
Załącznik nr 1 do raportu nr 17/2014 z dnia 23 maja 2014 roku – Lista 
zmian w raporcie kwartalnym spółki Instytut Szkoleń i Analiz 

Gospodarczych S.A. za I kwartał 2014 roku 
 

 
 
Było: 
 

 

Nota 
nr 

Okres 3 
miesięcy 

zakończony 
31/03/2014 

Okres 3 
miesięcy 

zakończony 
31/03/2013 

  PLN'000 PLN'000 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ   

 

Zysk za rok obrotowy  43077,07  
Korekty razem    
Amortyzacja  4700,01  
Zyski (straty) z różnic kursowych    
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)    
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej    
Zmiana stanu rezerw    
Zmiana stanu zapasów    
Zmiana stanu należności  695077,55  
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,   77281,60  
z wyjątkiem zobowiązań finansowych    
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  1903,75  
Inne korekty    
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej    
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ  4157,54 

 

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych    
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych    
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych    
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych    
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych    
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych    
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży   

 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży   

 

Pożyczki udzielone    
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych    
Otrzymane odsetki  4157,54  
Otrzymane dywidendy    
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w 
związku z działalnością inwestycyjną   

 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ  -9817,50 

 

Wpływy z tytułu emisji akcji     
Nabycie akcji własnych    
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
Wykup dłużnych papierów wartościowych    
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek    
Spłata kredytów i pożyczek  4000  
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego    
Dywidendy wypłacone    
Odsetki zapłacone  5817,50  
Inne wpływy finansowe    



Inne wydatki finansowe    
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności 
finansowej   

 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM  -5659,96  
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU  1258578,78  

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU  687625,33  
 
 
Powinno być: 
 

 

Nota 
nr 

Okres 3 
miesięcy 

zakończony 
31/03/2014 

Okres 3 
miesięcy 

zakończony 
31/03/2013 

  PLN'000 PLN'000 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ   

 

Zysk za rok obrotowy  43 24 
Korekty razem  -615 -205 
Amortyzacja  5 5 
Zyski (straty) z różnic kursowych    
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)    
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   1 
Zmiana stanu rezerw  221 56 
Zmiana stanu zapasów    
Zmiana stanu należności  -695 -330 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,   -144 12 
z wyjątkiem zobowiązań finansowych    
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  -25 2 
Inne korekty   49 
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  -572 -181 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ   

 

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych    
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych    
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych   4 
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych    
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych    
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych    
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży   

 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży   

 

Pożyczki udzielone    
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych    
Otrzymane odsetki    
Otrzymane dywidendy    
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku 
z działalnością inwestycyjną  0 

 
-4 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ   

 

Wpływy z tytułu emisji akcji     
Nabycie akcji własnych    
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
Wykup dłużnych papierów wartościowych    
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek   68 
Spłata kredytów i pożyczek    
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego    
Dywidendy wypłacone    
Odsetki zapłacone  2 6 
Inne wpływy finansowe  4 4 



Inne wydatki finansowe    
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności 
finansowej  2 

 
66 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM  -570 -119 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU  1258 1068 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU  688 949 
 


