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 - zmniejszenia

c) zmniejszenia (z tytułu)

Na dzień 31.12.2020r. niezależny rzeczoznawca dokonał ponownej wyceny aktywów składających się na zaniechaną inwestycję pod

nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi".

Wartość godziwa nakładów inwestycyjnych na budowę Instalacji na dzień 31.12.2020r. została określona na kwotę 10.488 tys. zł.

Na dzień 31.12.2020r. został dokonany odpis aktualizujący w kwocie 4.160 tys. zł, równej poniesionym nakładom inwestycyjnym na

Instalację w 2020 roku. Odpis aktualizujący został odniesiony w pozostałe koszty operacyjne.

 Nota 11 POZOSTAŁE AKTYWA OBROTOWE

a) wartość brutto pozostałych aktywów obrotowych na początek okresu 

b) zwiększenia (z tytułu)

   -  zakup

   - przekwalifikowanie ze środków trwałych w budowie

f) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

g) wartość netto pozostałych aktywów obrotowych na koniec okresu

Pozostałe aktywa obrotowe stanowią aktywa nie spełniające definicji aktywów trwałych z uwagi na fakt, że dotyczą inwestycji pod

nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi"

("Instalacja"), która została decyzją Zarządu Spółki zaniechana. Niezależny rzeczoznawca dokonał wyceny ww inwestycji w celu

określenia wartości godziwej nakładów inwestycyjnych na budowę Instalacji na dzień 31.12.2019r. Wartość aktywów podlegających

wycenie w kwocie 87.626 tys. zł została wyceniona na kwotę 10.431 tys. zł. W oparciu o opinię rzeczoznawcy został dokonany odpis

aktualizujący wartość nakładów inwestycyjnych na budowę Instalacji w kwocie różnicy pomiędzy wartością księgową a wartością

godziwą tj. w kwocie 77.195 tys. zł. Odpis aktualizujący został odniesiony w pozostałe koszty operacyjne.

   - sprzedaż

   - likwidacja

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

e) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

 - zwiększenia


