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Wstęp
Ustawa z 29 września 1992 r. to uniwersalny „kręgosłup” dla rachunkowo-
ści podmiotów prowadzących różne rodzaje działalności. Ma zastosowanie 
i dla podmiotów komercyjnych, i niekomercyjnych, finansowych i niefinan-
sowych, mikro, małych i bardzo dużych. Musi więc regulować problematykę 
w taki sposób, aby była ona możliwa do zastosowania w różnych sytuacjach. 
Regulacje uor kierowane na jedne podmioty nie mogą ograniczać innych. 
To zadanie jest zrealizowane, ale w praktyce wiele jednostek (a właściwie 
ich kierownicy i służby księgowe) stają przed problemem, jak w konkretnej 
sytuacji zinterpretować i zastosować określony przepis uor. Aby jednost-
kom pomóc w rozwiazywaniu tych dylematów, podpowiedzieć rozwiązanie, 
dzięki któremu pokażą wiernie i rzetelnie swoją sytuację, powstają Krajowe 
Standardy Rachunkowości. Ich celem jest objaśnienie przepisów uor. Komi-
tet Standardów Rachunkowości zawsze działa w granicach przepisu uor, nie 
kreuje rozwiązań, które nie są z nią zgodne, nawet jeśli takie są postulaty 
praktyki gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 uor w przypadku braku uregulowania w przepisach 
rachunkowości zasad klasyfikacji, wyceny lub prezentacji określonej transakcji 
lub innego zdarzenia występującego w jednostce, kierownik jednostki – usta-
lając przyjęte zasady (politykę) rachunkowości – może korzystać z Krajowych 
Standardów Rachunkowości, a w razie ich braku – z MSR.

Nie jest więc obligatoryjne stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowo-
ści przy formułowaniu zasad (polityki) rachunkowości przez jednostkę. To 
wybór kierownika jednostki (jako osoby odpowiedzialnej za rachunkowość). 
Ale stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości w sprawach nieuregu-
lowanych przepisami o rachunkowości prowadzi do przyjęcia rozwiązań, które 
uznaje się za zapewniające rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej 
i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. 

Najważniejsze zasady rachunkowości muszą być ujęte we wprowadzeniu do 
sprawozdania finansowego. Tam też każda jednostka, która stosuje KSR, ujaw-
nia informacje o ich stosowaniu. 

Jednostka potwierdzająca przyjęcie Krajowych Standardów Rachunkowości 
jako jej zasad (polityki) rachunkowości zobowiązuje się stosować standardy, 
w sprawach nieuregulowanych ustawą. Nie jest właściwe powoływanie się na 
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stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości i jednocześnie wybiórcze 
stosowanie niektórych ich regulacji.

W pkt 3.2.4.KSR 7 bardzo wyraźnie wskazano, iż decyzja kierownika jed-
nostki o stosowaniu tylko niektórych postanowień KSR, jest równoważna 
decyzji o nieprzyjęciu do stosowania Krajowych Standardów Rachunko-
wości. Ponadto prawo jednostki do stosowania MSR w sprawach nieuregu-
lowanych przepisami ustawy jest warunkowe, gdyż w pierwszej kolejności 
jednostka powinna stosować Krajowe Standardy Rachunkowości, a staje się 
to możliwe wtedy, gdy kierownik jednostki podjął decyzję o włączeniu Kra-
jowych Standardów Rachunkowości do przyjętych przez nią zasad (polityki) 
rachunkowości.

Nie ma potrzeby ujawnienia w sprawozdaniu finansowym faktu nieprzyjęcia 
Krajowych Standardów Rachunkowości do zasad (polityki) rachunkowości, 
stosowanych przez jednostkę. W takiej sytuacji, w każdym przypadku wystą-
pienia w działalności jednostki transakcji, zdarzenia lub warunku będących 
sprawami, których przepisy o rachunkowości nie regulują, jednostka jest 
zobowiązana do szczegółowego opracowania i uzasadnienia przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości w tych sprawach i ujawnienia tych spraw i zasad 
w sprawozdaniu finansowym. 

Przypomnieć też należy, że jednostki, które postanowiły nie stosować Kra-
jowych Standardów Rachunkowości nie mogą stwierdzać w przyjętych zasa-
dach (polityce) rachunkowości, że w sprawach nieuregulowanych przepisami 
ustawy stosują MSR, gdyż byłoby to naruszenie warunków prawa do stosowa-
nia MSR, określonych przez ustawodawcę w przywołanych przepisach ustawy.

Znajomość rozwiązań KSR i stanowisk umożliwia lepsze i pełniejsze zrozumie-
nie zasad rachunkowości.  Nawet jeśli kierownik jednostki, kształtując politykę 
rachunkowości nie zdecyduje się na ich włączenie do dokumentacji polityki, to 
można i warto stosować wskazówki zawarte w KSR (pod warunkiem że kon-
kretne rozwiązania będą ujęte w dokumentacji jednostki).

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżyć Państwu krajowe Standardy, prak-
tyczne przykłady oparte na ich wytycznych pokazują, jak ujmować wybrane 
operacje w księgach i jak je prezentować oraz ujawniać w sprawozdaniu finan-
sowym.
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Na dzień przygotowywania tego opracowania jest (obowiązuje) 13 KSR
1)  Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
 2)  Krajowy Standard rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”
 3)  Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
 4) Krajowy Standard Rachunkowości Nr 4 „Utrata wartości aktywów”
 5) Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
 6)  Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia mię-

dzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
 7)  Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachun-

kowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia nastę-
pujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”

 8) Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska” 
 9) Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”
10)  Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 „Umowy o partnerstwie publicz-

no-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”
11) Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”
12) Krajowy Standard Rachunkowości nr 12 „Działalność rolnicza”
13)  Krajowy Standard Rachunkowości nr 13 „Koszt wytworzenia jako pod-

stawa wyceny produktów”

Aktualnie kończą się prace poświęcone trzem kolejnym KSR, które będą dotyczyć
 • Wartości niematerialnych i prawnych
 • Przychodów ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów
 • Wachunkowości jednostek w sytuacji braku kontynuowania działalności

Postanowienia KSR są uzupełniane w stanowiskach, które dotyczą problemów 
bardziej szczegółowych, niewymagających aż tak kompleksowego podejścia. 
Obecnie mamy następujące stanowiska:
1)  Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachun-

ków z kontrahentami
2)  Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, 

wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste 
w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, 
a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych 
gruntów w prawo własności

3)  Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasady rze-
telnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a 
i 1b ustawy o rachunkowości
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4)  Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia trans-
akcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik akty-
wów niepieniężnych

5)  Stanowisko Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapa-
sów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów

6)  Stanowisko Komitetu w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych

7)  Stanowisko Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie miesz-
kaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustala-
nia wyniku finansowego

8)  Stanowisko Komitetu w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg 
rachunkowych

9)  Stanowisko Komitetu w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych 
wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odna-
wialnych źródłach energii



KSR 1 
„Rachunek przepływów 

pieniężnych”
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KSR 1. Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych to ten element sprawozdania który poka-
zuje zdolność jednostki do generowania środków pieniężnych. Jest elementem 
trudnym bowiem jest sporządzany wg zasady kasowej, podczas gdy pozostałe 
elementy honorują zasadę memoriatu. Ustawa o rachunkowości nie zawiera 
wskazań technicznych, dlatego celem KSR nr 1 jest określenie szczegółowych 
zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, o którym mowa w art. 48b 
oraz 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”. Ułatwi to wyka-
zanie w rachunku przepływów pieniężnych użytecznych informacji o źródłach 
wpływów i kierunkach wydatków oraz zmianach stanu środków pieniężnych 
i ich ekwiwalentów, jakie nastąpiły w okresie objętym tym rachunkiem, oraz 
pozwoli zapewnić porównywalność treści wykazanych w nim pozycji.

