Zakłady Azotowe "Puławy” S. A.
Raport kwartalny SA- Q 1/ 2005 r. za okres od 01.07.2005 r. do 30.09.2005 r.

Informacja dodatkowa
1. Informacja o zasadach przyjętych przy
za I kwartał roku obrotowego 2005/2006

sporządzaniu

raportu

kwartalnego

1.1. Okres objęty raportem
Raport obejmuje I kwartał bieżącego roku obrotowego, tj. okres od 01.07.2005r. do
30.09.2005r. Prezentowany raport zawiera dane porównawcze za analogiczny okres roku
ubiegłego, tj. okres od 01.07.2004r. do 30.09.2004r., oraz dodatkowo, dla zmian w kapitale
własnym dane za okres od 01.07.2004r. do 30.06.2005r. natomiast dla bilansu dane wg stanu na
dzień 30.06.2005r.
1.2. Ogólne zasady sporządzenia raportu
Raport sporządzony został z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 21 marca 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych.
Sprawozdanie finansowe przedstawione w niniejszym raporcie sporządzone zostało zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami.
1.3. Przyjęte zasady rachunkowości
Spółka sporządza:
1/ rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym,
2/ zestawienie zmian w kapitale własnym,
3/ rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Księgi rachunkowe prowadzone są w ramach zintegrowanego systemu komputerowego.
Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się
od 1 lipca każdego roku a kończący się 30 czerwca roku następnego.
Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.
Wartości niematerialne i prawne
1/ Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte przez jednostkę, spełniające
warunki aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania,
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone na
potrzeby Spółki.
2/ Wartości niematerialne i prawne wykazuje się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne / umorzeniowe/ oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3/ Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Stawki amortyzacyjne
wynikają z okresu ekonomicznej użyteczności.
4/ Amortyzacja bilansowa jest różna od amortyzacji podatkowej.
5/ Jeżeli wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych jest równa lub niższa niż
3.500,- zł odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo w miesiącu oddania do
używania.
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Środki trwałe
1/ Za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, nie zakwalifikowane
do inwestycji, kontrolowane przez Spółkę, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby
Spółki.
2/ Środki trwałe wykazuje się w cenach nabycia lub koszcie wytworzenia z uwzględnieniem
skutków aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne /umorzeniowe/ oraz
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3/ Ceną nabycia dla prawa wieczystego użytkowania nieodpłatnie otrzymanego od Skarbu
Państwa jest wartość gruntu wynikająca z decyzji ustalających opłaty za wieczyste
użytkowanie.
4/ Środki trwałe o wartości 3.500,- zł i poniżej amortyzuje się jednorazowo w miesiącu
oddania środka trwałego do używania.
5/ Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Stosowane dla nowych środków trwałych
stawki amortyzacyjne wynikają z Zakładowej Tabeli Amortyzacyjnej.
6/ Stosowane okresy i stawki amortyzacyjne podlegają weryfikacji uzasadniającej korektę,
podwyższenie lub obniżenie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Zmiana okresów
i stawek amortyzacyjnych może być wprowadzona jedynie z rozpoczęciem nowego roku
obrotowego.
7/ Amortyzacja bilansowa jest różna od amortyzacji podatkowej. Dla potrzeb podatku
dochodowego od osób prawnych odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych wynikają z księgi podatkowej. Spółka korzysta z uprawnień
wynikających z art. 16k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
Inwestycje długoterminowe
1/ Do inwestycji długoterminowych zalicza się długoterminowe aktywa finansowe, inne
inwestycje długoterminowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
które nie są użytkowane przez Spółkę, a zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści.
2/ Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do inwestycji na dzień
bilansowy wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej
w przypadku aktualizacji wyceny wynikających z odrębnych przepisów, pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3/ Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych na dzień bilansowy wycenia się w cenie
nabycia uwzględniającej trwałą utratę wartości.
4/ Pozostałe pozycje wycenia się wg zasad określonych dla instrumentów finansowych.
5/ W przypadku trwałej utraty wartości :
● akcji notowanych na giełdzie przyjmuje się, że o utracie wartości świadczą notowania
niższe od wartości ich nabycia w okresie co najmniej kolejnych 6 miesięcy,
poprzedzających dzień bilansowy,
● udziałów oraz akcji nie notowanych na giełdzie przyjmuje się, że o utracie wartości
świadczy analiza dokonana w oparciu o posiadaną dokumentację oraz informacje o sytuacji
gospodarczo-finansowej spółki, przy czym analizie podlegają głównie wyniki finansowe –
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utrzymywanie się straty w kolejno następujących po sobie 3 latach, niezdolność
wypracowania przez spółkę zysku, obniżenia kapitału zakładowego, brak zapewnienia
możliwości wycofania wkładu w nie uszczuplonej wysokości, programy naprawcze oraz
inne korzyści kompensujące Spółce brak dywidendy.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1/ Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzone są o ile planowane na kolejne
lata wyniki pozwalają wartości te rozliczyć.
2/ Do innych rozliczeń długoterminowych zaliczono kwoty przypadające do rozliczenia w
okresach późniejszych niż 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Najważniejszą
pozycję rozliczeń międzyokresowych stanowią koszty prac rozwojowych.
Zapasy
1/ Wykazane w bilansie zapasy obejmują :
• materiały nabyte lub wyprodukowane na własne potrzeby,
• towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym oraz towary nabyte w
celu odsprzedaży przeznaczone do uszlachetnienia i pakowania,
• produkty /wyroby i usługi/ wytworzone lub przetworzone, zdatne do sprzedaży,
• półprodukty wraz z produkcją w toku.
2/ Materiały i towary wycenia się wg cen zakupu lub kosztu wytworzenia, nie wyższych
od ich cen sprzedaży netto.
3/ Produkty gotowe, półfabrykaty wycenia się wg średniorocznego rzeczywistego
technicznego kosztu wytworzenia nie wyższego od cen sprzedaży netto.
4/ Produkcję w toku produkcji wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia.
5/ Dostawy w drodze wycenia się wg cen zakupu a dostawy nie fakturowane wg cen
ewidencyjnych dla takich samych materiałów.
6/ Na dzień bilansowy wykazane w bilansie zapasy korygują odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
Należności
1/ Należności długo- i krótkoterminowe wykazuje się w bilansie w kwocie wymaganej
zapłaty uwzględniającej odsetki i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2/ Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się wg obowiązującego na dzień
bilansowy średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3/ Odsetki za nieterminowe regulowanie należności wymagalnych nalicza się na koniec
okresu sprawozdawczego.
4/ Odpisy tworzy się :
• w stosunku do należności wątpliwych najpóźniej po upływie 6 miesięcy od ustalonego w
fakturze terminu zapłaty,
• od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, do wysokości nie objętej
gwarancją lub innym zabezpieczeniem,
• od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli masa
upadłości dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego
w pełnej wysokości roszczenia,
• kwestionowane przez dłużników oraz z zapłatą, których dłużnik zalega do wysokości
nie pokrytej gwarancją lub innymi zabezpieczeniami, jeśli ocena sytuacji gospodarczej
i finansowej dłużnika wskazuje, że spłata należności w umownej kwocie w najbliższym
półroczu nie jest możliwa,
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• stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których
uprzednio dokonano odpisu aktualizującego w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania
lub odpisania,
• naliczone odsetki za zwłokę w regulowaniu należności.
Inwestycje krótkoterminowe
1/ Inwestycje krótkoterminowe stanowią akcje w innych jednostkach, środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne.
2/ Krajowe środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej, z uwzględnieniem
naliczonych odsetek.
3/ Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się wg obowiązującego na dzień
bilansowy średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
4/ Akcje w innych jednostkach wycenia się wg zasad określonych dla instrumentów
finansowych.
Instrumenty finansowe
1/ Ze względu na cel nabycia instrumenty klasyfikowane są do kategorii :
• aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
2/ Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczone do instrumentów finansowych
wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dacie zawarcia kontraktu.
3/ Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia, tj. w wartości
godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników
majątkowych z uwzględnieniem poniesionych kosztów transakcji.
4/ Zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych w wartości godziwej
uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych, z
uwzględnieniem kosztów transakcji.
5/ Aktywa finansowe wycenia się na koniec okresu sprawozdawczego :
• pożyczki udzielone i należności własne , z wyjątkiem zaliczonych do kategorii
przeznaczonych do obrotu – w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za
pomocą efektywnej stopy procentowej, chyba, że nie różni się ona istotnie od kwoty
wymaganej zapłaty,
• aktywa finansowe, dla których ustalony jest termin wymagalności – w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej,
• aktywów finansowych, dla których nie istnieje cena rynkowa lub których wartość godziwa
nie może być ustalona w sposób wiarygodny – w cenie nabycia,
• pozostałe aktywa finansowe - w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez
pomniejszania jej o koszty transakcji zbycia aktywu lub wyłączenia go z ksiąg, chyba że
wysokość tych kosztów byłaby znacząca.
6/ Wartość godziwą ustala się w oparciu o :
• aktualną wartość rynkową ustaloną na aktywnym publicznym rynku papierów
wartościowych,
• wycenę instrumentu dokonaną przez bank, z którym zawarto kontrakt.
7/ Zobowiązania finansowe wycenia się na koniec okresu sprawozdawczego :
• przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań – w wartości
godziwej,
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• pozostałe zobowiązania finansowe – w wysokości skorygowanej ceny nabycia, chyba że
nie różni się ona istotnie od kwoty wymagającej zapłaty.
8/ Skutki wyceny :
• aktywów finansowych ( w tym instrumentów pochodnych ) i zobowiązań finansowych,
z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających,
przeznaczonych do obrotu wycenianych w wartości godziwej, zalicza się odpowiednio
do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego,
• aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny
w przypadku aktywów długoterminowych, natomiast w przypadku aktywów
krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
okresu sprawozdawczego,
• aktywów finansowych z ustalonym terminem wymagalności, pożyczek udzielonych
i należności własnych oraz zobowiązań finansowych wycenianych w wysokości
skorygowanej ceny nabycia zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu
sprawozdawczego.
9/ Jeżeli możliwe stanie się ustalenie wartości godziwej aktywów finansowych, skutki
przeszacowania odnosi się do przychodów lub kosztów finansowych albo na kapitał z
aktualizacji wyceny.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Czynne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów ustala się w wysokości
