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W dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych 
	W odniesieniu wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem na: 

a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu       
Nie dotyczy
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Nie dotyczy
c) pożyczki udzielone i należności własne 
Nie dotyczy
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Nie dotyczy
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Nie dotyczy

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: 

1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatność
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

dane w tys. zł.
LP

Nazwa instrumentu
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Stan na koniec okresu
1
Obligacje własne
0
8 200
8 200


Obligacje zwykłe na okaziciela zamienne na akcje serii E. 
Obligacje wyemitowane w dwóch transzach ( A i B) po 410 sztuk każda o wartości nominalnej 10.000 zł każda. Obligacje oprocentowane są na 7,5% w skali roku, odsetki wypłacane są okresach półrocznych. Termin wykupu obligacji serii A 23.07.2007, serii B 20.08.2007 roku. 
Obligatariusze mogą zamienić obligacje na akcje serii E, cena konwersji 16zł za 1 akcję. W przypadku zamiany całości wyemitowanych obligacji na akcje serii E, Obligatariusze otrzymają 512.500 szt akcji. 
Dodatkowo obligatariuszom przysługuje premia za wykupione obligacje uzależniona od terminu i sposobu wykupu obligacji od emitenta, i tak:
Ostateczny wykup - następuje w terminie wykupu obligacji, wykup obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji powiększonej o premię w wysokości 25 % wartości nominalnej obligacji, uwzględniającą odsetki należne za ostatni okres odsetkowy. 
Wcześniejszy wykup – następuje w przypadku naruszenia warunków emisji obligacji przez emitenta ( szczegółowy wykaz naruszeń znajduje się w pkt 14 prospektu emisyjnego obligacji zamiennych na akcje Tras Tychy S.A.). Wykup obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji powiększonej o premię w wysokości 20 % wartości nominalnej obligacji (jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi przed upływem trzech lat od daty przydziału obligacji) lub 29% wartości nominalnej obligacji (jeżeli wcześniejszy wykup nastąpi po upływie trzech lat od daty przydziału obligacji) uwzględniającą odsetki należne za ostatni okres odsetkowy. 
Przedterminowy wykup – następuje w drodze wykupu obligacji przed terminem wykupu przez emitenta. Wykup obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji powiększonej o premię w wysokości 24 % wartości nominalnej obligacji, uwzględniającą odsetki należne za niepełny okres odsetkowy
Obligacje są niezabezpieczone, notowane na rynku obligacji GPW. 


b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości
Nie dotyczy

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane
Nie dotyczy

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym
Nie dotyczy

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne
Nie dotyczy

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego 
Nie dotyczy

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 
Nie dotyczy

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne
Nie dotyczy

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie
Nie dotyczy

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:

a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i nie zakończonymi w danym okresie
Nie dotyczy

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych 
Nie dotyczy

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody  zmiany zasad wyceny
Nie dotyczy

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 
Nie dotyczy

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
 Nie dotyczy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 
Nie dotyczy

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
Z tytułu wyemitowanych obligacji własnych Tras Tychy S.A. zobowiązana jest do zapłaty odsetek. Niezrealizowane odsetki według terminów zapłaty wynoszą w tys. zł:
- do 3 miesięcy                               150
- powyżej 3 do 12 miesięcy           450
- powyżej 12 miesięcy                 1.550

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: 
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą 
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 
Nie dotyczy

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: 
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nie naliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe
Nie dotyczy

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a)	kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b)	kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c)	 kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty
d)	planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
Nie dotyczy


2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

Hipoteka na nieruchomości w wys. 1 000 tys. zł , lokal w Warszawie. Poręczenie dla VBH Warszawa. 
Do kwoty 1.200 tys. zł 
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Nie dotyczy

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.
Nie dotyczy

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. 

Nie wytworzono

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

W roku 2003 wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę wyniosły 5 121 tys zł i dotyczyły:
- zakup urządzeń technicznych i maszyn        1 877 tys zł
- środki transportu                                              193 tys zł
- inne środki trwałe                                              18 tys zł
- budynki i lokale                                               878 tys zł
- wydatki na wartości niematerialne i prawne       0 tys zł
- wydatki na trwałe aktywa finansowe
   ( udziały w jednostkach powiązanych)        2 155 tys zł
Planowane wydatki inwestycyjne w 2004 roku wynoszą0,5 mln na narzędzia do produkcji profila pcv. 

7.1. Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 

W 2003 roku do spółki zależnej System Tychy Sp. z o.o. sprzedano know-how na produkcję systemu okiennego za kwotę 900 tys. zł. 