Aktualna wersja uwzględnia, iż zgodnie z ustawą o rachunkowości do sporzą-
dzania rachunku przepływów pieniężnych są zobowiązane jednostki, których 
roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, 
z uwzględnieniem uproszczeń, które mogą stosować jednostki mikro i małe. 

KSR nr 1 określa szczegółowe zasady sporządzania rachunku przepływów 
pieniężnych zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do ustawy. Zawiera on też 
reguły sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 
zapewniające jego zgodność z przepisami rozporządzenia ministra finansów 
z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jed-
nostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolido-
wanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. 

Jako nowość wskazano, iż zaleca się, aby jednostki sporządzające rachunek przepływów 
pieniężnych, mimo że ustawa nie nakłada na nie takiego obowiązku, stosowały także jego 
postanowienia. Takiego stwierdzenia wcześniej nie było.

W A Ż N E

Podobnie jak jego poprzednik, tak i ten KSR wskazuje, iż jego postanowienia 
należy odpowiednio stosować do sporządzania rachunku przepływów pienięż-
nych przez banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz inne insty-
tucje finansowe, których dotyczą załączniki nr 2 i 3 do uor.
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W treści standardu wskazano, iż w razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności da-
nych za rok ubiegły stosuje się KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości 
szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i pre-
zentacja”.

W A Ż N E

Tabela. Podstawowe różnice KSR nr 1 – MSR nr 7

KSR nr 1 MSR nr 7

Specyfika rachunku przepły-
wów pieniężnych w bankach, 
zakładach ubezpieczeń i zakła-
dach reasekuracji oraz innych 
instytucjach finansowych

Nie jest omówiona Zwrócono na nią 
uwagę, wskaza-
no podstawowe 
zasady

Zasady ujmowania poszczegól-
nych pozycji rachunku prze-
pływów pieniężnych jednostek 
innych niż banki i zakłady 
ubezpieczeń

Omówione w sposób dość szcze-
gółowy, co wynika ze szczegóło-
wości rozwiązań polskiego prawa 
bilansowego

Nieomówione, 
zawarte  
ogólne wytyczne 

Odrębne ujawnianie w rachun-
ku przepływów pieniężnych 
informacji dotyczącej przepły-
wów z tytułu podatku docho-
dowego

Nie zaleca – minimalny zakres 
informacji wykazywanych w ra-
chunku przepływów pieniężnych 
określony w załącznikach do usta-
wy o rachunkowości nie obejmuje 
takich informacji – w Standardzie 
zaleca się włączenie ich jako 
dodatkowych informacji i objaśnień 
do rachunku przepływów pienięż-
nych

Powinny być ujęte 
bezpośrednio 
w sprawozdaniu

Metoda pośrednia – wynik 
brutto czy netto, jako punkt 
wyjścia

Zaleca korygowanie wyniku finan-
sowego netto, tak jak wskazuje 
załącznik nr 1 do uor. Różnica ta 
ma wpływ na występowanie lub 
wartość niektórych korekt wyniku 

MSR nr 7 pozwala 
na korygowanie 
wyniku finanso-
wego brutto
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KSR nr 1 MSR nr 7

Ujęcie kredytu w rachunku 
bieżącym i linii kredytowej

Należy wykazywać w rachunku 
przepływów pieniężnych per saldo, 
w działalności finansowej

Niektóre jednostki 
mogą wykazać 
zmiany stanu kre-
dytu w rachunku 
bieżącym – jako 
element działal-
ności operacyjnej 
lub jako ekwi-
walent środków 
pieniężnych

Tabela. Definicje działalności na potrzeby przepływów

Działalność Jej charakterystyka
Działalność  
operacyjna

Podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, 
niezaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej

Działalność  
inwestycyjna  
(lokacyjna)

Działalność, której przedmiotem jest nabywanie lub zbywanie rzeczowych 
aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie), 
wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych inwestycji, 
w tym inwestycji w nieruchomości i prawa, krótkoterminowych aktywów 
finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) oraz 
wszystkie związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem doty-
czących podatku dochodowego

Działalność  
finansowa

Działalność, której przedmiotem jest pozyskiwanie innych niż działalność 
operacyjna, źródeł finansowania, w tym także zwiększających kapitał 
(fundusz) własny, lub ich spłata oraz związane z tym pieniężne koszty, 
w tym prowizje, odsetki i dywidendy, i korzyści, z wyjątkiem dotyczących 
podatku dochodowego. Wystąpienie przepływów pieniężnych w działal-
ności finansowej powoduje zmiany rozmiarów i relacji kapitału (fundu-
szu) własnego i zadłużenia jednostki (jeżeli jednostka korzysta z obcych 
źródeł finansowania)

Treść KSR nr 1 jest zgodna z Międzynarodowym Standardem Rachunkowo-
ści (MSR) nr 7, ale występują różnice. Są to takie same różnice, jak wskazane 
w KSR z 2011 roku. 
W części III KSR (poprzednio część II) zawarto te same co poprzednio definicje. 
Określone zostały: Środki pieniężne, Ekwiwalenty środków pieniężnych, Prze-
pływy pieniężne, Pieniężne koszty i korzyści, Działalność operacyjna, Działalność 
inwestycyjna (lokacyjna), Działalność finansowa, Jednostka nadrzędna, Metody 
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obejmowania danych finansowych jednostek podporządkowanych, Skonsolido-
wane sprawozdanie finansowe, Jednostkowe sprawozdanie finansowe.

W kolejnej części omówione zostały w analogiczny jak dotychczas sposób 
ogólne zasady związane przygotowaniem tego elementu sprawozdania. 

Zgodnie z podstawową zasadą jedna operacja lub zdarzenie może obejmować 
różnie klasyfikowane przepływy pieniężne. Dla ujednolicenia podejścia KSR 
zaleca, aby pieniężne koszty i korzyści związane z daną operacją lub zdarze-
niem były zaliczane do tego samego rodzaju działalności co właściwe zdarze-
nie (operacja), z którym się wiążą. 

