
 

Rozdział  5 – Rachunek przepływów pieniężnych 
 

 
Przykłady rachunku przepływów pieniężnych 

(sprawozdań z przepływów pieniężnych)  
spółek notowanych na GPW w Warszawie 

 
 

Na stronie wydawnictwa: 
http://ksiegarnia.difin.pl/strona/materialy-inne 
w zakładce dotyczącej książki Sprawozdawczość finansowa według krajowych  
i międzynarodowych standardów, znajdują się zbiory PDF przedstawiające rachunki 
przepływów pieniężnych (sprawozdania z przepływów pieniężnych) kilku spółek 
notowanych na GPW w Warszawie. Są to: 
 
1. Grupa Budimex – skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 

31 grudnia 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (dwie strony). 

2. Budimex SA – jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 
2013 roku sporządzone według przepisów ustawy o rachunkowości(dwie strony). 

3. Budimex SA – jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grud-
nia 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawoz-
dawczości Finansowej (dwie strony). 

4. TVN SA – Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. spo-
rządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finan-
sowej (dwie strony). 

5. Orbis Spółka Akcyjna – Jednostkowe sprawozdanie finansowe – 2013 rok spo-
rządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finan-
sowej (jedna strona). 

6. Grupa Kapitałowa Orange Polska – skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości  
Finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku (jedna strona). 

7. STALEXPORT AUTUSTRADY SA – jednostkowe sprawozdanie finansowe za 
rok zakończony 31 grudnia 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (jedna strona). 

8. PKN ORLEN SA – jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony  
31 grudnia 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (dwie strony). 

9. Mondi Świecie SA – sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 
2011 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdaw-
czości Finansowej (cztery strony). 



Grupa Budimex  
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
 
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) 

 
Noty przedstawione na stronach 12-97 stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

  Rok zakończony 31 grudnia 

  Nota 2013 roku 2012 roku 

    

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ       

    

Zysk netto przed opodatkowaniem              331 271 202 628 

    

Korekty o:     

Amortyzację 38 28 893 50 683 

Udział w (zyskach) / stratach  netto jednostek podporządkowanych  

wycenianych metodą praw własności  
43 4 684 6 121 

Odpis z tytułu utraty wartości firmy  - 45 000 

Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych   182 (1 458) 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   1 498 4 482 

(Zysk) / strata ze zbycia inwestycji   (198 406) 3 179 

Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych  41 5 369 (17 656) 

Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym   173 491 292 979 

Zmiana stanu należności i kaucji z tytułu umów o budowę   (140 652) (21 380) 

Zmiana stanu zapasów   135 161 205 998 

Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu  
świadczeń emerytalnych i podobnych  

 24 612 36 676 

Zmiana stanu kaucji z tytułu umów o budowę oraz zobowiązań,  
z wyjątkiem pożyczek i kredytów  

 (91 708) (137 601) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów   (17 100) 11 274 

Zmiana stanu kwot należnych z tytułu umów o budowę   239 256 (388 315) 

Zmiana stanu otrzymanych zaliczek   65 544 (49 025) 

Zmiana stanu środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania 25 (18 506) 10 155 

Inne korekty  47 3 693 82 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej   373 791 (39 157) 

    

Zapłacony podatek dochodowy   (59 130) (4 990) 

      

ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   314 661 (44 147) 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, 7 marca 2014 roku



Grupa Budimex  
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
 
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) 

 
Noty przedstawione na stronach 12-97 stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (cd.) 

 

  Rok zakończony 31 grudnia 

  Nota 2013 roku 2012 roku 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ  

 
    

    

Wpływy ze sprzedaży  wartości niematerialnych oraz rzeczowych  
aktywów trwałych  

 3 421 3 208 

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   (13 571) (24 118) 

Sprzedaż aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży   160 4 676  

Sprzedaż jednostek zależnych 9 177 279  -  

Nabycie udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych  (5 821) (82 510) 

Pożyczki udzielone 22 (3 111) - 

Dywidendy otrzymane   5 21 

Odsetki otrzymane   93 30 

    

ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ  

 158 455 (98 693)  

    

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ     

    

Kredyty i pożyczki otrzymane   22 106 59 127 

Spłaty kredytów i pożyczek   (52 968) (51 342) 