kosztów przypadających do rozliczenia w ciągu następnych 12 m-cy od dnia bilansowego.
Najpoważniejszą pozycją rozliczeń stanowią koszty zużycia katalizatorów.
Kapitały własne
1/ Kapitał podstawowy (akcyjny) jest wykazany w wartości nominalnej wynikającej ze statutu
Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2/ Kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie ze statutem Spółki i kodeksem spółek handlowych.
3/ Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny został utworzony w wysokości przyrostu wartości
netto środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r.
4/ Pozostałe kapitały rezerwowe dotyczą odsetek od kapitału akcyjnego za lata 1993 i 1994 w
kwotach po 4.080 tys. zł za każdy rok, pozostawionych w Spółce i przeznaczonych na
powiększenie kapitału rezerwowego.
Rezerwy na zobowiązania
1/ Rezerwy tworzy się w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości.
2/ Rezerwę na świadczenia emerytalne i podobne tworzy się w oparciu o wyliczenia
aktuarialne.
3/ Rezerwy na koszty likwidacji środków trwałych, naliczone odsetki od zobowiązań,
niewykorzystane urlopy i inne, szacowane są do wysokości możliwych do powstania
przyszłych zobowiązań.
4/ Rezerwa na koszty z tytułu obcego powództwa tworzona jest w oparciu o wniesione do sądu
pozwy z uwzględnieniem naliczonych odsetek.
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Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów
1/ Do rozliczeń międzyokresowych zaliczane są przychody i koszty, których realizacja nastąpi
w przyszłych okresach.
2/ Najważniejsze pozycje to :
• dotacje i subwencje,
• wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów.
Zobowiązania i fundusze specjalne
1/ Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty tzn. od zobowiązań
przeterminowanych nalicza się odsetki z uwzględnieniem przepisów o instrumentach
finansowych.
2/ Zobowiązania płatne w walutach obcych wycenia się wg obowiązującego na dzień
bilansowy średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów ustawy
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i przepisów wykonawczych.
4/ Fundusz załogi tworzony jest z odpisu z zysku netto i wykazany w wartości nominalnej
pozostałej po dokonanych wypłatach.
Przychody ze sprzedaży oraz koszty ich uzyskania
1/ Przychody ze sprzedaży krajowej wykazywane są w wartościach netto wynikających
z transakcji sprzedaży zrealizowanych w danym okresie.
2/ Przychody ze sprzedaży eksportowej przeliczane są wg kursu waluty ujętego w dokumencie
SAD.
3/ Przychody z transakcji wewnątrz unijnych przeliczane są wg zasad określonych
w przepisach regulujących podatek od towarów i usług.
4/ Przychody ze sprzedaży ujmuje się w okresie sprawozdawczym, którego dotyczą niezależnie
od terminu otrzymania płatności.
5/ Koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów,
koszty handlowe, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu stanowią wszystkie koszty
dotyczące okresu, niezależnie od terminu zapłaty, związane z normalną działalnością spółki,
ustalone w oparciu o dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne. Koszty te nie zawierają
pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane ze zwykłą działalnością Spółki
i wywierają wpływ na ustalenie wyniku działalności operacyjnej zawierają m.in. tworzenie i
rozwiązywanie rezerw, w tym na świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych i
nagród jubileuszowych, pozycje dotyczące zbycia środków trwałych, działalności socjalnej,
aktualizacji wyceny składników aktywów i pasywów, amortyzacji prawa wieczystego
użytkowania gruntu, odpisanie środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego, koszty
prac rozwojowych zakończonych wynikiem negatywnym.
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Przychody i koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe obejmują efekt działań związanych z pozyskiwaniem kapitału,
jego obsługą i obrotem papierami wartościowymi. Najpoważniejsze pozycje stanowią : różnice
kursowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych, od dłużników, kredytów i
aktualizacja wyceny inwestycji.
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia,
poza działalnością operacyjną Spółki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest:
1/ podatek dochodowy od osób prawnych ustalany w oparciu o przepisy podatkowe w
wysokości 19 % podstawy opodatkowania, skorygowany o zawiązane i rozwiązane rezerwy
na odroczony podatek z tytułu dodatnich różnic przejściowych oraz zawiązane i rozwiązane
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z ujemnych różnic
przejściowych między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów
a ich wartością podatkową.
2/ wpłata z zysku na rzecz budżetu państwa ustalana w oparciu o przepisy ustawy w wysokości
15% zysku brutto pomniejszonego o podatek dochodowy do zapłaty.
Wynik finansowy netto
1/ Wynik finansowy netto na dzień bilansowy wynika z rachunku zysków i strat.
2/ Wynik finansowy netto uwzględnia obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.
W bieżącym roku do zasad polityki rachunkowości wprowadzono uregulowania dotyczące
instrumentów finansowych zgodnie z art. 1 ust. 5 ustawy z 27.08.2004 r. o zmianie ustawy o
rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Dane za I kwartał roku obrotowego 2004/2005 zostały sprowadzone do porównywalności w
zakresie przemieszczeń między pozycjami bilansu, korekty wyceny aktywów i pasywów
wyrażonych w walutach obcych za poprzednie lata obrotowe wraz z korektą odroczonego
podatku dochodowego i wpłat z zysku dokonane w prospekcie emisyjnym, naliczenia odsetek
od należności objętych wyrokami sądowymi wraz z dokonaniem w wysokości ich
równowartości odpisów aktualizujących ich wartość, prezentacją w bilansie pozycji długo- i
krótkoterminowych oraz aktualizacją wartości odroczonego podatku dochodowego.
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WPŁYW ZMIAN NA WARTOŚĆ AKTYWÓW I PASYWÓW
ORAZ NA WYNIK SPÓŁKI

BILANS
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
2. Zobowiązania długoterminowe
3. Zobowiązania krótkoterminowe
4. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

30.09.2004r.
3.127
0
0
0
0
3.127
- 878
0
0
0
- 878
2.249

3.243
0
0
0
0
0
0
4.386
- 1.143
0,00
- 994
203
- 13.404
14.885
- 2.678
2.249
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01.07.2004r.
30.09.2004r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
XI. Koszty finansowe
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 5.842
231
- 6.073
0
- 6.073
- 4.019
0
- 4.019
- 911
0
- 1.143

2. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisów aktualizujących
wartość składników aktywów
2.1. Zmiany stanu rezerw na zobowiązania ( bez rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego )
w tys. zł

Wyszczególnienie

01.07.2005r.
30.09.2005r.

Stan na początek roku
Utworzenie
Rozwiązanie i wykorzystanie
Stan na koniec roku

54.190
1.793
6.877
49.106

2.2. Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego
w tys. zł

Wyszczególnienie
Stan na początek roku
Utworzenie
Rozwiązanie i wykorzystanie
Stan na koniec roku

01.07.2005r.
30.09.2005r.
20.334
60
0
20.394
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2.3. Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów
w tys. zł

Wyszczególnienie

01.07.2005r.
30.09.2005r.

Stan na początek roku
Utworzenie
Rozwiązanie i wykorzystanie
Stan na koniec roku

176
709
27
858

2.4. Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności
w tys. zł

Wyszczególnienie

01.07.2005r.
30.09.2005r.

Stan na początek roku
Utworzenie
Rozwiązanie i wykorzystanie
Stan na koniec roku

30.389
108
665
29.832

2.5. Zmiany stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w tys. zł

Wyszczególnienie
Stan rezerw na początek roku
Utworzenie
Rozwiązanie
Stan rezerw na koniec roku

01.07.2005r.
30.09.2005r.
14.275
2.214
1.160
15.329
w tys. zł

Wyszczególnienie
Stan aktywów na początek roku
Utworzenie
Rozwiązanie
Stan aktywów na koniec roku

01.07.2005r.
30.09.2005r.
5.086
4.966
1.710
8.342

7j

