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1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ I ZACHODZĄCE W NIEJ ZMIANY
Spółka działa pod nazwą – LOTOS Paliwa, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Do dnia 8 kwietnia 2001 roku Spółka zarejestrowana była w Sądzie Rejonowym w Gdańsku – Wydział XII
Rejestrowy pod sygn. akt RHB 10989.
W dniu 9 kwietnia 2001 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydziału Gospodarczego
Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 6 kwietnia 2001 roku, przerejestrowana została do REJESTRU
PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem KRS 0000006312. Obecnie ze względu na zmiany organizacyjne w
strukturze sądownictwa właściwym dla Spółki sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Siedzibą Spółki jest Gdańsk.
Wartość kapitału zakładowego Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 114.706.000,00 zł i dzieliła się na
114.706 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy. Całość udziałów posiada Grupa LOTOS S.A., która jest jedynym
wspólnikiem Spółki.
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności rozwojowej, inwestycyjnej,
handlowej, gastronomicznej i innej usługowej w obrocie krajowym i zagranicznym tak na rachunek własny, jak i
na zlecenie i w komisie.
Przedmiotem przeważającej działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – zwaną dalej „PKD”,
w roku 2018 była:
-

sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD.47.30.Z).

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – zwaną dalej „PKD”, w
roku 2018 była:
-

sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD.46.71.Z);
produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD.10.89.Z)
wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD.19.20.Z);
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD.43.11.Z);
przygotowanie terenu pod budowę (PKD.43.12.Z);
wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich (PKD.43.13.Z);
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD.41.20.Z);
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD.42.21.Z);
roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD.42.22.Z);
roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD.42.99.Z);
pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD.43.99.Z);
wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD.43.91.Z);
roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD.42.11.Z);
roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD.42.91.Z);
wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD.43.21.Z);
wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD.43.22.Z);
działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD.80.20.Z);
wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD.43.29.Z);
tynkowanie (PKD.43.31.Z);
zakładanie stolarki budowlanej (PKD.43.32.Z);
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD.43.33.Z);
malowanie i szklenie (PKD.43.34.Z);
wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD.43.39.Z);
sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD.45.11.Z);
sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD.45.19.Z);
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-

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD.45.20.Z);
sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD.45.31.Z);
sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD.45.32.Z);
sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i
akcesoriów do nich (PKD.45.40.Z);
działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD.46.12.Z);
sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD.46.39.Z);
sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD.46.49.Z);
sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD.46.76.Z);
sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD.46.77.Z);
sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD.46.65.Z);
sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD.46.66.Z);
sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD.46.90.Z);
sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych (PKD.47.11.Z);
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.19.Z);
sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.21.Z);
sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.22.Z);
sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.23.Z);
sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.24.Z);
sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD.47.25.Z);
sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.26.Z);
sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.29.Z);
sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.73.Z);
sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD.47.74.Z);
sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD.47.75.Z);
sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.51.Z);
sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.71.Z);
sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.72.Z);
sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.53.Z);
sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.59.Z);
sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.43.Z);
sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD.47.54.Z);
sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD.47.63.Z);
sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD.47.52.Z);
sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.61.Z);
sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.62.Z);
sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD.47.41.Z);
sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.42.Z);
sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.78.Z);
sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.77.Z);
sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.64.Z);
sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.65.Z);
sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.76.Z);
sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.79.Z);
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD.47.99.Z);
hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD.55.10.Z);
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD.55.20.Z);
pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD.55.30.Z);
pozostałe zakwaterowanie (PKD.55.90.Z);
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-

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD.56.10.A);
ruchome placówki gastronomiczne (PKD.56.10.B);
przygotowywanie i podawanie napojów (PKD.56.30.Z);
pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD.56.29.Z);
przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD.56.21.Z);
pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD.49.39.Z);
transport drogowy towarów (PKD.49.41.Z);
przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD.52.24.C);
magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD.52.10.A);
magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD.52.10.B);
działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD.52.21.Z);
działalność pozostałych agencji transportowych (PKD.52.29.C);
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD.74.90.Z);
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
(PKD.66.19.Z);
realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD.41.10.Z);
kupno i sprzedaż nieruchomości na własnych rachunek (PKD.68.10.Z);
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD.68.20.Z);
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD.68.31.Z);
zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD.68.32.Z);
wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD.77.11.Z);
wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD.77.12.Z);
wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD.77.39.Z);
wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD.77.33.Z);
działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD.62.02.Z);
działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD.58.29.Z);
działalność związana z oprogramowaniem (PKD.62.01.Z);
pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD.62.09.Z);
przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD.63.11.Z);
działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD.62.03.Z);
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z);
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD.72.19.Z);
badanie rynku i opinii publicznej (PKD.73.20.Z);
działalność holdingów finansowych (PKD.64.20.Z);
działalność firm centralnych (head Offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD.70.10.Z);
działalność w zakresie architektury (PKD.71.11.Z);
działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD.71.12.Z);
pozostałe badania i analizy techniczne (PKD.71.20.B);
działalność agencji reklamowych (PKD.73.11.Z);
pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD.73.12.A);
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD.73.12.B);
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD.73.12.C;
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD.73.12.D);
działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD.78.10.Z);
pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD.78.30.Z);
działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD.92.00.Z);
pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD.96.09.Z);
działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD.82.20.Z);
pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD.53.20.Z).

W 2018 roku Spółka zajmowała się głównie:
1) sprzedażą produktów naftowych nabywanych od Grupy LOTOS S.A. :
- hurtową,
- na stacjach własnych,
- poprzez sieć stacji franczyzowych,
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2) sprzedażą innych towarów przez sklepy stacji paliw,
3) rozwojem sieci stacji własnych,
4) budową stacji paliw, przeprowadzaniem bieżących remontów i modernizacji,
5) rozwojem sieci stacji partnerskich,
6) świadczeniem usług gastronomicznych.
Organami Spółki są:
 Zgromadzenie Wspólników,
 Rada Nadzorcza,
 Zarząd.
Działalność Zarządu w roku obrotowym 2018 prowadzona była na podstawie:
-

Kodeksu Spółek Handlowych,

-

Aktu Zawiązania Spółki z dnia 28 grudnia 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami, którego tekst jednolity
po wprowadzeniu zmian, Zarząd uchwalił w dniu 10 września 2014 roku – w okresie od 1 stycznia do 28
lutego 2018 roku,

-

Aktu Zawiązania Spółki z dnia 27 listopada 2017 roku wraz z późniejszymi zmianami – w okresie od 1
marca do 31 grudnia 2018 roku,

-

Regulaminu Zarządu z dnia 1 sierpnia 2012 roku zatwierdzonego i wprowadzonego Uchwałą Rady
Nadzorczej Nr 13/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku - w okresie od 1 stycznia do 20 marca 2018 roku,

-

Regulaminu Zarządu z dnia 13 marca 2018 roku zatwierdzonego i wprowadzonego Uchwałą Rady
Nadzorczej Nr 7/2018 z dnia 21 marca 2018 roku - w okresie od 21 marca do 31 grudnia 2018 roku.