Dywidendy wypłacone 46 (112 077) (280 065) 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   (9 623) (14 409) 

Odsetki zapłacone   (1 538) (4 296) 

    

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z / WYKORZYSTANE W 
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ  

 (154 100) (290 985) 

    

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM   319 016 (433 825) 

    

Różnice kursowe netto   (68) 83 

    

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU  25 1 306 746 1 740 488 

    

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU 25 1 625 694 1 306 746 

 Środki pieniężne grup do zbycia   - - 

 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY GRUPY OGÓŁEM   1 625 694 1 306 746 

 

 

 

Warszawa, 7 marca 2014 roku 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
01.01 - 

31.12.2013 
01.01 - 

31.12.2012 

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      

  I. Zysk (strata) netto  302 599 112 249 

 II. Korekty razem  (140 159) (277 335) 

     1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności  - - 

     2. Amortyzacja  24 189 30 547 

     3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  215 (773) 

     4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  (43 983) (16 410) 

     5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej  (164 378) 110 085 

     6. Zmiana stanu rezerw  551 25 073 

     7. Zmiana stanu zapasów  37 932 119 767 

     8. Zmiana stanu należności  (98 448) 31 502 

     9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów  (110 649) (168 338) 

    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  210 225 (404 862) 

    11. Inne korekty  4 187 (3 926) 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)  162 440 (165 086) 

 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      

 I. Wpływy  57 795 33 742 

 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  1 530 1 013 

 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  - - 

 3. Z aktywów finansowych, w tym:  55 569 29 699 

 a) w jednostkach powiązanych  55 409 29 699 

    - zbycie aktywów finansowych  10 000 9 678 

    - dywidendy i udziały w zyskach  45 409 20 021 

    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  - - 

    - odsetki  - - 

    - inne wpływy z aktywów finansowych  - - 

 b) w pozostałych jednostkach  160 - 

    - zbycie aktywów finansowych  - - 

    - dywidendy i udziały w zyskach  - - 

    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  - - 

    - odsetki  - - 

    - inne wpływy z aktywów finansowych  160 - 

 4. Inne wpływy inwestycyjne  696 3 030 

 II. Wydatki  22 576 102 716 

 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  6 076 12 721 

 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  - - 

 3. Na aktywa finansowe, w tym:  13 389 84 010 

 a) w jednostkach powiązanych  13 389 84 010 

    - nabycie aktywów finansowych  11 589 84 010 

    - udzielone pożyczki długoterminowe  1 800 - 

 b) w pozostałych jednostkach  - - 

    - nabycie aktywów finansowych  - - 

    - udzielone pożyczki długoterminowe  - - 

4. Inne wydatki inwestycyjne 3 111 5 985 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)  35 219 (68 974) 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  - cd 
01.01 - 

31.12.2013 
01.01 - 

31.12.2012 

 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      

 I. Wpływy  - 85 000 

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

- - 

 2. Kredyty i pożyczki  - - 

 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  - 85 000 

 4. Inne wpływy finansowe  - - 

 II. Wydatki  123 107 379 521 

 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  - - 

 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  112 077 280 065 

 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  - - 

 4. Spłaty kredytów i pożyczek  - - 

 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  - 85 000 

 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  - - 

 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  9 520 11 031 

 8. Odsetki  1 510 3 425 

 9. Inne wydatki finansowe  - - 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)  (123 107) (294 521) 

 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)  74 552 (528 581) 

 E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:  74 452 (528 447) 

    - zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  (100) 134 

 F. Środki pieniężne na początek okresu  1 041 548 1 569 995 

 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- E), w tym:  1 116 000 1 041 548 

    - o ograniczonej możliwości dysponowania  39 843 37 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budimex SA       
       
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku sporządzone  
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

 
 

 

      Rok zakończony 31 grudnia 
 

 
Nota 2014 roku 2013 roku 

 

   

 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
 

  

 
 

  
 Zysk netto przed opodatkowaniem  195 919 332 273 

 
 

  
 Korekty o: 

 
  

  Amortyzację  31 20 269 24 054 

  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   33 215 

  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   (60) (43 983) 

  (Zysk) strata ze zbycia inwestycji   (1 492) (163 775) 

  Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych  17 2 125 1 628 

  Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych  
 

20 984 21 226 

  Inne korekty  38 749 1 929 

  Zysk operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym  
 

238 527 173 567 

  Zmiana stanu należności i kaucji z tytułu umów o budowę   41 505 (99 323) 

  Zmiana stanu zapasów   29 305 33 943 

  Zmiana stanu kaucji z tytułu umów o budowę oraz zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek                      
i kredytów  

 

(211 175) (133 710) 

  Zmiana stanu kwot należnych z tytułu umów o budowę   193 817 224 160 

  Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów    183 234 3 274 

  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o ograniczonej możliwości 
dysponowania  

20 (5 939) (1 999) 

  Środki pieniężne z działalności operacyjnej  
 

469 274 199 912 

 
 

  
 Zapłacony podatek dochodowy  (55 063) (38 476) 

 

 
  

  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   414 211            161 436 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 11 marca 2015 roku



Budimex SA       
       
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku sporządzone  
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (cd) 

 

 

 

Rok zakończony 31 grudnia 
 

 
Nota 2014 roku 2013 roku 

 
   

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
  

 
 

  
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   1 894 1 530 

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   (13 662) (7 009) 

Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości  1 530 - 

Wpływy z tytułu obniżenia kapitału/zwrotu dopłat do kapitału w jednostkach powiązanych  238 600 10 000 

Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych   (9 800) (11 589) 

Udzielone pożyczki  17 (43 207) (4 911) 

Spłata udzielonych pożyczek 17 8 820 - 

Dywidendy otrzymane   36 45 409 

Odsetki otrzymane   854 - 

Inne wpływy inwestycyjne  - 160 

 
 

  
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
  

 185 065 33 590 

 
 

  

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
  

Dywidendy wypłacone 37 (302 532) (112 077) 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   (10 226) (9 520) 

Odsetki zapłacone   (941) (1 510) 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ  (313 699) (123 107) 

 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 

 285 577 71 919 

Różnice kursowe netto            200 (100) 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU       1 076 157 1 004 338 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU  1 361 934 1 076 157 

 
   

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 11 marca 2015 roku



TVN S.A.   
Rachunek przepływów pieniężnych 
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 

 

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 
 

SF- 9 - 

  Rok zakończony 
31 grudnia 2013 r. 

 Rok zakończony 
31 grudnia 2012 r. 

 Nota    

Działalność operacyjna     

Wpływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 22 469.237   369.082  

Podatek zapłacony  (4.690)  (45.681) 

Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  464.547   323.401  

     

Działalność inwestycyjna     

Inwestycje w jednostki zależne 12 -   (2.283.751) 

Wpływy z tytułu sprzedaży jednostek zależnych, 
pomniejszone o zbyte środki pieniężne  38.005   -  

Wypływy z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych   (65.258)  (256.113) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych  2.315   2.395  

Wypływy z tytułu nabycia wartości niematerialnych  (8.105)  (22.742) 

Wpływy z tytułu obligacji  165.890   -  

Nabycie obligacji  (206.922)  -  

Depozyty bankowe o terminie zapadalności powyżej trzech 
miesięcy  -   75.000  

Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 25 (v) (37.300)  (78.187) 

Spłata pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym  -   2.278.025  

Dywidenda otrzymana  94.770   1.031.139  

Odsetki otrzymane  14.633   9.130  

Wypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (1.972)  754.896  

Działalność finansowa     

Emisja akcji, po uwzględnieniu kosztów 18 27.681   -  

Podniesienie kapitału zakładowego jednostki zależnej 
związane ze wcześniejszą spłatą Obligacji Senior Notes 
oprocentowanych 10,75% o terminie wykupy 2017 r.  (171.275)  -  

Dywidenda wypłacona  (220.081)  (34.388) 

Zaciągnięcie Kredytu Hipotecznego 19 -   105.808  

Spłata Kredytu Hipotecznego 19  (111.071)  -  

Zaciągnięcie Kredytu Gotówkowego 19 106.395   -  

Spłata Kredytu Gotówkowego 19 (5.227)  -  

Opłaty bankowe 19 (16.178)  -  

Cash pooling z TVN Media  (22.580)  97.729  

Spłata pożyczki do spółki zależnej  (2.526.413)  -  

Pożyczka od spółki zależnej  1.810.730   -  

Koszt udzielenia pożyczki od spółki zależnej 
 (40.270)  -  

Rozliczenie walutowych kontraktów terminowych  -   (38.755) 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 17 945.210   (915.343) 

