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Noty obja niaj ce do skonsolidowanego rachunku przepływów pieni

Struktura rodków Pieni

Struktura rodków Pieni nych
rdoki pieni ne w kasie
rodki pieni ne na rachunkach bankowych
Inne rodki pieni ne (lokaty)
Razem rodki pieni ne

nych

nych

Stan na
Stan na
31.12.2004
31.12.2003 Grupa
Grupa
Kapitałowa
Kapitałowa
29
14
7 036
1 664
0
202
7 065
1 880

PODZIAŁ NA DZIAŁALNO
OPERACYJN , INWESTYCYJN
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH

I FINANSOW , PRZYJ TY W

Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej obejmuj wpływy i wydatki zwi zane z
podstawow działalno ci gospodarcz Spółki.
Obejmuje ona w szczególno ci:
- wpływy rodków pieni nych ze sprzeda y usług,
- wydatki zwi zane z pokrywaniem kosztów wiadczonych usług oraz zatrudnianiem pracowników,
- płatno ci na rzecz dostawców,
- wydatki z tytułu podatków, opłat, ubezpiecze społecznych i innych obci aj cych wynik finansowy.
Z działalno ci operacyjnej wyeliminowano wpływy i wydatki zwi zane z działalno ci inwestycyjn lub
finansow .
W przepływach rodków pieni nych z działalno ci inwestycyjnej Spółka podaje opłacone w danym
roku, zakupy i sprzeda e poszczególnych składników warto ci niematerialnych i prawnych,
rzeczowego maj tku trwałego a tak e aktywów finansowych. Do przychodów z tej działalno ci
jednostka zalicza zainkasowane dywidendy i udziały w zysku spółki komandytowej, odsetki uzyskane
od lokat bankowych 3 miesi cznych i dłu szych a tak e odsetki od udzielonych po yczek.
W pozycji B.I.4 „Inne wpływy inwestycyjne” wykazano kwot 146 tys. zł stanowi c rodki pieni ne
przej te przez Grup w wyniku przej cia kontroli nad now spółk zale n : Polski Instytut Kontroli
Wewn trznej SA
W pozycji B.II.5 „Inne wydatki inwestycyjne” wykazano kwot 257 tys. zł obejmuj c :
- kwot 159 tys zł
- kwot 98 tys. zł stanowi c wzrost wpłaconych zaliczeki na rodki trwałe w budowie
Przepływy rodków pieni nych z działalno ci finansowej obejmuj wpływy z emisji akcji własnych ,
z uzyskanych kredytów bankowych oraz wydatki zwi zane z wypłat dywidend dla akcjonariuszy, z
obsług kredytów (odsetki, spłaty rat kredytowych ) spłat zobowi za z tytułu umów leasingu
finansowego.
UZGODNIENIE BILANSOWYCH ZMIAN STANU NIEKTÓRYCH POZYCJI ORAZ ZMIAN STANU
TYCH POZYCJI WYKAZANYCH W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH
Wykazana w punkcie A.II 6. Rachunku przepływów zmiana stanu rezerw
z:
- zmiany stanu rezerwy na podatek odroczony (spadek)
- zmiany stanu rezerw na wiadczenia pracownicze i podobne (spadek)
- zmiany stanu pozostałych rezerw (spadek)
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w kwocie -148 tys. zł wynika
- 10 tys. zł.
- 15 tys. zł
- 123 tys. zł.
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Wykazana w punkcie A.II.8. rachunku przepływów zmiana stanu nale no ci wynika z zestawienia:
w tys. zł
stan na 31.12.2004 stan na 31.12.2003
zmiana stanu
Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa
9116
7377
1739

Wyszczególnienie
Nale no ci ogółem
minus nale no ci Spółki zale nej po raz
pierwszy obj tej konsolidacja - na dzie
obj cia kontroli
Nale no ci zwi zane z działalno ci
operacyjn

76
9040

76
7377

1663

Wykazana w punkcie A.II.10. rachunku przepływów zmiana stanu zobowi za wynika z zestawienia:
w tys. zł
stan na
stan na 31.12.2004
31.12.2003 Grupa
Grupa Kapitałowa
Kapitałowa

Wyszczególnienie
Zobowi zania krótkoterminowe
ogółem
minus zobowi zania Spółki zale nej po
raz pierwszy obj tej konsolidacja - na
dzie obj cia kontroli
minus zobowi zania z tytułu kredytów
minus zobowi zania z tytułu leasingu
finansowego
minus zobowiazanie za zakupione
akcje
minus korekta bł du podstawowego
minus zobowi zania inwestycyjne
Zobowi zania zwi zane z
działalno ci operacyjn

4261

2366

48

zmiana
stanu
1895
48

0

0

0

76

47

29

25

25

20
590

325

20
265

3502

1994

1508

Na wykazan w punkcie A.II.11 zmian stanu rozlicze mi dzyokresowych w kwocie -7.569 tys. zł
zło yły si :
- zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego (wzrost)
- 25 tys. zł
- zmiana stanu czynnych rozlicze mi dzyokresowych krótkoterminowych (wzrost) - 3.523 tys. zł
- zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych biernych (spadek)
- 4.080 tys. zł.
- plus rozliczenia miedzyokresowe czynne jednostki po raz pierwszy
objetej konsolidacj
+ 3 tys. zł
- minus rozliczenia miedzyokresowe bierne jednostki po raz pierwszy
obj tej konsolidacj
- 13 tys. zł
- amortyzacja, która obci yła jako koszt po redni realizowane inwestycje
+ 69 tys. zł
W pozycji A.II.12 "Inne korekty" w kwocie 7 tys. zł wykazano:
- spisane nale no ci z tyt. nale nej dywidendy - kwota 2 tys. zł
- strata na skradzionych samochodach z leasingu - kwota - 5 tys. zł
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