 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
a)	wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
stan na 31.12.2003 dane w tys. zł.
Nazwa jednostki powiązanej
Należności
Zobowiązania
Intur Kfs Sp. z o.o.
1 0400

Monto-Tras Sp. z o.o.
520
350
Ekowiknoplast
118

System Tychy Sp. z o.o.
1.783
0
Wexel Sp. z o.
20

Razem
3.481
350

b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
stan na 31.12.2003 dane w tys. zł.
Nazwa jednostki powiązanej
Sprzedaż
Koszty Sprzedaży
Intur Kfs Sp. z o.o.
4.587
4.220
Monto-Tras Sp. z o.o.
1.455
1.338
W tym odsetki
28
0
Ekowiknoplast
35
35
System Tychy Sp. z o.o.
15.620
13.782
      W tym środki trwałe
900
240
Razem
21.697
19.375



c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
stan na 31.12.2003 dane w tys. zł.
Nazwa jednostki powiązanej
Udział % w kap. zakładowym
Wartość bilansowa udziałów
Intur Kfs Sp. z o.o.
       71,52
3 466
Monto-Tras Sp. z o.o.
     70,2
  105
Ekowiknoplast
   50
  332
System Tychy Sp. z o.o.
100
  500
Wexel Sp. z o.
  50
  300
Razem
-
4.703


8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów  trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
Nie dotyczy

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętne zatrudnienie w 2003 roku w grupie wyniosło 477 osób z tego:
-	pracownicy umysłowi      179 osób
-	pracownicy fizyczni        298 osób


10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem  jest jednostka  dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) 

Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządów w 2002 roku wyniosło: 814,8 tys. zł.
Wynagrodzenie dla członków Rad Nadzorczych w 2002 roku wyniosło 189 tys. zł.
Wynagrodzenie dla Członków Zarządu spółki dominującej Tras Tychy S.A. z tytułu pełnienia funkcji członków Rad Nadzorczych w spółce zależnej w 2002 wyniosło 3 tys 
Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej spółki dominującej Tras Tychy S.A. z tytułu pełnienia funkcji członków Rad Nadzorczych w spółce zależnej w 2002 wyniosło 3,3 tys 

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

Pożyczka dla podmiotu powiązanego Monto Tras Sp. z o.o. ( udział w kapitale 52,5%) w wysokości 520 tys. zł. Pożyczka udzielona we wrześniu 2002 roku. Termin spłaty: do 30.09.2004 roku 100 tys. zł, do 31.10.2004 roku 200 tys. zł, do 30.11.2004 roku 220 tys. zł. Pożyczka oprocentowana w wysokości 3M WIBOR + 1,5 %. 

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
 Nie dotyczy

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
Nie dotyczy


14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 
Nie dotyczy

15.Skonsolidowane  sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%
Nie dotyczy

16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
Nie dotyczy


17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2002 nowelizacji Ustawy o Rachunkowości, która wprowadziła zmianę w prezentacji niektórych aktywów i pasywów, Tras Tychy S.A. dokonała następujących zmian w prezentacji danych bilansowych. 
Dane w tys. zł.

Stan na 31.12.2001
Kwota zmiany
Stan na 01.01.2002
Kwota zmiany
Składnik majątku 
Koszty organizacyjne poniesione .przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu .spółki
- 1 870
Składnik majątku 
 Długoterminowe RMK- Inne 
+ 1 467

Inne wartości niematerialne i prawne - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
-686

Krótkoterminowe RMK 
+ 403




Środki trwałe-grunty własne
+135




Środki trwałe-budynki, lokale, i obiekty inż. lądowej
+ 551


-2 556


+ 2 556
W związku z obowiązkiem tworzenia rezerw na świadczenia emerytalne utworzono rezerwę w ciężar 2002 roku w kwocie 55.700 zł. Rezerwa nie wpływa na wynik finansowy roku 2002. 

18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 
Nie wystąpiły

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
Nie występują

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i  zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): 
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych  w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
Nie wystąpiły

21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
Nie dotyczy

22.1. W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, pasywów, oraz zysków i start tej jednostki skonsolidowanej jakie nastąpiły w okresie miedzy dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporządkowanej.
Nie dotyczy

22.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą, a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń – uzasadnienie odstąpienia.  
Nie dotyczy

23. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów
Nie dotyczy

24. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacja lub metodą praw własności, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym takie jak wartość rozchodów za sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Nie dotyczy

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego



