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Wstęp

Każda funkcjonująca firma ma pewne środki na własnym rachunku 
w banku, które może inwestować, poprawiając swoje wyniki o rezultat 
działań z tej dodatkowej działalności. 

Stosując cash management (czyli zarządzanie gotówką), jesteś w sta-
nie poprawić wyniki swojej firmy. Czy wiesz, na co powinieneś zwra-
cać największą uwagę, o jakich aspektach zarządzania gotówką należy 
pamiętać, będąc za to odpowiedzialnym? Nie możesz przeoczyć szans, 
jakie dają Twojej firmie proponowane przez naszych ekspertów rozwią-
zania. Z tej publikacji dowiesz się m.in.:

   jakie zdarzenia – według prawa bilansowego – powinieneś 
uwzględnić przy określaniu wielkości strumieni pieniężnych z działal-
ności inwestycyjnej,

   jakie korzyści przyniesie Ci analiza wskaźników wystarczalności go-
tówkowej,

   jak szybko możesz sprawdzić, czy wydatki i zobowiązania nie stano-
wią zagrożenia dla funkcjonowania firmy.

Narzędziem, które najlepiej odzwierciedla kondycję finansową firmy 
jest cash flow. Dane w nim zawarte nie są podatne na wpływ zastosowa-
nych w jednostce metod wyceny aktywów i pasywów. Zatem raport ten 
pokazuje zdolność jednostki do generowania środków pieniężnych, źród-
ła ich pochodzenia oraz kierunki wydatkowania. Rachunek przepływów 
pieniężnych dostarcza odpowiedzi na pytania:

 
   jakie obszary działalności generują najwięcej środków pieniężnych 

oraz
   które segmenty działalności pochłaniają za dużo gotówki.

Niniejszy poradnik jest zbiorem wiedzy o tym, jak prawidłowo prowa-
dzić kontrolę przepływów pieniężnych. Eksperci krok po kroku opisują 
każdy z elementów cash flow, omawiają jego cel oraz istotę. Poznasz naj-
ważniejsze wskaźniki finansowe oraz przekonasz się, jak można je wyko-
rzystać w praktyce. 

UAF_01_srodki.indd   4 02/02/2017   12:32



5

Rozdział I Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje 
kondycję przedsiębiorstwa

Badając kondycję finansową firmy można analizować jej bilans oraz ra-
chunek zysków i strat. Jednak oba sprawozdania mają ograniczony zakres 
i podlegają zniekształceniu choćby przez fakt naliczania amortyzacji, roz-
liczania kosztów w czasie czy tworzenia rezerw na przyszłe wydatki. Aby 
uniknąć tych ograniczeń, warto posłużyć się rachunkiem przepływów pie-
niężnych. Dostarcza on informacji o rzeczywistych wpływach i wydatkach 
przedsiębiorstwa. Pozwoli dokonać analizy strumieni pieniężnych i ocenić 
prawidłowości w gospodarowaniu środkami pieniężnymi. 

1.1. Czym jest cash flow 
Rachunek przepływów pieniężnych (ang. cash flow) to dokument spra-

wozdawczy podsumowujący przepływ środków pieniężnych w danym 
przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ich źródeł i kierunków wykorzystania 
posiadanej gotówki. Cash flow dostarcza informacji o przepływach, czyli 
zdarzeniach, które spowodowały w firmie zmiany stanu środków pienięż-
nych i ich ekwiwalentów. Przedstawia informacje umożliwiające ocenę stop-
nia płynności finansowej, skuteczności ściągania należności i zdolności do 
regulowania zobowiązań. Rachunek przepływów pieniężnych jest elemen-
tem sprawozdania finansowego sporządzanym obligatoryjnie przez jed-
nostki podlegające obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego. 
Sporządza się go uwzględniając dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Analizę rachunku przepływów pieniężnych możesz wykorzystać w ocenie:
   porównawczej zysku księgowego z zasobami gotówki firmy, aby osza-

cować, w jakim stopniu zysk ma wymiar pieniężny,
   źródeł generowania gotówki przez firmę i miejsc jej alokacji,
   płynności finansowej i wystarczalności gotówkowej firmy do spłaty 

zobowiązań,
   możliwości pokrycia części ponoszonych wydatków,
   zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto i możliwości jego sfinan-

sowania.

Rachunek przepływów pieniężnych można wykorzystać zarówno do 
oceny historycznej płynności finansowej firmy (w celu uzyskania odpo-
wiedzi np. na pytanie: jak firma radziła sobie w zeszłym roku obrotowym), 

UAF_01_srodki.indd   5 02/02/2017   12:32



6

CASH FLOW. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych

jak i do celów planistycznych, tj. by dokonać kontroli możliwości i skut-
ków finansowego funkcjonowania firmy w przyszłości (w postaci planu 
przepływów pieniężnych).

Analizując rachunek przepływów pieniężnych, zarówno w ujęciu histo-
rycznym, jak i planistycznym, najczęściej poszukiwane są odpowiedzi na na-
stępujących siedem pytań:

1.  Jaka część środków pieniężnych pochodzi z podstawowej (operacyj-
nej) działalności firmy?

2.  Jaki obszar działalności generuje najwięcej środków?
3.  Czy firma posiada w danym momencie wystarczającą ilość środków 

pieniężnych na finansowanie swojej bieżącej działalności?
4.  Czy spółka inwestuje nadwyżki posiadanych w danym momencie 

środków finansowych w celu osiągania dodatkowych dochodów?
5.  W jakim stopniu inwestycje dokonywane przez firmę są finansowane 

z wewnętrznie generowanych środków pieniężnych, a jaki jest udział 
zewnętrznych źródeł finansowania?

6.  Czy podmiot jest w stanie spłacić ewentualnie powstałe zobowiązania 
z tytułu dokonanych inwestycji?

7.  Czy w danym momencie firma posiada wystarczającą ilość środków 
na wypłatę zadeklarowanej dywidendy?

Rachunek przepływów pieniężnych zatem dostarcza informacji o tym, 
skąd pochodzi gotówka i jak jest ona wykorzystywana. Sprawozdanie to po-
kazuje, jakie obszary działalności generują najwięcej środków pieniężnych 
i które segmenty działalności pochłaniają za dużo gotówki.

1.2. Które jednostki mają obowiązek sporządzania cash flow
Rachunek przepływów pieniężnych jest składnikiem rocznego sprawozdania 

finansowego przedsiębiorstwa. Obejmuje dane za bieżący i poprzedni rok ob-
rotowy w zakresie ustalonym dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpie-
czeń i zakłady reasekuracji w załączniku nr 1 do uor. Może być sporządzany dla:

   jednostek powiązanych,
   grup kapitałowych (skonsolidowane sprawozdanie finansowe),
   jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie 

papierami wartościowymi i funduszach inwestycyjnych,
   spółek akcyjnych,
   pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za 

który sporządzono
   sprawozdanie finansowe, spełniały co najmniej dwa z następujących 

warunków:
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–  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 
co najmniej 50 osób,

–  suma bilansowa na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość 
w walucie polskiej 2.500.000 euro,

–  przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji 
finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie 
polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Jednostki, które obligatoryjnie poddają swe sprawozdania finansowe badaniu 
przez biegłego rewidenta, muszą przygotować rachunek przepływów pienięż-
nych. Nie mają obowiązku tego obowiązku spółki akcyjne, których sprawozda-
nia są poddawane badaniu, jeśli sporządzają je według kryteriów mikro, a walne 
zgromadzenie akcjonariuszy podjęło decyzję o skorzystaniu z uproszczeń.

Mikrojednostką będzie ta spółka akcyjna, u której w roku obrotowym, za który spo-
rządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, 
a w przypadku jednostki rozpoczynającej działalność – w roku obrotowym, w którym 
rozpoczęła działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech 
wielkości:
a) 1.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 3.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 
za rok obrotowy,
c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

WAŻNE
Od 2014 roku jednostki mikro mogą sporządzać sprawozdanie finansowe według 
załącznika nr 4. 

W 2016 roku także małe jednostki korzystające z uproszczeń sprawozdaw-
czych nie mają obowiązku przygotowywania rachunku przepływów pienięż-
nych (wynika to z art. 48b ust. 5 uor, nawet jeśli jej sprawozdanie finansowe 
podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta).

Uproszczenie to ma znaczenie nie tylko dla spółek akcyjnych, ale też dla 
tzw. pozostałych jednostek wskazanych w art. 64 ust. 1 pkt 4 uor, które w po-
przedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finan-
sowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co 

najmniej 50 osób,
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CASH FLOW. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowar-
tość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finan-
sowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co 
najmniej 5.000.000 euro.

Małą jednostką mogą być:
1)   spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o któ-

rych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych 
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki 
te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku 
poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających dzia-
łalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku 
obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych 
w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących 
trzech wielkości:
a) 17.000.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b)  34.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produk-

tów za rok obrotowy,
c)  50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;
2)  osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 

spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2.
Warunek – organ zatwierdzający podejmie decyzję w sprawie sporządzania sprawo-
zdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 
ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5.

Mniejsze firmy zaliczane do tzw. jednostek mikro lub małych mogą, ale 
nie muszą, przygotowywać to sprawozdanie finansowe. Często jednak to 
czynią, ponieważ może on pomóc w zarządzaniu płynnością jednostki, gdyż 
pozwala na ocenę zdolności do uzyskiwania przepływów w działalności ope-
racyjnej. W praktyce przydaje się również w sytuacji, gdy np. ubiegają się 
o leasing czy dofinansowanie z zewnętrznych źródeł (np. dotację). Kapita-
łodawcy wymagają czasem – jako części wniosku do umowy – właśnie tego 
elementu sprawozdania finansowego. 

W przypadku gdy sprawozdanie finansowe jednostki podlega obo-
wiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta po raz pierwszy i po raz 
pierwszy sporządza ona rachunek przepływów pieniężnych, to powinna 
podać w nim dane porównawcze, którymi będą dane za 2015 rok. W ta-
kim przypadku trzeba więc sporządzić rachunek przepływów pienięż-
nych za rok 2015.
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1.3. Jakie są metody sporządzania cash flow
Rachunek przepływów pieniężnych można sporządzać metodą bezpo-

średnią lub pośrednią, przy czym różnica dotyczy jedynie sposobu prezen-
tacji informacji finansowej o przepływach działalności operacyjnej. Decyzję 
o sposobie prezentacji podejmuje kierownik jednostki, kierując się zarów-
no potrzebami informacyjnymi użytkowników danych, jak i możliwościa-
mi uzyskania potrzebnych danych. 

WAŻNE
Ze względu na zasadę ciągłości metod firma nie może bez istotnych powo-
dów zmienić w kolejnym okresie sprawozdawczym stosowanej metody sporzą-
dzania rachunku z przepływu środków pieniężnych.

Metoda pośrednia
W praktyce najczęściej spotykana jest metoda pośrednia, w której za punkt 

wyjścia przyjmuje się wynik finansowy netto roku obrotowego. Koryguje się go 
o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwa-
lentów, jak również o wyniki innych działalności niż operacyjna oraz elementy 
pieniężne wyniku, które zalicza się do właściwych rodzajów działalności (inwe-
stycyjnej lub finansowej) – w celu doprowadzenia go do tzw. wyniku kasowego.

Metoda pośrednia polega na tym, że wynik finansowy netto roku obroto-
wego koryguje się o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych 
lub ich ekwiwalentów jak też o wyniki innych działalności niż operacyjna 
oraz elementy pieniężne wyniku, które zalicza się do właściwych rodzajów 
działalności (inwestycyjnej, finansowej). 

Korekty polegają głównie na:
   wyłączeniu pozycji niepieniężnych (np. amortyzacji, zmiany stanu 

rezerw, wyniku na działalności inwestycyjnej),
   wyłączeniu przychodów i kosztów wpływających na wynik finansowy, 

ale dotyczących działalności inwestycyjnej lub finansowej (np. zapłacone odsetki 
od kredytów, odsetki otrzymane z tytułu inwestycji, otrzymane dywidendy),

   uwzględnieniu zmian stanu krótkoterminowych aktywów (zapasów, 
należności, rozliczeń międzyokresowych) oraz zobowiązań związanych 
z działalnością operacyjną.

Oceniając zdolność płatniczą firmy, nie należy posługiwać się tylko kryte-
rium dodatniego bądź ujemnego salda strumieni środków pieniężnych. War-
to rozpatrywać ją również w kontekście innych wielkości, takich jak: zysk, 
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obroty, majątek czy zobowiązania. W tym celu wykorzystuje się wskaźniki 
konstruowane na podstawie wyniku kasowego przedsiębiorstwa.

Tabela 1. Porównanie metody pośredniej i bezpośredniej

METODA BEZPOŚREDNIA METODA POŚREDNIA

Wpływy z działalności operacyjnej 
(przychody pieniężne)
(-) wydatki związane z działalnością operacyjną

Wynik finansowy netto 
(+/-) korekty

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

W pierwszej kolejności należy przeanalizować informację o przepływach 
środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Analiza ta pozwoli ocenić, 
czy wypracowane przez jednostkę środki pieniężne były wystarczające na po-
krycie kosztów bieżącej działalności, obsługę zobowiązań, a także inwestycje.

W prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie saldo przepływów gotówki 
z działalności operacyjnej powinno być dodatnie, ponieważ przepływy te stanowią 
jedyne odnawialne źródło pieniądza w przedsiębiorstwie. Stąd nadwyżka środ-
ków pieniężnych z tej działalności jest niezwykle pożądana. Jeśli jednak jednostka 
nie uzyskuje dodatniego salda przepływów środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej w długim okresie, przyczyną może być zbyt niska rentowność – czyli 
problem o charakterze strukturalnym, którego szybko wyeliminować się nie da.

Metoda bezpośrednia z kolei polega na wykazywaniu podstawowych tytułów 
wpływów i wydatków działalności operacyjnej, jako odrębnych pozycji rachun-
ku przepływów pieniężnych, a następnie ich zsumowaniu do kwoty przepływów 
pieniężnych netto z działalności operacyjnej. Bez względu na rodzaj zastosowanej 
metody ostateczna wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyj-
nej powinna być taka sama. Dane dotyczące przepływów z działalności inwesty-
cyjnej i finansowej prezentuje się zawsze metodą bezpośrednią. Dlatego dotyczące 
działalności inwestycyjnej i finansowej zdarzenia i operacje niepieniężne, a więc 
niepowodujące wpływu lub wydatku środków pieniężnych lub ich ekwiwalen-
tów są wyłączone z rachunku przepływów pieniężnych. Przykładami takich wy-
łączanych z rachunku przepływów pieniężnych zdarzeń i operacji są: 
a) nabycie składników aktywów przez przejęcie bezpośrednio z nimi zwią-

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

składników aktywów trwałych i zapasów, 
d) konwersja zobowiązania na kapitał (fundusz) własny i należności na udziały. 
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Tabela 2. Schemat prezentacji rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych
(wersja skrócona w części dotyczącej działalności inwestycyjnej i finansowej)

(metoda bezpośrednia) (metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej
I Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności 
operacyjnej
II Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
3.  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 

inne świadczenia
4.  Podatki i opłaty o charakterze publiczno-

prawnym 
5. Inne wydatki operacyjne 
III Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 
(I – II)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 
I Zysk (strata) netto
II Korekty razem
 1.  Amortyzacja
 2.  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
 3.  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
 4.  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
 5.  Zmiana stanu rezerw
 6.  Zmiana stanu zapasów
 7.  Zmiana stanu należności
 8.  Zmiana stanu zobowiązań krótkotermino-

wych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
 9.  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10.  Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I +/– II)

B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy (…)
II Wydatki (…)
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy (…)
II Wydatki (…)
III  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/– B.III +/– C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/– D), w tym:

 – o ograniczonej możliwości dysponowania

1.4. Trzy podstawowe segmenty rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych ma wysoką wartość poznawczą dla odbior-
ców sprawozdania finansowego, w tym właścicieli, zarządu jednostki, ponieważ 
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pozwala na ocenę źródeł pochodzenia oraz wielkości uzyskanych przez jednost-
kę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, a także kierunków i wielkości ich 
wykorzystania w toku działalności. Praktyczne wskazówki do sporządzenia tego 
elementu sprawozdania zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 (pkt 2.1). 
W rachunku przepływów pieniężnych jednostka wykazuje przepływy pieniężne, 
które nastąpiły w okresie sprawozdawczym, w podziale na przepływy działalno-
ści operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Są to specyficzne definicje wykorzysty-
wane wyłącznie do sporządzenia tego elementu sprawozdania. W sytuacji, gdy 
jedno zdarzenie obejmuje różnie klasyfikowane przepływy pieniężne, zaleca się, 
aby pieniężne koszty i korzyści z nim związane były zaliczane do tego samego ro-
dzaju działalności, co właściwe zdarzenie, z którym się wiążą. 

Tabela 3. Definicje wykorzystywane na potrzeby rachunku przepływów 
pieniężnych

POJĘCIE OPIS

Działalność  
operacyjna

Podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone 
do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej; będą tu zaprezentowane 
pieniężne skutki prowadzonej podstawowej działalności przez jednostkę; wpływy 
z tej działalności powinny dominować w każdej jednostce, która ma ustabilizowaną 
działalność, znaczące ujemne przepływy z działalności operacyjnej mogą być syg-
nałem poważnych trudności finansowych w podmiocie który pokazuje, czy środki 
wygospodarowane w postaci zysku i amortyzacji aktywów wystarczają na pokrycie 
potrzeb w zakresie finansowania podstawowych pozycji kapitału obrotowego netto, 
a więc zapasów, należności i spłaty zobowiązań krótkoterminowych. 
W konsekwencji, analizując operacyjne przepływy pieniężne, można ocenić bieżą-
cą wystarczalność gotówkową firmy, jej wypłacalność (płynność finansową) oraz 
porównać księgowy wymiar zysku z jego wielkością pieniężną.

