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Wyjaśnienie przyczyn ró żnic pomi ędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie or az zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływ ów 
pieni ężnych

Nota nr 46
Objaśnienie struktury środków pieni ężnych przyj ętych do rachunku przepływów

Wyszczególnienie Kwota zł
Środki pieni ężne na koniec okresu według bilansu - poz. B III. c) 343 559,22
zmiana stanu środków pieniężnych wywołana różnicami kursowymi 

przeklasyfikowanie składników krótkoterminowych pomiędzy aktywami finansowymi (poz. B.III.1.a) i b) a środkami pieniężnymi (poz. III.B.1.c))
Środki pieni ężne na koniec okresu według rachunku przepływów pien iężnych - poz. G 343 559,22

Lp.
Pozycja w rachunku 

przepływów 
pieni ężnych

Tytuł Kwota zł

A.II.1. Amortyzacja

A.II.2.

A.II.3.

- wyłączenie zrealizowanych różnic kursowych niedotyczących działalności operacyjnej (różnice dodatnie ze znakiem minus, różnice ujemne ze 
znakiem plus)

- wyłączenie nie zrealizowanych różnic kursowych nie dotyczących działalności operacyjnej (nie zrealizowane zyski ze znakiem minus, nie 
zrealizowane straty ze znakiem plus)

Zyski (straty) z tytułu ró żnic kursowych 0,00

0,00
- wyłączenie odsetek i dywidend otrzymanych (ze znakiem minus)

- inne korekty (wymienić)

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

- wyłączenie odsetek i dywidend naliczonych, lecz nieotrzymanych ani niewypłaconych (ze znakiem plus lub minus tj. przeciwnym do posiadanego)

- wyłączenie odsetek zapłaconych (ze znakiem plus)

- inne korekty (wymienić)

- wyłączenie różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych zgromadzanych na rachunkach walutowych i w kasie jednostki (dodatnie ze 
znakiem minus, ujemne ze znakiem plus)
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- korekty wynikająca z przekazania darowizn niepieniężnych składników działalności inwestycyjnej (ze znakiem plus)

- inne korekty (wymienić)

-3 777,98
A.II.7. Zmiana stanu nale żności -3 777,98

- korekta z tytułu zmiany stanu należności dotyczących działalności inwestycyjnej

- zmiana stanu według bilansu, poz. A. III i B. II

- korekta związana z stratą (ze znakiem plus) na likwidacji składników działalności inwestycyjnej

- korekty dotyczące zdarzeń losowych (ze znakiem plus lub minus)

- inne korekty (wymienić)

A.II.6. Zmiana stanu zapasów 0,00

- korekta wynikająca ze zmiany stanu zapasów  z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego lub przekazanego pod postacią składników aktywów 
obrotowych (zapasów)

- zmiana stanu według bilansu 0,00

- korekta z wiązana z zyskiem (ze znakiem minus) lub stratą (ze znakiem plus) na sprzedaży składników działalności inwestycyjnej

A.II.4. Zysk (strata) z działalno ści inwestycyjnej 0,00

0,00A.II.5.
- zmiana stanu według bilansu 0,00

Zmiana stanu rezerw

- korekta z tytułu  zmiany stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy utworzonych  w ciężar kapitału (funduszu) własnego

- korekty dotyczące ujawnionych nadwyżek (ze znakiem minus) i niedoborów (ze znakiem plus) inwentaryzacyjnych składników działalności 
inwestycyjnej

- korekty dotyczące odpisów korygujących wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych z tytułu trwałej utraty 
wartości i ich korekty (plus lub minus)

- inne korekty (wymienić)
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- zmiana stanu wykazana w rachunku przepływów pieniężnych

-

B.I.1. Zbycie warto ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów  trwałych

A.II.9. Zmiana stanu rozlicze ń międzyokresowych 4 857,29

- inne korekty ( wymienić)

   - czynne (wzrost stanu ze znakiem minus, zmniejszenie zez znakiem plus)

A.II.8.

A.II.10. Inne korekty

Zmiana stanu zobowi ązań krótkoterminowych, z wyj ątkiem po życzek i kredytów 

- korekta z tytułu zmiany stanu zobowiązań działalności finansowej (leasingu finansowego)

57 159,02

- korekta z tytułu zmiany stanu zobowiązań działalności inwestycyjnej

- korekta dotycząca rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu zmiany stanu ujemnej wartości firmy w roku jej powstania

- zmiana stanu według bilansu 57 159,02

- zmiana stanu według bilansu 4 857,29

- korekta dotycząca rozliczeń czynnych z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny

- korekta z tytułu zmiany stanu funduszu nagród z tytułu zadeklarowanych, a nie wypłaconych  nagród z zysku

1 767,29

0,00

- korekta z tytułu zmiany stanu ZFŚS związana z odpisem z zysku na ten fundusz

   - rozliczenia międzyokresowe przychodów (wzrost stanu ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) 3 090,00

- inne korekty (wymienić)

- korekta dotycząca rozliczeń międzyokresowych z tytułu wartości darowizn niepieniężnych aktywów trwałych

- korekta rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu wartości dotacji w roku ich otrzymania

0,00
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-

-

0,00B.I.2.

Spłata udzielonych po życzek długoterminowych - jednostki pozostałe

0,00

Inne wpływy z aktywów finansowych - jednostki pozostałe

-

0,00
-

-

Wpływy z odsetek - jednostki pozostałe 0,00

Wpływy z dywidend i udziałów w zyskach - jednostki po zostałe 0,00

0,00

Zbycie aktywów finansowych

-

-

Zbycie inwestycji w nieruchomo ści oraz warto ści niematerialne i prawne

- w pozostałych jednostkach

B.I.3.
- w jednostkach powiązanych

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne
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Udzielone po życzki długoterminowe - w pozostałych jednostkach

Nabycie warto ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów  trwałych 0,00

0,00C.I.1.
-

-

0,00

B.II.3. Nabycie aktywów finansowych

- w pozostałych jednostkach

Inne wydatki inwestycyjne 0,00

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

-

B.II.1.

-

B.II.2. Inwestycje w nieruchomo ści oraz warto ści niematerialne i prawne 0,00

- w jednostkach powiązanych

-

B.II.4.

-

C.I.2. Kredyty i po życzki 0,00
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C.I.3. Emisja dłu żnych papierów warto ściowych

-

C.II.4. Spłaty kredytów i po życzek 0,00

C.II.2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz wła ścicieli

C.II.3.
-

Inne ni ż wypłaty na rzecz wła ścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00

0,00

0,00
-

C.I.4. Inne wpływy finansowe 0,00

C.II.1.
-

Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00

-

C.II.5. Wykup dłu żnych papierów warto ściowych 0,00

-

-
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-

C.II.9. Inne wydatki finansowe 0,00

C.II.6. Z tytułu innych zobowi ązań finansowych 0,00

C.II.7. Płatno ści zobowi ązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00
-

C.II.8. Odsetki
-

0,00

-
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