Odsetki zapłacone  (309.913)  (356.044) 

Wypływy pieniężne netto z działalności finansowej  (532.992)  (1.140.993) 

(Zmniejszenie)/ zwiększenie stanu środków pieniężnych i 
ich ekwiwalentów  (70.417)  (62.696) 

     
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początku 
okresu  163.671   218.935  

Skutki zmian kursów walutowych  5.923   7.432  

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec 
okresu  99.177   163.671  

 



TVN S.A. 
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 
(w złotych; wszystkie kwoty w tysiącach, o ile nie zaznaczono inaczej) 

Niniejsza informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 
 

SF- 47 - 

22. NOTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Uzgodnienie zysku netto z wpływami pieniężnymi z działalności operacyjnej 

 Nota 

Rok zakończony 
31 grudnia 2013 r.  

Rok zakończony 
31 grudnia 2012 r. 

     

Zysk netto  (169.234)  3.042  

Podatek 23 (68.932)  (245.963) 

Utrata wartości inwestycji   3(ii),3(iii) 78.187   26.000  

Amortyzacja i trwała utrata wartości 5 71.313   78.271  

Amortyzacja zakupionych licencji programowych i 
koprodukcji 

5 137.606  
 

144.106  

Płatności za licencje programowe  (139.849)  (165.673) 

Odpisy z tytułu utraty wartości należności 5 270   1.115  

Strata/(zysk)  na sprzedaży środków trwałych  366   680  

Strata na wymianie udziałów w platformach cyfrowych  -   365.898  

Strata na sprzedaży Grupy Onet  -   (13.380) 

Przychody z tytułu odsetek 6 (24.721)  (29.370) 

Koszty finansowe 6 581.244   415.459  

Ujemne/ (dodatnie) różnice kursowe, netto 6 30.043   (240.029) 

Opłaty za gwarancje  (802)  (1.425) 

Zmiana salda skapitalizowanych kosztów produkcji 
własnej  

9.347  
 

5.893  

Dywidenda otrzymana  (94.770)  -  

Zmiany w kapitale obrotowym:      

Należności z tytułu dostaw i usług  13.761   68.648  

 Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa  36.586   14.072  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  (74)  6.591  

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe i 
rozliczenia międzyokresowe  

8.896  
 

(64.853) 

  59.169   24.458  

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej  469.237   369.082  

Transakcje bezgotówkowe 

Przychody z transakcji barterowych, netto  838   850  

 

  



Orbis Spółka Akcyjna
Jednostkowe sprawozdanie finansowe - 2013 rok

(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

Nota 2013 2012

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Zysk przed opodatkowaniem 66 997 113 258

          Korekty: 43 985 8 779
Amortyzacja 5.3 93 661 98 640
Odsetki i dywidendy (40 902) (74 838)
Zysk z tytułu działalności inwestycyjnej (8 793) (7 653)
Zmiana stanu należności 37 5 795 (1 220)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 37 (5 502) (9 306)

Zmiana stanu rezerw 29, 31 (3 413) (409)
Zmiana stanu zapasów 21 (143) 312
Inne korekty 37 3 282 3 253
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 110 982 122 037
Podatek dochodowy zapłacony (13 537) (13 225)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 97 445 108 812

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, wartości 
niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych 37 167 25 655

Przychody ze sprzedaży udziałów w jednostkach powiązanych 3 015 17 100
Dywidendy i udziały w zyskach 37 983 74 065
Przychody z tytułu odsetek 2 919 5 441
Inne wpływy inwestycyjne 0 12 028

Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz 
nieruchomości inwestycyjne (78 683) (105 387)

Wydatki na nabycie udziałów w podmiotach powiązanych 0 (10)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 401 28 892

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Spłaty kredytów i pożyczek 0 (109 620)
Spłata odsetek i inne wydatki związane z obsługą zadłużenia 
z tytułu kredytów i pożyczek 0 (5 671)

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (64 508) (64 508)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (64 508) (179 799)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 35 338 (42 095)

