537

41.696

w tysiącach złotych
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze
jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych
Inne zobowiązania warunkowe

Razem zobowiązania warunkowe
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35. Informacje o podmiotach powiązanych
35.1

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

za rok zakończony

za rok zakończony

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

Sprzedaż do jednostek powiązanych

13.081

16.878

Przychody ze sprzedaży

13.080

16.863

w tysiącach złotych

Jednostki powiązane

Pozostałe przychody operacyjne

1

15

Zakupy od jednostek powiązanych

18.638.735

24.860.865

Zakupy

18.638.731

24.860.871

4

(6)

Pozostałe koszty operacyjne
Dopłaty do kapitału

-

-

Przychody z tytułu pozostałych odsetek
- zysk ze zbycia aktywów finansowych

197
-

2.931
-

Koszty z tytułu pozostałych odsetek

577

2.394

- odsetki

577

2.394

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

1.405

1.656

w tysiącach złotych

Jednostki powiązane
Należności od jednostek powiązanych, w tym:
z tytułu dostaw i usług

1.405

1.656

1.010.427

1.606.355

z tytułu dostaw i usług

726.404

1.411.439

cash pool

284.014

194.907

9

9

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w tym:

inne
Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach rynkowych.

35.2

Podmiot sprawujący kontrolę nad Spółką

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa LOTOS S.A. jest właścicielem 100% udziałów LOTOS Paliwa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa LOTOS S.A. była właścicielem 100% udziałów w LOTOS Paliwa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W roku finansowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku wystąpiły transakcje pomiędzy Spółką, a Grupą LOTOS S.A. i
wyniosły: sprzedaż towarów i usług 1.231, zakup towarów 18.619.742 (w roku finansowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku
wartość tych transakcji wyniosła: sprzedaż towarów i usług 1.846.651, zakup towarów 24.842.060).
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za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

Sprzedaż do jednostek powiązanych
Przychody ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Zakupy od jednostek powiązanych

1.232
1.231
1
18.619.746

1.846.666
1.846.651
15
24.842.060

Zakupy

w tysiącach złotych
Jednostka dominująca GRUPA LOTOS S.A.

18.619.742

24.842.060

Pozostałe koszty operacyjne

4

-

Dopłaty do kapitału
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów
niematerialnych
Zakupy rzeczowych aktywów trwałych i aktywów
niematerialnych

-

-

-

-

-

(6)

21

(33)

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

112
725.071

124
1.410.446

Koszty z tytułu pozostałych odsetek
w tysiącach złotych
Jednostka dominująca GRUPA LOTOS S.A.
Należności od jednostek powiązanych
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

35.3

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach o
podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających
i nadzorujących

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki:

w tysiącach złotych

za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

4.142
1.511
-

2.084
-

396

373

4.538

2.457

Zarząd
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym:
wypłacona nagroda roczna
Nagrody jubileuszowe
Świadczenia pracownicze w formie akcji
Rada Nadzorcza
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia)
Razem wynagrodzenie wypłacone

W roku 2020 oraz 2019 Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład
organów zarządzających i nadzorujących.
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35.4

Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej

Wynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej:
za rok zakończony
31 grudnia 2020

za rok zakończony
31 grudnia 2019

10.764

10.052

102

97

10.764

10.052

31 grudnia 2020

31 grudnia 2019

291

2.694

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej

-

-

Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze

-

-

291

2.694

w tysiącach złotych
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym:
- wypłacona nagroda roczna
Razem wynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej
(za wyjątkiem członków Zarządu Spółki)
Pozostałe świadczenia pracownicze:

w tysiącach złotych
Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe
i pozostałe świadczenia

Razem

W roku 2020 oraz 2019 Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze członkom głównej kadry kierowniczej.

35.5

Inne transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkami,
rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami

W roku 2020 oraz 2019 Spółka nie zawierała żadnych znaczących transakcji z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej (1), nie
udzielała wymienionym osobom żadnych pożyczek, zaliczek, gwarancji, ani nie zawierała żadnych innych umów, czy transakcji o
charakterze nierynkowym, bądź o istotnym wpływie na niniejsze sprawozdanie finansowe. W roku 2020 oraz 2019 na podstawie
złożonych oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, LOTOS Paliwa sp. z o.o. 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.
(1)

Z uwzględnieniem zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej.

36. Istotne zdarzenia następujące po dniu kończącym okres sprawozdawczy
Nie wystąpiły istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które nie zostały odzwierciedlone w
sprawozdaniu finansowym za dany okres.
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37. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 11 maja 2021 roku.
Podpisy członków Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych LOTOS Paliwa sp. z o.o.
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