W 2018 roku do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, zgodnie z postanowieniami aktu
założycielskiego upoważniony był Zarząd Spółki.
W 2018 roku uprawnienia do reprezentowania Spółki przez prokurentów kształtowały się następująco:
-

w okresie od 1 stycznia do 19 lutego 2018 roku uprawnionych do reprezentacji było 4 prokurentów
łącznych (Rafał Piasta, Iwona Lipska, Sławomir Morysiak, Stanisław Bołdak) oraz 6 prokurentów
swoiście łącznych (Krzysztof Zwierzycki, Dariusz Świątek, Robert Kapica, Piotr Stawski, Zbigniew
Baryłka, Jacek Puchniarz);

-

w dniu 20 lutego 2018 roku udzielono prokury łącznej Panu Mariuszowi Obszyńskiemu - w rezultacie
w okresie od 20 lutego do 6 sierpnia 2018 roku uprawnionych do reprezentacji było 5 prokurentów
łącznych (Rafał Piasta, Iwona Lipska, Sławomir Morysiak, Stanisław Bołdak, Mariusz Obszyński)
oraz 6 prokurentów swoiście łącznych (Krzysztof Zwierzycki, Dariusz Świątek, Robert Kapica, Piotr
Stawski, Zbigniew Baryłka, Jacek Puchniarz);

-

w dniu 7 sierpnia 2018 roku udzielono prokury łącznej Panu Krzysztofowi Czujkowskiemu - w rezultacie
w okresie od 7 sierpnia do 13 września 2018 roku uprawnionych do reprezentacji było 6 prokurentów
łącznych (Rafał Piasta, Iwona Lipska, Sławomir Morysiak, Stanisław Bołdak, Mariusz Obszyński,
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Krzysztof Czujkowski) oraz 6 prokurentów swoiście łącznych (Krzysztof Zwierzycki, Dariusz Świątek,
Robert Kapica, Piotr Stawski, Zbigniew Baryłka, Jacek Puchniarz);
-

w dniu 14 września 2018 roku prokurentowi Panu Mariuszowi Obszyńskiemu odwołano prokurę łączną w rezultacie w okresie od 15 do 26 września 2018 roku uprawnionych do reprezentacji było 5
prokurentów łącznych (Rafał Piasta, Iwona Lipska, Sławomir Morysiak, Stanisław Bołdak,
Krzysztof Czujkowski) oraz 6 prokurentów swoiście łącznych (Krzysztof Zwierzycki, Dariusz Świątek,
Robert Kapica, Piotr Stawski, Zbigniew Baryłka, Jacek Puchniarz);

-

w dniu 27 września 2018 roku udzielono prokury łącznej Pani Natalii Proksza - w rezultacie w okresie od
27 września do 31 grudnia 2018 roku uprawnionych do reprezentacji było 6 prokurentów łącznych

(Rafał Piasta, Iwona Lipska, Sławomir Morysiak, Stanisław Bołdak, Krzysztof Czujkowski,
Natalia Proksza) oraz 6 prokurentów swoiście łącznych (Krzysztof Zwierzycki, Dariusz Świątek, Robert
Kapica, Piotr Stawski, Zbigniew Baryłka, Jacek Puchniarz).
Na dzień 31 grudnia 2018 roku uprawnionych do reprezentowania Spółki było 6 prokurentów łącznych oraz 6
prokurentów swoiście łącznych.
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2. ZMIANY W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU JEDNOSTKĄ GOSPODARCZĄ
W roku 2018 nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu Spółki. W skład Zarządu Spółki wchodzili:
-

Wojciech Weiss, Prezes Zarządu,

-

Paweł Wachnik, Wiceprezes Zarządu,

-

Adam Pawłowicz, Wiceprezes Zarządu.

W dniu 7 czerwca 2018 roku dokonano następujących zmian w Strukturze Organizacyjnej oraz Regulaminie
Organizacyjnym Spółki polegających na:
1.

połączeniu obszarów dotychczasowego Biura Zarządu i Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w nowe
Biuro Zarządu i Zasobów Ludzkich (NS);

2.

wykreśleniu Regionów Operacyjnych z Biura Sieci Stacji DOFO (DK);

3.

wprowadzeniu drobnych zmian o charakterze porządkowym:


Dział Sklepów i Usług (DS) – dodanie współpracy z franczyzodawcą Subway,



Dział Obsługi Sieci Stacji CODO (OA) – usunięcie prowadzenia rozliczeń ASD, dodanie administrowania
i współpracy z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji
i dezynsekcji na stacjach CODO,



Biuro Systemów Zarządzania i Organizacji (NZ) – dodanie do opisu Biura zapewnienia zgodności
Compliance i ogólnej koordynacji działań w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych w
obszarze paliw alternatywnych.

W dniu 18 października 2018 roku dokonano następujących zmian w Strukturze Organizacyjnej oraz Regulaminie
Organizacyjnym Spółki polegających na:
1.

przeglądzie, aktualizacji i doprecyzowaniu opisów obszarów działania poszczególnych komórek
organizacyjnych w związku z wyróżnieniem funkcjonujących w Spółce stałych zespołów;

2.

wyodrębnieniu Działu Administracji z zakresu Pionu Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych
i włączeniu Działu (wraz z podległymi obszarami) w strukturę nowoutworzonego Biura Zarządzania
Majątkiem, umiejscowionego w strukturze podległej bezpośrednio Prezesowi Zarządu;

3.

likwidacji oddzielnego Zespołu ds. Zarządzania Nieruchomościami (dotychczas funkcjonującego
w strukturze Działu Administracji) i włączenie tego obszaru bezpośrednio pod Dyrektora Biura Zarządzania
Majątkiem;

4.

zmianie (w ramach porządkowania struktury organizacyjnej):


Działu Klientów Flotowych na Biuro Klientów Flotowych,



Działu Sklepów i Usług na Biuro Sklepów i Usług.
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3. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ
3.1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA ORAZ
SPRZEDAŻY
Sprzedaż paliw LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w roku 2018 przedstawiała się następująco:
Sprzedaż rok 2018
Ilość
(w
tonach)
1. Benzyny
2. Olej napędowy

wartość
udział %

(w tys.
złotych)

Ilość
udział %

(w
tonach)

wartość
udział %

udział %

14%

3 764 231

16%

729 020

4 107 444

79%

18 688 933

80%

3 648 039

239 940

5%

702 252

3%

279 377

6%

721 100

88 704

2%

288 995

1%

84 810

2%

254 895

1%

5 173 276

100%

23 444 411

100%

4 741 246

100% 19 240 154

100%

4. Gaz płynny LPG

15%

(w tys.
złotych)

737 188

3. Olej opałowy
RAZEM

Sprzedaż rok 2017

3 455 850

18%

77% 14 808 309

77%
4%

Spółka w roku 2018 roku nabywała towary paliwowe u następujących dostawców:
[tony]
Grupa LOTOS
S.A.

Pozostałe

SUMA

Benzyny
Olej napędowy

740 273
4 114 052

0
0

740 273
4 114 052

Olej opałowy lekki
Gaz płynny LPG
SUMA

240 264
45 607
5 140 196

0
42 213
56 906

240 264
87 820
5 182 409

3.2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI (KREDYTY I GOTÓWKA)
A. Kredyty obrotowe
Spółka posiadała dwie umowy w zakresie kredytów obrotowych:


Umowa nr 03 1020 1026 0000 1102 0311 5110 Limitu Kredytowego Wielocelowego jako kontynuacja
Umowy Kredytowej nr 202-127/LW/I/15/2005 z 4 listopada 2005 roku z bankiem PKO Bank Polski S.A.
Kwota kredytu gotówkowego - 80.000.000 zł.
Okres obowiązywania umowy od 28 lutego 2018 roku do 28 lutego 2021 roku..
Charakter kredytu – kredyt odnawialny w rachunku bieżącym – finansowanie bieżącej
działalności.
Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 0 zł.