Działalność 
inwestycyjna 
(lokacyjna)

Przedmiotem tej działalności jest nabywanie lub zbywanie rzeczowych ak-
tywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie), wartości 
niematerialnych i prawnych, długoterminowych inwestycji, w tym inwestycji 
w nieruchomości i prawa, krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjąt-
kiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) oraz wszystkie związane z tym 
pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem tych dotyczących podatku docho-
dowego; przepływy z tej działalności pokazują, w co jednostka lokuje swoje 
wolne środki pieniężne czyli, jakie wydatki poniesiono w firmie na zwiększenie 
zasobów aktywów trwałych, które w przyszłości powinny umożliwić osiąganie 
zysków i dopływ środków pieniężnych. Uzyskuje się też informację, jakie środki 
uzyskano ze zbycia aktywów rzeczowych, niematerialnych i prawnych, a jakie 
wpływy były osiągnięte z posiadanych aktywów finansowych.
Przepływy są przydatne do oceny kierunków prowadzonych przez firmę inwestycji 
i osiąganej z nich efektywności.
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POJĘCIE OPIS

Działalność 
finansowa

Przedmiotem tej działalności jest pozyskiwanie innych, niż działalność operacyjna, 
źródeł finansowania, w tym także zwiększających kapitał (fundusz) własny, lub 
ich spłata oraz związane z tym pieniężne koszty, również prowizje, odsetki i dywi-
dendy, a także korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego; wpływy 
i wydatki w tej działalności pokazują, skąd jednostka pozyskuje zewnętrzne źródła 
finansowania i jakie są obciążenia związane z ich obsługą obejmującą operacje 
pozyskania lub zwrotu źródeł finansowania, czyli kapitałów własnych oraz obcych 
źródeł (zarówno długo-, jak i krótkoterminowych). 
Przepływy te można wykorzystać do oceny sposobu finansowania firmy.

Wystąpienie przepływów pieniężnych w działalności finansowej powo-
duje zmiany rozmiarów i relacji kapitału (funduszu) własnego i zadłużenia 
jednostki (jeżeli jednostka korzysta z obcych źródeł finansowania). Można 
stwierdzić, że te przepływy pokazują, kto i w jaki sposób inwestuje w jed-
nostkę, np. udzielając jej kredytu czy nabywając obligacje, oraz potem, jakie 
pojawiają się w związku z obsługą tego źródła finansowania w podmiocie. 
Warto zaznaczyć, że jedna operacja lub zdarzenie może obejmować różnie 
klasyfikowane przepływy pieniężne. Dla ujednolicenia podejścia zatem za-
leca się, aby pieniężne koszty i korzyści związane z daną operacją lub zda-
rzeniem były zaliczane do tego samego rodzaju działalności co właściwe 
zdarzenie (operacja), z którym się wiążą. 

Przykład

Spółka ma zamiar nabyć urządzenie medyczne ze Stanów Zjednoczonych za 100.000 
dolarów. Zapłata ma być dopiero za trzy miesiące i spółka chce zabezpieczyć wartość 
rozchodu środków z rachunku walutowego. Kierownictwo postanowiło, aby otrzymana 
zapłata nie była niższa niż równowartość tych 100.000 dolarów po kursie 3,50 zł/dolara, 
więc zawarło kontrakt terminowy na ten kurs.

Zawarcie kontraktu terminowego jest nabyciem pochodnego instrumentu finansowego, 
a więc związane z działalnością inwestycyjną. Jednak skoro kontrakt terminowy 
jest związany ze sprzedażą towarów i zabezpieczeniem tej transakcji, wszystkie 
przepływy pieniężne z niego wynikające powinny być zaliczone do działalności 
inwestycyjnej. 

Ryzyko niezgodności
Aktywa pieniężne, płatne lub wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia 

ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), zalicza się na 

UAF_01_srodki.indd   13 02/02/2017   12:32



14

CASH FLOW. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych

potrzeby rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych, chy-
ba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej. Może więc 
wystąpić niezgodność sumy przepływów pieniężnych netto i zmiany sta-
nu środków pieniężnych wynikającej z bilansu (aktywa, pozycja B.III.1 lit. c 
„Inne środki pieniężne”).

1.5. Charakterystyka wariantów przepływów pieniężnych
Wstępna analiza cash flow polega na ogólnym zidentyfikowaniu prze-

pływów pieniężnych w ramach każdej działalności. Wyróżnia się aż osiem 
różnych kierunków przepływu środków pieniężnych, co przedstawia po-
niższe zestawienie.

Tabela 4. Warianty przepływów pieniężnych

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI

Operacyjnej Inwestycyjnej Finansowej

+ + +

+ + –

+ – +

+ – –

– + +

– – +

– + –

– – –

Wariant 1. (+ + +)
Wszystkie trzy rodzaje przepływów są dodatnie. Jest to dosyć nietypo-

wa sytuacja. Firma, mając zyski z działalności operacyjnej, zwiększa dopływ 
gotówki np. przez sprzedaż majątku (części aktywów trwałych), a także za-
ciąga zobowiązania lub zwiększa kapitały własne. Tego typu zachowanie 
może być podyktowane względami strategicznymi – przygotowaniem się 
do przejęcia innego podmiotu lub gromadzeniem środków na rozpoczęcie 
nowych przedsięwzięć.
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Wariant 2. (+ + –)
Strumień operacyjny jest dodatni, ale jednostka sprzedaje część swoich akty-

wów. Dodatni strumień inwestycyjny może być symptomem restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa – pozbywania się najmniej rentownych rodzajów działalno-
ści. W świetle ujemnego strumienia finansowego może to być prawdopodob-
ne – spłaca się długi i jednocześnie porządkuje sprawy wewnętrzne (strukturę 
aktywów) w przedsiębiorstwie. Ta sytuacja może oznaczać też pewne kłopoty. 
Firma może nie być w stanie obsłużyć swoich zobowiązań strumieniem pienię-
dzy z działalności operacyjnej i zmuszona jest do wyprzedaży części majątku.

Wariant 3. (+ – +)
Strumień operacyjny, mimo iż dodatni, nie jest wystarczający, aby pokryć 

wydatki związane z inwestycjami. Dlatego ekspansja ta jest finansowana 
z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych. Jest to typowe dla jednostek 
rozwijających się.

Wariant 4. (+ – –)
Firma prawdopodobnie generuje wystarczająco dużo środków pieniężnych 

z działalności operacyjnej, aby prowadzić działalność inwestycyjną oraz 
wywiązywać się ze zobowiązań w stosunku do wierzycieli. Mówi się, że tego 
typu sytuacja cechuje przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy.

Wariant 5. (– + +)
Ujemny strumień operacyjny jest finansowany z wpływów ze sprzedaży 

części aktywów oraz zobowiązaniami lub nowymi kapitałami właścicieli. 
Najprawdopodobniej sytuacja nie jest oceniania jako krytyczna, a ujemny 
strumień operacyjny postrzegany jest jako tymczasowy, skoro kredytodawcy 
i inwestorzy decydują się na finansowanie luki finansowej.

Wariant 6. (– – +)
Firma, pomimo że wykazuje ujemny strumień operacyjny, w dalszym 

ciągu inwestuje, powiększając wartość swoich aktywów. Powodem 
wzrostu aktywów może być właśnie ujemny strumień operacyjny, jeśli jest 
on spowodowany wzrostem kapitału obrotowego jednostki i ma na celu 
zwiększenie sprzedaży celem przekroczenia progu rentowności. Często jest 
to sytuacja charakterystyczna dla młodych, rozwijających się przedsiębiorstw. 
Może to świadczyć o dobrej perspektywie rozwoju, skoro kredytodawcy 
i inwestorzy nie obawiają się zwiększać swojego zaangażowania.

Wariant 7. (– + –)
Ujemne przepływy z działalności operacyjnej i finansowej świadczą za-

zwyczaj o kłopotach finansowych. Jednostka wówczas wyprzedaje część 
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aktywów, by sfinansować deficyt pieniężny z podstawowej działalności, 
oraz spłaca zobowiązania (mając prawdopodobnie kłopoty z pozyskaniem 
nowych kapitałów). Sprzedaje się często te aktywa, na które można znaleźć 
nabywców, co może doprowadzić do utraty możliwości generowania do-
chodu w przyszłości.

Wariant 8. (– – –)
Wszystkie strumienie środków pieniężnych są ujemne. Firma ponosi straty, 

inwestuje jednak i spłaca zobowiązania. Ta sytuacja jest możliwa tylko wtedy, 
gdy środki pieniężne zakumulowane w poprzednich okresach są wystarczające 
na pokrycie luki finansowej. Dzieje się tak przez pewien czas, na przykład 
w przedsiębiorstwach przemysłowych o dużym majątku i amortyzacji. Może 
to oznaczać konieczność restrukturyzacji i modernizacji przedsiębiorstwa, 
niezbędnej, żeby dalej istnieć. Taka sytuacja świadczy o poważnych kłopotach 
i niesie ze sobą niemałe prawdopodobieństwo bankructwa

1.6. Analiza pozioma i pionowa
Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych obejmuje analizę 

poziomą oraz pionową. Określenie zmian poszczególnych pozycji rachunku 
przepływów pieniężnych, zbadanie przyczyn tych zmian, które nastąpiły, to 
analiza pozioma rachunku przepływów pieniężnych. Analiza pozioma jest 
analizą czasową, można ją zbadać na trzy sposoby, obliczając:

   różnicę, odejmując wielkość w okresie badanym od wielkości w okresie 
bazowym,

   przyrost, dzieląc ustaloną różnicę przez wielkość bazową,
   dynamikę, dzieląc wielkość w okresie badanym przez wielkość 

w okresie bazowym.

Prawidłowy obraz dynamiki określonych pozycji sprawozdania jest możliwy 
tylko przy objęciu badaniem okresu co najmniej 3-letniego. Przykładem 
wniosków wyciągniętych z analizy dynamiki jest ujawnienie problemów ze 
ściąganiem należności. Problem ten uwidaczniają malejące wpływy z należności 
przy równoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży.

Analiza pionowa rachunku przepływów pieniężnych polega na analizie 
struktury poszczególnych pozycji. W związku z tym, że większość wpływów 
i wydatków nie ma charakteru stałego, zaleca się wykonywanie analizy 
pionowej w długim okresie, to jest w okresie od trzech do pięciu lat.

Analiza pozioma Analiza pionowa

Jest analizą czasową Polega na analizie struktury poszczególnych pozycji
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Podstawowym źródłem gotówki w przedsiębiorstwie jest statutowa działalność 
przedsiębiorstwa, dlatego też niezbędna staje się szczegółowa analiza strumie-
ni środków pieniężnych z działalności operacyjnej. W tym celu, przy wykorzy-
staniu metody pośredniej, dokonuje się podziału przepływów pieniężnych na:

   wynik finansowy netto,
   amortyzację,
   korekty wyniku finansowego,
   zmiany zapotrzebowania na kapitał pracujący.

Wynik finansowy wraz z amortyzacją tworzą nadwyżkę finansową, która jest 
zmniejszana bądź zwiększana o dwie grupy korekt. Pierwsza grupa to zdarzenia 
o charakterze niepieniężnym mające wpływ na zysk firmy. Druga grupa korekt 
ujmuje koszty, przychody oraz wyniki pieniężne nieoperacyjne. Przez zmiany 
zapotrzebowania na kapitał pracujący rozumie się zmiany stanów zapasów i na-
leżności, rozliczeń międzyokresowych, a także zobowiązań krótkoterminowych.

To, jaką nadwyżkę finansową i zysk netto przedsiębiorstwo wygospo-
darowało, może odbiegać od wniosków wysuniętych na podstawie analizy 
struktury powyżej wymienionych pozycji. Dlatego zaleca się analizę relacji 
zachodzących między gotówką operacyjną a zyskiem netto. Poniższa tabe-
la prezentuje cztery przypadki tych relacji.

Tabela 5. Wynik księgowy a środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

Treść
Warianty

1 2 3 4

Wynik finansowy netto + + – –

Środki pieniężne netto z dzia-
łalności operacyjnej + – + –

Najkorzystniejszą sytuacją dla przedsiębiorstwa jest pierwszy przypadek, 
w którym firma wygenerowała zarówno dodatnią gotówkę operacyjną, jak 
i zysk netto. Problematyczne natomiast jest to, jakiej jakości jest wypracowa-
ny zysk, czyli jaki jest udział gotówki operacyjnej w wyniku finansowym.

Przypadek drugi prezentuje tak zwany zysk papierowy. Dodatniemu wy-
nikowi towarzyszą ujemne przepływy z działalności operacyjnej. Powodem 
takiej sytuacji może być za duży stan zapasów, zbyt długi okres ściągania na-
leżności. Za dużo środków zaangażowanych w kapitał obrotowy może skut-
kować pogorszeniem się płynności finansowej oraz rentowności.
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Wariant trzeci dotyczy przedsiębiorstw, w których wysoki udział w finanso-
waniu zajmują kredyty handlowe bądź bankowe. Innym powodem dodatnich 
strumieni operacyjnych przy ujemnym wyniku finansowym mogą być wysokie 
koszty amortyzacji.

Ostatni wariant jest przypadkiem niepożądanym. Jednostki cechujące się 
ujemnym wynikiem i ujemnymi przepływami z działalności operacyjnej są 
zmuszone szukać nowego źródła finansowania. Przedsiębiorstwo w tym przy-
padku decyduje się na nowe kredyty bądź na sprzedaż posiadanego majątku.

1.7. Tablica dokonań finansowych przedsiębiorstwa
Interesującym zagadnieniem może okazać się zbadanie realności osiąganych 

memoriałowych wyników finansowych w zestawieniu z przepływami 
środków pieniężnych. W tym celu buduje się tzw. tablicę dokonań 
finansowych przedsiębiorstwa, która pozwala ocenić jednocześnie wynik 
finansowy netto i saldo przepływu środków pieniężnych.

Śledzenie zmian na tablicy dokonań finansowych w szeregu czasowym 
może być podstawą do wyciągnięcia ważnych wniosków o możliwościach 
finansowych Twojej firmy.

Wykres 1. Przykładowa tablica dokonań finansowych

Filozofia posługiwania się tablicą dokonań finansowych wynika 
z odmiennego podejścia dotyczącego pojęcia przychodu i wpływu oraz 
kosztu i wydatku. Stąd właśnie bierze się potrzeba zaprezentowania na 
jednej tablicy skali zyskowności oraz wygenerowanego strumienia środ-
ków pieniężnych.

Najkorzystniejsza sytuacja dla firmy wystąpi wówczas, gdy osiąganemu 
zyskowi odpowie uzyskanie nadwyżki środków pieniężnych z całokształtu 
działalności. Najgorsza sytuacja to ujemny wynik finansowy netto oraz ujem-
ny strumień środków pieniężnych. W takim przypadku przedsiębiorstwo 
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nie tylko nie pomnaża swoich kapitałów, ale i zmniejsza zasób swoich środ-
ków pieniężnych, co w długim okresie może prowadzić do bankructwa.

Wracając do przykładu zaprezentowanego w tablicy dokonań, można 
stwierdzić, że żadna z powyższych skrajnych sytuacji, w jakiej może znaleźć 
się Twoja firma, nie występuje. W roku 20x1 jednostka wygenerowała do-
datni strumień środków pieniężnych przy ujemnym wyniku finansowym. 
W takim stanie przedsiębiorstwo może przetrwać w krótkim okresie – gene-
ruje gotówkę i jej ekwiwalenty, ale nie wykazuje możliwości rozwoju. Wobec 
tego faktu Twoja firma powinna podjąć działania zmierzające do poprawy 
zyskowności (redukcja kosztów, zwiększenie przychodów).

W następnych dwóch latach sytuacja radykalnie się zmienia – w roku 20x2 
jednostka generuje niewielki, ale dodatni wynik finansowy. Jednak saldo środ-
ków pieniężnych jest ujemne. Sytuacja prezentuje się więc dokładnie odwrotnie 
niż miało to miejsce w poprzednim roku. Taki rozkład osiągniętego wyniku fi-
nansowego oraz salda przepływu gotówkowego oznacza brak pokrycia” zysku 
w nadwyżce środków pieniężnych. Wiązać się to może z faktem dokonywania 
przez przedsiębiorstwo inwestycji lub też spłatą zadłużenia. Przepływy z dzia-
łalności operacyjnej (których podstawowym źródłem jest zysk) służą wówczas 
finansowaniu płatności w obszarze działalności inwestycyjnej i finansowej. 

Z kolei z analizy danych roku 20x3 możesz wnioskować, że najgorsze chwile 
jednostka ma już za sobą – zwiększa się bowiem wynik finansowy, który dzię-
ki prawidłowej polityce zarządzania kapitałem pracującym powinien wkrót-
ce zamienić się w dodatni strumień środków pieniężnych. 

WAŻNE
Rentowność jest powiązana z przepływami, zatem firma, która nie  
generuje przepływów, nie może być rentowna i na odwrót.

Oczywiście tak ogólna analiza powinna zostać pogłębiona o wartościowe 
określenie przepływów pieniężnych z poszczególnych działalności firmy i zba-
danie ostatecznego salda. O tym piszemy w dalszej części tego opracowania.

1.8. Cash flow a cykl życia przedsiębiorstwa
Na osiągniętą przez przedsiębiorstwo wielkość salda rachunku przepły-

wów pieniężnych istotny wpływ ma faza cyklu życia, w której znajduje się 
to przedsiębiorstwo.

Dla firm znajdujących się w fazie szybkiego rozwoju charakterystyczne 
są dodatnie strumienie środków pieniężnych z działalności finansowej, wy-
korzystywane są bowiem nie tylko wewnętrzne źródła finansowania, ale 

UAF_01_srodki.indd   19 02/02/2017   12:32



20

CASH FLOW. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych

również potrzebny kapitał pozyskuje się z zewnątrz. W związku z potrze-
bą szybkiego rozwoju firma będzie w takim wypadku uzyskiwała ujemne 
przepływy z działalności inwestycyjnej.

Jednak każde przedsiębiorstwo po pewnym czasie osiąga granicę dalszego roz-
woju, mierzonego przyrostem sumy bilansowej i obrotów. Wówczas można mówić, 
że dana jednostka znajduje się w fazie dojrzałości. W takiej sytuacji nie pozyskuje 
się już dodatkowego kapitału, odnotowuje się zaś odpływ środków pieniężnych 
z tytułu spłaty kredytów i wypłaty dywidend. Saldo przepływów środków pie-
niężnych z działalności finansowej staje się wówczas ujemne. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że taka firma nadal powinna generować dodatnie przepływy operacyjne. 

1.9. Zdarzenia związane z działalnością operacyjną
Najwięcej trudności przy sporządzaniu rachunku przepływów pienięż-

nych sprawiają zwykle zdarzenia związane z działalnością operacyjną. Wy-
stępują one najczęściej i tworzą główny nurt przepływu środków pieniężnych. 

Zdarzenia determinujące przepływy w tej działalności obejmują przede 
wszystkim skutki pieniężne tych operacji i zdarzeń, które wymagają uwzględ-
nienia przy ustalaniu wyniku finansowego (zysku/straty) ze sprzedaży. 

Jeżeli jednostka wytwarza określony rodzaj produktów, w działalności ope-
racyjnej wykazuje wpływy i wydatki związane z produkcją i sprzedażą tych wy-
robów lub świadczeniem usług. Jeśli natomiast zajmuje się obrotem towarowym 
(handlem), wykazuje wpływy i wydatki związane z zakupem i sprzedażą towarów.

Z punktu widzenia analizy, cash flow sporządzony metodą pośrednią 
ma pewną przewagę nad sprawozdaniem według metody bezpośredniej, 
gdyż ukazuje relacje między memoriałowym wynikiem finansowym, wy-
kazywanym w bilansie czy rachunku zysków i strat, a wynikiem kasowym 
z działalności operacyjnej. Taki rachunek uzmysławia również, że osiągnię-
cie zysku netto nie musi być równoznaczne z posiadaniem środków pie-
niężnych i odwrotnie, strata netto nie oznacza od razu braku pieniędzy.

Tabela 6. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
 – metoda pośrednia

Wynik finansowy netto -5.413

Korekta o pozycje 16.023

Amortyzacja 4.820

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3.910
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Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6.834

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 26

Zmiana stanu rezerw 783

Zmiana stanu zapasów -9.153

Zmiana stanu należności - 15.316

Zmiana stanu zobowiązali krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 25.224

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -557

Inne korekty -548

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 10.610

Wynik finansowy firmy w podanym przykładzie ma znak ujemny. Jednak 
środki pieniężne netto z działalności operacyjnej są dodatnie i wynoszą 10.610.

Warto więc przyjrzeć się poszczególnym składnikom korekty wyniku 
finansowego, aby znaleźć główny czynnik decydujący o zmianie znaku. 
Wyróżnić tu należy pozycję: „Zmiana stanu zobowiązań krótkotermino-
wych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów”. Tak więc dopływ środków pie-
niężnych z działalności operacyjnej firmy zaprezentowanej w przykładzie 
wynikał głównie z udzielonego kredytu kupieckiego przez dostawców to-
warów i usług.

Pozyskane w ten sposób strumienie pieniężne rozdysponowano m.in. 
na złagodzenie warunków sprzedaży, czyli udzielenie kredytu handlowe-
go odbiorcom i zwiększenie stanu zapasów w magazynie. Taka sytuacja 
pieniężna w krótkim okresie jest do zaakceptowania. Rozpatrując pozo-
stałe składniki struktury przepływów środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej, warto zwrócić uwagę na wystąpienie stosunkowo dużej stra-
ty z tytułu różnic kursowych (pamiętaj: różnice kursowe w sprawozda-
niu z przepływów środków pieniężnych wykazywane są jako dodatnia 
korekta, gdy są ujemne, a jako ujemna korekta, gdy są dodatnie – tak aby 
prawidłowo skorygowały wynik finansowy, który jest podstawą wylicze-
nia salda z przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej). 
Tak wysokie ujemne różnice kursowe były wynikiem niekorzystnego kur-
su walutowego podczas wyceny bilansowej kredytów (tzw. różnice kur-
sowe niezrealizowane).

Podsumowując, w dłuższym czasie trzeba „udrożnić” wewnętrzne źród-
ła finansowania (m.in. doprowadzając do poprawy wyniku finansowego).
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1.10. Księgowanie dotacji
W podmiotach gospodarczych otrzymywane dotacje są ujmowane jako 

przepływy z działalności finansowej, nawet jeśli są dofinansowaniami do 
ceny sprzedawanych wyrobów lub świadczonych usług. W pozostałych 
przypadkach (dotacja na szkolenia, dotacja związana z zakupem lub wy-
tworzeniem środków trwałych dotacja na utworzenie miejsca pracy) stano-
wią wpływ z działalności finansowej.

1.11. Korekta wyniku o amortyzację
We wszystkich jednostkach występuje konieczność skorygowania wyni-

ku o amortyzację. Jest to koszt niepieniężny, dlatego należy jej wartość do-
dać. Korekta dotyczy zarówno amortyzacji środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, jak i nieruchomości inwestycyjnych (jest ujęta 
w rachunku zysków i strat w pozycji „Inne pozostałe koszty operacyjne”), 
a także amortyzacji wartości firmy.

Przykład

W spółce ABC w 2015 roku naliczono amortyzację urządzeń – 28.900 zł, budynków 
– 32.000 zł i pozostałych środków trwałych – 73.000 zł. W pozostałych kosztach ope-
racyjnych ujęto odpis amortyzacyjny od budynku będącego lokatą kapitału – 20.000 zł. 
W pozycji „Amortyzacja” w rachunku przepływów pieniężnych należy zaprezentować 
wartość (+)153.900 zł.

Uwaga na błędy dotyczące eliminowania różnic kursowych
Zmiana stanu środków pieniężnych po zestawieniu ze stanem tych środ-

ków na początek okresu zazwyczaj pozwala ustalić saldo końcowe zgodnie 
z ich wielkością w bilansie. Może być inaczej, jeśli pojawią się np. różnice 
kursowe z bilansowej wyceny środków pieniężnych w walutach obcych, któ-
re wpłyną na rozbieżność między tymi dwiema kategoriami. Tym niemniej 
można powiedzieć, że rachunek przepływów pieniężnych dla pozycji akty-
wów „Środki pieniężne” spełnia podobną rolę, jak rachunek zysków i strat 
dla pozycji bilansu „Wynik finansowy netto roku obrotowego” – umożli-
wia ustalenie przyczyn ich zwiększenia bądź zmniejszenia w danym roku.

W tej pozycji dotyczącej różnic kursowych różnice dodatnie ujmuje się ze 
znakiem minus (odejmuje), różnice ujemne natomiast ze znakiem plus (dodaje). 
W praktyce często popełniane są błędy dotyczące eliminowania różnic kursowych. 

Należy w tej pozycji jedynie:
   wyłączyć zrealizowane różnice kursowe niedotyczące działalności ope-

racyjnej i przesunąć je do tych działalności, których dotyczą – wyeliminowane 
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zatem zostaną różnice kursowe dotyczące zapłaconych zobowiązań za nabyte 
środki trwałe, papiery wartościowe, zapłaconych kredytów i pożyczek, jeśli 
były one w walucie obcej,

   wyłączyć niezrealizowane (naliczone memoriałowo) różnice kursowe 
niedotyczące działalności operacyjnej, ponieważ nie powodują one zmiany 
stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów – wyeliminowane zosta-
ną różnice kursowe z wyceny bilansowej kredytów i pożyczek, papierów 
wartościowych oraz należności i zobowiązań z tytułu sprzedaży i zakupu 
aktywów trwałych, jeśli były one wyrażone w walucie obcej,

   wyłączyć różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach walutowych i w kasie jednostki – wycena 
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych i w kasie 
nie spowodowała przepływów pieniężnych.

Nie należy korygować zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych 
dotyczących działalności operacyjnej, ponieważ powodują zmianę stanu 
należności i zobowiązań, a tym samym podlegają samoczynnej eliminacji 
w ramach działalności operacyjnej. Różnice kursowe zrealizowane dotyczące 
tej działalności wpływają na zmianę stanu środków pieniężnych. 

Przykład

Spółka ADD SA posiada w księgach należność z poprzedniego roku 70.000 euro i naliczyła 
na 31 grudnia dodatnie różnice kursowe od należności walutowych w kwocie 5000 zł. 
Prezentacja tego zdarzenia w rachunku przepływów będzie następująca:

Bilansowy wzrost należności pokazujemy w cash flow ze znakiem minus. W tej 
sytuacji nie nastąpił żaden przepływ pieniądza.

A.   Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

 I  Zysk (strata) netto 5000 

 II  Korekty razem  

  1. Amortyzacja  

  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  

  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  

  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  

  5. Zmiana stanu rezerw  
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  6. Zmiana stanu zapasów  

  7. Zmiana stanu należności (5000) 

  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów

 

  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  

  10. Inne korekty  

 III  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 0,00 

Przykład

W 2017 roku rozpoznano w wyniku wyceny bilansowej następujące różnice kursowe:

Nazwa składnika 
w bilansie

Wartość 
przed wyce-

ną [zł]

Wartość po 
wycenie  

[zł]

Różnice 
kursowe  

[zł]

Wpływ na przy-
chody lub koszty 

finansowe

Należności z tytułu 
dostaw

25.900 24.800 -1.100 Koszty finansowe

Zobowiązania z ty-
tułu dostaw i usług

326.900 329.200 2.300 Koszty finansowe

Zobowiązanie z ty-
tułu zakupionych 
środków trwałych

36.000 37.500 1.500 Koszty finansowe

Zobowiązanie doty-
czące zaciągniętej 
pożyczki

695.300 698.000 2.700 Koszty finansowe

Należności od 
wolontariuszy

2.100 2.230 130 Przychody finan-
sowe

Zobowiązanie 
wobec rady funda-
torów

48.000 47.620 -380 Przychody finan-
sowe

Należność  
z tytułu sprzedaży 
obligacji

95.000 93.600 -1.400 Koszty finansowe
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Wartość rozpoznanych w rachunku zysków i strat kosztów finansowych wynosi 9.000 zł, 
natomiast przychodów finansowych – 510 zł. 

W rachunku przepływów pieniężnych w pozycji „Różnice kursowe” będą pokazane 
jedynie różnice kursowe dotyczące:

   zobowiązania z tytułu zakupionych środków trwałych – koszty finansowe 1.500 zł,
   zobowiązania kredytowego – koszty finansowe 2.700 zł,
   zobowiązania wobec współwłaściciela – przychody finansowe 380 zł,
   należności z tytułu sprzedaży akcji – koszty finansowe 1.400 zł.

Razem 5.220 zł ze znakiem (+). Dodajemy je, ponieważ jest nadwyżka kosztów nad 
przychodami, a korekta jest zawsze ze znakiem przeciwnym.

1.12. Odsetki i dywidendy niezwiązane z działalnością operacyjną

Ta pozycja jest po to, aby skorygować wynik finansowy o odsetki i otrzy-
mane dywidendy dotyczące działalności inwestycyjnej oraz odsetki dotyczą-
ce działalności finansowej. W związku z tym odsetki i dywidendy otrzymane 
są wyłączane z wyniku finansowego ze znakiem minus (korekta dotyczy po-
zycji przychodów z operacji finansowych), a jednocześnie włączane do prze-
pływów pieniężnych działalności inwestycyjnej.

A zatem, przygotowując korektę dotyczącą odsetek, należy skupić się 
tylko na tych, które nie dotyczą działalności operacyjnej. Są to następu-
jące odsetki:

   naliczone od kredytów – w rachunku zysków i strat były one kosz-
tami finansowymi, więc należy dodać odsetki naliczone i zapłacone od 
kredytów – w rachunku zysków i strat były one kosztami finansowymi, 
więc należy je dodać, a następnie pokazać jako wydatek w ramach dzia-
łalności finansowej,

   naliczone jedynie od lokat powyżej trzech miesięcy – w rachunku zy-
sków i strat były one przychodami finansowymi, więc należy je odjąć,

   naliczone i otrzymane od lokat powyżej trzech miesięcy – w ra-
chunku zysków i strat były one przychodami finansowymi, więc na-
leży je odjąć, a następnie zaprezentować jako wpływy z działalności  
inwestycyjnej.

Nie należy dokonywać żadnych korekt w związku z odsetkami dotyczą-
cymi należności i zobowiązań związanych z działalnością operacyjną, np. 
odsetkami od należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Są one „au-
tomatycznie eliminowane” w pozycjach zmiana stanu.
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Przykład

W spółce HALA sp. z o.o. nie zapłacono terminowo składek ZUS. Naliczone na koniec 
2017 roku odsetki wyniosły 620 zł. Spowodują one, że zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych będzie o tę kwotę wyższa. Nie ujmuje się takich odsetek w pozycji 
„Odsetki i udziały w zyskach”.

Spółka musi dokonać także wyłączenia otrzymanych udziałów w zyskach – należy to 
uczynić ze znakiem minus. 

Przykład

Spółka HIPHOP SA posiada udziały w spółce z o.o. W 2017 roku z tytułu 
udziałów w zyskach otrzymano 6.000 zł. Należy tę kwotę pokazać jako ko-
rektę w ramach działalności operacyjnej – minus 6.000 zł w pozycji „Odsetki 
i udziały w zyskach”. Następnie otrzymaną kwotę prezentuje się jako wpływ 
w działalności inwestycyjnej I.1.3 „Wpływy z aktywów finansowych – dywidendy 
i udziały w zyskach”.

Przykład

Spółka Omega ujęła w 2015 r. jako przychody finansowe dywidendę od spółki Beta 
na kwotę 100.000 zł. Otrzymała zapłatę w wysokości pomniejszonej o podatek 
dochodowy od osób prawnych 81.000 zł.

Spółka Omega tak prezentuje to zdarzenie w rachunku przepływów pieniężnych:

I Zysk (strata) netto 100.000,00

II Korekty razem  

1. Amortyzacja  

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - (100.000,00)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -

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

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
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I Wpływy  

dywidendy i udziały w zyskach 81.000,00

II Wydatki  

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 81.000,00

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 81.000,00

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 81.000,00

Także odsetki zapłacone są wyłączane z wyniku finansowego ze znakiem plus, a na-
stępnie wykazywane w odpowiednich pozycjach działalności finansowej jako wydatek 
(w pozycji „odsetki”).

Przykład

Spółka Ambra naliczyła w 2015 r. odsetki od kredytów obrotowych memoriałowo 
w wysokości 60.000 zł. Nie zostały one uregulowane w 2015 r., tylko w 2016 r. 
W 2016 r. naliczono także odsetki od kredytów w wysokości 18.000 zł, z czego 
zapłacono 10.000 zł.

Pamiętać należy, że odsetki naliczone w poprzednim roku nie wpłynęły na wynik finansowy 
2016 roku, stąd nie ma potrzeby ich korygowania w ramach działalności operacyjnej, 
ale należy je ująć, jako wydatek, skoro zostały uiszczone.

Skutki powyższych zdarzeń będą w rachunku przepływów pieniężnych przedstawione 
następująco:

Odsetki i dywidendy naliczone, lecz nieotrzymane ani niewypłacone, stanowią od-
powiednio korektę wyniku finansowego ze znakiem plus lub minus, tj. przeciwnym 
do posiadanego. Ze względu na ich niepieniężny charakter nie są one uwzględniane 
w przepływach działalności inwestycyjnej lub finansowej oraz nie wykazuje się ich 
w zmianie stanu należności lub zobowiązań (w pozycjach odpowiednio: A.II.7 lub A.II.8 
rachunku przepływów pieniężnych).

Rozwiązaniem alternatywnym jest nieuwzględnianie odsetek i dywidend naliczonych, 
lecz nieotrzymanych ani niewypłaconych w omawianej korekcie, ale należy je wtedy 
wykazać odpowiednio w zmianie stanu należności lub zobowiązań (w pozycjach: A.II.7 
lub A.II.8 rachunku przepływów pieniężnych).
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Przykład

Spółka ZMIANA sp. z o.o. wykazała w bilansie następujące tytułu należności i zobowiązań:

Należność lub 
zobowiązanie

Stan po-
czątkowy

Stan koń-
cowy

W tym 
naliczone 
odsetki

Uwzględnie-
nie odsetek 
w działal- 

ności:

Zmiana 
bilansowa 

do RPP

Należności 
z tytułu dostaw 
i usług

70.000,00 73.000,00 1.500,00 zmiana 
stanu 
należności

3.000,00

Należności 
z tytułu VAT

12.000,00 13.000,00 - nd 1.000,00

Należności 
z tytułu podróży 
służbowych

6.000,00 3.000,00 -  - 3.000,00

Należności 
z tytułu sprze-
daży maszyn 
i urządzeń

175.000,00 195.600,00 7.300,00 Odsetki 
i udziały 
w zyskach

-

Należności 
z tytułu sprze-
daży papierów 
wartościowych

456.200,00 326.900,00 4.700,00 Odsetki 
i udziały 
w zyskach

-

Zobowiązania 
z tytułu dostaw 
i usług

123.000,00 105.000,00 4.600,00 zmiana 
stanu zobo-
wiązań

- 18.000,00

Zobowiązania 
z tytułu kredytów 
krótkotermino-
wych

452.000,00 420.000,00 23.000,00 Odsetki 
i udziały 
w zyskach

-

zobowiązania 
z tytułu VAT

13.000,00 19.000,00 850,00 zmiana 
stanu zobo-
wiązań

6.000,00

Zobowiązanie 
z tytułu budowy 
środka trwałego

321.000,00 395.000,00 8.560,00 Odsetki 
i udziały 
w zyskach

74.000,00
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Na wynik finansowy wpłynęły odsetki w kwocie 23.510 zł. Są one kosztem, jednak nie 
wszystkie będą podlegały wyeliminowaniu w ramach działalności operacyjnej.

I Zysk (strata) netto - 23.510,00

II Korekty razem - 14.440

1. Amortyzacja  

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (-8300-4700+4600+23000) 19.560,00

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 15.000

5. Zmiana stanu rezerw  

6. Zmiana stanu zapasów  

7. Zmiana stanu należności (-3000-1000-3000) - 7.000

8.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów (-18000+6000)

- 12.000

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  

10. Inne korekty  

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) - 37.950,00

Przykład

W trakcie 2016 r. spółce zapłacono odsetki od kredytu naliczone w 2015 r., w kwocie 
17.000 zł. Bank naliczył od zobowiązań kredytowych odsetki 68.000 zł z czego za-
płacono tylko 40.000 zł. Koszty finansowe w rachunku zysków i strat, wyniosły zatem 
68.000 zł. W rachunku przepływów pieniężnych w pozycji „Odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy)” należy wyłączyć te odsetki, które były kosztem finansowym 2016 roku 
– dodajemy 68.000 zł. Natomiast w ramach przepływów w działalności finansowej 
w pozycji odsetki należy zaprezentować faktycznie uiszczone odsetki, niezależnie 
od tego, jakiego okresu stanowiły koszt, czyli jako wydatek należy pokazać kwotę 
57.000 zł (17.000 zł + 40.000 zł).

Nie podlegają także eliminacji te odsetki, które nie wpłynęły na wartość wyniku 
finansowego. Zaliczamy do tej grupy wszystkie odsetki, które zwiększają wartość 
środków trwałych w budowę, wartość wartości niematerialnych i prawnych za okres 

UAF_01_srodki.indd   29 02/02/2017   12:32



30

CASH FLOW. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych

ich dostosowywania. W podobny sposób ujmujemy te odsetki, które zgodnie z art. 28 
ust. 4 uor zwiększają wartość zapasów.

Przykład

Jednostka zaciągnęła kredyt na budowę środka trwałego w wysokości 250.000 zł. 
W 2016 r. opłaciła odsetki od tego kredytu w kwocie 15.000 zł. Budowa środka trwałego 
nie została zakończona.

Powyższe zdarzenia wpłyną na następujące pozycje bilansu:

Bilans BZ

Środki pieniężne 235.000,00

Środki trwałe w budowie 15.000,00

Wynik finansowy -

Zobowiązania z tytułu kredytów 250.000,00

Oznacza to, że skutki tych zdarzeń następująco zostaną zaprezentowane w rachunku 
przepływów pieniężnych:

ZYSK 0,00

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0,00

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0,00

Przepływy pieniężne z działalności finansowej, w tym: 235.000,00

wpływ z zaciągniętego kredytu 250.000,00

wydatki z tytułu odsetek 15.000,00

Przepływy pieniężne razem 235.000,00 

1.13. Prawidłowa zmiana stanu kapitału obrotowego
Należności i zobowiązania tzw. operacyjne, zapasy, rezerwy oraz rozli-

czenia międzyokresowe i ich zmiany wskazują na zapotrzebowanie na kapi-
tał obrotowy w jednostce. Sporządzając rachunek przepływów pieniężnych, 
wykorzystuje się ich bilansowe zmiany.
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Ustalenie zmiany bilansowej polega na tym, że stan na koniec roku po-
mniejszamy o stan na początek roku obrotowego. Należy pamiętać o wyłą-
czeniu jednak takich pozycji, które nigdy nie spowodowałyby przepływu 
środków pieniężnych:

   otrzymanych lub przekazanych aportem zapasów,
   zamiany należności na udziały,
   zamiany zobowiązań na kapitał,
   utworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego w korespondencji z kapitałem z aktualizacji wyceny lub 
wynikiem z lat ubiegłych,

   wzrostu funduszy specjalnych, np. ZFŚS z tytułu odpisu z zysku netto,
   powstania ujemnej wartości firmy czy otrzymania środków trwałych 

w darowiźnie w roku, w którym te zdarzenia nastąpiły.

Nie uwzględnia się także zmiany zobowiązań i należności niezwiązanych 
z działalnością operacyjną, np. z tytułu kredytów i zaciągniętych/udzielonych 
pożyczek, z tytułu zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych czy 
aktywów trwałych. Dokonując korekty wyniku finansowego netto o zmianę 
stanu krótkoterminowych aktywów oraz zobowiązań, należy pamiętać, że:

   wzrost stanu rezerw wykazuje się ze znakiem plus, a zmniejszenie ze 
znakiem minus (pozycja A.II.5 „Zmiana stanu rezerw”),

   wzrost stanu zapasów wykazuje się ze znakiem minus, a zmniejszenie 
ze znakiem plus (pozycja A.II.6 „Zmiana stanu zapasów”),

   wzrost należności wykazuje się ze znakiem minus, a zmniejszenie ze 
znakiem plus (pozycja A.II.7 „Zmiana stanu należności”),

   wzrost zobowiązań wykazuje się ze znakiem plus, a zmniejszenie ze 
znakiem minus (pozycja A.II.8 „Zmiana stanu zobowiązań krótkotermino-
wych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów”),

   wzrost stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych (pozycja A.II.9 
„Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych”), oznaczający zwiększenie 
zaangażowania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, wykazuje się ze 
znakiem minus, a zmniejszenie stanu, wiążące się z dokonaniem rozliczenia 
z wynikiem finansowym netto bez poniesienia wydatku, wykazuje się ze 
znakiem plus,

   wzrost stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów (pozycja A.II.9 
„Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych”) wykazuje się ze znakiem plus, 
natomiast zmniejszenie – minus.

Nie wykazuje się zmian stanu rozliczeń ujętych drugostronnie na kontach 
aktywów lub zobowiązań, a w szczególności: dotacji na zakup lub wytworzenie 
środków trwałych, środków trwałych w budowie czy wartości niematerialnych 
– w roku ich otrzymania.
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Z powyższych zmian należy wyeliminować też takie zdarzenia, jak:
   zmiany stanu zapasów z tytułu wkładu niepieniężnego otrzyma-

nego lub przekazanego pod postacią składników aktywów obrotowych 
(zapasów),

   zmiany stanu zapasów z tytułu ich przeniesienia do środków trwa-
łych (w tym w budowie) lub przekwalifikowania środków trwałych do 
zapasów,

   zmiany stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego odnoszo-
nych bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny – chodzi tu przede wszyst-
kim o błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych, w następstwie 
którego nie można uznać zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 
okresy poprzednie za poprawne,

   zmiany stanu należności dotyczących działalności inwestycyjnej, np. 
z tytułu sprzedaży środków trwałych lub z operacji i zdarzeń niepieniężnych, 
jak np. z zamiany należności z tytułu dostaw i usług na udziały,

   zmiany stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy, jeżeli rezerwę 
na podatek utworzono, z pominięciem wyniku finansowego netto bieżącego 
okresu, w ciężar kapitału (funduszu) własnego (na kapitał (fundusz) z ak-
tualizacji wyceny),

   zmiany stanu spowodowanej odpisem z zysku na zasilenie Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na zadeklarowane, lecz niewy-
płacone nagrody z zysku,

   zmiany stanu ujemnej wartości firmy w roku jej powstania,
   zmiany wartości darowizn niepieniężnych otrzymanych w postaci 

składników aktywów trwałych a także dotacji – w roku ich otrzymania.

Przykład

W nowo powstałej spółce wspólnicy wnieśli aportem zapasy o wartości 50.000 zł W trakcie 
roku spółka nabyła zapasy za 800.000 zł a sprzedała o wartości 820.000 zł. Wynika-
jąca zmiana z bilansu (BZ-BO) wskazuje na wzrost zapasów o 30.000 zł. Tymczasem 
zmiana wpływająca na rachunek przepływów pieniężnych to spadek o 20.000 zł, który 
w tym elemencie sprawozdania będzie pokazany ze znakiem plus (według wcześniej 
opisanych reguł).

Przykład

W przedsiębiorstwie handlowym PPHU MIKRUS stan wyrobów gotowych na koniec 
poprzedniego roku wynosił 8.000 zł. A na koniec bieżącego roku 12.500 zł. Jednostka 
pokaże w rachunku przepływów wartość minus 4.500 zł.
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Wpływ zmiany stanu zapasów
W 2016 r. wspólnicy nowo powstałej spółki z o.o. wnieśli wkłady pieniężne 

na kapitał zakładowy w kwocie 150.000zł. Ponadto wnieśli aportem środek 
trwały o wartości rynkowej 100.000 zł i towary 20.000 zł. Wiemy, że spółka 
w ciągu roku zakupiła towary za 35.000 zł netto (zapłacono za nie gotów-
ką), sprzedała towary o wartości 50.000 zł, uzyskując przychód 65.000 zł + 
VAT według stawki podstawowej. Zapłaty za towary nie otrzymano. W cią-
gu roku naliczono amortyzację od środka trwałego w kwocie 6.000 zł.

Skutki powyższych zdarzeń w bilansie będą następujące:

Bilans aktywa  Bilans ZMIANY

Środki trwałe 94.000,00 94.000,00

zapasy 5.000,00 5.000,00

należności z tytułu dostaw i usług 79.950,00 79.950,00

Należności z tytułu VAT 8.050,00 8.050,00

Środki pieniężne 106.950,00 106.950,00

kapitał podstawowy 270.000,00 270.000,00

wynik finansowy 9.000,00 9.000,00

zobowiązania z tytułu dostaw i usług - -

Zobowiązania z tytułu VAT 14.950,00 14.950,00

  -

Pasywa razem 293.950,00  

Zaznaczyć należy, że zmianę stanu zapasów należy obliczyć tak, jakby aport 
nie miał miejsca. Skoro więc na koniec roku stwierdziliśmy, iż zapasy wzrosły 
o 5.000 zł, to po odjęciu wartości aportu w rzeczywistości spadły o 15.000 zł.

Skutki powyższych zdarzeń zostaną odzwierciedlone w rachunku prze-
pływów następująco:

ZYSK 9.000,00

Amortyzacja 6.000,00
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zmiana stanu zapasów 15.000,00

zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług - 79.950,00

Zmiana stanu należności z tytułu VAT - 8.050,00

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek 14.950,00

Przepływy z działalności operacyjnej - 43.050,00

Przepływy z działalności finansowej w tym 150.000,00

wpływ z tytułu objęcia udziałów 150.000,00

Przepływy finansowe razem 106.950,00

Zmiana stanu rezerw
Z bilansu spółki Alfa sp. z o.o. wynika przyrost rezerw w 2015 r. w kwocie 

62.000 zł, w tym rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
związana z wyceną aktywów dostępnych do sprzedaży w kwocie 5.800 zł.

W rachunku przepływów pieniężnych należy pokazać wzrost rezerw w kwocie 
56.200 zł. Nie prezentuje się wzrostu rezerw ujętych w korespondencji z kapitałem 
z aktualizacji wyceny, ponieważ ich utworzenie nie obciążyło wyniku finansowego.

Zmiana stanu należności
Na koniec roku dokonano wyceny należności z tytułu dostaw i usług, 

doliczając 6.000 zł odsetek i uwzględniając ujemne różnice kursowe w wysokości 
4.500 zł. W stosunku do należności dokonano także odpisów aktualizacyjnych 
w kwocie 29.000 zł, obciążając pozostałe koszty operacyjne. Wartość należności 
na początek okresu wynosiła 200.000 zł, a na koniec przed dokonaniem wyceny 
– 500.000 zł. Na koniec roku po dokonaniu wyceny wartość należności wynosi: 
500.000 zł + 6.000 zł – 4.500 zł – 29.000 zł = 472.500 zł. Zatem bilansowa zmiana 
należności to 472.500 zł – 200.000 zł = 272.500 zł (wzrost). Wzrost należności 
należy w rachunku przepływów pieniężnych ująć ze znakiem minus (-272.500 zł).

Poniższa tabela przedstawia stan zobowiązań na koniec 2015 i 2016 r. 
w spółce Ambrozja:

Rodzaj zobowiązania 2015 r. 2016 r. Bilansowa 
zmiana

Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego 1.258.000 2.620.000 1.362.000

Zobowiązanie z tytułu kredytu obrotowego 136.900 320.000 183.100
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Rodzaj zobowiązania 2015 r. 2016 r. Bilansowa 
zmiana

Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług wobec jed-
nostek powiązanych

236.000 450.000 214.000

Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług wobec pozo-
stałych jednostek

3.690.000 3.108.000 -582.000

Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń 23.000 26.000 3.000

Zobowiązanie z tytułów publicznoprawnych 36.500 42.000 5.500

Zobowiązanie z tytułu nabytych maszyn produkcyjnych 85.200 135.900 50.700

Razem 1.236.300

W rachunku przepływów uwzględnia się jedynie zmianę zobowiązań 
związanych z działalnością operacyjną. Nie uwzględnia się zatem zmia-
ny zobowiązań z tytułu kredytów długo- i krótkoterminowych, zobowią-
zań dotyczących działalności inwestycyjnej np. z tytułu zakupu środków 
trwałych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jed-
nostek powiązanych

236.000 450.000 214.000

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozo-
stałych jednostek

3.690.000 3.108.000 -582.000

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 23.000 26.000 3.000

Zobowiązania z tytułów publicznoprawnych 36.500 42.000 5.500

Razem   - 359.500

Spadek zobowiązań ujmuje się ze znakiem minus.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów
Spółka ZAST sp. z o.o. na koniec 2015 roku miała nierozliczoną dotację 

dotyczącą zakupu środków trwałych 60.000 zł. W 2016 roku rozliczyła jej część 
na kwotę 15.000 zł. Ponadto otrzymała dotację na zakup sprzętu 85.000 zł. Stan 
RMP na koniec 2016 roku wyniósł zatem 130.000 zł. Bilansowo nastąpił wzrost 
o 70.000 zł. W rachunku przepływów spółka pokaże zmianę rozliczeń bez 
uwzględnienia nowo otrzymanej dotacji, czyli pokaże spadek o 15.000 zł. Będzie 
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on uwzględniony w pozycji „Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych” 
ze znakiem minus (-15.000 zł).

Otrzymane dotacje, bez względu na ich cel, są bezzwrotnym pozyskaniem ob-
cego źródła finansowania. Wpływy z tytułu dotacji ujmuje się w rachunku przepły-
wów pieniężnych jako przepływy z działalności operacyjnej, jeżeli dotacje te służą 
podstawowej działalności operacyjnej podmiotu (dopłaty, subwencje, dopłaty do 
cen, w tym także ze środków pomocowych, z Funduszu Pracy). W pozostałych 
przypadkach wpływy z tytułu dotacji wykazuje się jako przepływy z działalności 
finansowej. Wykorzystanie przyznanych dotacji wykazuje się w rachunku prze-
pływów pieniężnych jako wydatek zaliczany do odpowiedniego rodzaju działal-
ności (operacyjnej lub inwestycyjnej), zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

W spółce XYZ miały miejsce następujące zmiany w rozliczeniach mię-
dzyokresowych:

 2014 r. 2015 r. ZMIANA

Inne rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów 123.000 86.000 -37.000

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
ujmowane wynikowo

25.600 32.600 7.000

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
ujmowane kapitałowo

5.200 6.300 1.100

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 36.000 38.600 2.600

W pozycji zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych nie ujmuje się zmia-
ny aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które są ujmowane 
kapitałowo, a więc związanych z wyceną aktywów dostępnych do sprzeda-
ży czy łączeniem sprawozdań finansowych oddziałów zagranicznych.

Wzrost rozliczeń międzyokresowych czynnych prezentowany jest ze 
znakiem ujemnym, zatem w tej spółce należy w rachunku przepływów 
pieniężnych odjąć 7.000 zł i dodać 37.000 zł.

Wzrost rozliczeń międzyokresowych przychodów dodatnio wpływa na 
prezentację w cash flow, zatem tu należy dodać kwotę 2.600 zł. Razem zmiana 
stanu rozliczeń międzyokresowych to 32.600 (+)

WAŻNE
W ramach korekt dotyczących działalności operacyjnej należy jeszcze uwzględ-
nić wpływ na memoriałowy wynik finansowy:
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   zysków i strat dotyczących działalności inwestycyjnej,
   odsetek i dywidend niezwiązanych z działalnością operacyjną,
   innych korekt.

1.14. Zyski i straty dotyczące działalności inwestycyjnej
W skład zysku (straty) netto wchodzą zyski i straty ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych i inwestycji, likwidacji tych składników, a także przekazane 
darowizny niepieniężne, nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne, niepieniężne 
straty i zyski nadzwyczajne oraz aktualizacje wartości. 

Są to pozycje niepieniężne, dlatego wymagają one wyłączenia z przepływów 
pieniężnych działalności operacyjnej. Korekty obejmują w szczególności:

   (-) zysk, (+) stratę na sprzedaży składników działalności inwestycyjnej,
   (+) stratę na likwidacji składników działalności inwestycyjnej, tj. 

wartość netto zlikwidowanych składników,
   (+) przekazane darowizny niepieniężnych składników działalności 

inwestycyjnej,
   (-) ujęte w wyniku finansowym, ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne 

składników działalności inwestycyjnej,
   (+) ujęte w wyniku finansowym, ujawnione niedobory inwentaryza-

cyjne składników działalności inwestycyjnej,
   koszty i przychody związane ze zdarzeniami losowymi, których wy-

stąpienie i skutki są możliwe do przewidzenia i które są związane z ogólnym 
ryzykiem prowadzenia działalności – a zatem niezaliczane do zysków i strat 
nadzwyczajnych (plus lub minus),

   odpisy korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krót-
koterminowych aktywów finansowych z tytułu trwałej utraty wartości i ich 
korekty (plus lub minus),

   niepieniężne straty nadzwyczajne (plus) oraz niepieniężne zyski 
nadzwyczajne (minus) w składnikach działalności inwestycyjnej, chyba, że 
jednostka wykazuje je w pozycji A.II.10: Pozostałe korekty,

   aktualizację wyceny aktywów finansowych, jeżeli jej skutki są od-
noszone na wynik finansowy (np. aktualizacja wartości aktywów finan-
sowych krótkoterminowych do wartości rynkowej in minus – korekta ze 
znakiem plus), chyba że jednostka wykazuje ją w pozycji A.II.10: Pozo-
stałe korekty.

Przykład

Spółka posiadała nieruchomość inwestycyjną o wartości początkowej 170.000 zł i do-
tychczasowym umorzeniu 155.000 zł. Sprzedała ją za 20.000 zł + VAT według stawki 
podstawowej. Otrzymano zapłatę na rachunek bankowy w kwocie 24.600 zł.
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Na skutek powyższych zdarzeń zysk jednostki wyniósł 15.000 zł i został zaprezen-
towany w rachunku zysków i strat, jako pozostały przychód operacyjny. Sprzedaż 
podlegała opodatkowaniu VAT, wzrosły zatem zobowiązania jednostki z tytułu tego 
podatku. Są one prezentowane w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe.

Te zdarzenia należy ująć, korygując w ramach działalności operacyjnej ZYSK z działal-
ności inwestycyjnej – ze znakiem minus. Pamiętać należy też o ujęciu wpływów netto 
20.000 zł w ramach działalności inwestycyjnej.

I Zysk (strata) netto 15.000

II Korekty razem  

1. Amortyzacja  

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -15.000

5. Zmiana stanu rezerw  

6. Zmiana stanu zapasów  

7. Zmiana stanu należności  

8.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów

4.600

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  

10. Inne korekty  

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4.600

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I Wpływy  

1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych

20.000

II Wydatki  

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 20.000

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 24.600

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 24.600
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Przykład

W 2016 roku spółka ABC dokonała wyceny posiadanych obligacji Skarbu Państwa 
ujmując odsetki 19.000 zł. W rachunku przepływów pieniężnych należy w pozycji „Zysk/ 
Strata z działalności inwestycyjnej” odjąć kwotę 19.000 zł, która była w rachunku zysków 
i strat ujęta, jako „Przychód finansowy”. 

Przykład

W 2016 roku spółka ABC sprzedała akcje o wartości księgowej 16.000 zł, uzyskując 
przychód 22.000 zł. W rachunku przepływów pieniężnych należy w pozycji „Zysk/ Strata 
z działalności inwestycyjnej” odjąć kwotę 6.000 zł, która była w rachunku zysków i strat 
ujęta jako „Przychód finansowy”.

Inne korekty
Tu wykazuje się inne niż uprzednio omówione korekty wyniku finansowego 

netto (poz. 1-9) z tytułu operacji lub zdarzeń niepieniężnych dotyczących 
działalności operacyjnej, a między innymi:

   niepieniężne straty nadzwyczajne w składnikach działalności inwesty-
cyjnej (plus), jeśli nie zostały one ujęte w korekcie A.II.4,

   niepieniężne zyski nadzwyczajne w składnikach działalności inwesty-
cyjnej (minus), jeśli nie zostały one ujęte w korekcie A.II.4,

   aktualizację wyceny aktywów finansowych, jeżeli jej skutki są 
odnoszone na wynik finansowy (np. aktualizacja wartości aktywów 
finansowych krótkoterminowych do wartości rynkowej in minus – korekta 
ze znakiem plus), chyba, że jednostka wykazuje ją w pozycji A.II.4 rachunku 
przepływów,

   dotacje w roku ich otrzymania, jeżeli zostały w całości, z pominięciem 
rozliczeń międzyokresowych przychodów, odniesione na wynik finansowy 
bieżącego okresu (minus),

   umorzenie zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań 
finansowych (minus),

   umorzenie udzielonych pożyczek (plus).
 
Przykład

Spółka Asta sp. z o.o. otrzymała w 2016 r. dotację na szkolenie pracowników. Odnie-
siona została ona, jako pozostały przychodów operacyjny w kwocie 75.000 zł. Z racji, 
że dotacje są zewnętrznym źródłem finansowania, wpływy z tego tytułu są przepływami 
z działalności finansowej. Konieczna jest zatem eliminacja takich dotacji z działalności 
operacyjnej w następujący sposób.
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Przykład

W spółce Semafor w 2016 r.:
   otrzymano dotację do zakupu materiałów 60.000 zł,
   otrzymano dotację na zakup środków trwałych 130.000 zł,
   umorzono pożyczkę z NFOŚ w kwocie 18.000 zł,
   zmniejszenie wartości udziałów w spółce X nieujęte, jako zyski/straty z działalności 

inwestycyjnej 6.000 zł.

W rachunku przepływów pieniężnych powyższe zdarzenia należy zaprezentować 
w pozycji „Inne korekty” w następujący sposób:

   otrzymaną dotację do zakupu materiałów 60.000 zł należy pokazać ze znakiem minus,
   otrzymanej dotacji na zakup środka trwałego nie prezentuje się w działalności opera-

cyjnej tylko, jako wpływ w działalności finansowej,
   umorzenie pożyczki 18.000 zł należy zaprezentować ze znakiem minus,
   nieujęte w pozycji zyski/straty z działalności inwestycyjnej zmniejszenie wartości 

aktywów finansowych 6.000 zł należy pokazać ze znakiem plus.

1.15. Działalność inwestycyjna

Działalność inwestycyjna obejmuje nie tylko wpływy i wydatki dotyczące 
kategorii klasyfikowanych w bilansie do długo- lub krótkoterminowych in-
westycji (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych 
oraz aktywów finansowych zaliczanych do ekwiwalentów środków pienięż-
nych), ale również te, które dotyczą środków trwałych, środków trwałych 
w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nie bierze się pod 
uwagę czy dany składnik aktywów trwałych został zakupiony w celu ob-
sługi działalności operacyjnej, czy osiągania korzyści ekonomicznych wyni-
kających z przyrostu wartości tych aktywów. W obu przypadkach wydatki 
na jego zakup zalicza się do działalności inwestycyjnej.

Do przepływów działalności inwestycyjnej, które są pokazywane bez 
podatku od towarów i usług, zalicza się w szczególności następujące rodzaje 
wydatków i wpływów:

   wpływy ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budo-
wie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne, jak też aktywów finansowych,

   wydatki z tytułu zakupu, montażu, uruchomienia składników środ-
ków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych 
i prawnych, inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i praw-
ne, jak też aktywów finansowych,
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   wydatki z tytułu zaliczek na zakupy dotyczące działalności inwesty-
cyjnej oraz wpływy ze zwrotu tych zaliczek,

   wydatki i wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych,
   wydatki i wpływy z tytułu udzielenia i zwrotu krótko- 

i długoterminowych pożyczek udzielonych innym jednostkom,
   wydatki i wpływy z tytułu pieniężnych kosztów i korzyści dotyczą-

cych wymienionych wcześniej składników działalności inwestycyjnej, np. 
otrzymane odsetki od lokat, otrzymane dywidendy.

UWAGA
Pamiętaj, że na strumień środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
ma wpływ również lokata długoterminowa. Według Krajowego Standardu 
Rachunkowości nr 1 przepływy związane z lokatami o terminie powyżej trzech 
miesięcy także ujmuje się w działalności inwestycyjnej. Strumienie pieniężne 
z działalności inwestycyjnej powinny być również powiększane o zdarzenia 
związane z obrotem papierami wartościowymi, które nie stanowią już pozycji 
działalności operacyjnej.

Przykład 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Tabela 3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Wpływy -

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych

Z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -8.120

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych

-8.063

Saldo środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej jest ujemne, co oznacza 
dokonywanie inwestycji przez jednostkę. W omawianym przykładzie na łączne saldo 
-8.120 składa się przede wszystkim nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych.
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Przykład

Spółka AWA sp. z o.o. zakupiła samochód ciężarowy o wartości 246.000 zł brutto (VAT 
46.000 zł). Zapłaciła połowę zobowiązania, więc jako wydatek z działalności inwesty-
cyjnej zaprezentuje 100.000 zł.

 
Przykład

Spółka ALLA w 2015 r. udzieliła spółce Bella pożyczki na okres 3 lat w kwocie 750.000 zł. 
W 2015 r. spółka otrzymała zwrot 1 z 3 rat w kwocie 250.000 zł oraz odsetki w wysokości 
14.000 zł. Spółka zaprezentuje, jako wpływy z działalności inwestycyjnej, 264.000 zł. 
Należy pamiętać, iż naliczone odsetki 14.000 zł powinny być wyłączone z działalności 
operacyjnej w pozycji A.3. „Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)”.

1.16. Działalność finansowa

Do przepływów działalności finansowej zalicza się wpływy i wydatki 
związane zarówno z pozyskaniem, jak i spłatą własnych i obcych źródeł 
finansowania, w tym wpływy i wydatki powodujące zwiększenie lub 
zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego, a także stanu udziałów/akcji 
własnych.

Do przepływów działalności finansowej zalicza się w szczególności 
następujące rodzaje wpływów i wydatków:

   wpływy z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kapi-
tałowych, 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,

   wpływy z tytułu z tytułu dotacji innych niż te, które służą podstawo-
wej działalności operacyjnej np. na zakup środków trwałych, dotacje unijne

   wpływy z emisji długo- i krótkoterminowych dłużnych instrumentów 
finansowych,

   zaciągnięcie i spłatę 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 ty-

tułu 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 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
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WAŻNE
Nie pokazuje się jako przepływów z działalności finansowej takich dotacji jak 
dopłaty, subwencje, dopłaty do cen, w tym także ze środków pomocowych, 
z Funduszu Pracy, dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 
uczelni), jeśli dotacje te służą podstawowej działalności operacyjnej podmiotu. 

Takie dotacje i subwencje, jako związane bezpośrednio z działalnością operacyjną 
jednostki są odzwierciedlane w pierwszej części rachunku przepływów pieniężnych. 
Jeśli jest on sporządzany metodą pośrednią to wpływają na Zmianę stanu należno-
ści. Jeśli jest przygotowywany metodą bezpośrednią to ujmuje się je, jako Wpływy 
ze sprzedaży lub Inne wpływy w zależności od metody przyjętej przez jednostkę.

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Tabela 7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Wpływy 6.779

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

Kredyty i pożyczki 2.178

Emisja dłużnych papierów wartościowych 4.601

Inne wpływy finansowe

Wydatki -7.119

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych -285

Z tytułu innych zobowiązali finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki -6.834

Inne wydatki finansowe
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Na ostateczne saldo środków pieniężnych z działalności finansowej mia-
ły wpływ koszty finansowe (zapłacone odsetki) od wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisja krótkoterminowych papie-
rów wartościowych, a także zaciągnięcie długoterminowej pożyczki.

Obroty środków pieniężnych z działalności finansowej wynikały głównie 
z konieczności sfinansowania kosztów odsetek od wcześniejszych zobowiązań, 
czyli dokonano działań rewolwingowych – zaciągnięto zobowiązania na spłatę 
istniejących, stających się wymagalnymi. Tezę tę potwierdza również struktura 
nowych zobowiązań – w dwóch trzecich są to zobowiązania krótkoterminowe.

Stąd perspektywy generowania środków pieniężnych w najbliższej przyszłości 
mogą być postrzegane pozytywnie, gdyż zarządzający wychodzą z założenia, że nie 
muszą wspomagać się nadmierną ilością kapitałów obcych, a pozyskiwanie zobo-
wiązań służy, paradoksalnie, stopniowemu wychodzeniu z obecnego zadłużenia.

Przykład

Spółka wyemitowała akcje o wartości nominalnej 700.000 zł i cenie emisyjnej 850.000 zł. 
Akcjonariusze objęli akcje za 500.000 zł, za środki pieniężne. Reszta została objęta za 
aporty. Spółka zaprezentuje, jako wpływy z działalności finansowej, kwotę 500.000 zł 
w pozycji „Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapi-
tałowych oraz dopłat do kapitału”.

Przykład

Spółka AS sp. z o.o. zaciągnęła w 2015 r. kredyt obrotowy w wysokości 120.000 zł. 
Poniosła koszty prowizji 1.300 zł i odsetek za 2015 r. w wysokości 16.000 zł. W bieżącym 
roku spłacono część kredytu 20.000 zł.

Powyższe przepływy zostaną zaprezentowane w ramach działalności finansowej 
następująco:

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I Wpływy:

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

2. Kredyty i pożyczki 120.000 zł

II Wydatki:
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4. Spłaty kredytów i pożyczek 20.000 zł

8. Odsetki 17300 zł

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

Nie wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych tych zmian rozmiarów i relacji 
kapitału (funduszu) własnego i obcego, które nie powodują w jednostce przepływu 
pieniężnego, jak np. zamiana długu na udział w kapitale (funduszu) własnym.

 
Przykład

W spółce CX dokonano zamiany zobowiązań długoterminowych wobec spółki powiązanej 
Asta w kwocie 750.000 zł na udziały. Asta stała się współwłaścicielem spółki CX. Zdarzenie 
to, jako niepieniężne, nie będzie miało wpływu na rachunek przepływów pieniężnych.

Rozdział II Analiza cash flow a wskaźniki finansowe

Nie zawsze osiągnięty zysk netto charakteryzuje jednostkę o dobrej kon-
dycji finansowej. Sam fakt, że jednostka osiągnęła zysk, nie oznacza, że 
w kasie lub na rachunku bankowym przybyło środków pieniężnych. Może 
zaistnieć sytuacja, w której spółka mimo osiągniętego dodatniego wyniku ze 
sprzedaży, musiała zasilić działalność podstawową większą kwotą niż wy-
gospodarowany zysk na tej działalności. Spółka może chwalić się popytem 
na oferowane produkty, wynik ze sprzedaży może rosnąć, co przełoży się 
na zysk netto, a mimo to może się okazać, że jednostka nie dysponuje środ-
kami pieniężnymi i tym samym nie reguluje swoich zobowiązań.

Rachunek przepływów pieniężnych można wykorzystać do oceny płynno-
ści finansowej firmy oraz jej zdolności płatniczej. Aby wspomóc proces wnio-
skowania, buduje się rozmaite wskaźniki finansowe na podstawie salda cash 
flow oraz salda poszczególnych części składowych rachunku przepływów.

WAŻNE
Rozpatrywanie funkcjonowania przedsiębiorstwa od strony kasowej daje reali-
styczny obraz sytuacji finansowej jednostki.

Analiza rachunku przepływów pieniężnych pozwala określić, jakie zdarze-
nia miały wpływ na przyrost lub spadek środków pieniężnych. Ocena cash 
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flow przedstawia źródło gotówki operacyjnej, to, w jakim stopniu wpływa na 
nią wynik finansowy, czy też to, jaka relacja zachodzi między przepływami 
operacyjnymi a wszystkimi wpływami gotówkowymi. 

Prawidłowa analiza rachunku przepływów pieniężnych składa się z:
   analizy ośmiu przypadków strumieni pieniężnych,
   analizy wstępnej (analiza pozioma i pionowa),
   analizy wskaźnikowej.

Oprócz wstępnej analizy rachunku przepływów pieniężnych, istotną 
rolę odgrywa analiza wskaźnikowa. Badanie przedsiębiorstwa na podsta-
wie danych miary daje możliwość monitorowania, oceniania oraz poprawia-
nia efektywności działania przedsiębiorstwa. Informacje uzyskane z analizy 
wskaźnikowej pozwalają ocenić pozycję finansową przedsiębiorstwa.

2.1. Podstawowe grupy wskaźników
Analizy wskaźnikowej dokonuje się za pomocą kilku różnych miar. Wyróżnia 

się trzy podstawowe grupy wskaźników:

   wskaźniki struktury przepływów pieniężnych:
1. wskaźnik zdolności do generowania środków pieniężnych 

z działalności operacyjnej:

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ×100%Saldo środków pieniężnych ogółem

Wskaźnik ten określa udział nadwyżki środków pieniężnych z działalno-
ści operacyjnej w ogólnej kwocie wpływów ze wszystkich rodzajów działal-
ności. Jego poziom zależy od branży, w której działa przedsiębiorstwo, oraz 
od jego kondycji finansowej i przyjętej strategii działania.

2. wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej:

    Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej    
Środki pieniężne z działalności operacyjnej i finansowej ×100%

Liczy się go wówczas, gdy saldo środków pieniężnych z działalności in-
westycyjnej jest ujemne. Przedstawia możliwości pokrycia wydatków dzia-
łalności inwestycyjnej wpływami z działalności operacyjnej i finansowej. 
Wskaźnik poniżej 1 oznacza, że wydatki inwestycyjne netto są w pełni sfi-
nansowane środkami pochodzącymi z pozostałych rodzajów działalności. 
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Wskaźnik wyższy od 1 informuje o braku pełnego pokrycia. Źródłem finanso-
wania niedoboru są wówczas środki zgromadzone w poprzednich okresach.

3. wskaźnik udziału zysku netto w środkach pieniężnych z działalności 
operacyjnej:

                       Wynik finansowy netto                       
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 

×100%

Aby prawidłowo zinterpretować ten wskaźnik, należy przeprowadzić analizę 
przyczyn różnicy między wielkościami licznika i mianownika. Ponadto specyfika 
działalności firmy (branża, faza rozwoju) ma też duży wpływ na jego poziom.

   wskaźniki wydajności gotówkowej:

Nazwa wskaźnika Konstrukcja wskaźnika

Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży Przepływy pieniężne netto z działalności opera-
cyjnej/sprzedaż netto

Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku Przepływy pieniężne netto z działalności opera-
cyjnej/zysk z działalności operacyjnej

Wskaźnik wydajności gotówkowej aktywów 
ogółem

Przepływy pieniężne netto z działalności opera-
cyjnej/średnia wartość aktywów ogółem

Wskaźnik wydajności gotówkowej aktywów 
obrotowych

Przepływy pieniężne netto z działalności ope-
racyjnej/średnia wartość aktywów obrotowych

Porównując wskaźniki wydajności gotówkowej w czasie, analityk szybko 
przekona się, czy podjęte wcześniej decyzje były słuszne. Należy pamiętać, 
aby zapewnić zgodność licznika i mianownika – przepływy pieniężne mu-
szą pochodzić z działalności operacyjnej. Pozostałe wielkości powinny tak-
że dotyczyć sfery operacyjnej.

Wskaźniki wydajności gotówkowej zysku można liczyć nie tylko w odnie-
sieniu do zysku z działalności operacyjnej, ale również do zysku netto. Wy-
bór konstrukcji wskaźnika zależy od potrzeb informacyjnych firmy.

Generalnie, im wyższy poziom wskaźników wydajności gotówkowej, 
tym lepiej. W celu dokładniejszej interpretacji można je porównać do odpo-
wiednich wskaźników rentowności – ROA czy rentowności netto (zysk net-
to do wielkości sprzedaży).
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   wskaźniki wystarczalności gotówkowej:

Nazwa wskaźnika Konstrukcja wskaźnika

Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej 
na spłatę długów ogółem

Przepływy pieniężne netto z działalności opera-
cyjnej/zobowiązania ogółem

Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej 
na spłatę zobowiązań długoterminowych

Przepływy pieniężne netto z działalności opera-
cyjnej/zobowiązania długoterminowe

Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki ope-
racyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalności ope-
racyjnej/spłata zobowiązań długoterminowych 
+ wypłata dywidend + zakupy aktywów trwałych

Wskaźnik spłaty zobowiązań długoterminowych Roczna spłata zobowiązań długoterminowych/
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Wskaźnik wypłaty dywidend Wypłata dywidend/przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej

Wskaźnik zakupów inwestycyjnych Wydatki na zakup środków trwałych/przepływy 
pieniężne netto z działalności operacyjnej

Wskaźnik reinwestycji gotówki operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności opera-
cyjnej – dywidendy/środki trwałe + inwestycje + 
pozostałe aktywa + kapitał obrotowy

Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej 
na zakupy środków trwałych

Przepływy pieniężne netto z działalności ope-
racyjnej – dywidendy/wydatki na środki trwałe

Mając na względzie poprawną i miarodajną interpretację wskaźników 
stworzonych na bazie cash flow, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
klasycznych wskaźników finansowych, powinno się analizować je w szere-
gach czasowych, tj. badać wielkości z okresów wcześniejszych. Dodatkowo 
należy pamiętać, że posiadanie dużych zasobów środków pieniężnych nie-
koniecznie powinno być celem każdej firmy.