Środki pieniężne na początek okresu 77 470 119 565

Środki pieniężne na koniec okresu 112 808 77 470

za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

8
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

(w milionach złotych)  12 miesięcy 
 Nota do 31 grudnia 2013 do 31 grudnia 2012 
 

 (zbadane) 
(patrz Nota 2, 

zbadane) 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA    

Skonsolidowany zysk netto  294 855 
    
Korekty uzgadniające zysk netto do środków pieniężnych z działalności operacyjnej    

Zyski ze sprzedaży aktywów  7 (40) (35) 

Amortyzacja 10,11 3.107 3.267 

Utrata wartości aktywów trwałych 8 9 16 

Koszty finansowe, netto   478 556 

Podatek dochodowy 26 16 163 

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących  (55) (2.280) 
Straty operacyjne z tytułu różnic kursowych i wyceny instrumentów 
pochodnych, netto  - 12 
    
Zmiana kapitału obrotowego (działalność handlowa)    

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów, brutto   (3) 38 

Zmniejszenie stanu należności handlowych, brutto  141 109 

Zmniejszenie stanu zobowiązań handlowych  (40) (567) 

Zmiana kapitału obrotowego (pozostała działalność operacyjna)    
Zmniejszenie stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów  
i pozostałych należności  29 169 

Zmniejszenie stanu przychodów przyszłych okresów i pozostałych zobowiązań  (73) (119) 
    
Otrzymane odsetki  12 28 

Odsetki zapłacone i przepływy odsetkowe z instrumentów pochodnych, netto  (458) (469) 

Różnice kursowe otrzymane/(zapłacone) z instrumentów pochodnych, netto  (20) 184 

Podatek dochodowy zapłacony  (105) (48) 
    
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  3.292 1.879 

    
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA    

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 10,11 (2.180) (2.344) 

Zmniejszenie stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych  (74) (464) 
Różnice kursowe otrzymane z instrumentów pochodnych ekonomicznie 
zabezpieczających nakłady inwestycyjne, netto  - 14 

Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych  67 59 
    

Zmniejszenie stanu należności dotyczących środków trwałych będących 
przedmiotem leasingu  9 7 
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych 
jednostek i koszty transakcyjne 4 9 3 
Wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych 
jednostek 4 (8) - 

Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów finansowych 20 8 4 
Różnice kursowe otrzymane/(zapłacone) z pozostałych instrumentów  
pochodnych, netto  3 (21) 
    
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (2.166) (2.742) 

    
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA    

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 19 1.172 - 

Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek  19 (934) (644) 
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
krótkoterminowych  19 (904) 1.199  

Różnice kursowe zapłacone z instrumentów zabezpieczających, netto 19 (2) (5) 

Nabycie akcji własnych  27.2 - (200) 

Wypłacone dywidendy 27.3 (656) (1.970)  

    

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (1.324) (1.620) 

    

Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto  (198) (2.483) 

    
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych oraz pozostałych czynników  (3) 18 

Przeniesienie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży 13 (7) - 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu  406 2.871 
    
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu  198 406 

 



STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. 
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ I ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. 

  

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z informacjami dodatkowymi, 
które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego 

Strona | 5  

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

za rok kończący się 31 grudnia 

 

 

w tysiącach złotych Nota 2013 r. 2012 r.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 3 112                               (916)

Korekty

Amortyzacja 7 663                                  734                                  

Rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych 

aktywów trwałych i wartości niematerialnych
8, 9 (2) (2)

Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 186                               3 495                               

Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych
8 (30) (2)

Odsetki i  dywidendy (8 811) (10 428)

Zmiana stanu należności (251) 236                                  

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz

pozostałych
(11 555) (16 173)

Zmiana stanu rezerw (94) 41                                    

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1                                       -

Wpływy związane z zabezpieczeniami wymaganymi przez 

kredytodawców
- 400                                  

Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (14 781) (22 615)

Podatek dochodowy zapłacony - (49)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (14 781) (22 664)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 

Wpływy inwestycyjne 35 654                            49 944                            

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych
150                                  11                                    

Dywidendy otrzymane 5 151                               6 209                               

Odsetki otrzymane 3 660                               4 281                               

Spłata udzielonych pożyczek - 600                                  

Zbycie aktywów finansowych 16 26 693                            38 843                            

Wydatki inwestycyjne (7 111) (944)