Umowa Kredytowa nr 2014/265/DDF z 31 lipca 2014 roku z bankiem PEKAO S.A.
Kwota kredytu - 100.000.000 zł.
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Okres obowiązywania umowy od 1 sierpnia 2014 roku – 31 lipca 2015 roku, przedłużony
aneksem do 31 lipca 2019 roku.
Charakter kredytu – kredyt odnawialny w rachunku bieżącym – finansowanie bieżącej
działalności.
Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 0 zł.
B. Kredyty inwestycyjne
1. PKO BP S.A. - kredyt inwestycyjny wg Umowy nr 48 1020 1811 0000 0396 0025 7436 z 24 listopada
2009 roku na kwotę 20.000.000,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2018 roku – 5.052.083,31 zł.
Spłacono 4 raty kapitałowe po 1.010.416,67 zł i 1 ratę kapitałową po 1.010.416,63 zł.
Zaciągnięcie w okresie – 0,00 zł; spłaty w okresie – 5.052.083,31 zł; stan zadłużenia na
dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00 zł.
2. PEKAO S.A. - kredyt inwestycyjny wg Umowy nr 2009/722/DDF z 31 grudnia 2009 r. na kwotę
20.000.000,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2018 roku – 5.052.083,31 zł.
Spłacono 4 raty kapitałowe po 1.010.416,67 zł i 1 ratę kapitałową po 1.010.416,63 zł.
Zaciągnięcie w okresie – 0,00 zł; spłaty w okresie – 5.052.083,31 zł; stan zadłużenia na
dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00 zł.
3. Konsorcjum Banków PKO BP S.A. i PEKAO S.A. - kredyt inwestycyjny wg Umowy z 6 marca
2013 roku na kwotę 150.000.000,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2018 roku – 91.666.662,00 zł.
Spłacono 4 raty kapitałowe po 4.166.667,- zł.
Zaciągnięcie w okresie – 0,00 zł; spłaty w okresie – 16.666.668,- zł; stan zadłużenia na
dzień 31 grudnia 2018 roku – 74.999.994,00 zł.
4. Konsorcjum Banków PEKAO S.A. i mBank S.A. - kredyt inwestycyjny wg Umowy z 26 stycznia
2015 roku na kwotę 100.000.000,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2018 roku – 72.500.000,00 zł.
Spłacono 4 raty kapitałowe po 2.500.000,- zł.
Zaciągnięcie w okresie – 0 zł; spłaty w okresie – 10.000.000,- zł; stan zadłużenia na dzień
31 grudnia 2018 roku – 62.500.000,00 zł.
W roku 2018 nie zostały udzielone pożyczki, poręczenia oraz gwarancje pracownikom i spółkom powiązanym.
Zarządzanie zasobami finansowymi odbywało się na zasadach optymalizacji kosztów i przychodów finansowych.
Wolne środki pieniężne lokowane były na lokatach typu overnight.
W 2018 roku, w celu zwiększenia efektywności krótkoterminowego zarządzania środkami pieniężnymi, Spółka
uczestniczyła w strukturze Cash Poolingu rzeczywistego, w którym pełni funkcję Pool Lidera, na podstawie
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umowy z dnia 1 sierpnia 2014 roku. Cash Pooling, jako alternatywa finansowania zewnętrznego, pozwala na
zwiększenie przychodów odsetkowych oraz ograniczenie kosztów odsetkowych zaciąganych limitów.

3.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANS
Zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LOTOS Paliwa Sp. z o.o., od 1 stycznia
2009 roku sprawozdania finansowe sporządzane są wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej. Poniższa tabela przedstawia w wersji analitycznej rachunek zysków i strat LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
za lata 2017 – 2018.
[tys. zł]
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

01.01.2018 31.12.2018

01.01.2017 31.12.2017

zmiana

dynamika

23 988 240

19 704 000

4 284 240

36 044

36 420

-376

99%

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

23 952 196

19 667 580

4 284 616

122%

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

23 162 609

18 970 956

4 191 653

122%

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług

122%

10 382

9 829

553

106%

23 152 227

18 961 127

4 191 100

122%

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)

825 631

733 044

92 587

113%

IV. Koszty sprzedaży

521 356

487 557

33 799

107%

42 784

40 156

2 628

107%

261 491

205 331

56 160

127%

1 857

17 683

-15 826

11%

40 858

34 604

6 254

118%

222 490

188 410

34 080

118%

X. Przychody finansowe

8 806

7 532

1 274

117%

XI. Koszty finansowe

8 475

9 141

-666

93%

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)

222 821

186 801

36 020

119%

XIII. Zysk (strata) brutto (XII)

222 821

186 801

36 020

119%

42 286

37 556

4 730

113%

180 535

149 245

31 290

121%

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym:

V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)

XIV. Podatek dochodowy
XV. Zysk (strata) netto (XIII-XIV)
XVI. Inne całkowite dochody (netto)
XVII. Całkowite dochody ogółem (XV-XVI)

34

162

-128

21%

180 569

149 407

31 162

121%

Wnioski:
Przychody Spółki w roku 2018 zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2017 o 22% tj. o 4 mld zł i wyniosły
24,0 miliarda zł.
Wypracowana masa marży wyniosła 826 mln zł i wzrosła w relacji do roku wcześniejszego o 93 mln zł
(wzrost o 13%).
Wynik na sprzedaży wyniósł 261 mln zł i zwiększył się w relacji do roku 2017 o 56 mln zł (wzrost o 27%).
Wynik na działalności gospodarczej Spółki został obciążony między innymi:
kosztami odpisu z tytułu utraty wartości trzydziestu stacji paliw w wysokości 33,3 mln zł.
Wynik netto wyniósł 180,6 mln zł, co oznacza wzrost w relacji do roku 2017 o 31,2 mln zł.
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A K T Y W A
A. AKTYWA TRWAŁE
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE

31.12.2018

31.12.2017

na dzień

na dzień

969 123

zmiana

1 006 409

dynamika

-37 286

96%

50 648

48 602

2 046

104%

874 542

918 670

-44 128

95%

III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

25 657

29 554

-3 897

87%

IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

0

0

0

-

V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE

18 276

9 583

8 693

191%

1 745 506

1 799 897

-54 391

97%

120 342

93 867

26 475

128%

II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

1 267 013

1 362 451

-95 438

93%

III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

356 958

342 498

14 460

104%

1193

1 081

112

110%

0

0

0

-

2 714 629

2 806 306

-91 677

97%

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

B. AKTYWA OBROTOWE
I. ZAPASY

IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE
C. AKTYWA DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY
S U M A B I L A N S O W A (A + B + C)

P A S Y W A

31.12.2018

31.12.2017

na dzień

na dzień

zmiana

dynamika

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

985 790

833 141

152 649

118%

I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY

114 706

114 706

0

100%

II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY
III. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE)
REZERWOWE
IV. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH

690 353

569 028

121 325

121%

196

162

34

121%

0

0

0

-

V. ZYSK (STRATA) NETTO
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
l. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

180 535

149 245

31 290

121%

1 728 839

1 973 165

-244 326

88%

9 577

9 104

473

105%

II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
III. ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

111 799

259 787

-147 988

43%

1 584 750

1 687 930

-103 180

94%

22 713

16 344

6 369

139%

S U M A B I L A N S O W A (A + B)

2 714 629

2 806 306

-91 677

97%

Wnioski:
Suma bilansowa spadła o 92 mln zł tj. o 3% i osiągnęła wartość 2 715 mln zł.
Największe zmiany można zaobserwować w należnościach krótkoterminowych (spadek o 95 mln zł),
w zobowiązaniach krótkoterminowych (spadek o 103 mln zł) oraz w zobowiązaniach długoterminowych
(spadek o 148 mln zł). Spadek wielkości należności krótkoterminowych, pomimo wzrostu sprzedaży, jest
efektem skrócenia terminów wpłat od kontrahentów. Spadek stanu zobowiązań krótkoterminowych na dzień
31 grudnia 2018 roku wynika z przypadających terminów płatności za zakupione paliwa z GLSA. Natomiast
średni poziom zobowiązań krótkoterminowych w roku 2018 (1 876 mln zł) jest wyższy niż średni poziom tych
zobowiązań w 2017 roku (1 599 mln zł), co jest efektem wzrostu wartości obrotów handlowych w roku 2018.
Spadek wielkości zobowiązań długoterminowych wynika z dokonania w roku 2018 zwrotu GLSA dopłat do
kapitału (121 mln zł).
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W latach 2017 – 2018 wskaźniki zyskowności w Spółce ukształtowały się na poziomie:
1. Wskaźniki rentowności

2018

2017

Zysk ze sprzedaży w badanym okresie * 100

1.1

Wskaźnik rentowności sprzedaży [%] ROS [%]

1.2

Zysk z działalności operacyjnej [tys. zł] EBIT

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w
badanym okresie
Zysk z działalności operacyjnej w badanym okresie

1,09%

1,04%

222 490

188 410

0,93%

0,96%

1,21%

1,33%

0,75%

0,76%

18,31%

17,91%

6,65%

5,32%

1,10

1,07

1,02

1,01

19,12

22,16

21,39

24,73

1,63

1,75

14,68%

11,42%

-0,22

-0,20

-0,29

-0,25

0,14

0,21

-0,75

-0,64

-404,60

178,61

86 326 989

72 533 879

800 324

692 684

Zysk z działalności operacyjnej w badanym okresie * 100

1.3

Wskaźnik rentowności operacyjnej [%] EBIT margin [%]

