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20. Wartość firmy

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Wartość bilansow a w artości f irmy z konsolidacji: 1.862 1.862

- LOTOS Partner Sp. z o.o. 10.009 10.009

- LOTOS Gaz S.A. 1.126 1.126

- Energobaltic Sp. z o.o. 12.997 12.997

Razem   

Wartość bilansow a w artości f irmy z połączenia:
(pow stała przy zakupie zorganizow anej części przedsiębiorstw a) 

  

- nabycie sieci stacji paliw  ESSO 31.759 31.759

- nabycie sieci stacji paliw  Slovnaft Polska 1.932 1.932

Razem 33.691 33.691

Razem wartość firmy 46.688 46.688

 w artość f irmy dotyczy nabytej przez LOTOS Paliw a Sp. z o.o. zorganizow anej części przedsiębiorstw a LOTOS Gaz S.A. (hurtow a sprzedaż
paliw ).

 Grupa ustala w artość odzyskiw alną w artości f irmy dla przejętych sieci stacji paliw  od ExxonMobile Poland i Slovnaft Polska w  oparciu o ich
w artości użytkow e stosując metodę zdyskontow anych przepływ ów  finansow ych. Wyliczenie dotyczące przyszłych przepływ ów  pieniężnych,
zostało dokonane na podstaw ie prognoz przepływ ów  pieniężnych na okres 5 lat. Wartość rezydualna dla zdyskontow anych przepływ ów
pieniężnych została obliczona w  oparciu  o w zór renty w ieczystej ze w zrostem. Zastosow ana została ekstrapolacja dotyczącą przepływ ów
pieniężnych w ykraczających poza okres 5 lat przy użyciu stałej stopy w zrostu w  w ysokości 1,84% (w  roku 2010 2,23%) w  oparciu o ilościow ą
prognozę dynamiki w zrostu konsumpcji paliw  w  Polsce w  latach 2009-2015. Grupa dla celów  testu w artości f irmy przyjęła średni w ażony koszt
kapitału WACC netto na poziomie 8,73% (2010: 8,61%). Indyw idualnie w yliczone dla każdego ośrodka w ypracow ującego środki pieniężne
zdyskontow ane przepływ y pieniężne zostały ubruttow ione.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa przeprow adziła testy na trw ałą utratę w artości aktyw ów . Grupa na dzień
31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku nie dokonała dodatkow ych odpisów  z tytułu utraty w artości f irmy, przeprow adzone testy
na utratę w artości w artości f irmy alokow anej do poszczególnych ośrodków  generujących przepływ y pieniężne nie w ykazały konieczności
dokonyw ania odpisów .

  

Dodatkow e informacje i objaśnienia do skonsolidow anego spraw ozdania f inansow ego stanow ią jego integralną część
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