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych
(90) (770)

Nabycie aktywów finansowych 15 (7 021) (174)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 28 543                            49 000                            

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej - -

Przepływy pieniężne netto ogółem 13 762                            26 336                            

Zmiana stanu środków pieniężnych wg sprawozdania 

z sytuacji finansowej
20 13 762                            26 336                            

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia 100 512                          74 176                            

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia, w tym: 114 274                          100 512                          

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty o ograniczonej możliwości 

dysponowania
18                                    29                                    
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Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

  

ROK ZAKOŃCZONY  NOTA 2013 
 

2012 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   
  

Zysk netto     618     2 128  

Korekty o pozycje: 
 

  
  

Amortyzacja 25.2  1 022  
 

 1 056  

(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych 29.3  9  
 

 (821) 

Odsetki netto 29.4  255  
 

 302  

Dywidendy 27.1  (220) 
 

 (173) 

Strata na działalności inwestycyjnej 29.5  99  
 

 452  

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem  14  
 

 536  

Zmiana stanu rezerw  29.1  102  
 

 226  

Zmiana stanu kapitału pracującego    2 462     (319) 

zapasy 29.1  1 019  
 

 1 184  

należności  29.1  411  
 

 920  

zobowiązania                                                                          29.1  1 032  
 

 (2 423) 

Pozostałe korekty         29.2  (110) 
 

 (381) 

Podatek dochodowy otrzymany/(zapłacony) 29.6  119  
 

 (941) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  4 370  
 

 2 065  

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej   
  

Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości  
niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów 

 (1 136) 
 

 (1 399) 

Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości 
niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów   

 173  
 

 20  

Nabycie akcji i udziałów 
 

 (2) 
 

 (170) 

Odsetki otrzymane 29.4  34  
 

 36  

Dywidendy otrzymane 
 

 220  
 

 172  

Wydatki z tytułu zwrotnych dopłat do kapitału  (770) 
 

 (196) 

Wpływy z tytułu zwrotnych dopłat do kapitału 
 

 9  
 

 8  

Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych  (303) 
 

 -  

Wpływy/(Wydatki) z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych  345  
 

 (918) 

Wypływy w ramach systemu cash pool  (133) 
 

 (10) 

Pozostałe 
 

 (15) 
 

 (2) 

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej  (1 578)    (2 459) 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej   
  

Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek 
 

 3 319  
 

 3 907  

Emisja dłużnych papierów wartościowych 
 

 11 766  
 

 10 141  

Spłaty kredytów i pożyczek 
 

 (4 966) 
 

 (6 994) 

Wykup dłużnych papierów wartościowych 
 

 (10 963) 
 

 (9 574) 

Zapłacone odsetki 29.4  (300) 
 

 (330) 

Dywidendy wypłacone 
 

 (642) 
 

 -  

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  (14) 
 

 (10) 

Wpływy/(Wypływy) w ramach systemu cash pool  114  
 

 (68) 

Pozostałe 
 

 (5) 
 

 -  

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej  (1 691) 
 

 (2 928) 

Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

 1 101  
 

 (3 322) 

Zmiana stanu środków pieniężnych  z tytułu różnic kursowych    (1)    3  

Środki  pieniężne i ich  ekwiwalenty  na  początek  okresu  972  
 

 4 291  

Środki pieniężne na koniec okresu 16  2 072  
 

 972  
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29. Objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych 

 
29.1. Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami niektórych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej oraz 

zmianami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych 

  
  

2013   2012 

Zmiana stanu pozostałych aktywów długoterminowych i należności z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałych należności zaprezentowana w sprawozdaniu z 
sytuacji finansowej 

 (239)    911  

Zmiana stanu należności inwestycyjnych z tytułu:  525     (2) 

zaliczek na niefinansowe aktywa trwałe  172     106  

sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych  9     (1) 

sprzedaży finansowych aktywów trwałych  25     -  

zwrotnych dopłat do kapitału  -     (75) 

udzielonych pożyczek długoterminowych  285     (63) 

nieodpłatnych praw majątkowych  34     31  

Zakup wierzytelności  44     -  

Zmiana stanu długoterminowych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne  94     28  