1.5

Skorygowany wskaźnik rentowności operacyjnej [%]
EBITDA margin [%]

1.7

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto [%] Net profit
margin

1.8

Wskaźnik rentowności kapitału własnego [%] ROE [%]

1.9

Wskaźnik rentowności aktywów [%] ROA [%]

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w
badanym okresie
(Zysk z działalności operacyjnej w badanym okresie + amortyzacja
w badanym okresie ) * 100
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w
badanym okresie
Zysk netto w badanym okresie * 100
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w
badanym okresie
Zysk netto w badanym okresie * 100
Kapitał własny na koniec okresu
Zysk netto w badanym okresie * 100
Aktywa na koniec badanego okresu

2. Wskaźniki płynności
Aktywa obrotowe na koniec badanego okresu

2.1

2.2

Wskaźnik płynności bieżącej [stopień] CR

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec badanego okresu
Należności krótkoterminowe na koniec badanego okresu +
Inwestycje krótkoterminowe na koniec badanego okresu

Wskaźnik płynności szybkiej [stopień] QR

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec badanego okresu
3. Cykle rotacji

3.1

Cykl rotacji należności [dni] RT

3.2

Cykl rotacji zobowiązań [dni] PT

3.3

Cykl rotacji zapasami [dni] IT

(Należności z tyt. dost. i usł .na początek okresu + Należności z tyt.
dost. i usług na koniec badanego okresu) / 2 * ilość dni w badanym
okresie
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w
badanym okresie
(Zobowiązania z tyt dost.i usł. na początek okresu + Zobowiązania z
tyt. dost. i usług na koniec okresu) / 2 * ilość dni w badanym okresie
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w
badanym okresie
(Zapasy na początek okresu + Zapasy na koniec okresu) / 2 * ilość
dni w badanym okresie
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w
badanym okresie

4. Wskaźniki struktury kapitału i zdolności obsługi zadłużenia

4.1

Wskaźnik pokrycia długu nadwyżką finansową [%]-

4.2

Dźwignia finansowa FL

(Zysk netto w badanym okresie + amortyzacja w badanym okresie)*
100
Zobowiązania długoterminowe na koniec okresu + zobowiązania
krótkoterminowe na koniec okresu
Kredyty i pożyczki długoterminowe + kredyty i pożyczki
krótkoterminowe - inwestycje krótkoterminowe na koniec badanego
okresu
Kapitał własny na koniec badanego okresu

4.3

Wskaźnik zadłużenia kredytowego netto do kapitalizacji

4.4

Relacja długu do kapitału własnego

4.7

Zadłużenie kredytowe netto / Skorygowany zysk
operacyjny Net debt / EBITDA

4.8

Skorygowany zysk z działalności operacyjnej / Odsetki
netto EBITDA / Net Interests

Kredyty i pożyczki długoterminowe + kredyty i pożyczki
krótkoterminowe - inwestycje krótkoterminowe na koniec badanego
okresu
Kapitał własny + kredyty i pożyczki długoterm. + kredyty i pożyczki
krótkoterm. - inwestycje krótkoterm. na koniec badanego okresu
kredyty i pożyczki długoterminowe + kredyty i pożyczki
krótkoterminowe
Kapitał własny
Kredyty i pożyczki długoterminowe + kredyty i pożyczki
krótkoterminowe - inwestycje krótkoterminowe na koniec badanego
okresu
Zysk z działalności operacyjnej w badanym okresie + amortyzacja w
badanym okresie
Zysk z działalności operacyjnej w badanym okresie + amortyzacja w
badanym okresie
Odsetki w badanym okresie (koszty finansowe) -Odsetki w badanym
okresie (przychody finansowe)

5. Wskaźniki efektywności zatrudnienia

5.1

Produktywność zatrudnienia [zł/os]

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów +
poz. przychody oper. + przychody fin. w badanym okresie
przeciętny stan zatrudnienia w okresie*
Zysk z działalności operacyjnej w badanym okresie

5.2

EBIT / przeciętny stan zatrudnienia w okresie [zł/os]

przeciętny stan zatrudnienia w okresie*
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3.4. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ ORAZ
WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ W BIEŻĄCYM ROKU
OBROTOWYM LUB KTÓRYCH WPŁYW JEST MOŻLIWY W NASTĘPNYCH LATACH
Jednym z istotnych czynników wpływających na osiągane przez Spółkę marże detaliczne i hurtowe jest cena
zakupu paliw. Zmiany cen zakupu paliw (spowodowane wahaniami kursów walutowych i cen ropy na giełdach
światowych) mogą wpływać niekorzystnie na wyniki Spółki, co może mieć duże znaczenie w przypadku spółki
handlowej, jaką jest Spółka LOTOS Paliwa Sp. z. o.o.

3.5. REALIZACJA RZECZOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
Poniższa tabela przedstawia inwestycje rzeczowe w Spółce w roku 2018:

Nazwa grupy zadań

I. Sieć stacji własnych
1. Stacje Premium i Optima (zakup gruntów, stacji, budowa)
2. Stacje autostradowe (budowa)

w tys. zł

46 899,4
7 818,1
173,1

3. Modernizacje stacji paliw, w tym standaryzacja wizerunku stacji

38 908,2

II. Partnerstwo handlowe

6 235,6

III. Inwestycje SDS

245,7

IV. IT – modyfikacje systemu i zakup sprzętu

7 994,7

V. Elektromobilność ładowarki pojazdów napędzanych energią elektryczną

3 606,4

VI. Pozostałe nakłady inwestycyjne
RAZEM

400,8
65 382,6

3.6. OCHRONA ŚRODOWISKA
1) Firmowe stacje paliw eksploatowane przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o., funkcjonujące w oparciu o aktualne
przepisy prawa, posiadają niezbędną dopuszczającą do eksploatacji dokumentację w zakresie:
 gospodarki wodno – ściekowej (pozwolenia wodno – prawne),
 gospodarki odpadami (w szczególności niebezpiecznymi),
 ewidencji wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń i ponoszonych przez Spółkę opłat za
korzystanie ze środowiska.
2) Na stacjach paliw w toku przeprowadzonych analiz wód i ścieków nie zanotowano przekroczeń
dopuszczalnych wskaźników określonych w decyzjach administracyjnych.
3) Pojazdy wykorzystywane do transportu paliw zapewniają napełnianie zbiorników na stacjach paliw
w układzie pełnej hermetyzacji.
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3.7. ZATRUDNIENIE
Przeciętne zatrudnienie w roku w etatach kształtowało się następująco:
Grupa zatrudnionych

Rok 2018

Rok 2017

0

0

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych

278

272

Zatrudnienie, razem

278

272

Pracownicy na stanowiskach robotniczych

Plan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku zakładał zatrudnienie 275 pracowników.
Rzeczywiste wykonanie za 2018 rok wyniosło:
 zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r.
 średnioroczne zatrudnienie
 koszty wynagrodzeń

283 osób,
277,99 osób,
38 694,00 tys. zł.

Podstawą ustalania wynagrodzeń w Spółce jest Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z dnia 22 sierpnia 1997 roku,
który wszedł w życie z dniem zarejestrowania go przez Państwową Inspekcję Pracy tj. z dniem 1 października
1997 roku oraz Protokół Dodatkowy nr 7 do ZUZP obowiązujący od dnia 1 lutego 2006 roku.
Na mocy ZUZP stosuje się następujące systemy wynagradzania:
a) system czasowy,
b) system czasowo-prowizyjny,
c) system zadaniowy.

