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KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2006 rok bieżący 2005 rok bieżący

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 21 18

     -koszty roku ubiegłego(ubezpieczenia, prenumeraty) 21 18

     ...rozliczenie miedzyokr.kontraktu długoterminowego

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 16

     -naliczony VAT do odliczenia w kolejnym miesiącu 16

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 21 34

Nota 11

Nota 12

Nota 14

KAPITAŁ ZAPASOWY 2006 rok bieżący 2005 rok bieżący

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo 

(minimalną) wartość

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników

e) inny (wg rodzaju) 264 4

Kapitał zapasowy, razem 264 4

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 2006 rok bieżący 2005 rok bieżący

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 4 347 4 608

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 4 347 4 608

2006 rok bieżący 2005 rok bieżący

22 14

2. Zwiększenia 8

8

3. Zmniejszenia 22

22

22
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 

tytułu)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

Nota 10

Nota 18

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:

a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,

b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,

c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym 

    odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną 

    bezpośrednio na kapitał własny

Nie jest istotna

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej 

według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Rezerwa dotyczy nie zapłaconych naleznosci z tytułu odsetek.

Seria / 

emisja
Rodzaj akcji

Rodzaj 

uprzywilejowania 

akcji

Rodzaj 

ograniczenia 

praw do akcji

Liczba 

akcji

Wartość serii / 
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wartości 
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pokrycia 
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rejestracji

Prawo do 

dywidendy 

(od daty)

1 emisja na okaziciela b/uprzyw. 427000 1610 fund.akc. 1.03.1995 1.01.1998

...

Liczba akcji razem 427000

Kapitał zakładowy, razem 1610

Wartość nominalna jednej akcji = 3,77zł

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Komisja Nadzoru Finansowego