Sztuką natomiast jest tak gospodarować, by zachować płynność płatniczą 
i jednocześnie doprowadzać do wzrostu wartości majątku właścicieli – zgod-
nie ze znanym hasłem, że „pieniądz robi pieniądz”. Stąd analiza kondycji 
przedsiębiorstwa z wykorzystaniem sald cash flow we wskaźnikach finan-
sowych wymaga dużej ostrożności w wyrażaniu ostatecznych sądów.

Wskaźniki cash flow należy analizować również w szeregu czasowym, obser-
wując pewne zachodzące prawidłowości w danym obszarze. Dopiero wówczas 
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uzyskasz pełny obraz firmy – oraz ewentualne sygnały ostrzegawcze, gdy wskaź-
niki w szeregu czasowym będą wykazywać tendencję wyraźnie malejącą.

Analiza cash flow uświadamia rozmiary strumieni pieniężnych i dzięki 
temu umożliwia ich kontrolę w dążeniu do zachowania płynności. Jeśli 
w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa wykorzysta się ją równolegle 
z badaniem wyniku finansowego, znacznie zobiektywizuje to analizę kondycji 
finansowej i pozwoli wyciągnąć prawidłowe wnioski.

Omówienie wskaźników wystarczalności gotówkowej

    Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej

Pełną zdolność płatniczą firma ma jedynie wtedy, gdy wskaźnik ten osiąga 
wartość równą lub większą od 1. Oznacza to, że spółka nie musi pozbywać się 
składników aktywów trwałych ani korzystać z finansowania zewnętrznego. 
Jeśli wskaźnik ten przyjmie inne wartości, ustal przyczynę – np. czy jego po-
ziom wynika z doraźnego wsparcia firmy, czy też jest rezultatem inwestycji.

    Wskaźniki spłaty zobowiązań długoterminowych, wypłaty 
dywidend oraz zakupów inwestycyjnych

Wskaźniki te mają charakter cząstkowy w stosunku do wskaźnika ogólnej 
wystarczalności gotówki operacyjnej. Wyrażają relacje określonych potrzeb 
finansowych firmy do wypracowanej gotówki. Informują o skali obciążenia 
przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej spłatą kredytów 
i pożyczek długoterminowych, wypłatą dywidend oraz zakupem środków 
produkcyjnych (środki trwałe).

    Wskaźnik reinwestycji gotówki operacyjnej

Wskaźnik ten pokazuje relację między środkami trwałymi i kapitałem 
obrotowym a wpływami operacyjnymi, które zostały zużytkowane w celu 
odtworzenia majątku firmy i rozszerzenia jej działalności podstawowej. Po-
winien on utrzymywać się w granicach 8–10%,co pozwoli firmie utrzymać 
kapitał obrotowy na odpowiednim poziomie.

    Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na zakupy środków 
trwałych

Wskaźnik ten pokazuje zdolność firmy do utrzymywania środków trwałych 
wyłącznie z dochodu gotówkowego.
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2.2. Jak wykorzystywać w praktyce wskaźniki na bazie cash flow 
 Prześledzimy teraz zastosowanie powyższych wskaźników w analizie cash 

flow dla dwóch przypadków:
   firmy X, która generuje dodatnie przepływy pieniężne,
   firmy Y, która ma trudności płatnicze.

Analiza firmy X
Na podstawie cash flow spółki X, sporządzonego metodą bezpośrednią 

z trzech kolejnych lat, można stwierdzić, że firma ma dodatnie przepływy 
pieniężne z działalności operacyjnej i finansowej oraz ujemne z działalności 
inwestycyjnej. Świadczy to o rozwoju firmy, inwestycjach finansowych oraz 
inwestycjach w powiększanie jej zdolności produkcyjnych z wykorzystaniem 
źródeł finansowania zewnętrznego.

Cash flow spółki X przedstawia się następująco:

Rachunek przepływu  
środków pieniężnych

Lata

Rok III Rok II Rok I

Działalność operacyjna

I Wpływy netto ze sprzedaży 241.662 101.765 129.830

II Inne wpływy z działalności operacyjnej 24.375 9.547 15.026

III Wydatki działalności operacyjnej (67.764) (42.816) (56.308)

A. Przepływy środków pieniężnych netto 
z działalności operacyjnej

198.273 68.496 88.548

Działalność inwestycyjna

I Wpływy 4.835 3.615 –

II Wydatki, w tym: (421.685) (154.947) (196.129)

1. Nabycie wartości niematerialnych i praw-
nych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(208.854) (128.046) (65.609)

2. Nabycie aktywów finansowych (4.942) (12.255) (112.002)

B. Przepływy pieniężne netto z działal-
ności inwestycyjnej

(416.850) (151.332) (196.129)

Działalność finansowa
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Rachunek przepływu  
środków pieniężnych

Lata

Rok III Rok II Rok I

I Wpływy 379.755 75.304 85.573

II Wydatki, w tym: (142.064) – (6.436)

2. Spłata kredytów i pożyczek – – –

C. Przepływy środków pieniężnych netto 
z działalności finansowej

237.691 75.304 79.137

Zmiana stanu środków pieniężnych 19.114 (7.533) (28.444)

Zmiana stanu środków pieniężnych

Na początek okresu obrotowego 17.243 24.776 53.220

Zwiększenie 19.114 (7.533) (28.444)

Na koniec okresu obrotowego 36.357 17.243 24.776

Na podstawie cash flow można zauważyć, że firma w latach I–III genero-
wała stosunkowo wysokie, dodatnie przepływy środków pieniężnych z dzia-
łalności operacyjnej.

Nieznaczny spadek salda środków pieniężnych z działalności operacyjnej w roku 
II był spowodowany wzrostem składników aktywów obrotowych, przede wszyst-
kim należności oraz zapasów, co spowodowało zamrożenie środków pienięż-
nych. Trzykrotny wzrost salda przepływów środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej w roku III wynikał ze znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży.

W omawianym okresie spółka rozwijała się dynamicznie, ponosząc bardzo 
wysokie nakłady inwestycyjne. W latach I–II duży udział w przepływach środ-
ków pieniężnych z działalności inwestycyjnej stanowiły wydatki na nabycie 
udziałów w innych jednostkach gospodarczych. Natomiast w roku III spółka 
poniosła wysokie wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartoś-
ciowych. Firma X finansuje swoje inwestycje ze źródeł działalności operacyj-
nej oraz ze źródeł zewnętrznych.

Dodatnie przepływy finansowe w latach I–II wynikały z zaciągnięcia przez 
spółkę długoterminowych kredytów i pożyczek. W roku III spółka podniosła 
swój kapitał w drodze emisji akcji, dzięki czemu była w stanie zredukować 
część swojego zadłużenia. W omawianym roku firma X osiągnęła wysokie, 
dodatnie przepływy z działalności finansowej.
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Do przeprowadzenia analizy wskaźnikowej potrzebny jest jeszcze bilans 
i rachunek zysków i strat.

Bilans spółki X

Bilans
Lata

Rok III Rok II Rok I

Aktywa

A. Aktywa trwale 519.213 322.768 238.137

B. Aktywa obrotowe, w tym: 348.821 107.253 92.113

I Krótkoterminowe papiery wartościowe 209.258 11.413 15.196

II Należności i rozliczenia międzyokresowe 
czynne

84.727 71.803 53.705

III Zapasy 18.479 16.917 8.727

Razem aktywa 868.034 430.021 330.250

Pasywa

A. Kapitał własny 687.625 182.153 177.976

B. Zobowiązania

II Zobowiązania długoterminowe 91.325 70.158 101.147

III Zobowiązania krótkoterminowe 89.084 177.710 51.127

Razem pasywa 868.034 430.021 330.250

Rachunek zysków i strat spółki X

Rachunek zysków i strat 
(działalność operacyjna)

Lata

Rok III Rok II Rok I

Przychody ze sprzedaży 689.689 546.163 409.502 

Koszty operacyjne (496.896) (393.870) (290.686) 

Zysk na działalności operacyjnej 192.793 152.293 118.813
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Wskaźniki wydajności gotówkowej
W roku II w spółce X spadła wartość wszystkich wskaźników wydajności go-

tówkowej. Spowodowane to było spadkiem generowanego salda przepływów pie-
niężnych z działalności operacyjnej. Wskaźniki wydajności gotówkowej sprzedaży 
oraz zysku spółki X w trzecim roku analizy wzrosły znacząco, przewyższając po-
ziom z pierwszego roku analizowanego okresu. Wskaźnik wydajności gotówkowej 
zysku przekroczył wartość 1, co świadczy o tym, że firma jest w stanie termino-
wo regulować swoje zobowiązania. Wartości wskaźników wydajności gotówko-
wej aktywów ogółem oraz aktywów obrotowych, choć nie przekroczyły w roku 
III wartości z roku I, kształtowały się na zadowalającym poziomie.

Wszelkie obliczenia znajdują się w poniższej tabeli.

Wskaźniki wydajności gotówkowej spółki X

Nazwa wskaźnika
Lata

Rok I Rok II Rok III

Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży 88.548 : 
409.502
= 0,22

68.496 : 
546.163
= 0,13

198.273 : 
689.689
= 0,29

Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku 88.548 : 
118.813
= 0,75

68.496 : 
152.293
= 0,45

198.273 : 
192.793
= 1,03

Wskaźnik wydajności gotówkowej aktywów 
obrotowych

88.548 : 
92.113
= 0,96

68.496 
:107.253
= 0,64

198.273 : 
348.821
= 0,57

Na 1 złoty aktywów ogółem przypadało średnio ponad 20 groszy przepływów 
pieniężnych z działalności operacyjnej. Jeszcze korzystniejsze wartości przyjmo-
wał wskaźnik wydajności gotówkowej aktywów obrotowych. W ostatnim roku 
analizy spółka była w stanie sfinansować 57% aktywów obrotowych z gotów-
ki operacyjnej. A zatem można zdecydowanie stwierdzić, że wartości wskaź-
ników wydajności gotówkowej świadczą o dobrej sytuacji finansowej spółki.

Wskaźniki wystarczalności gotówkowej
Równie pozytywnie kształtowały się w badanym okresie wskaźniki wy-

starczalności gotówkowej. W roku I wskaźniki wystarczalności gotówki na 
spłatę długów ogółem oraz zobowiązań długoterminowych wynosiły odpo-
wiednio 58 oraz 88%. W roku II analizowanego okresu firma miała możliwość 
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pokrycia prawie całości zobowiązań długoterminowych. Nastąpiło jednak 
pogorszenie struktury jej zobowiązań. Wyraźny spadek wystarczalności go-
tówki na obsługę długu ogółem wskazuje na to, że w omawianym roku fir-
ma finansuje się przede wszystkim ze zobowiązań krótkoterminowych.

Wskaźniki wystarczalności gotówkowej spółki X

Nazwa wskaźnika
Lata

Rok I Rok II Rok III

Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyj-
nej na spłatę długów ogółem

88.548 : 
152.274 = 0,58

68.496 : 
247.868 = 0,28

198.273 : 
180.409 = 1,09

Wskaźnik wystarczalności gotówki opera-
cyjnej na spłatę długów długoterminowych

88.548 : 
101.147 = 0,88

68.496 : 70.158 
= 0,98

198.273 : 
91.325 = 2,17

Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki 
operacyjnej

88.548 : 
184.047 = 0,48

68.496 : 
140.301 = 0,49

198.273 : 
91.325 = 0,59

Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyj-
nej na zakupy środków trwałych

88.548 : 
177.611 = 0,46

68.496 : 
140.301 = 0,49

198.273 : 
213.796 = 0,93

W roku III przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w zupełności 
wystarczały na pokrycie długu ogółem i ponad dwukrotnie przewyższały 
wartość zobowiązań długoterminowych firmy. Jednocześnie nastąpiła zmiana 
w strukturze zobowiązań. Wartość zobowiązań długoterminowych przekroczyła 
wartość zobowiązań krótkoterminowych.

Firma ma pełną zdolność płatniczą, jeśli wskaźnik ogólnej wystarczalności 
gotówki operacyjnej przyjmuje wartość większą lub równą jedności. W spół-
ce X wskaźnik ten przyjmował wartości od 48 do 59%. Nie oznacza to jeszcze 
złej sytuacji firmy. Sygnalizuje jedynie, że powinna ona sięgnąć po zewnętrzne 
źródła finansowania. Taka decyzja wymagać będzie bieżącej kontroli spłat zo-
bowiązań i wnikliwego badania gotówkowych możliwości regulowania długu.

Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej netto na zakupy aktywów 
trwałych wskazuje, że spółka była w stanie sfinansować swoje wydatki 
w 46% w roku I, a w 49% w roku II. W roku III, przy znacznym wzroście 
salda przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, wartość wskaźnika 
wzrosła do 93%. Niepokojącym sygnałem był jednak spadek wartości prawie 
wszystkich wskaźników w roku II, a w szczególności spadek wskaźnika 
wydajności gotówkowej sprzedaży. Rezultatem zamrożenia środków spółki 

UAF_01_srodki.indd   54 02/02/2017   12:32



Rozdział II Analiza cash flow a wskaźniki finansowe

55

w zapasach i należnościach oraz finansowania się przedsiębiorstwa z długu 
krótkoterminowego był spadek wskaźnika wystarczalności gotówki operacyjnej 
na pokrycie zobowiązań ogółem.

Wartość wskaźnika ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej kształ-
towała się poniżej wymaganego poziomu, ale utrzymywała tendencję rosną-
cą. W ostatnim roku analizy wszystkie wskaźniki osiągnęły wzrost wartości, 
co było wynikiem wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz pozyskania przez 
spółkę w roku III środków pieniężnych poprzez emisję akcji.

Sytuacja finansowa firmy nie zawsze może być zadowalająca. Warto więc 
prześledzić również analizę cash flow dla firmy borykającej się z trudnościami 
płatniczymi.

Analiza spółki Y
Spółka Y działa w tej samej branży, co poprzednia firma X. Na podsta-

wie cash flow, sporządzonego metodą pośrednią, można stwierdzić, że 
w pierwszym roku analizowanego okresu firma miała ujemne przepływy 
pieniężne ze wszystkich rodzajów działalności. W roku II działalność opera-
cyjna nadal była ujemna, natomiast przepływy z działalności inwestycyjnej 
i finansowej były dodatnie. Ostatni rok analizy to dodatnie przepływy z dzia-
łalności operacyjnej oraz ujemne z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Rachunek przepływów pieniężnych firmy Y w latach I–III kształtował się 
następująco:

Rachunek przepływów pieniężnych firmy Y

Rachunek przepływu środków  
pieniężnych

Lata

Rok III Rok II Rok I

A. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+/–II) – metoda pośrednia

7.683 (4.595) (2.653)

I Zysk (strata) netto (8.638) (292) 4.334

B. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II)

(3.617) 3.729 (6.252)

I Wpływy z działalności inwestycyjnej 47 8.947 13.491

II Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej, 
w tym:

(3.664) (5.218) (19.743)
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Rachunek przepływu środków  
pieniężnych

Lata

Rok III Rok II Rok I

1. Nabycie wartości niematerialnych  
i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(1.285) (598) (1.086)

2. Nabycie aktywów finansowych  (1.900) (2.490)

C. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I–II)

(2.821) 625 (1.965)

I Wpływy z działalności finansowej 8.301 12.800 –

II Wydatki z tytułu działalności finansowej, 
w tym:

(11.122) (12.175) (1.965)

1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właś-
cicieli

– – –

2. Spłata kredytów i pożyczek – – –

D. Przepływy pieniężne netto, razem 
(A +/–B +/–C)

1.245 (241) (10.871)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pie-
niężnych

1.245 (241) (10.871)

F. Środki pieniężne na początek okresu 1.399 1.640 12.511

G. Środki pieniężne na koniec okresu 
(F +/–D)

2.644 1.399 1.640

Układ strumieni pieniężnych z pierwszego roku analizy świadczy o złej sytuacji 
firmy Y. Spółka nie tylko nie generowała dodatnich przepływów z działalności 
operacyjnej, ale nie zważając na to, prowadziła także intensywną działalność 
inwestycyjną obarczoną kredytami. Utrzymywanie się takiej sytuacji w dłuższym 
okresie doprowadziłoby ją do poważnych problemów finansowych!

Rok II analizy także świadczy o problemach finansowych spółki, która dla 
poprawy płynności posunęła się do sprzedaży finansowych składników ak-
tywów trwałych oraz emisji obligacji.

W roku III przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spółki były 
dodatnie, a ich wielkość przewyższała sumę ujemnych strumieni pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej i finansowej. Oznacza to, że udało się podjąć 
kroki w celu stopniowej poprawy kondycji finansowej spółki.
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Analizując charakter oraz wielkości przepływów pieniężnych firmy Y 
w latach I–III, możesz stwierdzić, że firma ta znajdowała się w bardzo słabej 
kondycji finansowej, mogącej zagrozić jej dalszemu funkcjonowaniu na 
rynku. Spółka poddała się jednak restrukturyzacji, co wyraźnie wpłynęło 
na poprawę płynności.

Aby obliczyć wskaźniki wydajności i wystarczalności gotówkowej, należy 
zapoznać się zestawieniem bilansu oraz rachunku wyników firmy.

Bilans firmy Y

Bilans
Lata

Rok III Rok II Rok I

Aktywa

A. Aktywa trwałe 4.897 5.375 5.161

B. Aktywa obrotowe, w tym: 23.430 29.935 26.572

I Zapasy 13.646 24.313 17.328

II Należności krótkoterminowe 4.390 4.222 4.185

III Rozliczenia międzyokresowe 1.060 1.062 1.028

Razem aktywa 29.387 36.372 32.761

Pasywa

A. Kapitały własne 24.206 30.468 28.996

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4.615 5.874 3.737

IV Rozliczenia międzyokresowe 566 30 28

Razem pasywa 29.387 36.372 32.761

Rachunek zysków i strat firmy Y

Rachunek zysków i strat  
(działalność operacyjna)

Lata

Rok III Rok II Rok I

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów

31.424 29.400 29.450
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Rachunek zysków i strat  
(działalność operacyjna)

Lata

Rok III Rok II Rok I

Koszty operacyjne 37.729 22.210 22.837 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (6.305) 7.190 6.613

Wskaźniki wydajności gotówkowej
Ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w latach I–III 

osiągane przez firmę wpłynęły na ujemne wartości wskaźników wydajności 
gotówkowej.

Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży spółki Y dopiero w roku III 
osiągnął wartość dodatnią i wzrósł do 24%.

Wskaźniki wydajności gotówkowej spółki Y

Nazwa wskaźnika
Lata

Rok I Rok II Rok III

Wskaźnik wydajności gotówkowej sprze-
daży

–0,09 –0,16 0,24

Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku –0,38 –0,81 –1,17

Wskaźnik wydajności gotówkowej aktywów 
ogółem

–0,08 –0,13 0,26

Wskaźnik wydajności gotówkowej aktywów 
obrotowych

–0,09 –0,17 0,33

Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku przyjmował wartości ujemne na 
przestrzeni całego badanego okresu. Jego najniższy poziom przypadł na rok 
III, co było wynikiem przeprowadzanego w firmie wspomnianego wcześ-
niej procesu restrukturyzacji.

Spółka zaczęła generować dodatnie przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej, lecz odnotowała w tym okresie analizy stratę na działalności 
gospodarczej.

Wskaźniki wydajności gotówkowej aktywów ogółem oraz aktywów ob-
rotowych przyjęły najwyższą dodatnią wartość dopiero w roku III.
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Wskaźniki wystarczalności gotówkowej
Wartości podstawowych wskaźników wystarczalności gotówkowej kształ-

towały się podobnie jak wskaźniki wydajności gotówki operacyjnej netto. Do-
piero w roku III firma wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne.

Wskaźniki wystarczalności gotówkowej spółki Y

Nazwa wskaźnika
Lata

Rok I Rok II Rok III

Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyj-
nej na spłatę długów ogółem

–0,71 –0,78 1,66

Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki 
operacyjnej

–1,40 –1,84 5,98

Warto zapamiętać
   Badając zdolności płatnicze firmy, nie powinno się patrzeć tylko przez pryzmat dodatniego 

lub ujemnego salda strumieni środków pieniężnych. Warto, brać w takim przypadku pod 
uwagę również inne wielkości, takie jak: zysk, obroty, majątek albo zobowiązania.

   Wskaźniki wydajności gotówkowej zysku możesz liczyć nie tylko w odniesieniu do 
zysku z działalności operacyjnej, ale również w stosunku do zysku netto.

   Pełną zdolność płatniczą firma ma wówczas, gdy wskaźnik ogólnej wystarczalno-
ści gotówki operacyjnej osiąga wartość równą lub większą od 1.

Rozdział III Analiza rachunku cash flow – case study

3. 1. Analiza struktury przepływów pieniężnych spółek A, B i C

Załóżmy, że istnieją trzy spółki – A, B i C. Działają tak samo długo, znaj-
dują się w tym samym sektorze oraz zatrudniają podobną liczbę pracowni-
ków. Sprzedają swoje produkty na różnych rynkach o podobnym popycie. 
Wielkość zainwestowanych w ich aktywa kapitałów jest identyczna, tak jak 
poziom sprzedaży oraz kosztów.

W roku obrotowym 200x firmy te osiągnęły wyniki finansowe przedsta-
wione w tabeli na kolejnej stronie.
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Wyniki finansowe firm A, B, C za 200x r.

Pozycje (tys. zł) Firma A Firma B Firma C

Zysk netto 530 530 530

Stan gotówki na koniec roku 1.200 1.200 1.200

Jak można rozstrzygnąć, która z przedstawionych firm jest lepsza, bio-
rąc pod uwagę powyższe wielkości finansowe? Odpowiedź brzmi: do koń-
ca nie wiadomo. Każda z firm jest tak samo rentowna i dysponuje tą samą 
kwotą środków pieniężnych. Jednak, gdy spojrzy się na te firmy z punktu 
widzenia przepływów pieniężnych i ich struktury, sytuacja wyda się jaś-
niejsza (tabela poniżej).

Struktura przepływów pieniężnych dla badanych firm

Pozycje (tys. zł) Firma A Firma B Firma C

Zysk netto 530 530 530

Stan gotówki na koniec roku 1.200 1.200 1.200

Przepływy pieniężne

- z działalności operacyjnej 1.200 0 0

- z działalności inwestycyjnej 0 1.200 0

- z działalności finansowej 0 0 1.200

To zestawienie daje informację, że firma A jest najlepsza, gdyż wygene-
rowała swoją nadwyżkę pieniężną z działalności operacyjnej, a więc miała 
korzystniejszy pieniężny niż księgowy wymiar wyniku finansowego. Firma 
B swoją nadwyżkę środków pieniężnych osiągnęła prawdopodobnie dzięki 
sprzedaży części aktywów trwałych lub na skutek pozaoperacyjnych wpły-
wów osiąganych z posiadanych aktywów finansowych. Natomiast w obsza-
rze operacyjnym działalność tej firmy jest mało efektywna.

Z kolei firma C prawdopodobnie zaciągnęła kredyt lub pożyczkę, co w przy-
szłych okresach spowoduje odpływ pieniądza, gdyż takie działania kosztują 
(odsetki, dywidendy, spłata kredytów i pożyczek). Warto zauważyć, że w sy-
tuacji nieposiadania zdolności do pokrywania zobowiązań gotówką opera-
cyjną może w przyszłości mieć kłopoty z zachowaniem płynności finansowej.
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Oczywiście ten wstępny przykład, choć upraszcza pewne zagadnienia, to 
już potwierdza tezę, że przyrost gotówki, przede wszystkim z działalności 
operacyjnej, lepiej obrazuje stan firmy i sprawność jej działania na ryn-
ku niż sama kwota wyniku finansowego i wartość zgromadzonej gotówki.

Przyrost gotówki z działalności operacyjnej ma charakter bardziej obiek-
tywny niż zysk czy stan środków pieniężnych, gdyż powstaje wyłącznie jako 
różnica między związanymi z tą

działalnością wpływami i wydatkami, które rzeczywiście zaistniały w fir-
mie. Przepływy z działalności operacyjnej przedstawiają wpływy i wydatki pie-
niężne pochodzące z podstawowej, statutowej działalności przedsiębiorstwa.

Chcąc przeprowadzić wstępną analizę rachunku przepływów pieniężnych, 
należy skoncentrować się na ocenie jego struktury, czyli obszarów tworze-
nia i wydatkowania gotówki.

3.2. Analiza rachunku przepływów firmy Roche Diagnostics Polska
Oceńmy zatem teraz efektywność gospodarowania środkami pieniężny-

mi przez firmę Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. (dalej: RDP). Analizie pod-
damy rachunek sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., 
który został zamieszczony w Monitorze Polskim B nr 1187 pod poz. 6862 
i 6863. Jego postać przedstawia poniższa tabela.

Rachunek przepływów pieniężnych spółki RDP (w tys. zł)

Wyszczególnienie
Dane za rok

20x1 20x2

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 47.843 26.626

Zysk (strata) netto 3.310 11.288

Korekty razem: 44.533 15.338

Amortyzacja 17.051 18.877

Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych (5.181) 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 247 176

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 503 204

Zmiana stanu rezerw (693) 26
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Wyszczególnienie
Dane za rok

20x1 20x2

Zmiana stanu zapasów (3.629) 216

Zmiana stanu należności 7.341 (12.218)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 27.005 7.646

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1.889 411

Inne korekty 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: (27.474) (30.461)

Wpływy: 968 623

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

968 623

Wydatki: (28.112) (31.081)

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

(28.442) (31.084)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (10.442) (433)

Wpływy: 0 0

Z wydania udziałów (emisji akcji) 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Wydatki: (10.442) (433)

Spłaty kredytów i pożyczek (6.468) 0

Płatności z tytułu leasingu finansowego (155) (257)

Odsetki (247) (176)

Inne wydatki finansowe (3.572) 0

Przepływy pieniężne netto razem 9.927 (4.268)

Środki pieniężne na początek okresu 267 10.194

Środki pieniężne na koniec okresu 10.194 5.926
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Uwaga: dane w nawiasach oznaczają wielkości ujemne.

Przepływy operacyjne RDP
Analizując tabelę, można dojść do wniosku, że rachunek przepływów pie-

niężnych prezentuje:
   wzrost wartości gotówki w 20x1 roku o 9.927 tys. zł oraz
   jej spadek w 20x2 roku o 4.268 tys. zł, co spowodowało zmniejszenie 

bilansowej wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów do poziomu 
równego 5.926 tys. zł.

W badanym okresie obniżyły się, co należy ocenić negatywnie, opera-
cyjne przepływy pieniężne o prawie 22 mln zł, tj. o 56%. Co więcej, stało się 
tak pomimo prawie 2,5-krotnego wzrostu zysku netto spółki. Główną przy-
czyną obniżenia gotówki operacyjnej był wzrost stanu należności badanej fir-
my w 20x2 roku o ponad 12 mln zł. Wynika z tego wyraźnie, że zysk netto 
tej firmy osiągnięto na skutek wzrostu sprzedaży z udzielanym odbiorcom 
kredytem kupieckim na dość długie terminy spłaty. Przychody ze sprze-
daży spółki RDP wzrosły w 20x2 roku w stosunku do roku wcześniejszego 
o 17,4% (z 273.790 tys. zł do 321.543 tys. zł), a należności o 21% (z 58.144 tys. 
zł do 70.361 tys. zł).

Mimo to dysproporcje między tempem zmiany należności i sprzeda-
ży nie spowodowały znacznego wydłużenia cyklu inkasowania należno-
ści. Należności wzrosły zatem spontanicznie (samoczynnie) – na skutek 
wzrostu sprzedaży. Cykl inkasa wydłużył się tylko o 2 dni (z 78 dni do 
80 dni). Jednakże dopiero po zainkasowaniu tych należności w okresie 
ok. kwartału firma może liczyć na dostęp do gotówki osiąganej z dzia-
łalności operacyjnej. 

Kolejną wielkością oddziałującą na mniejsze przepływy operacyjne w 20x2 
r. jest niższy niż rok wcześniej wzrost stanu zobowiązań krótkotermino-
wych. Same zobowiązania krótkoterminowe wzrosły w 20x2 roku w stosun-
ku do roku wcześniejszego o niewiele ponad 8% (z 95.195 tys. zł do 102.938 
tys. zł). Przy o wiele większym tempie wzrostu sprzedaży powoduje to skró-
cenie czasu regulowania zobowiązań z tytułu dostaw o 10 dni (cykl regu-
lowania zobowiązań wynosił w 20x1 roku 127 dni, a rok później 117 dni). 

Mimo wszystko sytuację tę w badanej spółce należy ocenić pozytywnie 
z punktu widzenia zarządzania kapitałem obrotowym – spółka jest finanso-
wana przez swoich dostawców na dłuższy czas, niż finansuje swoich klien-
tów. A to powoduje, że wpływy gotówki są realizowane wcześniej, niż są 
ponoszone wydatki operacyjne.
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Pozytywnymi zmianami w zakresie przepływów operacyjnych są  
natomiast:

   wzrost wartości amortyzacji, co jest skutkiem przeprowadzonych 
w latach wcześniejszych i w badanym okresie inwestycji w aktywa 
trwałe,

   zmniejszenie stanu zapasów o 216 tys. zł, co oznacza wzrost 
sprawności gospodarowania gromadzonymi materiałami, towarami i pro-
duktami, osiąganie wzrostu wartości sprzedaży i w konsekwencji zysku. 
Cykl rotacji zapasami zmniejszył się z ponad 20 dni do niecałych 17 dni, 
przy wzroście sprzedaży zapasy spadły bowiem w niewielkim stopniu, 
z 15.667 tys. zł do 15.451 tys. zł. To również skróciło czas zamrożenia 
środków pieniężnych i sprzyjało poprawie operacyjnych przepływów 
gotówki.

Przepływy inwestycyjne i finansowe RDP

Przepływy inwestycyjne utrzymują się w badanym okresie na podob-
nym poziomie i są ujemne, co oznacza ciągłą realizację przez spółkę polity-
ki inwestycyjnej i rozwojowej. Pomimo że niektóre ze zbędnych składników 
majątkowych są upłynniane, to jednak są to działania niewielkie – nie przy-
noszą znacznych wpływów inwestycyjnych.

Polityka inwestycyjna firmy jest pokrywana zgromadzonym kapita-
łem zewnętrznym lub też na bieżąco wypracowywanym kapitałem we-
wnętrznym – głównie zyskiem i amortyzacją. Świadczy o tym fakt, że 
spółka cechuje się ujemnymi przepływami z działalności finansowej, 
czyli spłaca wcześniej zaciągnięte kredyty i inne formy pożyczek oraz 
ponosi w badanym czasie koszty wykorzystania kapitału obcego. Na 
pokrywanie tych zobowiązań wykorzystuje wartość gotówki osiąganej na 
bieżąco z działalności operacyjnej oraz zasoby nadwyżki środków pie-
niężnych z lat poprzednich.

W konsekwencji, obsługując długi i realizując inwestycje, spółka uszczupla 
swój stan środków pieniężnych. Jednak ponieważ 20x2 r. zamknął się bilanso-
wym stanem środków pieniężnych w dodatniej kwocie prawie 6 mln zł, nie 
należy traktować tego uszczuplenia jako zagrożenia dla przyszłej spraw-
ności działania firmy.

Inwestycje zwiększą szybkość i sprawność funkcjonowania operacyjne-
go spółki na rynku, a po spłacie zobowiązań z tytułu kredytów firma praw-
dopodobnie zacznie zwiększać zyski i operacyjne przepływy gotówki. Nie 
ma także zagrożenia utraty płynności finansowej.
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Powszechnie uważa się, że takie firmy, które mają dodatnie przepływy operacyjne 
oraz ujemne przepływy zarówno inwestycyjne, jak i finansowe, są tymi, których 
rentowność działalności jest bardzo wysoka. Kwotę wypracowanego wysokiego zysku 
przeznacza się właśnie na inwestycje oraz regulowanie zobowiązań wobec dawców 
kapitału. Jest to też dość typowa sytuacja dla firm rozwijających się. 

WAŻNE
Suma ujemnych przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej nie 
przekraczała wartości przepływów uzyskiwanych z działalności operacyjnej, 
gdyż taka sytuacja może doprowadzić do trudności finansowych firmy i jej 
upadłości!

Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych

Pogłębioną ocenę sytuacji finansowej firmy na podstawie rachunku prze-
pływów pieniężnych możesz przeprowadzić dzięki zastosowaniu analizy 
wskaźnikowej, czyli wyliczeniu i interpretacji mierników finansowych zbu-
dowanych na podstawie wybranych pozycji tego rachunku.

Wskaźniki związane z przepływami pieniężnymi można obliczać tak jak 
inne mierniki analizy finansowej, na podstawie danych historycznych lub 
prognozowanych. Ocenę działalności firmy na podstawie tych wskaźników 
możesz przygotować również porównawczo, np. w sektorze gospodarczym 
działalności spółki. Nie ma żadnych sztywnych ram wskazujących właściwy 
poziom kształtowania się danego miernika przepływów pieniężnych w okre-
ślonym sektorze. Ich poziom jest bowiem uzależniony od branży i specyfi-
ki działalności firmy.

Wskaźniki wystarczalności gotówkowej
W tabeli poniżej przedstawiamy wskaźniki wystarczalności gotówkowej 

oraz wyniki ich kalkulacji dla firmy RDP za lata 20x1–20x2.

Wskaźniki wystarczalności gotówkowej spółki RDP w latach 20x1–20x2

Nazwa wskaźnika Postać wskaźnika 20x1 20x2

Ogólnej wystarczalno-
ści gotówki

Przepływ z działalno-
ści operacyjnej

Wydatki finansowe + 
inwestycyjne

47.843
10.442 + 28.442 

= 1,23 26.626
443 + 31.084 

= 0,85
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Nazwa wskaźnika Postać wskaźnika 20x1 20x2

Pokrycia wydatków 
finansowych

Przepływy z działal-
ności operacyjnej

Wydatki finansowe

47.843
10.442 = 4,58 26.626 = 60,10443

Pokrycia wydatków 
inwestycyjnych

Przepływy z działal-
ności operacyjnej

Wydatki inwestycyjne

47.843
28.442 = 1,68 26.626

31.084 = 0,86

WAŻNE
Im większe są wskaźniki wystarczalności, tym korzystniejsza sytuacja finansowa firmy. 

Najlepiej, aby mierniki te były większe lub równe jedności. W przypad-
ku wskaźnika ogólnej wystarczalności gotówki w badanej firmie obserwu-
jesz, że tylko w 20x1 roku jego poziom wskazywał na zdolność spółki RDP 
do pokrywania środkami pieniężnymi z działalności operacyjnej ponoszo-
nych wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe i finansowania spłaty zo-
bowiązań z tytułu kredytów i leasingu finansowego. W tym okresie spółka 
utrzymywała wysoki stan swojej gotówkowej płynności finansowej i samo-
wystarczalności pieniężnej.

W 20x2 roku sytuacja zmieniła się na niekorzyść. Spadek wartości opera-
cyjnych przepływów pieniężnych, przy jednoczesnym wzroście wydatków 
inwestycyjnych na aktywa trwałe spowodował obniżenie zdolności spółki 
do samofinansowania rozwoju.

Dłuższe utrzymywanie się takiej sytuacji może spowodować wzrost za-
potrzebowania firmy na nowe kapitały – albo własne, albo w postaci kredy-
tów i pożyczek – co zwiększy stan jej zadłużenia.

Z drugiej strony uzyskanie wskaźnika poniżej jedności może być wyni-
kiem rozpoczęcia w 20x2 roku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych spółki, 
które w późniejszym czasie spowodują zwiększenie operacyjnych przepły-
wów pieniężnych z działalności operacyjnej i utrzymywanie się wskaźnika 
na poziomie powyżej jedności.