Stan zatrudnienia
Na dzień 31 grudnia 20187 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:
RAZEM: 283 osoby (K – 146, M – 137) - kobiety (K) i mężczyźni (M):
 stanowiska robotnicze: 0 (K – 0, M – 0),
 stanowiska nierobotnicze: 283 (K – 146, M – 137),
Spółka zatrudniała 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ruch osobowy w 2018 roku
a. Ze Spółki odeszło 26 osób, w tym:
 za porozumieniem stron 12 osób,
 wypowiedzenie przez pracownika 10 osób,
 wypowiedzenie przez pracodawcę 2 osoby,
 art. 23 KP 0 osób,
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 inne KP 2 osoby,
 na urlopie wychowawczym przebywało 7 osób.
b. Do Spółki przybyło 40 osób, z tego: 7 osób w wieku do 30 lat.
c. Za kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych zatrudniono na
umowy zastępstwa 15 osób (na dzień 31.12.2018 r.).

Szkolenia w roku 2018
Nazwa Pionu Organizacyjnego

Nakłady na szkolenia [PLN]

Pion Prezesa Zarządu
Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu
Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury i
Wsparcia Operacyjnego
Łącznie

94 437
110 478
54 068
258 983

3.8. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE ROZWOJU JEDNOSTKI
Długookresowym celem działalności LOTOS Paliwa Sp. z o.o. jest wzrost efektywności ekonomicznej sieci stacji
paliw. Rok 2018 to dalsza konsekwentna realizacja strategii GK GLSA przez spółkę LOTOS Paliwa, w tym
w szczególności zwiększenie efektywności sprzedaży, dalsza optymalizacja kosztowa, poprawa jakości sieci oraz
ciągłe podnoszenie standardów obsługi klienta.
Skuteczna realizacja działań zmierzających do zwiększenia sprzedaży i jej efektywności oraz ścisła kontrola
kosztów pozwoliły na uzyskanie przez sieć detaliczną LOTOS rekordowych wyników finansowych. Wynik
operacyjny w segmencie detalicznym (CODO+DOFO) wyniósł w 2018 roku 118,3 mln PLN, odpowiednio w
poszczególnych BU:
o

CODO: 91,8 mln PLN (58,7 mln PLN w roku 2017),

o

DOFO. 26,4 mln PLN (26,1 mln PLN w roku 2017).

Wynik operacyjny segmentu detalicznego powiększony o amortyzację z wyłączeniem odpisów o charakterze
niegotówkowym (oczyszczona EBITDA) wyniósł w 2018 roku 181 mln PLN wobec 154 mln PLN w roku 2017.
Spółka LOTOS Paliwa realizuje sprzedaż detaliczną poprzez sieć stacji własnych (CODO) oraz franczyzowych
(DOFO). W roku 2018 sieć powiększyła się o 2 stacje i liczyła na koniec roku 495 stacji, w tym odpowiednio:
o

306 stacji CODO,

o

189 stacji DOFO.

1. Sprzedaż paliw na stacjach
W roku 2018 w ramach sprzedaży detalicznej (CODO + DOFO) osiągnięto 7% wzrost sprzedaży wolumenu
(+105 mln ltr).
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Udział sprzedaży wolumenu na stacjach LOTOS w całkowitej sprzedaży detalicznej rejestrowanej przez POPiHN
po 12 miesiącach wyniósł 11,2% i jest o +0,2% wyższy od analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik ten
został osiągnięty pomimo niższej od innych koncernów dynamiki przyrostu sieci (0,5% LOTOS, 1,8% POPiHN
bez GL). Wskazuje to również na wzrost efektywności sprzedaży na istniejących stacjach, a w szczególności
dynamiki średniodobowej sprzedaży paliw +5,7% LOTOS vs. +4,2% POPiHN oraz średniomiesięcznej sprzedaży
sklepowej (+15,4% LOTOS vs. +15,0% POPiHN).

W roku 2018 osiągnięto kolejne rekordy sprzedażowe na stacjach własnych sieci CODO:
o

największy w historii Spółki sprzedany wolumen paliw na stacjach CODO: 1 153,7 mln ltr,

o

czterokrotnie dobowa sprzedaż paliw na stacjach własnych przekroczyła 4 mln ltr,

o

osiągnięto rekordową sprzedaż dobową na poziomie 4 121 780 litrów

Również w kanale DOFO w październiku 2018 roku został zanotowany historyczny rekord sprzedaży. W tym
miesiącu do stacji w kanałach DOFO spółka LOTOS Paliwa sprzedała łącznie 43,7 mln litrów wszystkich paliw.
Rekordowy był również cały rok 2018. Sprzedaż do kanału DOFO wyniosła 442 mln litrów.
Należy podkreślić również najwyższą w historii sprzedaż paliw dla klientów kart flotowych, która w roku 2018
osiągnęła poziom 408,3 mln litrów i tym samym była wyższa o blisko 10% od roku poprzedniego. Wydano
rekordową ilość kart, co na pewno przyczynia się do podniesienia rozpoznawalności marki wśród użytkowników
stacji paliw. W roku 2018 wydano 109 607 szt. kart, co w porównaniu z 47 990 szt. wydanymi w 2017 roku
stanowi wzrost o blisko +130%.
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2. Rozwój sieci i poprawa jej jakości
W roku 2018 Spółka uruchomiła kolejne stacje LOTOS. Sieć powiększyła się o 2 lokalizacje, w tym 1 stację
CODO i 1 stację DOFO:
o

uruchomiono 2 nowe stacje CODO, przy czym jednocześnie wyłączono 1 stację w Opolu z
powodu wywłaszczenia,

o

włączono 12 nowych stacji DOFO, przy jednoczesnym zakończeniu współpracy w 11
przypadkach.

Zakończenie współpracy z Partnerami w kanale DOFO spowodowane były wygaśnięciem kontraktów. W jednym
przypadku (Otwock) rozwiązanie kontraktu nastąpiło wskutek wywłaszczenia stacji w związku z rozbudową drogi
S17. Pozyskane obiekty mają istotnie większy potencjał od tych, które zostały wyłączone z sieci. Łączny
wolumen nowych stacji jest ponad 2 razy większy niż stacji, z którymi zakończono współpracę.
W ramach wzmacniania pozycji w strategicznym segmencie stacji przy autostradach i drogach szybkiego ruchu w
roku 2018 Spółka uczestniczyła w prowadzonych przez GDDKiA postępowaniach przetargowych, mających na
celu wyłonienie dzierżawców poszczególnych MOP wzdłuż budowanych kolejnych odcinków zarówno autostrad,
jak i dróg szybkiego ruchu (typu S).
Spółka LOTOS Paliwa złożyła najkorzystniejsze oferty i wygrała przetargi na dzierżawę kolejnych Miejsc Obsługi
Podróżnych:
o

MOP Golina Wielka

przy drodze ekspresowej S5

o

MOP Folwark

przy drodze ekspresowej S5

o

MOP Rudniki Północ

przy drodze ekspresowej S61

Dodatkowo podpisanych jest 5 kontraktów franczyzowych na nowo budowane obiekty. Obecnie są tam
prowadzone inwestycje, a włączenie do sieci planowane jest w II i III kwartale 2019 roku.
3. Standaryzacja stacji i oferty LOTOS
W 2018 roku prowadzono prace nad poprawą jakości sieci stacji paliw. W ramach standaryzacji zmodernizowano
14 stacji CODO pod kątem ujednolicenia wizerunku sieci stacji paliw wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz
unowocześnienia wnętrza stacji.
W ramach standaryzacji usług w sieci LOTOS wprowadzono ofertę Cafe Punkt na kolejnych 28 stacjach
franczyzowych. Łącznie oferta ta dostępna jest już na 107 stacjach DOFO i planowane są następne.
Standaryzacja sieci objęła również proces włączania dostaw LPG na stacje DOFO w ramach kontraktu Spółki
LOTOS Paliwa z dostawcami zewnętrznymi, w tym z GLSA. W roku 2018 dołączyły 24 nowe stacje DOFO do tej
listy. Zgłoszonych też zostało 38, które planuje się włączyć w roku 2019.
W 2018 roku rozpoczęto na stacjach DOFO implementację systemu kasowego Petro Retail, który rok wcześniej
został wdrożony w sieci własnej. Zakończenie tego projektu planowane jest na koniec czerwca 2019 roku.
W I kwartale 2018 roku zakończono prace nad programem oferty wartości LOTOS dla sieci stacji partnerskich.
Jednym z kluczowych elementów tego programu było opracowanie i implementacja nowej polityki handlowej.
Stacje podzielone zostały na segmenty w oparciu o ustalone wcześniej kryteria i stosownie do nich
dopasowywane zostały poziomy upustów stosowanych na poszczególnych stacjach. Wprowadzono również
mechanizm corocznej weryfikacji cen zakupu paliw tak, aby nie odbiegały one od cen rynkowych, jak to
niejednokrotnie miało miejsce w latach ubiegłych. Osobną politykę handlową zastosowano dla tych Partnerów,
którzy współpracują ze Spółką LOTOS Paliwa na styku kanałów B2B i DOFO. W tym przypadku opracowano
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Wolumenową Matrycę Dopłat (WMD), przy pomocy której można regulować kwestię zakupu w kanale DOFO w
oparciu o jasne i równe dla wszystkich kryteria w relacji do cen, które Partnerzy uzyskują w kanale B2B.
4. Rentowność stacji własnych
W wyniku kontynuowanych działań mających na celu poprawę efektywności sprzedaży osiągnięto znaczną
poprawę rentowności stacji własnych. Wyniki za cały 2018 rok pokazują, że zmniejsza się udział stacji
nierentownych w kanale stacji własnych z 13,4% w roku 2017 (41 stacji nierentownych) do 9,8% (30 stacji
nierentownych w 2018 roku).

