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Inne środki pienięŜne

Razem środki pieni ęŜne

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENI ĘśNYCH

Struktura środków pienięŜnych
Środki pienięŜne w kasie i na rachunkach 

NaleŜy zdefiniować środki pienięŜne przyjęte do rachunku przepływów pienięŜnych, przedstawiając ich 
strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz 
zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pienięŜnych, naleŜy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pienięŜnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i 
"Pozostałe wydatki", naleŜy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 
5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych 
pozycjach 

W przypadku gdy rachunek przepływów pienięŜnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo naleŜy 
przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pienięŜnych netto z działalności operacyjnej 
metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Podział na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową, przyjęty w rachunku przepływów pienięŜnych
Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej obejmują wpływy i wydatki związane z podstawową 
działalnością gospodarczą Spółki.
Obejmuje ona w szczególności:
 -wpływy środków pienięŜnych ze sprzedaŜy usług
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów świadczonych usług oraz zatrudnieniem pracowników
 - płatności na rzecz dostawców
 - wydatki z tytułu podatków, opłat, ubezpieczeń społecznych i innych obciąŜających wynik finansowy.
Z działalności operacyjnej wyeliminowano wpływy i wydatki związane z działalnością inwestycyjną lub 
finansową.
W przepływach środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej Spółka podaje opłacone w danym roku 
zakupy i sprzedaŜe poszczególnych składników wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowego majątku 
trwałego, a takŜe aktywów finansowych. Do przychodów z tej działalności jednostka zalicza zainkasowane 
dywidendy, odsetki uzyskane od lokat bankowych dłuŜszych niŜ 3-miesięcznych, a takŜe odsetki od udzielonych 
poŜyczek.
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej obejmują wpływy z emisji akcji własnych, z 
uzyskanych kredytów bankowych oraz wydatki związane z wypłatą dywidend dla akcjonariuszy, z obsługą 
kredytów (odsetki, spłaty rat kredytowych) oraz wydatki zwiazane z leasingiem finansowym.
Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu wynikają z następujących korekt: 

I. Zmiana stanu nalezności:
1. Bilansowa zmiana stanu naleŜności                                                                       (25 488) tys.zł.     
2. Korekty:
     - reklasyfikacja nalezności dotyczacych działalności inwestycyjnej                           181  tys.zł.
3. Zmiana stanu naleŜności  wykazana w rachunku przepływów pienięznych       (25 307) tys.zł

II. Zmiana stanu zobowiązań 
1. Bilansowa zmiana stanu zobowiązań  z wyjątkiem poŜyczek i kredytów               18 571 tys.zł.     
2. Korekty:
   - reklasyfikacja zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej                        1 042  tys.zł.
   - rekalsyfikacja zobowiazań z tytułu leasingu                                                             ( 518)  tys.zł      
3. Zmiana stanu  zobowiązań  z wyjątkiem poŜyczek i kredytów                              19 095  tys.zł
     wykazana w rachunku przepływów pienięznych  