 � PRZYKŁAD
Spłata kredytu dewizowego obejmuje zarówno spłatę należności głównej, jak i odsetek, 
prowizji bankowej oraz zrealizowanych różnic kursowych. Kwotę główną kredytu łącznie 
ze zrealizowanymi różnicami kursowymi zalicza się w każdym przypadku do przepływów 
działalności finansowej. W przytoczonym przykładzie również odsetki i prowizje klasyfi-
kuje się do przepływów działalności finansowej.

 � PRZYKŁAD
Jeżeli rozliczany jest pochodny instrument finansowy stanowiący zabezpieczenie okre-
ślonej pozycji zabezpieczanej, to przepływy pieniężne z tego tytułu zalicza się do rodzaju 
działalności, do którego zostały lub będą zaliczone przepływy środków pieniężnych wy-
nikające z pozycji zabezpieczanej. 
Jeżeli z  jakichkolwiek przyczyn pochodny instrument finansowy nie może być dalej 
uznawany za pozycję zabezpieczającą, to wpływy i wydatki z tytułu rozliczenia tego in-
strumentu zalicza się do przepływów działalności inwestycyjnej.

Inwestycje w aktywa finansowe, zaliczone do kategorii przeznaczonych do 
obrotu, które charakteryzują się jednocześnie krótkim terminem płatności lub 
wymagalności (do 3 miesięcy, licząc od dnia ich otrzymania, założenia, wysta-
wienia, nabycia), łatwością wymiany na określoną kwotę środków pieniężnych 
oraz nieznacznym ryzykiem utraty wartości, zalicza się przeważnie do ekwi-
walentów środków pieniężnych. Natomiast wydatki na inwestycje w udziały 
w innych jednostkach (np. akcje), podobnie jak inne inwestycje długotermi-
nowe i krótkoterminowe, wykazuje się zazwyczaj jako składnik przepływów 
działalności inwestycyjnej.
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Ekwiwalenty środków pieniężnych – są to te aktywa pieniężne, niezaliczane do środków 
pieniężnych oraz inne aktywa finansowe, które charakteryzują się jednocześnie: 
1)  wysokim stopniem płynności, to jest łatwością wymiany na określoną kwotę środków 

pieniężnych, 
2) nieznacznym ryzykiem utraty wartości oraz 
3)  krótkim terminem płatności lub wymagalności, nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia ich 

otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty).

W A Ż N E

W dodatkowych notach należy m.in. ująć objaśnienia, w sytuacji gdyby: 
 • jednostka chciała odsetki i prowizje zaliczyć do przepływów działalności opera-

cyjnej zamiast do działalności finansowej, gdy dotyczą one kredytu obrotowego;
 • wystąpiła niezgodność sumy przepływów pieniężnych netto i zmiany stanu 

środków pieniężnych wynikającej z bilansu (poz. B.III.1.c aktywów). Wtedy 
wyjaśnia się przyczyny różnic między kwotą zmiany stanu środków pienięż-
nych: wykazaną w bilansie a wykazaną w rachunku przepływów pieniężnych;

 • różnice między zmianą stanu należności wykazaną w rachunku przepły-
wów pieniężnych oraz w bilansie; zasada ta dotyczy też różnic związanych 
z zapasami, rozliczeniami międzyokresowymi, rezerwami, zobowiązaniami 
krótkoterminowymi. 

W aktualnej wersji KSR zwrócono uwagę, iż wszelkie dodatkowe objaśnienia należy ujmo-
wać w  ustępie 4 dodatkowych informacji i  objaśnień. Poprzednio KSR odwoływał się do  
3 ustępu.

W A Ż N E

Jednostka może uznać, iż przyjęte przy sporządzaniu bilansu zasady klasyfikowania 
krótkoterminowych aktywów finansowych do środków pieniężnych i innych akty-
wów pieniężnych są takie same jak stosowane do określenia środków pieniężnych 
i ich ekwiwalentów w rachunku przepływów pieniężnych. W ustępie 4 dodatko-
wych informacji i objaśnień podaje się wtedy odpowiednią informację na ten temat.

W przypadku prezentacji przez jednostkę rachunku przepływów pieniężnych 
działalności operacyjnej metodą bezpośrednią wykazujemy analogicznie jak 
dotychczas, z tym że w ustępie 4 dodatkowych informacji i objaśnień ustale-
nia wymagają korekty, prowadzące do uzgodnienia wartości wyniku finanso-
wego netto i przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej. W tym 
celu konieczne jest przedstawienie w ustępie 4 dodatkowych informacji i obja-
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śnień przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej prezentowa-
nej metodą pośrednią. 

KSR 1 podkreśla, iż przedstawienie dodatkowych informacji i objaśnień do 
rachunku przepływów pieniężnych:
a)  ułatwia właściwe odczytanie i interpretację kwot wykazanych w poszcze-

gólnych pozycjach sprawozdania, szczególnie, gdy wartość pozycji odbiega 
od wykazanej w innych elementach sprawozdania finansowego,

b)  pozwala na „odciążenie” rachunku przepływów pieniężnych i eliminację 
pozycji mniej istotnych z punktu widzenia podstawowego celu sporządza-
nia tego rachunku,

c)  rozszerza możliwości porównań, przydatnych przy szacowaniu wartości 
i prawdopodobieństwa wystąpienia przepływów pieniężnych w przyszłości.

Zgodnie z ustawą rachunek przepływów pieniężnych można sporządzać metodą 
bezpośrednią lub pośrednią. Przyjęta do sporządzenia rachunku przepływów 
pieniężnych metoda stanowi część stosowanych przez jednostkę zasad (polityki) 
rachunkowości i wymaga odpowiedniego zapisu w opisie tych zasad. Okre-
ślenie „metoda” dotyczy sposobu prezentacji informacji finansowej o prze-
pływach działalności operacyjnej, a nie technikę obliczeń prowadzących do 
określonego sposobu prezentacji. 

Wyboru metody dokonuje kierownik jednostki, biorąc pod uwagę: 
 • specyfikę działalności jednostki, oczekiwania użytkowników informacji 

finansowych, potrzeby zarządu jednostki, 
 • możliwości uzyskania wiarygodnych danych, jakie zapewnia system infor-

macyjny stosowany w jednostce, 
 • możliwości rozbudowy ewidencji księgowych dla uzyskania danych nie-

zbędnych do sporządzenia, prezentacji i analizy rachunku przepływów pie-
niężnych, 

 • wymogi innych niż ustawa aktów prawnych oraz regulacji środowiskowych. 
Uprawnienie wyboru metody daje jednostkom większą swobodę formy pre-
zentacji informacji o przepływach, a tym samym pozwala lepiej uwzględ-
nić specyfikę działalności oraz możliwości ustalania danych finansowych 
o określonej postaci.