Wśród nierentownych stacji znajduje się 8 stacji MOP, których zakontraktowanie nastąpiło przed 2013 rokiem i ze
względu na długoterminowy charakter umów nie jest możliwa zmiana warunków dzierżawy z GDDKiA, które
powodują ich nierentowność.
5. Wzrost marży pozapaliwowej
Dzięki wykorzystaniu potencjału dni z zakazem handlu w niedziele oraz aktywnościom sprzedażowym na
stacjach CODO sprzedaż sklepowa w 2018 roku wzrosła o 18% w stosunku do roku 2017. W tym samym czasie
dzięki optymalizacji kosztów pomimo wyprzedaży i utylizacji produktów zalegających na stacjach od 2012 roku
uzyskana marża wzrosła o 17%.

Przyczyniły się do tego niewątpliwie działania w obszarze optymalizacji asortymentu we wszystkich obszarach,
jak również:
o

zmiana producenta i opracowanie nowych płynów do spryskiwaczy marki własnej – wzrost
sprzedaży o 22%;
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o

testowe wdrożenie konceptu win, który uzyskał wzrosty sprzedaży ilościowej na poziomie
ponad 181% i pomimo wprowadzenia projektu jedynie na 30 stacjach wyniki spowodowały, że
staliśmy się liderem w tym kanale dystrybucji;

o

wprowadzenie nowych smaków napojów energetycznych Dynamic z wizerunkiem Roberta
Kubicy, co spowodowało wzrost ilości sprzedanych napojów marki własnej o 211%;

o

wprowadzenie asortymentu niedzielnego, który wraz z podstawowymi kategoriami pozwolił na
wzrost średniej dziennej sprzedaży w niedziele z zakazem handlu o ponad 41% w stosunku do
zwykłych niedzieli handlowych;

o

dzięki zaangażowaniu pracowników stacji własnych w organizowane promocje i konkursy
sprzedaż gastronomii wzrosła o 14% przy jednoczesnym wzroście uzyskiwanej marży o 23%.

Ponadto wprowadzono szereg zmian systemowych takich, jak wprowadzenie zarządzania kategorią, aktywne
zarządzanie ceną, optymalizacja zakupów, których przykładami mogą być:
o

wynegocjowanie oraz podpisanie nowych umów z dostawcami FMCG wyłonionymi w przetargu
- w efekcie uzyskano oszczędności na poziomie około 5 mln PLN rocznie;

o

wynegocjowanie nowych warunków wsparcia marketingowego z wieloma producentami działania te przyniosły ok. 2 mln PLN dodatkowej marży;
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o

dokonanie wyboru nowego standardu ekspresów dedykowanych do sieci Cafe Punkt;

o

wdrożenie systemu stałej optymalizacji asortymentu polegającego na wycofywaniu produktów o
najgorszej rotacji i zastępowaniu ich nowymi produktami i kategoriami - przykładowo wycofano
z oferty produkty generujące straty i ujemną marżę takie, jak sałatki, przekąski warzywne,
świeże ciastka;

o

zrealizowanie zmiany polityki cenowej uwzględniającej typ lokalizacji (dotyczy Subway i Cafe
Punkt);

o

zmiana polityki rabatowania i sprzedaży produktów w zestawach;

o

zbudowanie systemu automatyzacji zamówień, który przyspieszy i uprości pracę Kierownika
stacji;

o

rozpoczęcie procesu wdrażania elektronicznej wymiany danych pomiędzy dostawcami a
LOTOS Paliwa (EDI).

6. Rozwój restauracji Subway
Istotnym elementem w ramach budowy pozytywnego wizerunku sieci stacji paliw w roku 2018 był rozwój
i kontynuacja współpracy z partnerem zewnętrznym w zakresie franczyzy korporacyjnej dotyczącej restauracji
Subway. W roku 2018 uruchomiliśmy 7 restauracji, czym zwiększyliśmy ich ilość o 37% w stosunku do roku 2017.
Do końca II kwartału 2019 roku w sieci będzie funkcjonowało 35 restauracji. Spółka LOTOS Paliwa jest
największym operatorem franczyzowym konceptu QSR w kanale stacji paliw, co wyróżnia naszą sieć na tle
konkurencji. Jest to działanie zgodne z ustaloną strategią działań na lata 2017 – 2022.
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Źródło: opracowanie własne

7. Elektromobilność - Projekt LEM (LOTOS NIEBIESKI SZLAK)
W 2018 roku Spółka LOTOS Paliwa zrealizowała projekt pilotażowy budowy 12 stacji do ładowania pojazdów
elektrycznych wzdłuż sieci transportowej TEN-T. Projekt został zrealizowany przy wsparciu środków z programu
unijnego CEF. Wartość projektu to € 800 953. Dofinansowanie z UE w wysokości € 400 477. Celem projektu było
stworzenie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych umożliwiającej przejazd pomiędzy miastami, na
trasie Warszawa – Gdynia, w obie strony.
W ramach projektu 26 października 2018 roku uruchomiono 12 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych wraz
z systemem do zarządzania, w następujących lokalizacjach:
o

Warszawa ul. Łopuszańska 29,

o

Warszawa ul. Radzymińska160,

o

MOP Brwinów Północ

o

MOP Brwinów Południe

o

MOP Krzyżanów Zachód

o

MOP Krzyżanów Wschód

o

MOP Malankowo Zachód

o

MOP Malankowo Wschód

o

Gdańsk ul. Jana Pawła II 25 C
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o

