
NOTY OBJA�NIAJ�CE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU 
PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH 

Struktura �rodków pieni��nych przyj�tych do rachunku przepływu �rodków 
pieni��nych 

stan na 
koniec okresu 

31.12.2004 

stan na 
pocz�tek okresu 

1.01.2004 
�rodki pieni��ne w kasie 90 51
�rodki pieni��ne na rachunkach bankowych 1 869 5 986
Depozyty terminowe 1 165
�rodki pieni��ne w drodze 9
�rodki pieni��ne razem 3 133      6 037
 
 
 
 

Zmiana stanu �rodków pieni��nych 2004  
okres bie��cy 

2003 
rok poprzedni 

a) �rodki pieni��ne razem (stan na pocz�tek okresu)   6 037  17 183  
b) �rodki pieni��ne razem (stan na koniec okresu)   3 133 21 682 
Korekty zwi�zane ze zmian� ustawy i zakresu konsolidacji   -    (15 645)  
�rodki pieni��ne po korektach   3 133 6 037  

 
Na kwot� pozostałych korekt składaj� si�: 

stan na stan na 
koniec okresu pocz�tek okresu 

 31.12.2004 1.01.2004 

Niepieni��ne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach 
działalno�ci inwestycyjnej (plus)                             288    

Odpisy netto z tytułu utraty warto�ci, koryguj�ce warto�� składników aktywów 
trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)                                  -                           (180) 
Wynik na zmianie udziałów w spólce zale�nej                             363    
Rozliczenie inwentaryzacji                              (18)   
Przecena towarów serwisowych                             699    
Umorzenie po�yczek długoterminowych (plus)Odsetek                               10    
Zakładowy Fundusz �wiadcze� Socjalnych                             174    

Odpisanie warto�ci �rodków trwałych w budowie, które nie dały efektu 
gospodarczego                             180    
Korekta RMK o  inwestycje w toku                             265    
Pozostałe - odpis dotacji                            (799)                          (838) 
Inne                             440                           (247) 
Razem                          1 602                        (1 265) 
 
    
Podział działalno�ci Spółki na działalno�	 operacyjn�, inwestycyjn� i finansow� przyj�ty w rachunku 
przepływu �rodków pieni��nych. 
I. W przepływach �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej ujmuje si�: 

a) wpływy wynikaj�ce ze sprzeda�y towarów, produktów i usług, 
b) wpływy uj�te w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne" pomniejszone o przychody ze sprzeda�y 

składników aktywów trwałych, które s� wykazywane w działalno�ci inwestycyjnej, 
c) wydatki zwi�zane z kosztami prowadzenia działalno�ci podstawowej: koszt własny sprzedanych 

towarów, koszt wytworzenia sprzedanych produktów, koszt sprzeda�y i koszt ogólnego zarz�du, 
d) wydatki zwi�zane z kosztami uj�tymi w pozycji "Pozostałe koszty operacyjne", pomniejszone o 

warto�� sprzedanych aktywów trwałych i wielko�� nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych, 
e) wynik przeszacowania tych pozycji aktywów trwałych, które s� wyra�one w walutach obcych, 
f) wpływy i wydatki zwi�zane ze zmian� stanu nale�no�ci długoterminowych dotycz�cych działalno�ci 

operacyjnej. 



 
II. W przepływach �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej ujmuje si�: 

a) wpływy ze sprzeda�y warto�ci niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, akcji, 
udziałów i innych składników finansowego maj�tku trwałego oraz wpływy ze sprzeda�y papierów 
warto�ciowych przeznaczonych do obrotu, 

b) wpływy z tytułu otrzymanych dywidend, 
c) wpływy wynikaj�ce ze spłaty po�yczek długoterminowych udzielonych przez Spółk� innym 

podmiotom gospodarczym wraz ze spłat� odsetek od tych po�yczek, 
d) wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych, 
e) wydatki zwi�zane z nabyciem warto�ci niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, 

akcji, udziałów i innych składników finansowego maj�tku trwałego, papierów warto�ciowych 
przeznaczonych do obrotu, 

f) wydatki zwi�zane z udzielaniem po�yczek długoterminowych innym podmiotom. 
 
III. W przepływach �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej ujmuje si�: 

a) wpływy z tytułu zaci�gni�tych kredytów i po�yczek zarówno długoterminowych jak i 
krótkoterminowych, 

b) wpływy z emisji akcji własnych, obligacji i innych dłu�nych papierów warto�ciowych zarówno 
długoterminowych jak i krótkoterminowych, 

c) wydatki zwi�zane z obsług� zaci�gni�tych kredytów i po�yczek, spłat� kredytów i po�yczek, spłat� 
odsetek od zaci�gni�tych kredytów i po�yczek, 

d) wydatki zwi�zane z obsług� emisji obligacji i dłu�nych papierów warto�ciowych oraz wykupem 
obligacji i dłu�nych papierów warto�ciowych, 

e) wydatki zwi�zane z kosztami emisji akcji własnych, 
f) wpływy wynikaj�ce z "Pozostałych przychodów finansowych" z wyj�tkiem odsetek od udzielonych 

po�yczek, odsetek od lokat bankowych oraz zysku ze sprzeda�y papierów warto�ciowych, które s� 
wykazywane w działalno�ci inwestycyjnej, 

g) wydatki wynikaj�ce z "Pozostałych kosztów finansowych" z wyj�tkiem strat ze sprzeda�y papierów 
warto�ciowych, akcji i udziałów w innych jednostkach oraz niezrealizowanych ujemnych ró�nic 
kursowych. 

 
 