Zaznaczyć należy, iż bez względu na rodzaj zastosowanej metody ostateczna 
wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej pozostaje taka 
sama, inne są jednak informacje wykazywane zależnie od przyjęcia jednej z nich.
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Dane dotyczące przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej pre-
zentuje się zawsze metodą bezpośrednią. Z tego względu zdarzenia i operacje 
niepieniężne dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej są wyłączone 
z rachunku przepływów pieniężnych.

 � PRZYKŁAD
Spółka nabyła maszynę za 500.000 zł. Do dnia bilansowego nie uiściła zapłaty. Zdarze-
nie to nie będzie prezentowane w rachunku przepływów pieniężnych.

 � PRZYKŁAD
Zakupiono papiery wartościowe – akcje i zaliczono je do inwestycji długoterminowych. 
Zapłata nie nastąpiła, zatem to zdarzenie też nie będzie uwzględnione w rachunku prze-
pływów pieniężnych.

Przykładami innych wyłączanych z rachunku przepływów pieniężnych zda-
rzeń i operacji są:
 • nabycie składników aktywów poprzez przejęcie bezpośrednio z nimi zwią-

zanych zobowiązań lub drogą leasingu finansowego,
 • przejęcie jednostki drogą wydania udziałów (akcji) własnych,
 • otrzymanie lub przekazanie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci skład-

ników aktywów trwałych i zapasów,
 • konwersja zobowiązania na kapitał (fundusz) własny i należności na udziały.

Metoda pośrednia w rachunku przepływów pieniężnych działalności opera-
cyjnej polega na tym, że wynik finansowy netto roku obrotowego koryguje 
się o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych lub ich ekwi-
walentów, jak też o wyniki innych działalności niż operacyjna oraz elementy 
pieniężne wyniku, które zalicza się do właściwych rodzajów działalności (inwe-
stycyjnej, finansowej). 

Przykładami korekt wyniku finansowego netto z tytułu operacji o charakte-
rze niepieniężnym są: 
 • wkład niepieniężny przekazany lub otrzymany w postaci zapasów,
 • konwersja długu na kapitał podstawowy,
 • amortyzacja,
 • odroczony podatek dochodowy – aktywa lub rezerwy – związane z opera-

cjami rozliczanymi kapitałowo.
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Specyfikacja prezentacji przepływów
Kierownik jednostki, powinien podjąć decyzję, jaką metodą będzie sporzą-
dzana część poświęcona działalności operacyjnej w cash flow. Może skorzy-
stać zarówno z metody pośredniej (częściej w praktyce), jak i cenionej przez 
analityków – bezpośredniej. 

Przepływy działalności operacyjnej obejmują przede wszystkim skutki pieniężne tych ope-
racji i zdarzeń, które wymagają uwzględnienia przy ustalaniu wyniku finansowego (zysku/
straty) ze sprzedaży.

W A Ż N E

KSR nr 1 zestawia najważniejsze zalety obu metod. Przypomnieć należy, iż bez 
względu na rodzaj zastosowanej metody ostateczna wartość przepływów pie-
niężnych netto z działalności operacyjnej pozostaje taka sama, inne są jednak 
informacje wykazywane zależnie od przyjęcia jednej z nich.

Rozdział VIII KSR nr 1 zawiera szczegółowe wyjaśnienia treści poszczególnych 
pozycji i sposobu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w postaci 
przewidzianej w załączniku nr 1 do ustawy. Przy ich stosowaniu wzięcia pod 
uwagę wymagają postanowienia ustawy nakładające obowiązek wykazania 
w sprawozdaniu finansowym, a więc i w rachunku przepływów pieniężnych:
 • obrazu sytuacji gospodarczej jednostki w sposób rzetelny i jasny,
 • zdarzeń zgodnie z ich treścią ekonomiczną, przy dopuszczeniu uproszczeń, 

jeżeli nie powodują one istotnego zniekształcenia prezentowanej sytuacji 
jednostki.

Jest kilka zasad podkreślonych w pkt 8.2 KSR 1, których należy przestrzegać, 
przygotowując rachunek przepływów pieniężnych. Po pierwsze, sporządza się 
go na podstawie danych pochodzących z ksiąg rachunkowych oraz z innych 
elementów sprawozdania finansowego, w skład którego rachunek ten wcho-
dzi. Należy przestrzegać szczegółowości przewidzianej w załączniku nr 1 do 
ustawy, ale zgodnie z art. 50 uor:
 • jednostka może, stosownie do swoich potrzeb i specyfiki, wykazywać infor-

macje zawarte w rachunku przepływów pieniężnych z większą szczegóło-
wością niż przewidziana w załączniku nr 1 do ustawy,

 • jeżeli w jednostce nie wystąpiły zdarzenia dotyczące poszczególnych pozycji 
rachunku przepływów pieniężnych, zarówno w okresie objętym sprawozda-
niem, jak i w okresie poprzedzającym, to pozycje im odpowiadające się pomija.
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Tabela. Zalety metod sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

Zalety stosowania metody  
bezpośredniej Zalety metody pośredniej

–  prezentacja struktury wpływów 
i wydatków z działalności opera-
cyjnej,

–  dostarczanie informacji użytecz-
nych przy określaniu przyszłych 
wpływów i wydatków działalności 
operacyjnej, które to dane nie 
są dostępne w razie stosowania 
metody pośredniej,

–  łatwość weryfikowania w obiek-
tywny sposób pozycji i kwot 
wpływów i wydatków.

–  dostępność informacji o relacjach zacho-
dzących między wynikiem finansowym netto 
a przepływami pieniężnymi netto z działalności 
operacyjnej, w ramach tego samego elementu 
sprawozdania finansowego, do celów analiz 
danych za okresy przeszłe i przyszłe,

–  powiązanie pozycji rachunku przepływów 
pieniężnych z pozycjami bilansu oraz rachunku 
zysków i strat,

–  możliwość – w większości jednostek – sporzą-
dzenia rachunku przepływów pieniężnych bez 
większej rozbudowy ewidencji księgowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSR

Tabela. Zakres przepływów z działalności operacyjnej

Metoda pośrednia Metoda bezpośrednia

Sprzedaż produktów, 
towarów i materia-
łów

Zmiana stanu należności 
– łącznie z VAT

Wpływy ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów (łącznie z podat-
kiem od towarów i usług)

Uzyskane honoraria Zmiana stanu należności Wpływy z tytułu honorariów, praw 
autorskich, opłat i innych przychodów 
operacyjnych

Zakupy towarów, 
materiałów, surow-
ców itd. 

Zmiana stanu zobowią-
zań krótkoterminowych 
łącznie z VAT

Wydatki z tytułu zapłaty za dostarczo-
ne towary, materiały, surowce, energię 
i wyświadczone usługi (łącznie z po-
datkiem od towarów i usług) służące 
realizacji działalności operacyjnej 
jednostki

Wynagrodzenia 
pracowników oraz 
inne świadczenia na 
ich rzecz

Zmiana stanu zobowią-
zań krótkoterminowych

Wydatki na wynagrodzenia pracow-
ników oraz inne świadczenia na ich 
rzecz

Ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne

Zmiana stanu zobowią-
zań krótkoterminowych

Wpływy i wydatki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne
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Metoda pośrednia Metoda bezpośrednia

Podatki i opłaty 
o charakterze pu-
blicznoprawnym

Zmiana stanu zobowią-
zań krótkoterminowych 
lub zmiana stanu należ-
ności 

Wydatki z tytułu podatku dochodowe-
go, innych podatków i opłat o cha-
rakterze publicznoprawnym, to jest 
takich, do których stosują się posta-
nowienia ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa lub wpływy 
z ich zwrotu

Kontraktów za-
wieranych w celu 
nabycia i odsprze-
daży instrumentów 
finansowych, jeżeli 
są one elementem 
działalności opera-
cyjnej jednostki

Osiada w zysku i nie 
podlega korekcie

Wpływy i wydatki 

 � PRZYKŁAD
 Spółka otrzymała na rachunek bankowy dotację na zakup urządzeń 750.000 zł i prze-
prowadzenie szkoleń księgowości 37.000 zł. Otrzymane dotacje są bezzwrotnym pozy-
skaniem obcego źródła finansowania. Jeśli dotacje nie dotyczą podstawowej działalno-
ści operacyjnej podmiotu, to wykazuje się je jako przepływy z działalności finansowej.

 � PRZYKŁAD
Spółka prowadząca działalność badawczą otrzymała ze środków Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju na pokrycie kosztów pracy 4.200.000 zł. Zgodnie z KSR nr 1 wpływy 
z tytułu dotacji ujmuje się w rachunku przepływów pieniężnych jako przepływy z działal-
ności operacyjnej, jeżeli dotacje te służą podstawowej działalności operacyjnej podmio-
tu (dopłaty, subwencje, dopłaty do cen, w tym także ze środków pomocowych, z Fundu-
szu Pracy, dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla uczelni). 

W rachunku przepływów pieniężnych wykazuje się dane za bieżący i poprzedni 
rok obrotowy. Nie dotyczy to przypadku gdy jednostka powstała dopiero w bie-
żącym roku obrotowym; wtedy nie podaje się danych porównawczych. Jeśli 
sporządzany jest rachunek przepływów pieniężnych za inny okres sprawoz-
dawczy niż rok obrotowy, jako dane porównawcze podaje się dane za analo-
giczny, poprzedni okres sprawozdawczy.
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 � PRZYKŁAD
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych za 2020 rok, który trwał 12 mie-
sięcy. Rok obrotowy 2019, który był pierwszym rokiem po zmianie roku obrotowego, 
trwał 22 miesiące. Spółka w rachunku przepływów pieniężnych jako dane porównaw-
cze prezentuje informacje obejmujące te 22  miesiące. Nie dokonuje przekształceń 
i przeliczeń na okres 12 miesięcy. 

Wskazane jest, aby rachunek był sporządzany z taką samą dokładnością co 
pozostałe elementy sprawozdania finansowego, gdyż ułatwia to porównywa-
nie i analizę danych liczbowych. A zatem najczęściej dane pokazuje się w zło-
tych i groszach lub w zaokrągleniu do tysięcy złotych. 

KSR nr 1 w pkt 8.3. podkreśla, iż przyjęte do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych 
zasady stanowią część przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i wyma-
gają, zgodnie z ustawą, ujęcia w dokumentacji oraz omówienia we wprowadzeniu do spra-
wozdania finansowego. Raz przyjęte zasady ustalania i prezentacji przepływów pieniężnych 
powinny być stosowane w sposób ciągły, przy uwzględnieniu ich istotności oraz wpływu na 
przekazywanie przez rachunek przepływów pieniężnych rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji 
finansowej jednostki.

W A Ż N E

Zidentyfikuj rodzaje działalności
Pierwszym krokiem, jaki należy zrobić, aby prawidłowo sporządzić rachunek 
przepływów pieniężnych, jest zidentyfikowanie, czym jest działalność operacyjna 
w danej jednostce. To bowiem przepływy związane z tą działalnością powinny 
być prezentowane w pierwszej kolejności w cash flow. KSR nr 1 podpowiada, iż:
 • jeżeli jednostka wytwarza określony rodzaj produktów, to w działalności 

operacyjnej wykazuje się wpływy i wydatki związane z produkcją i sprze-
dażą tych wyrobów lub świadczeniem usług; 

 • jeżeli jednostka zajmuje się obrotem towarowym (handlem), to w dzia-
łalności operacyjnej wykazuje się wpływy i wydatki związane z zakupem 
i sprzedażą towarów, 

 • jeżeli jednostka zajmuje się leasingiem, to w działalności operacyjnej ujmuje się 
wpływy i wydatki związane z operacjami leasingu, w tym także finansowego; 

 • jeżeli przedmiotem działalności jednostki jest obrót instrumentami finan-
sowymi, wtedy wpływy i wydatki z tego tytułu są ujmowane jako przepływy 
działalności operacyjnej;

 • jeżeli jednostka nie została powołana do obrotu instrumentami finansowymi, 
a obrót nimi służy do uzyskania przepływów pieniężnych, wtedy zdarzenia takie, 
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bez względu na to, czy dotyczą obrotu krótkoterminowymi, czy długotermino-
wymi instrumentami finansowymi, wykazuje się w rachunku przepływów pie-
niężnych w działalności inwestycyjnej, chyba że instrumenty takie (w przypadku 
krótkoterminowych) jednostka zalicza do ekwiwalentów środków pieniężnych.

 � WAŻNE 
Jeżeli w akcie założycielskim jednostki określono obszary działalności, w zakresie których 
w rzeczywistości jednostka dokonuje operacji nieregularnie lub sporadycznie, to jednostka 
wykazuje przepływy z tego tytułu jako element działalności operacyjnej, inwestycyjnej lub 
finansowej, odpowiednio do ich treści, w wyodrębnionej pozycji.

Sposób prezentacji przepływów dotyczących tej podstawowej działalności 
różni się w zależności od przyjętej metody. Metoda bezpośrednia skupia się 
na wykazywaniu podstawowych tytułów wpływów i wydatków działalno-
ści operacyjnej, jako odrębnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych, 
a następnie ich zsumowaniu do kwoty przepływów pieniężnych netto z dzia-
łalności operacyjnej. Wtedy wykazuje się w szczególności następujące rodzaje 
wpływów i wydatków:
 • wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (łącznie z podat-

kiem od towarów i usług),
 • wpływy z tytułu honorariów, praw autorskich, opłat i innych przychodów 

operacyjnych,
 • wydatki z tytułu zapłaty za dostarczone towary, materiały, surowce, energię 

i wyświadczone usługi (łącznie z podatkiem od towarów i usług) służące 
realizacji działalności operacyjnej jednostki,

 • wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz inne świadczenia na ich rzecz,
 • wpływy i wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • wydatki z tytułu podatku dochodowego, innych podatków i opłat o charak-

terze publicznoprawnym, to jest tych, do których stosuje się postanowie-
nia ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa lub wpływy z ich  
zwrotu,

 • wpływy i wydatki z tytułu kontraktów zawieranych w celu nabycia i odsprze-
daży instrumentów finansowych, jeżeli są one elementem działalności ope-
racyjnej jednostki.

Standard podkreśla, iż informacje finansowe niezbędne do zastosowania metody 
bezpośredniej można uzyskać:
 • bezpośrednio – ze szczegółowej ewidencji księgowej prowadzonej do kont 

środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
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 • pośrednio – poprzez korygowanie wartości sprzedaży oraz kosztów dzia-
łalności operacyjnej o zmiany stanu zobowiązań, należności i zapasów oraz 
innych pozycji niepieniężnych lub takich, których efekt w postaci przepły-
wów pieniężnych zalicza się do działalności inwestycyjnej bądź finansowej.

Jeśli jednostka będzie prezentowała rachunek przepływów pieniężnych działal-
ności operacyjnej metodą bezpośrednią, w ustępie 4 dodatkowych informacji 
i objaśnień ustalenia wymagają korekty, prowadzące do uzgodnienia wartości 
wyniku finansowego netto i przepływów pieniężnych netto z działalności ope-
racyjnej. Konieczne jest więc przedstawienie w ustępie 4 dodatkowych infor-
macji i objaśnień przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej 
prezentowanej metodą pośrednią.

 � PRZYKŁAD
Spółka zaprezentowała rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

I. Wpływy  18.608.364,00 

1. Sprzedaż  18.562.502,00 

2. Inne wpływy z działalności operacyjnej  45.862,00 

II. Wydatki  13.346.850,00 

1. Dostawy i usługi  8.563.950,00 

2. Wynagrodzenia netto  2.735.960,00 

3.  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadcze-
nia  875.507,20 

4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym  956.823,00 

5. Inne wydatki operacyjne  214.609,80 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II)  5.261.514,00 

Prezentacja danych objaśniających w informacji dodatkowej

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
wg metody pośredniej
I. Zysk (strata) netto  3.652.300,00 
II. Korekty razem  1.609.214,00 

1. Amortyzacja  235.600,00 
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  5.682,00 



24

Krajowe standardy rachunkowości 2021

 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  36.520,00 
 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  256.200,00 
 5. Zmiana stanu rezerw  – 65.230,00 
 6. Zmiana stanu zapasów  56.200,00 
 7. Zmiana stanu należności  – 658.950,00 
 8.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjąt-

kiem pożyczek i kredytów  1,659.632,00 
 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  8.560,00 
10. Inne korekty  75.000,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)  5.261.514,00 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wykazane 
metodą bezpośrednią  5.261.514,00 

Metoda pośrednia w rachunku przepływów pieniężnych działalności opera-
cyjnej polega na tym, że wynik finansowy netto roku obrotowego koryguje 
się o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych lub ich ekwi-
walentów, jak też o wyniki innych działalności niż operacyjna oraz elementy 
pieniężne wyniku, które zalicza się do właściwych rodzajów działalności (inwe-
stycyjnej, finansowej). 

 � WAŻNE 
KSR 1 z 2007 roku, podobnie jak jego poprzednia wersja, zawiera szczegółowe objaśnienia 
wskazujące, jak należy przygotować ten element sprawozdania wg tej metody. 

Do przepływów działalności inwestycyjnej zalicza się wydatki i wpływy ponie-
sione na zakup (budowę) lub uzyskane ze sprzedaży przez jednostkę aktywów 
trwałych (z wyjątkiem długoterminowych rozliczeń międzyokresowych oraz 
należności długoterminowych, jeżeli dotyczą one działalności operacyjnej) 
oraz inwestycji krótkoterminowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych 
aktywów pieniężnych oraz aktywów finansowych zaliczanych do ekwiwalen-
tów środków pieniężnych), a także pieniężne korzyści i koszty prowadzenia 
tej działalności. Działalność inwestycyjna obejmuje zatem nie tylko wpływy 
i wydatki dotyczące kategorii klasyfikowanych w bilansie do długo- lub krótko-
terminowych inwestycji (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych aktywów 
pieniężnych oraz aktywów finansowych zaliczanych do ekwiwalentów środ-
ków pieniężnych), ale również te, które dotyczą środków trwałych, środków 
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.
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Natomiast do przepływów działalności finansowej zalicza się wpływy i wydatki 
związane zarówno z pozyskaniem, jak i spłatą własnych i obcych źródeł finan-
sowania, w tym wpływy i wydatki powodujące zwiększenie lub zmniejszenie 
kapitału (funduszu) własnego, a także stanu udziałów/akcji własnych. Powo-
dują one jednocześnie zmiany rozmiarów i relacji kapitału (funduszu) własnego 
i zadłużenia w jednostce, przy czym przez zadłużenie rozumie się tu zadłu-
żenie z innych tytułów niż zakupy (materiałów, surowców, towarów, usług) 
związane z działalnością operacyjną.

 � WAŻNE 
Jednostka wykazuje odrębnie tytuły wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej oraz 
finansowej, bez wpływów i wydatków z tytułu należnego i podlegającego potrąceniu naliczo-
nego podatku od towarów i usług.

KSR nr 1 z 2017 roku podkreśla także, iż otrzymane dotacje, bez względu 
na ich cel, są bezzwrotnym pozyskaniem obcego źródła finansowania. Jedy-
nie wpływy z tytułu dotacji ujmuje się w rachunku przepływów pieniężnych 
jako przepływy z działalności operacyjnej, jeżeli dotacje te służą podstawo-
wej działalności operacyjnej podmiotu (dopłaty, subwencje, dopłaty do cen, 
w tym także ze środków pomocowych, z Funduszu Pracy, dotacje Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla uczelni). W pozostałych przypadkach 
wpływy z tytułu dotacji wykazuje się jako przepływy z działalności finanso-
wej. Wykorzystanie przyznanych dotacji wykazuje się w rachunku przepływów 
pieniężnych jako wydatek zaliczany do odpowiedniego rodzaju działalności 
(operacyjnej lub inwestycyjnej), zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

Tabela. Typowe przepływy działalności inwestycyjnej i finansowej

Działalność inwestycyjna Działalność finansowa
–  wydatki z tytułu zakupu, montażu, 

uruchomienia składników środków 
trwałych, środków trwałych w budowie, 
wartości niematerialnych i prawnych, in-
westycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne, jak też aktywów 
finansowych,

–  wpływy z wydania udziałów (akcji) i in-
nych instrumentów kapitałowych, dopłat 
do kapitału oraz sprzedaży udziałów 
(akcji) własnych,

–  płatności na rzecz właścicieli akcji lub 
udziałów jednostki z tytułu ich wykupu 
i zwrot dopłat do kapitału,
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Działalność inwestycyjna Działalność finansowa
–  wpływy ze sprzedaży środków trwałych, 

środków trwałych w budowie, wartości 
niematerialnych i prawnych, inwestycji 
w nieruchomości oraz wartości niemate-
rialne i prawne, jak też aktywów finanso-
wych,

–  wydatki i wpływy z tytułu udzielenia 
i zwrotu krótko- i długoterminowych 
pożyczek udzielonych innym jednostkom,

–  wydatki z tytułu zaliczek na zakupy do-
tyczące działalności inwestycyjnej oraz 
wpływy ze zwrotu tych zaliczek,

–  wydatki i wpływy z tytułu pochodnych 
instrumentów finansowych,

–  wydatki i wpływy z tytułu pieniężnych 
kosztów i korzyści dotyczących wymie-
nionych wcześniej składników działalno-
ści inwestycyjnej, np. otrzymane odsetki 
od lokat, otrzymane dywidendy.

–  wpływy z emisji długo- i krótkotermino-
wych dłużnych instrumentów finanso-
wych,

–  zaciągnięcie i spłata kredytów i pożyczek 
(łącznie ze zrealizowanymi różnicami 
kursowymi),

–  wydatki z tytułu podziału zysku, w tym 
z lat poprzednich,

–  wydatki poniesione przez korzystającego 
na spłatę zobowiązań z tytułu umów 
leasingu finansowego,

–  zapłacone odsetki, prowizje bankowe 
i inne pieniężne koszty (lub korzyści) 
związane bezpośrednio z pozyskaniem 
kapitału obcego,

–  wypłacone dywidendy, wpłaty z zysku 
przedsiębiorstw państwowych i jedno-
osobowych spółek skarbu państwa.

Podobnie zaciągnięte przez jednostkę kredyty (pożyczki), bez względu na ich 
przeznaczenie, wykazuje się w działalności finansowej jako pozyskanie obcego 
źródła finansowania (wpływ), a ich spłatę jako utratę obcego źródła finanso-
wania (wydatek).

W ramach przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej należy ująć 
różnice kursowe i odsetki, jeśli zostały one kasowo zrealizowane. Różnice 
kursowe są prezentowane łącznie ze zdarzeniem, którego dotyczą. Natomiast 
odsetki są wyodrębnione jako wydatki w działalności finansowej i wpływy 
w działalności operacyjnej.

 � PRZYKŁAD
Spółka AGAWA uzyskała w 2020 roku spłatę raty pożyczki długoterminowej wraz ze 
zrealizowanymi różnicami kursowymi.
Rata pożyczki wynosiła 5.000 euro, zaciągnięta była po kursie 4,1 zł/euro, a spłacona 
po 4,23 zł/euro. Spółka pokaże wpływ 21.150 zł (5.000 × 4,23) w pozycji działalności 
inwestycyjnej.
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I.  Wpływy
3.  Z aktywów finansowych, w tym:

a)  w jednostkach powiązanych
b)  w pozostałych jednostkach – spłata udzielonych pożyczek długotermino-

wych 21.150 zł

Najczęściej spotykaną w praktyce metodą przygotowywania sprawozdania 
z przepływów pieniężnych jest metoda pośrednia. 

Prezentacja danych w działności operacyjnej metodą pośrednią
Podstawową zaletą sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą 
pośrednią jest brak konieczności rozbudowywania ewidencji księgowej o dodat-
kowe pozycje analityczne związane z realizacją płatności przez i na rzecz kontra-
hentów. Dzięki analizie zmian pozycji bilansowych i informacjom dotyczącym 
zmian w zakresie źródeł finansowania i inwestycji można względnie prosto 
przygotować ten element sprawozdania finansowego. 

 � WAŻNE 
W czasie roku obrotowego należy pamiętać, aby operacje związane z zakupem i sprzedażą 
środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
inwestycji ujmować na kontach pozostałych rozrachunków, a nie na kontach Rozrachunki 
z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami.

KSR 1 w punkcie 8.4 zawiera wskazówki w celu ustalenia poszczególnych 
pozycji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej metodą pośred-
nią. Mają pokazać, w jaki sposób oczyścić wynik finansowy z pozycji niepie-
niężnych oraz niedotyczących działalności operacyjnej. 

 � UWAGA 
Grupa A rachunku przepływów pieniężnych obejmuje przepływy pieniężne dotyczące działal-
ności operacyjnej, a więc podstawowej działalności jednostki. 

Pozycją, od której zaczyna się prezentację, jest zysk (strata) netto. To wynik finan-
sowy netto wykazany w rachunku zysków i strat. Zysk netto wykazuje się ze zna-
kiem plus, stratę netto – ze znakiem minus. W przypadku spółek jawnych, spółek 
komandytowych, partnerskich oraz osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą zysk (strata) nie będzie skorygowany o podatek dochodowy, ponie-
waż to nie te podmioty, ale ich wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego. 
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Zysk (strata) z rachunku zysków i strat jest następnie korygowany. Korekty 
te mają za zadanie doprowadzić wynik finansowy do wyniku „kasowego”, tj. 
do wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej. Dzia-
łania te polegają na: 
 • wyłączeniu pozycji niepieniężnych (np. amortyzacji, zmiany stanu rezerw, 

wyniku na działalności inwestycyjnej),
 • wyłączeniu pieniężnych przychodów (korzyści) i kosztów wpływających 

na wynik finansowy, ale dotyczących działalności inwestycyjnej lub finan-
sowej (np. zapłacone odsetki od kredytów, odsetki otrzymane z tytułu inwe-
stycji, otrzymane dywidendy),

 • uwzględnieniu zmian stanu krótkoterminowych aktywów (zapasów, należ-
ności, rozliczeń międzyokresowych) oraz zobowiązań związanych z działal-
nością operacyjną.

Korekta nr 1. Amortyzacja
Ta korekta związana jest z eliminacją pozycji niepieniężnej. Koszty amortyzacji 
obniżają wynik finansowy, ale nie powodują rozchodu środków pieniężnych, 
zatem dokonuje się jej ze znakiem plus. Korekta ta obejmuje nie tylko amor-
tyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ale też 
inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, która jest 
pozostałym kosztem operacyjnym w rachunku zysków i strat. 

 � WAŻNE 
Amortyzacja stanowi koszt niepieniężny, niepowodujący wydatku. Przepływem pienięż-
nym (wydatkiem) jest zapłata z tytułu zakupu danego składnika aktywów (a nie dokonanie 
odpisu amortyzacyjnego) ujmowana w rachunku przepływów pieniężnych w działalności 
inwestycyjnej w tym okresie, w którym nastąpił wydatek.