Gdańsk ul. Spacerowa 50

o

Gdańsk ul. Odyseusza 18

o

Gdynia al. Zwycięstwa 165

Wszystkie stacje mają sumaryczną moc do 150 kW. Umożliwiają jednoczesne ładowanie 4 pojazdów
elektrycznych. W fazie rozruchowej, która jest planowana do końca kwietnia 2019 roku, Spółka nie pobiera opłat
za usługę ładowania. W okresie od 26 października 2018 r. do 24 stycznia 2019 r. odnotowano około 1 300
transakcji ładowania, załadowano około 17 500 kWh, co daje średnio na jedno ładowanie zużycie 13,5 kWh.
Średnia liczba transakcji dziennie to 1,2 na jedną stację. Najwięcej transakcji było zrealizowanych w Warszawie
na ulicy Łopuszańskiej i w Gdańsku na ul Odyseusza. Spółka planuje w maju 2019 roku uruchomienie aplikacji
klienckiej, która to pozwoli na dostęp do kompleksowej informacji oraz rozliczeń dotyczących usługi w zakresie
ładowania pojazdów elektrycznych.
Zgodnie z przyjętą strategią Spółki LOTOS Paliwa na lata 2017-2022 planowane jest uruchomienie kolejnych 38
stacji głównie wzdłuż szlaków komunikacyjnych zachodniej Polski.
8. Jakość obsługi
W roku 2018 Spółka kontynuowała intensywne działania ukierunkowane na poprawę efektywności sprzedaży
detalicznej, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy standardów jakości obsługi klienta na stacjach paliw
LOTOS. W pierwszym kwartale zrealizowano kompleksowy program szkoleniowy dedykowany wszystkim
osobom zarządzającym stacjami CODO. Program obejmował nie tylko tematykę standardów obsługi klienta, lecz
także proces rekrutacji oraz tematykę zarządzania zespołem i motywowania pracowników. Między innymi,
konsekwencją tych działań było podniesienie od marca 2018 roku wymaganego standardu obsługi, uwzględniając
tzw. „język korzyści” w aktywnej sprzedaży oraz zachęcania klientów do tankowania „do pełna”. Weryfikacja
realizacji określonych standardów prowadzona była z wykorzystaniem badań typu Tajemniczy Klient oraz badań
NPS (Net Promoter Score).
Jednocześnie, w obliczu wyzwań na rynku pracy w Polsce, Spółka aktywnie wprowadzała rozwiązania mające na
celu zmniejszenie rotacji pracowników własnych stacji paliw. Oprócz podwyżek wynagrodzeń zasadniczych, w
2018 roku podjęto również decyzje o dodatkowych świadczeniach dla tej grupy osób (świadczenia urlopowe,
dodatek płacowy za pracę w dni z zakazem handlu, prywatna opieka medyczna, dodatkowa premia za
frekwencję). Obecny poziom rotacji pracowników na stacjach jest o około 6 punktów procentowych wyższy niż w
2016 roku i około 4 p.p. niż w roku 2017.
W roku 2018 wdrożono system rocznej oceny pracy Zarządzających stacjami CODO, w ramach którego
weryfikowana jest zarówno jakość pracy Ajentów, jak również ocenie podlegają osiągane wyniki na
poszczególnych stacjach. W tym celu dla każdej stacji wyznaczone zostały określone wskaźniki KPI, a uzyskany
całościowy rezultat pozwoli na nagrodzenie najlepszych i identyfikację potencjału rozwojowego wśród tych osób.
W roku 2018 w ramach doskonalenia jakości obsługi klientów, efektywności operacyjnej oraz rozwoju oferty stacji
paliw LOTOS, podejmowano nowe inicjatywy oraz kontynuowano dotychczasowe. Do najważniejszych działań
należały:
o

konkursy i programy motywacyjne dla pracowników stacji CODO, oparte na wynikach
sprzedażowych z uwzględnieniem jakości obsługi klientów;

o

badania satysfakcji klientów ukierunkowanych na weryfikację realizacji standardów i jakości
obsługi (w tym aktywnej sprzedaży) na stacjach (Tajemniczy Klient oraz NPS – Net Promoter
Score);
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o

aktywne zarządzanie cenami sprzedaży paliw na stacjach CODO, w okresie nisko-marżowym,
inicjowanie podwyżek na mikrorynkach, realizację weekendowych promocji cenowych na
wybranych stacjach;

o

rozszerzenie liczby stacji ze stanowiskiem szybkiej obsługi klienta (płatność za zakupione
paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze pozwala na zwiększenie przepustowości stacji w
okresach wzmożonego ruchu i eliminację kolejek do dystrybutorów);

o

intensywne działania akwizycyjne w zakresie sprzedaży flotowej;

o

System Oceny Pracy Zarządzających stacjami;

o

rozwój sieci stacji franczyzowych partnerskich tak, aby na koniec roku 2019 osiągnąć
przekroczyć liczbę 200 DOFO,

9. Działania promocyjne
Zgodnie z założeniami strategii GK GL S.A działania marketingowe w Spółce LOTOS Paliwa koncentrowały się
głównie na wsparciu segmentu sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży hurtowej. Działania w segmencie klientów
indywidualnych obejmowały zarówno wsparcie sprzedaży produktów paliwowych (paliwa zwykłe oraz paliwa
premium), jak i produktów i usług pozapaliwowych (gastronomia, sklep, myjnie i inne). Po raz pierwszy w 2018
roku do oferty paliwowej zostały dołączone paliwa alternatywne tj. energia do zasilania pojazdów elektrycznych,
które uzyskało wsparcie komunikacyjne.
W 2018 roku zrealizowano wiodącą, zakrojoną na szeroką skalę kampanię pro-sprzedażową, której celem była
realizacja założeń budżetowych w zakresie wolumenu paliw. Promocja zrealizowana została na wszystkich
stacjach CODO i DOFO w miesiącach maj – lipiec, w trakcie światowego wydarzenia sportowego, jakim był
Mundial 2018 w Rosji. W komunikacji promocji wykorzystano wizerunek sponsorowanego przez Grupę LOTOS
polskiego piłkarza Kuby Błaszczykowskiego. Mechanizm promocyjny oparty został o unikatowe produkty tj.
koszulki kibica z atrakcyjnymi hasłami zachęcającymi do kibicowania. Cel promocji w zakresie sprzedaży paliwa
został osiągnięty. Dodatkowo w czasie promocji wydanych zostało blisko 350 000 sztuk koszulek, które stanowiły
bardzo atrakcyjny element wizerunkowy tej kampanii. Projekt ten uzyskał wsparcie medialne m.in. w radio i TV.
W czasie trwania MŚ w Rosji zrealizowano po raz pierwszy w Warszawie i Wrocławiu w strefach kibica projekt
mobilnych foodtrucków. Projekt miał charakter pilotażowy. Celem projektu, oprócz aspektu wizerunkowego, było
sprawdzenie potencjalnego zainteresowania ofertą Cafe Punkt i samą formą sprzedaży produktów.
W okresie październik - grudzień 2018 roku zrealizowana została kolejna promocja pro-sprzedażowa wspierająca
sprzedaż paliwa na wszystkich stacjach CODO oraz na większości stacji DOFO pod hasłem „Uzupełnij płyny”. W
promocji tej po raz pierwszy udostępniono jako nagrody produkty własne LOTOS: kawa, napoje energetyczne
Dynamic oraz płyn do spryskiwaczy. W okresie promocyjnym zrealizowano zakładany na ten okres budżet
wolumenowy w wysokości 110% łącznie dla CODO i DOFO. Projekt ten nie uzyskał wsparcia medialnego.
Istotnym projektem zrealizowanym w roku 2018 było opracowanie nowej, kompleksowej koncepcji wizualnej
oferty gastronomicznej, sklepowej oraz myjni dla wzorcowej stacji Łopuszańska w Warszawie. Koncepcja ta
została zaprezentowana m.in. na nośnikach Digital Signage, które zastąpiły standardowe menuboardy. Plan
komunikacji cyfrowej na stacji objął m.in:
Kanał komunikacji handlowej:
o

ekrany menuboardy nad kasami, prezentujące aktualną ofertę gastronomii oraz wybrane
promocje wraz z cenami,

o

ekrany salesboardy nad regałami chłodniczymi, prezentujące animacje o tematyce promocji
sklepowych,

o

ekran Cafe Punkt, prezentujący ofertę Cafe Punkt oraz filmy reklamowe o kawie,
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o

ekrany w dystrybutorach komunikujące paliwa Dynamic oraz aktualną ofertę gastronomii oraz
wybrane promocje wraz z cenami,

o

ekran na pylonie stacji, prezentujący animacje o tematyce promocji sklepowych oraz Cafe
Punkt.

Na szczególną uwagę zasługuje zupełnie nowa aranżacja strefy kawowej (Cafe Punkt), w której zastosowano
nową kolorystykę, materiały oraz nośniki komunikujące cenniki i ofertę napojów. Uzupełnieniem nowej koncepcji
graficznej był wypracowany nowy projekt graficzny kubków do kawy, opakowań na hot dogi oraz cenników
komponujący się z prezentacją całej oferty, jak również oklejenia budynku myjni, regulaminów i cenników.
Kanał komunikacji interaktywnej:
o

ekran dotykowy w kąciku dziecięcym (Kids-Point), udostępniający proste i przyjemne w
odbiorze gry zręcznościowe / logiczne / edukacyjne z podziałem na grupy wiekowe,

o

tablety w strefie gastronomicznej / relaksu, udostępniające zdefiniowane usługi i
funkcjonalności przydatne dla odwiedzających, z dostępem do Internetu,

o

totem interaktywny na granicy stref kasowej i gastronomicznej / relaksu, udostępniający
zdefiniowane usługi oraz prezentujący ofertę Navigator (bez udostępnionej przeglądarki
internetowej).

