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22. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży   

Grunty 18 443

Budynki i budow le 679 3.172

Urządzenia techniczne i maszyny - 2.395

Środki transportu i pozostałe - 2

Nieruchomości 1.100 -

 1.797 6.012

Aktywa jednostek powiązanych przeznaczonych do sprzedaży   

Wartości niematerialne 284 -

Grunty 631 -

Budynki i budow le 14.377 -

Urządzenia techniczne i maszyny 6.600 6

Środki transportu i pozostałe 481 -

Środki trw ałe w  budow ie 191 -

Aktyw a z tytułu podatku odroczonego 1.600 13

 24.164 19

Zapasy 24.728 -

Należności z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe należności 58.130 818

Należności z tytułu podatku dochodow ego 141 -

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty 87 77

Rozliczenia międzyokresow e czynne 77 985

 83.163 1.880

Razem aktywa przeznaczone do sprzedaży 109.124 7.911

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami jednostek
powiązanych przeznaczonymi do sprzedaży 

  

Zobow iązania z tytułu dostaw  i usług, rozliczenia międzyokresow e
bierne oraz pozostałe zobow iązania

15.783 173

Oprocentow ane kredyty i pożyczki 20.859 -

Rezerw y 3.756 -

Razem zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami
przeznaczonymi do sprzedaży

40.398 173

 Aktyw a trw ałe przeznaczone do sprzedaży w  Grupie na dzień 31 grudnia 2011 roku obejmują między innymi lokal mieszkalny w raz z
przynależną mu nieruchomością gruntow ą oraz nieruchomość w  postaci rozlew ni gazu.

Aktyw a trw ałe przeznaczone do sprzedaży w  Grupie na dzień 31 grudnia 2010 roku obejmują między innymi praw a w ieczystego użytkow ania
gruntów , budynki, budow le, urządzenia techniczne i maszyny zw iązane głów nie z majątkiem z obszaru przerobu ropy naftow ej, katalitycznego
przerobu tw orzyw  sztucznych oraz majątkiem w ydziału produkcji ciężkiego oleju opałow ego w  postaci zorganizow anej części przedsiębiorstw a
LOTOS Jasło S.A.

 Aktyw a jednostek pow iązanych przeznaczonych do sprzedaży na dzień 31 grudnia 2011 roku obejmują aktyw a zw iązane ze spółką LOTOS
Parafiny Sp. z o.o. W dniu 10 stycznia 2012 roku nastąpiła sprzedaż 100% udziałów  spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz podmiotu
zew nętrznego tj. na rzecz spółki Krokus Chem Sp. z o.o. (patrz Nota 46 (http://raportroczny.lotos.pl/dane-finansow e/skonsolidow ane-
spraw ozdanie-f inansow e/dodatkow e-informacje-i-objasnienia/46.-istotne-zdarzenia-nastepujace-po-dniu-bilansow ym/) Dodatkow ych informacji i
objaśnień).

Aktyw a jednostek pow iązanych przeznaczonych do sprzedaży na dzień 31 grudnia 2010 roku obejmują aktyw a zw iązane ze spółką „PLASTEKOL
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Aktyw a jednostek pow iązanych przeznaczonych do sprzedaży na dzień 31 grudnia 2010 roku obejmują aktyw a zw iązane ze spółką „PLASTEKOL
Organizacja Odzysku” S.A. (spółka zależna LOTOS Jasło S.A.).

W dniu 11 lutego 2011 roku spółka LOTOS Jasło S.A. podpisała z podmiotem zew nętrznym umow ę sprzedaży pięciu obszarów  inw estycyjnych, w
tym zorganizow anej części przedsiębiorstw a oraz pakietu 95,5% akcji spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku" S.A. za łączną w artość 10.200
tysięcy złotych. Aktyw a te zostały sprzedane z zyskiem w  kw ocie 3.169 tysięcy złotych, ujętym w  kw ocie 2.490 tysięcy złotych w  pozostałych
przychodach operacyjnych (patrz Nota 12.2 (/dane-finansow e/skonsolidow ane-spraw ozdanie-f inansow e/dodatkow e-informacje-i-objasnienia/12.-
przychody-i-koszty#12-2) Dodatkow ych informacji i objaśnień) oraz w  kw ocie 679 tysięcy złotych w  pozycji Utrata kontroli nad jednostką zależną w
spraw ozdaniu z całkow itych dochodów .

W okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2010 roku Grupa sprzedała ze stratą w  kw ocie 224 tysięcy złotych aktyw a przeznaczone do
sprzedaży, które obejmow ały między innymi grunty w łasne, praw a w ieczystego użytkow ania gruntów , budynki, budow le, maszyny i urządzenia
zw iązane ze stacjami paliw  i bazą przeładunkow o – magazynow ą (aktyw ami zw iązanymi z działalnością logistyczną) oraz środki transportu –
lokomotyw y (patrz Nota 12.5 (/dane-finansow e/skonsolidow ane-spraw ozdanie-f inansow e/dodatkow e-informacje-i-objasnienia/12.-przychody-i-
koszty#12-5) Dodatkow ych informacji i objaśnień).

Aktyw a przeznaczone do sprzedaży, reprezentują w artości, które zdaniem Grupy zostaną sprzedane w  ciągu 12 miesięcy od momentu zmiany
klasyfikacji.

Aktyw a przeznaczone do sprzedaży zaprezentow ane w  segmencie produkcji i handlu na dzień 31 grudnia 2011 roku w ynoszą 109.124 tysięcy
złotych (31 grudnia 2010: 7.911 tysięcy złotych).

W okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2011 roku Grupa nie zaw iązała w  ciężar pozostałych kosztów  operacyjnych odpisu aktualizującego
aktyw a przeznaczone do sprzedaży (31 grudnia 2010: 2.800 tysięcy złotych), patrz Nota 12.5 (/dane-finansow e/skonsolidow ane-spraw ozdanie-
f inansow e/dodatkow e-informacje-i-objasnienia/12.-przychody-i-koszty#12-5) Dodatkow ych informacji i objaśnień.

W okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2011 roku Grupa nie rozw iązała w  pozostałe przychody operacyjne odpisu aktualizującego aktyw a
przeznaczone do sprzedaży (31 grudnia 2010: 4.117 tysięcy złotych), patrz Nota 12.2 (/dane-finansow e/skonsolidow ane-spraw ozdanie-
f inansow e/dodatkow e-informacje-i-objasnienia/12.-przychody-i-koszty#12-2) Dodatkow ych informacji i objaśnień.

  

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