 � PRZYKŁAD
Spółka ABC posiada maszyny o  wartości 70.000 zł, budynki o  wartości 280.000 zł, 
licencje o wartości 150.000 zł, inwestycje w nieruchomości 850.000 zł. W bieżącym 
okresie naliczono odpisy amortyzacyjne od maszyn 14.000 zł, od budynków 52.000 zł, 
od licencji 75.000 zł i od nieruchomości inwestycyjnej 48.000 zł. Ujęcie skutków ww. 
zdarzeń w  bilansie, rachunku zysków i  strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 
będzie następujące:
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Aktywa (fragment)  Stan na koniec 
okresu 

A. AKTYWA TRWAŁE    
I. Wartości niematerialne i prawne 150.000,00  75.000,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych    
2. Wartość firmy    
3. Inne wartości niematerialne i prawne 150.000,00  75.000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne    

II. Rzeczowe aktywa trwałe 350.000,00 284.000,00
1. Środki trwałe 350.000,00 284.000,00

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczyste-
go gruntu)    
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 280.000,00 228.000,00
c) urządzenia techniczne i maszyny  70.000,00  56.000,00
d) środki transportu    
e) inne środki trwałe    

2. Środki trwałe w budowie    
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie    

III. Należności długoterminowe – –
1. Od jednostek powiązanych    
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale    
3. Od pozostałych jednostek    

IV. Inwestycje długoterminowe 850.000,00 802.000,00
1. Nieruchomości 850.000,00 802.000,00
2. Wartości niematerialne i prawne    

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ FRAGMENTY  
 I. Amortyzacja 141.000,00
 II. Zużycie materiałów i energii  
 III. Usługi obce  
  



30

Krajowe standardy rachunkowości 2021

 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  48.000,00
 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych –
 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych –
 III. Inne koszty operacyjne  48.000,00

A.  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ  

I. Zysk (strata) netto -189.000,00
II. Korekty razem 189.000,00

1. Amortyzacja 189.000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 0

Korekta 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
W ramach tej korekty nie uwzględnia się zrealizowanych i niezrealizowanych 
różnic kursowych dotyczących działalności operacyjnej. Różnice kursowe 
zrealizowane wpływają na zmianę stanu środków pieniężnych, a te niezreali-
zowane powodują zmianę stanu należności i zobowiązań, a tym samym pod-
legają samoczynnej eliminacji w ramach działalności operacyjnej.

 � PRZYKŁAD
Spółka posiadała należność handlową w  kwocie 50.000 euro ustaloną po kursie  
4,0 zł/euro, czyli 200.000 zł. Do końca roku należność ta nie została opłacona, więc 
dokonano wyceny po kursie 4,2 zł/euro. Różnice kursowe 10.000 zł są przychodami fi-
nansowymi i podwyższają zysk. Bilansowa zmiana stanu należności wynosi 10.000 zł 
– należności operacje. W rachunku przepływów pieniężnych zdarzenie to będzie 
przedstawione: 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Zysk (strata) netto    10.000
II. Korekty razem –10.000

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  
7. Zmiana stanu należności –10.000

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 0
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W zakres korekty dotyczącej różnic kursowych zatem wchodzi:
 • wyłączenie zrealizowanych różnic kursowych niedotyczących działalności 

operacyjnej i przesunięcie ich do tych działalności, których dotyczą, a więc 
do działalności inwestycyjnej lub finansowej,

 • wyłączenie niezrealizowanych (naliczonych memoriałowo) różnic kurso-
wych niedotyczących działalności operacyjnej, ponieważ nie powodują one 
zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,

 • wyłączenie różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych zgro-
madzonych na rachunkach walutowych i w kasie jednostki (dodatnie ze 
znakiem minus, ujemne ze znakiem plus).

Niezrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej lub finanso-
wej jako niewpływające na stan środków pieniężnych są eliminowane następująco:
 • niezrealizowane zyski ze znakiem minus, 
 • niezrealizowane straty ze znakiem plus.

Ze względu na niepieniężny charakter tych różnic nie są one uwzględniane 
w przepływach działalności inwestycyjnej lub finansowej.

 � PRZYKŁAD
Spółka posiadała należność z tytułu sprzedaży środka trwałego w kwocie 50.000 euro usta-
loną po kursie 4,0 zł/euro, czyli 200.000 zł. Do końca roku należność ta nie została opłacona, 
więc dokonano wyceny po kursie 4,2 zł/euro. Różnice kursowe 10.000 zł są przychodami 
finansowymi i podwyższają zysk. Bilansowa zmiana stanu należności handlowych wynosi 
0,00 zł, ponieważ omawiana należność nie jest należnością związaną z działalnością opera-
cyjną. Ustalone różnice kursowe należy wyeliminować z rachunku przepływów pieniężnych. 
W rachunku przepływów pieniężnych zdarzenie to będzie przedstawione: 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Zysk (strata) netto 10.000
II. Korekty razem –10.000

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych –10.000
7. Zmiana stanu należności 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 0

Różnice kursowe zrealizowane, powstałe w toku innych niż operacyjna rodzajów 
działalności, powinny być wykazywane w przepływach pieniężnych tej dzia-
łalności, której dane zdarzenie dotyczy. Tak jak w przypadku pozycji niezreali-
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zowanych, różnice dodatnie wyłącza się ze znakiem minus, różnice ujemne ze 
znakiem plus, ale następnie przepływy pieniężne z tytułu tych różnic są wyka-
zywane odpowiednio w działalności inwestycyjnej lub finansowej, ze znakiem 
zgodnym z charakterem przepływu. Różnice te są wykazywane łącznie z kwotą 
operacji, która je spowodowała, np. spłata kredytu zaciągniętego w walucie 
obcej jest przeliczana według kursu na dzień spłaty zobowiązania i wykazana 
jako wydatek w przepływach pieniężnych z działalności finansowej. 

 � PRZYKŁAD
Spółka posiadała należność z tytułu sprzedaży środka trwałego w kwocie 50.000 euro 
ustaloną po kursie 4,0 zł/euro, czyli 200.000 zł. Należność została opłacona w połowie 
po kursie 3,75 zł (otrzymano na rachunek bankowy 93.750 zł), a pozostałą część wyce-
niono na koniec roku po kursie 4,2 zł/euro. Ustalone różnice kursowe to:
• Zrealizowane 25.000 × (4 – 3,75) = 6.250 (ujemne różnice kursowe, czyli koszty 

finansowe.
• Niezrealizowane 25.000 × (4,2 – 4) = 5.000 dodatnie różnice kursowe, czyli przycho-

dy finansowe.
Zatem w  rachunku zysków i  strat rozpoznana zostanie kwota kosztów finansowych 
1.250 (6.250 – 5.000).

Bilansowa zmiana stanu należności handlowych wynosi 0,00 zł, ponieważ omawiana 
należność nie jest należnością związaną z działalnością operacyjną. Ustalone różnice 
kursowe należy wyeliminować z rachunku przepływów pieniężnych. W rachunku prze-
pływów pieniężnych zdarzenie to będzie przedstawione: 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Zysk (strata) netto –1.250
II. Korekty razem 1.250

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  +1.250
7. Zmiana stanu należności 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
I. Wpływy 93.750 

1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akty-
wów trwałych 93.750 

II Wydatki  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II) 93.750 