Kanał komunikacji wizerunkowej:
o

spoty reklamowe promujące paliwa oraz animacja prezentująca projekt LOTOS Niebieski Szlak
(LEM) na dużych ekranach ulokowanych na wieży magazynu energii.

LOTOS Niebieski Szlak to nowy projekt marketingowy komunikujący wprowadzoną w 2018 roku ofertę paliw
alternatywnych dostępnych na 12 stacjach sieci LOTOS na trasie Warszawa - Gdańsk (słupki do ładowania
pojazdów elektrycznych). W ramach projektu opracowana została koncepcja identyfikacji projektu, w tym nazwa,
znak graficzny oraz claim, jak również zarys strategii marketingowej. Wybór koncepcji identyfikacji i
pozycjonowania marki dokonany został na podstawie uprzednio przeprowadzonych badań etnograficznych, które
wskazały kierunki najlepiej odbierane przez grupę docelową. Jednocześnie rozpoczęto komunikację projektu w
mediach społecznościowych, współpracę z ambasadorem marki, której efektem był stworzony materiał wideo
promujący projekt. Przygotowano również wydarzenie inaugurujące projekt na stacji Łopuszańska w Warszawie z
udziałem przedstawicieli Ministerstwa, Zarządu Grupy LOTOS SA oraz dziennikarzy.
W ramach wsparcia sprzedaży pozapaliwowej przygotowano i zrealizowano w 2018 roku działania prosprzedażowe dla oferty gastronomicznej Cafe Punkt (14 akcji promujących produkty z oferty), dla oferty Subway
(10 Grand Opening, 4 promocje kwartalne oraz 4 promocje lokalne), dla myjni automatycznych (2 promocje
ogólnopolskie) i samoobsługowych oraz oferty sklepowej.
W 2018 roku istotna część wsparcia marketingowego nakierowana została na wypromowanie nowych smaków
napojów energetycznych Dynamic (Mohito i Sugar Free) przy wsparciu wizerunkowym rajdowego mistrz świata
Roberta Kubicy. Przygotowane zostały nowe projekty opakowań napojów. Jednocześnie przygotowano i
zrealizowano 5 promocji pro-sprzedażowych i wizerunkowych tego produktu.
W 2018 roku zostały zrealizowane również działania lokalne dla stacji, którymi objęto ponad 20 stacji LOTOS
wymagających dodatkowego wsparcia marketingowego z uwagi na szczególne uwarunkowania mikrorynku. Poza
tym zrealizowano 20 promocji lokalnych w związku z otwarciem nowych stacji w sieci LOTOS.
W obszarze sprzedaży DOFO i budowania relacji z partnerami franczyzowymi w 2018 roku przygotowano
kompleksową ofertę marketingową dla partnerów, która stanowiła element nowej oferty handlowej. Po raz
pierwszy zrealizowano też spotkanie dla klientów DOFO, podczas którego została przedstawiona ww. oferta.
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Dodatkowo zorganizowano wspólne spotkanie o charakterze konferencyjno-wizerunkowym dla najlepszych
klientów B2B, DOFO, CODO. Jedno ze spotkań odbyło się w Zakopanem podczas Pucharu Świata w Skokach
Narciarskich. Kolejne cztery spotkania to Spotkania Regionalne B2B, których celem było przedstawienie oferty
dla klientów B2B. Ponadto wsparcia udzielono segmentowi lekkiego oleju opałowego w postaci materiałów
reklamowych dla dystrybutorów tego paliwa.
W zakresie programu Navigator w roku 2018 wprowadzono cztery sezonowe oferty specjalne, które uzyskały
wsparcie komunikacyjne BTL na stacjach oraz wsparcie w mediach społecznościowych. Po raz pierwszy
zrealizowano katalog produktowy wyłącznie online.

Dzięki tak szeroko prowadzonym działaniom sieć stacji LOTOS uzyskała najlepsze wyniki w historii i stanowi
dojrzały business unit generujący znaczące dodatnie przepływy finansowe. W ciągu dwóch lat Spółka LOTOS
Paliwa spłaciła wszystkie pożyczki od swojego udziałowca i stała się spółką dywidendową generującą wartość
dla Akcjonariuszy Grupy LOTOS SA.

3.9. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Transakcje z podmiotami, których jednorazowa lub łączna wartość transakcji w 2018 roku przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 500 tysięcy EUR.
Lp.
1.
2.
3.
4.

zakupy w tys. zł

strona transakcji
Grupa LOTOS S.A.

sprzedaż w tys. zł

22 466 338

1 607

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

14 028

12 676

LOTOS Oil S.A.

2 752

1 415

LOTOS LAB Sp. z o.o.

1 772

69

3.10. INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA
Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
należne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku w podziale na rodzaje usług:
tys. zł
Rok zakończony
31 grudnia 2018 r.

Rok zakończony
31 grudnia 2017 r.

70

105

Inne usługi poświadczające

-

-

Usługi doradztwa podatkowego

-

-

Pozostałe usługi

-

-

70

105

Rodzaj usługi

Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego

Razem

* odnosi się do Deloitte Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa za rok 2018 i Ernst
& Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa za rok 2017
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3.11. ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
JEDNOSTKĘ W CIĄGU 2018 ROKU
Członkami Zarządu Spółki od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku są następujące osoby:
Imię i nazwisko
Wojciech Weiss
Paweł Wachnik
Adam Pawłowicz

Pełniona funkcja
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Nadzór nad działalnością LOTOS Paliwa Sp. z o.o. od 1 stycznia do 20 marca 2018 roku pełnili:
Imię i nazwisko
Mariusz Skowronek
Piotr Zaremba
Janusz Michalski

Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący
Członek
Sekretarz

Nadzór nad działalnością LOTOS Paliwa Sp. z o.o. od 21 marca do 26 kwietnia 2018 roku pełnili:
Imię i nazwisko
Mariusz Skowronek
Janusz Michalski
Piotr Zaremba

Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz

Nadzór nad działalnością LOTOS Paliwa Sp. z o.o. od 27 kwietnia do 24 maja 2018 roku pełnili:
Imię i nazwisko
Janusz Michalski
Piotr Zaremba

Członek Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący
Sekretarz

Nadzór nad działalnością LOTOS Paliwa Sp. z o.o. od 25 maja do 29 października 2018 roku pełnili:
Imię i nazwisko
Robert Kacperski
Janusz Michalski
Piotr Zaremba

Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz

Nadzór nad działalnością LOTOS Paliwa Sp. z o.o. od 30 października do 31 grudnia 2018 roku pełnili:
Imię i nazwisko
Robert Kacperski
Janusz Michalski
Karolina Bąk
Piotr Zaremba

Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członek
Sekretarz
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3.12. UDZIAŁOWCY JEDNOSTKI
Struktura na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Udziałowcy

Liczba udziałów

Wartość nominalna
udziału

Udział w kapitale
podstawowym

Grupa Lotos S.A.

114 706

114 706 000

100%

114 706

114 706 000

100%

Razem

Gdańsk, 28 lutego 2019 r.

WOJCIECH
WEISS; LOTOS
PALIWA SP. Z
O.O.

Elektronicznie podpisany
przez WOJCIECH WEISS;
LOTOS PALIWA SP. Z O.O.
Data: 2019.02.28 12:14:04
+01'00'

Elektronicznie podpisany

PAWEŁ WACHNIK; przez PAWEŁ WACHNIK;
LOTOS PALIW SP. LOTOS PALIW SP. Z O.O.
Data: 2019.02.28 12:12:53
Z O.O.
+01'00'

ADAM
PAWŁOWICZ;
LOTOS PALIWA
SP. Z O.O.

Elektronicznie
podpisany przez ADAM
PAWŁOWICZ; LOTOS
PALIWA SP. Z O.O.
Data: 2019.02.28
12:15:00 +01'00'
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