
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 

 

 

12. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

  
Stan na dzień 

 
 

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 

Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:   168  9 

   zobowiązania z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych   2  2 

   zobowiązania z tytułu zakupu, budowy środków trwałych 
   i wartości niematerialnych   166  7 

Inne zobowiązania finansowe   6  7 

Razem zobowiązania finansowe (zakres MSSF 7)   174  16 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów   11  10 

Razem zobowiązania niefinansowe   11  10 

Razem długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania   185  26 

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:  1 109 1 157 

   zobowiązania z tytułu zakupu, budowy środków trwałych 
   i wartości niematerialnych   566 565 

   zobowiązania z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych   11 17 

Zobowiązania z tytułu nierozliczonych instrumentów pochodnych  -  19 

Zobowiązania z tytułu cash pool   36  36 

Inne zobowiązania finansowe   43  62 

Razem zobowiązania finansowe (zakres MSSF 7)  1 188 1 274 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń    163  161 

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych   466  361 

Inne zobowiązania niefinansowe   58  56 

Fundusze specjalne  235  204 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów  2  1 

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów*  425  374 

Razem zobowiązania niefinansowe 1 349 1 157 

Razem krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania 2 537 2 431 

Łączne zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe  
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2 722 2 457 

  
 
* W rozliczeniach międzyokresowych kosztów na dzień 31 grudnia 2014 r. 260 mln zł, stanowią rezerwy na 
przyszłe wynagrodzenia na poczet nagrody rocznej (na dzień 31 grudnia 2013 r.  
264 mln zł). Nagroda roczna zgodnie z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 
Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., wypłacana jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. 

 
 

 


