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Dodatkowe informacje i objaśnienia
INDEKS NOT SPRAWOZDANIA:

Nota 1. Informacje ogólne

Nota 2. Skład Grupy Kapitałowej oraz jego zmiany

Nota 3. Podstawa sporządzania skonsolidowanych sprawozdań
finansowych

Nota 4. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane,
ale nie mają zastosowania

Nota 5. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i
szacunkach

Nota 6. Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach
sprawozdawczych oraz zmiana zasad rachunkowości

Nota 7. Zasady rachunkowości

Nota 8. Segmenty działalności

Nota 9. Przychody i koszty

Nota 10. Podatek dochodowy

Nota 11. Zysk/(Strata) netto przypadający/(a) na jedną akcję

Nota 12. Dywidendy

Nota 13. Rzeczowe aktywa trwałe

Nota 14. Wartość firmy

Nota 15. Pozostałe aktywa niematerialne

Nota 16. Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności

Nota 17. Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) przeznaczone do
sprzedaży

Nota 18. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe aktywa

Nota 19. Zapasy

Nota 20. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Nota 21. Kapitał podstawowy

Nota 22. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji

Nota 23. Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów
pieniężnych

Nota 24. Zyski zatrzymane

Nota 25. Różnice kursowe z przeliczenia

Nota 26. Udziały niekontrolujące

Nota 27. Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu
leasingu finansowego

Nota 28. Pochodne instrumenty finansowe

Nota 29. Świadczenia pracownicze

Nota 30. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe
zobowiązania i rezerwy

Nota 31. Instrumenty finansowe

Nota 32. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Nota 33. Zarządzanie kapitałem

Nota 34. Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2)

Nota 35. Zobowiązania i aktywa warunkowe

Nota 36. Informacje o podmiotach powiązanych

Nota 37. Istotne zdarzenia następujące po dniu kończącym okres
sprawozdawczy

Nota 38. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
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