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Na zyski zatrzymane składają się kapitały tworzone i wykorzystywane według zasad określonych przepisami prawa
i postanowieniami aktów założycielskich oraz wyniki bieżącego okresu sprawozdawczego.

Ponadto Grupa prezentuje w zyskach zatrzymanych zyski/straty aktuarialne z wyceny określonych świadczeń pracowniczych
po okresie zatrudnienia z uwzględnieniem efektu podatkowego, które w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujmowane są
w pozycji Inne całkowite dochody/(straty) netto.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku w Grupie LOTOS S.A. wystąpiły ograniczenia

do przekazywania funduszy w postaci dywidend, szerzej opisane w nocie 12.

22.1 Ograniczenia zdolności jednostek zależnych do
przekazywania funduszy Jednostce Dominującej w postaci
dywidend
W latach 2016 i 2015 w Grupie Kapitałowej LOTOS wystąpiły ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania
funduszy Grupie LOTOS S.A. w postaci dywidend, które wynikały z następujących okoliczności:

Powyższe ograniczenia obowiązywały na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku, ponadto w spółce LOTOS
Petrobaltic S.A. został podpisany aneks do umowy programu emisji obligacji, który wprowadził do umowy zakaz ogłoszenia,
dokonania oraz wypłaty dywidendy przez spółkę bez uzyskania zgody Zgromadzenia Obligatariuszy. Zakaz ten obowiązywał
na dzień 31 grudnia 2016 roku.
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Zapisy umów kredytowych ograniczają wartość nadwyżki gotówki wypracowanej w roku obrotowym przez spółkę

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wypłatę dywidend od spełnienia określonych wskaźników.

W spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o. występuje ograniczenie do wypłaty dywidend wynikające z zapisów umowy

kredytowej na finansowanie Projektu EFRA, która dopuszcza wypłatę dywidendy nie wcześniej niż po dokonaniu

spłaty pierwszej raty kredytu, przewidzianej na dzień 21 grudnia 2018 roku. Wypłata dywidendy z generowanych

środków operacyjnych uzależniona jest od spełnienia ustalonych w umowie warunków, w tym wypracowania

odpowiedniej nadwyżki pieniężnej oraz osiągnięcia określonych poziomów wskaźników finansowych.
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