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych dotyczących prowizji bankowych  (9)    (13) 

Pozostałe  (4)    (4) 

Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych  411  
 

 920  

Zmiana stanu zapasów zaprezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej  992     1 174  

Reklasyfikacja zapasów z/na rzeczowe aktywa trwałe  27     10  

Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych  1 019  
 

 1 184  

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań długoterminowych i zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań zaprezentowana w sprawozdaniu z 
sytuacji finansowej 

 1 216     (2 449) 

Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych z tytułu:  (179)    (13) 

nakładów inwestycyjnych  (179)    (79) 

zadeklarowanych zwrotnych dopłat do kapitału  -     66  

Zakup wierzytelności  (44)    -  

Zmiana stanu długoterminowych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne  42     42  

Zmiana stanu zobowiązań finansowych z tytułu leasingu finansowego  (12)    (9) 

Pozostałe  9     6  

Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych  1 032  
 

 (2 423) 

Zmiana stanu rezerw zaprezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej  (89)    (9) 

Wykorzystanie rezerwy na emisje CO₂ z roku poprzedniego  175     232  

Wykorzystanie rezerwy na prawa majątkowe do energii z roku poprzedniego  14     3  

Zyski i straty aktuarialne  2     -  

Zmiana stanu rezerw w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych  102  
 

 226  

   
29.2. Pozostałe korekty w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej 

  
  

2013   2012 

Nieodpłatne uprawnienia do emisji CO₂  (69)    (261) 

Nieodpłatne prawa majątkowe do energii  6     (130) 

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów   (43)    19  

Pozostałe  (4)    (9) 

   (110) 
 

 (381) 
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29.3. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych 

  

  NOTA 2013  2012 

Nadwyżka dodatnich różnic kursowych zaprezentowana 
w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 

27.1  214  
 

 1 249  

  
  

 
  

Korekty zysku netto z tytułu różnic kursowych zaprezentowane 
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych:  

 9  
 

 (821) 

zrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej 

 

 (11) 
 

 13  

zrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności finansowej 

 

 166  
 

 104  

niezrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności 
    inwestycyjnej i finansowej 

 

 (147) 
 

 (935) 

różnice kursowe od środków pieniężnych 

 

 1  
 

 (3) 

Różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej 
nie korygujące zysku netto 

 

 223  
 

 428  

    
29.4. Odsetki netto 

  

  NOTA 2013  2012 

Przychody i koszty finansowe z tytułu odsetek netto zaprezentowane 
w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 

27  (181) 
 

 (191) 

Korekty zysku netto z tytułu odsetek zaprezentowane 
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych:  

 255  
 

 302  

otrzymane odsetki dotyczące działalności inwestycyjnej 

 

 (34) 
 

 (36) 

zapłacone odsetki dotyczące działalności finansowej 

 

 300  
 

 330  

naliczone odsetki dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej 

 

 (11) 
 

 8  

Odsetki netto dotyczące działalności operacyjnej nie korygujące 
zysku netto 

 

 74  
 

 111  

   
29.5. Strata na działalności inwestycyjnej 

  

  NOTA 2013  2012 

Korekta zysku netto z tytułu straty na działalności inwestycyjnej 
 

  
  

(Zysk)/Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 26  (42) 
 

 32  

Utworzenie/odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych 
aktywów trwałych i wartości niematerialnych 

26  42  
 

 22  

Utworzenie odpisów aktualizujących akcje i udziały w jednostkach 
powiązanych 

27.2  103  
 

 416  

Pozostałe 
 

 (4) 
 

 (18) 

     99  
 

 452  

   
29.6. Podatek dochodowy otrzymany/(zapłacony) 

  

  NOTA 2013  2012 

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem 28  (14) 
 

 (536) 

Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego 
 

 -  
 

 11  

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku odroczonego 
 

 164  
 

 240  

Zmiana stanu należności tytułu podatku dochodowego 
 

 25  
 

 (56) 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego 
 

 -  
 

 (613) 

Podatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach 
 

 (56) 
 

 13  

     119  
 

 (941) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Rozdział 5 – Rachunek prepływów pieniężnych