W przypadku wskaźnika pokrycia wydatków finansowych operacyj-
nymi przepływami gotówki obserwujesz wzrost jego poziomu w badanym 
czasie, co świadczy tutaj o spadku obciążeń kredytowych i pożyczkowych 
firmy. Jeśli zaś obliczysz odwrotność wielkości tego miernika, uzyskasz in-
formację, w jakim stopniu potrzeby finansowe firmy obciążają jej gotówkę 
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operacyjną. W przypadku spółki RDP w 20x1 roku obciążenie gotówki wy-
datkami finansowymi wynosiło ok. 22% (=1/4,58), a w 2006 roku już tylko 
1,66% (=1/60,10). Taki stan zmniejsza zagrożenia spółki dotyczące jej zdol-
ności do spłaty zobowiązań.

Ocenę samowystarczalności pieniężnej firmy w pokrywaniu nakładów na 
rozwój wskazuje wskaźnik pokrycia wydatków inwestycyjnych. W spółce 
RDP ta zdolność obniżyła się głównie z powodu znacznego spadku warto-
ści operacyjnych przepływów pieniężnych w 20x2 roku w stosunku do roku 
poprzedniego (spadek o ponad 44%), przy relatywnie niewielkim wzroście 
nakładów inwestycyjnych (wzrost o niecałe 9,3%).

Obliczając odwrotność tego miernika, określa się obciążenie wydatkami 
inwestycyjnymi operacyjnych przepływów pieniężnych. I tak, w 20x1 roku 
obciążenie to wynosiło około 60% (=1/1,68), a w 20x2 roku już ponad 116% 
(=1/0,86). Można zatem wyciągnąć wniosek o większym pokrywaniu przez 
badaną firmę nakładów środkami własnymi.

Wskaźniki wydajności gotówkowej
Drugą grupę wskaźników finansowych opartych na rachunku przepły-

wów pieniężnych oraz danych pochodzących z innych sprawozdań finanso-
wych (szczególnie rachunku zysków i strat) stanowią mierniki wydajności 
gotówkowej. Przedstawia je poniższa tabela.

Wskaźniki wydajności gotówkowej spółki RDP w latach 20x1–20x2
Przez zaangażowany kapitał uznajesz sumę kapitału własnego i zobowią-

zań długoterminowych firmy. W liczeniu miernika wydajności gotówkowej 
bierze się podpod uwagę przeciętną roczną wartość zaangażowanego kapi-
tału, obliczoną jako: 1/2 (zaangażowany kapitał na początek roku + zaanga-
żowany kapitał na koniec roku). 

Uogólniając, sytuacja finansowa firmy jest tym lepsza, im wyższy poziom 
wskaźników wydajności gotówkowej.

W analizowanej spółce wyraźnemu pogorszeniu w badanym okresie uległy 
wskaźniki wydajności gotówkowej zysków (operacyjnego i netto). W odnie-
sieniu do wskaźnika wydajności gotówkowej zysku operacyjnego zauważ, 
że operacyjne przepływy pieniężne stanowią prawie dwa razy większą war-
tość niż zysk operacyjny. Rok wcześniej było to siedem razy więcej. Ozna-
cza to, że aktualnie na 1 zł zysku operacyjnego przypada około 2 zł gotówki 
osiąganej w bieżącej działalności firmy, a rok wcześniej było to 7 zł. Spa-
dek wielkości wskaźnika jest skutkiem większej absorpcji rosnącego zysku 
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w pozycjach przepływów stanowiących składniki operacyjnego kapitału ob-
rotowego netto, głównie w rosnących należnościach.

W przypadku wskaźnika wydajności gotówkowej zysku netto sytuacja 
pogorszyła się prawie podwójnie. W 20x1 roku na 1 zł zysku netto przypadało 
ponad 14 zł gotówki, a rok później już nieco ponad 2 zł. Było to skutkiem spad-
ku wartości przepływów operacyjnych, przy rosnącym zysku netto. Świadczy 
to raczej o mniejszym gotówkowym (finansowym) wymiarze efektów z bieżą-
cej działalności gospodarczej niż o ich wymiarze rachunkowym (księgowym). 

Mimo że spółka osiąga większy zysk, to mniejszy jest jego wymiar pie-
niężny, co nie ułatwia zachowania bieżącej płynności finansowej. Obniżyła 
się także wydajność gotówkowa sprzedaży. W 20x1 roku z 1 złotego zewi-
dencjonowanych obrotów pozostawało w kasie firmy w postaci gotówki 
około 18 groszy, a rok później już tylko 8 groszy. Na spadek wydajności go-
tówkowej sprzedaży nałożył się spadek operacyjnych przepływów pienięż-
nych o ponad 44% przy wzroście sprzedaży o ponad 17%. 

W badanej spółce wzrost sprzedaży powodował samoczynny wzrost 
stanu należności, które z kolei ze względu na długi okres ich inkasowania 
(prawie kwartał) obniżały operacyjne przepływy gotówki.

W sytuacji, gdy spadek przepływów operacyjnych cechuje się większą dy-
namiką niż spadek przychodów netto ze sprzedaży, następuje wzrost stanu 
należności, czyli sprzedaży nieprzynoszącej wpływów gotówki.

Wskaźnik udziału amortyzacji w wielkości środków pieniężnych z dzia-
łalności operacyjnej

Poza miernikami wystarczalności i wydajności gotówkowej w analizie 
przepływów pieniężnych można jeszcze policzyć wskaźnik udziału amor-
tyzacji w wielkości środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Ob-
liczasz go ze wzoru:

Amortyzacja
Przepływy gotówki z działalności operacyjnej ×100%

Wskaźnik ten w spółce RDP wynosił w badanym okresie:
   20x1 rok = 17.051 tys. zł : 47.843 tys. zł = 35,64%,
   20x2 rok = 18.877 tys. zł : 26.626 tys. zł = 70,90%.

Rosnący poziom tego wskaźnika oznacza, że amortyzacja odgrywa coraz 
ważniejszą rolę w kształtowaniu środków pieniężnych w firmie. Większa 
wartość amortyzacji to skutek realizacji wcześniejszego i bieżącego programu 
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rozwojowego spółki, a jej wartość jest następnie przeznaczana na odtwarza-
nie aktywów trwałych firmy.

Inną przyczyną rosnącego wskaźnika udziału amortyzacji w operacyjnych 
przepływach pieniężnych może być spadek samej wartości tych przepły-
wów gotówki, co z kolei jest efektem kłopotów firmy w sprawnym zarzą-
dzaniu kapitałem pracującym i jego składnikami. 

W 20x2 roku obniżyła się bowiem w tej firmie sprawność ściągania należności 
od odbiorców. Wzrósł ich poziom, co spowodowało wzrost zapotrzebowa-
nia na kapitał obrotowy netto i spadek operacyjnych przepływów pienięż-
nych. Można stwierdzić, że zbyt dużo gotówki, w tym pochodzącej z odpisów 
amortyzacyjnych, „uwięziono” w należnościach od odbiorców, co hamuje 
możliwości rozwojowe spółki lub zdolności do ich samodzielnego pokrycia 
pieniężnego. Utrzymywanie się takiego stanu w dłuższym okresie może pro-
wadzić do kłopotów finansowych firmy!

Rachunek przepływów kapitałowych
Narzędziem analitycznym, którym możesz wzbogacić analizę procesu 

zarządzania kapitałem pracującym i lepiej od rachunku przepływów pie-
niężnych ocenić pozycję finansową firmy, jest rachunek przepływów kapi-
tałowych (ang. Funds flows). Przedstawia on źródła przychodów i sposoby 
(kierunki) ich zagospodarowania. 

Źródła można podzielić na:
   wewnętrzne, wygospodarowane przez firmę, takie jak: zysk netto, 

amortyzacja, przychody pozyskane ze sprzedaży aktywów trwałych, utwo-
rzone rezerwy na przyszłe zobowiązania,

   zewnętrzne, pozyskane z emisji akcji, dłużnych papierów wartościo-
wych, kredytów i innych długoterminowych źródeł finansowania.

W drugiej części tego rachunku znajdują się sposoby trwałego zagospo-
darowania przychodów. Znajdziesz tu wszystkie transfery środków pienięż-
nych do wewnątrz i na zewnątrz firmy – dywidendy, nagrody dla załogi, 
zasilenie funduszy świadczeń socjalnych i inne cele społeczne, spłata zobo-
wiązań z tytułu kredytów i pożyczek, inwestycje w aktywa trwałe. 

Różnica między łącznymi przychodami i ich trwałym zagospodarowa-
niem obrazuje zmianę stanu kapitału obrotowego netto. 

Składają się na nią zmiany aktywów obrotowych firmy (zapasów, należno-
ści, inwestycji krótkoterminowych, rozliczeń międzyokresowych czynnych) 
oraz zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych i rozliczeń międzyokre-
sowych biernych. W tabeli poniżej prezentujemy przepływy kapitałowe 
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w spółce RDP w latach 20x1–20x2. Opracowaliśmy je na podstawie rachun-
ku przepływów pieniężnych tej firmy i jej bilansu. 

Przykładowo, z rachunku przepływów pieniężnych pochodzą m.in. ta-
kie dane, jak: zysk netto, amortyzacja, spadek wartości aktywów trwałych 
(wpływy w przepływach inwestycyjnych), wzrost wartości aktywów trwałych 
(wydatki w przepływach inwestycyjnych), wzrost (spadek) zapasów, należ-
ności i zobowiązań krótkoterminowych (uwaga: zmiany stanu tych wielkości 
podane w operacyjnych przepływach pieniężnych zapisane są w rachunku 
przepływów kapitałowych z odwrotnym znakiem) itd.

Przepływy kapitałowe spółki RDP

Wyszczególnienie 20x1 20x2

I ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW 21.329 30.813

Przychody wewnętrzne 21.329 30.813

Zysk netto 3.310 11.287

Amortyzacja 17.051 18.877

Wzrost rezerw na zobowiązania 0 26

Spadek wartości aktywów trwałych ogółem 968 623

Przychody zewnętrzne 0 0

Emisja akcji, wzrost udziałów 0 0

Wzrost zobowiązań długoterminowych 0 0

II ZASTOSOWANIE PRZYCHODÓW 35.758 31.341

Wypłacone dywidendy 0 0

Wypłata nagród z zysku 0 0

Inne wypłaty z zysku 0 0

Spadek rezerw na zobowiązania 693 0

Spadek zobowiązań długoterminowych i z tytułuleasingu 6.623 257

Wzrost wartości aktywów trwałych ogółem 28.442 31.084

Saldo źródeł i zastosowań przychodów (14.429) (528)
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Wyszczególnienie 20x1 20x2

III ZMIANY STANU KAPITAŁU PRACUJĄCEGO (14.429) (528)

Wzrost (-) łub spadek (-) zapasów 3.629 (216)

Wzrost (-) lub spadek (-) należności krótkoterminowych (7.341) 12.218

Wzrost (+) lub spadek (-) inwestycji krótkoterminowych 18.177 (4.473)

Spadek (+) lub wzrost (-) zobowiązań krótkoterminowych (27.005) (7.646)

Spadek ( ) lub wzrost (-) rozliczeń międzyokresowych (1.889) (411)

Sprawozdanie z przepływów kapitałowych wspomaga analizę równo-
wagi finansowej firmy w ujęciu kapitałowym. W badanej spółce można za-
uważyć w obu analizowanych okresach większą wartość długoterminowego 
(inwestycyjnego) zastosowania środków kapitałowych niż ich osiągana war-
tość bieżąca. Powoduje to ujemne saldo źródeł i zastosowania przychodów. 
Saldo to poprawia się wraz z upływem czasu, tworząc zmniejszenie zapo-
trzebowania na dodatkowe środki obrotowe. Na taką sytuację nałożył się 
wzrost kapitału wewnętrznego firmy, zarówno wzrost zysku netto spółki, 
jak i przyrost wartości amortyzacji aktywów trwałych.

Aby zredukować ujemne saldo źródeł i zastosowania przychodów, fir-
ma musiałaby w tej sytuacji uzupełnić kapitały źródłami zewnętrznymi (np. 
kredytem lub powiększeniem wartości kapitału własnego). Ułatwiłoby to jej 
również zarządzanie kapitałem obrotowym w warunkach rosnącego pozio-
mu należności. Warto zapamiętać, że najważniejszymi informacjami, które 
można wykorzystać ze sprawozdania z przepływów kapitału, jest pokazanie 
źródeł przychodów i sposobów ich zagospodarowania. A to ułatwia planowa-
nie finansowe i ustalanie oczekiwanych korzyści z dalszego rozwoju firmy.

3.3. Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych 
w krótkookresowej ocenie sytuacji finansowej firmy

Śledząc kształtowanie się w cyklach miesięcznych lub kwartalnych oraz 
narastająco pozycji operacyjnych przepływów pieniężnych i porównując ich 
wielkość z osiąganym w tym samym czasie zyskiem (operacyjnym lub netto), 
można na bieżąco zarządzać płynnością finansową firmy i zasobami gotówki.

Ponadto ułatwia to określenie, czy mimo na przykład osiąganej rentowności 
firma nie miała kłopotów z regulowaniem zobowiązań i pokrywaniem innych 
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wydatków. Zilustrujmy to konkretnym przypadkiem. Analizie krótkookreso-
wej poddamy jedną z firm – F-01. Z kwartalnych sprawozdań finansowych 
tego przedsiębiorstwa wybraliśmy dane, które znajdują się w poniższej tabeli.

Wybrane dane finansowe (w tys. zł) ze sprawozdania F-01 spółki w kwar-
tałach 20x3 r. oraz narastająco

Wyszczególnienie I kw. II kw. III kw. IV kw.

Zysk (strata) netto 1.000 (2.000) (1.000) 3.000

Zysk (strata) narastająco 1.000 (1.000) (2.000) 1.000

Operacyjne przepływy pieniężne 2.500 (1.000) 2.000 3.500

Przepływy narastająco 2.500 1.500 3.500 7.000

Patrząc na narastającą wartość przepływów gotówki, możesz odnotować, 
że analizowana firma w 20x3 roku była w stanie w każdym momencie obsłu-
giwać swoje zadłużenie z tytułu dostaw materiałów, towarów, robót i usług, 
a także zadłużenie kredytowe, mimo występującej w II i III kwartale straty 
i w II kw. ujemnych przepływów pieniężnych.

To sytuacja dopuszczalna. Przejściowy brak środków pieniężnych w ujęciu 
miesięcznym czy kwartalnym nie jest niebezpieczny, podobnie jak ponosze-
nie straty. Warto zwrócić uwagę, że o wiele bardziej niebezpieczna byłaby 
sytuacja osiągania zysku i jednoczesnego pogłębiania się niedoboru go-
tówki, co oznaczałoby narastanie kryzysu płynności finansowej w spółce.

Jeśli dodatkowo w tych okolicznościach firma nie ma możliwości sięg-
nięcia do zewnętrznych źródeł finansowania, wówczas jej sytuacja staje się 
wręcz tragiczna, gdyż przedsiębiorstwo nie będzie w stanie zaspokajać rosz-
czeń swoich wierzycieli i pracowników!

Podsumowując, podstawowym celem operacyjnym każdej firmy jest za-
chowywanie wypłacalności finansowej odzwierciedlone dodatnimi przepły-
wami pieniężnymi. Wpływy i wydatki stanowią swoisty krwiobieg każdej 
firmy. Osiąganie nadwyżki wpływów nad wydatkami ułatwia utrzymanie 
płynności finansowej oraz realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Analizując na bieżąco przepływy gotówki, rozpoznajesz zagrożenia dla bieżącej 
efektywności funkcjonowania firmy oraz unikasz sytuacji, w której mógłbyś 
powiedzieć, że w momencie bankructwa Twoja firma była przecież rentowna.
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Warto zapamiętać
   Cash flow dostarcza Ci informacji o przepływach, a więc zdarzeniach, które spo-

wodowały w firmie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
   Przepływy pieniężne obejmują trzy obszary działalności firmy: operacyjny, inwe-

stycyjny oraz finansowy.
   Analizę rachunku przepływów możesz wykorzystać np. w ocenie źródeł genero-

wania gotówki przez firmę i sposobów jej zagospodarowania albo też w ocenie 
możliwości pokrycia części ponoszonych wydatków lub też np. do porównania 
zysku księgowego z zasobami gotówki firmy, by ocenić, w jakim stopniu zysk firmy 
ma wymiar pieniężny.

   Warto policzyć wskaźniki dotyczące przepływów pieniężnych, które z zasady 
możesz połączyć w 2 grupy – we wskaźniki wystarczalności gotówkowej oraz 
wskaźniki wydajności gotówkowej.

   Rachunek przepływów kapitałowych może wzbogacić Twoją analizę procesu 
zarządzania kapitałem pracującym i lepiej niż rachunek przepływów pieniężnych 
pokazać pozycję finansową firmy. Przedstawia on źródła przychodów pieniężnych 
i kierunki ich zagospodarowania, źródła te dzielimy na wewnętrzne, wygospoda-
rowane przez firmę oraz zewnętrzne, pozyskane np. z emisji akcji czy dłużnych 
papierów wartościowych.
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Praktyczne aspekty 
sporządzania sprawozdania 

z przepływów pieniężnych

Cash flow
JACEK FOLGA − doktor ekonomii. Od 2003 r. zawodowo zajmuje się zarządzaniem płynno-
ścią finansową, zarządzaniem ryzykiem kredytowym oraz kontrolingiem komercyjnym. Jest 
autorem ponad 150 publikacji o tematyce finansowej. Wielokrotnie występował jako ekspert 
w zakresie zarządzania finansami na komercyjnych i naukowych konferencjach..

KATARZYNA TRZPIOŁA − doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu pu-
blikacji z zakresu rachunkowości finansowej, podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. 
Od kilkunastu lat współpracuje z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka.

„Cash flow. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych” 
to poradnik, dzięki któremu dowiesz się, jak prawidłowo prowadzić kontrolę przepływów 
pieniężnych. Eksperci krok po kroku opisują każdy z elementów tego sprawozdania, omawiają 
jego cel oraz istotę. Poznasz najważniejsze wskaźniki finansowe oraz przekonasz się, jak można 
je wykorzystać w praktyce. Dzięki wskazówkom zawartym w książce analiza kondycji finanso-
wej Twojej firmy nie będzie zniekształcona o fakt naliczania amortyzacji, rozliczania kosztów 
w czasie czy tworzenia rezerw na przyszłe wydatki. 

Z tej publikacji dowiesz się, jak:
 • dokonać analizy strumieni pieniężnych,
 • prawidłowo przygotować rachunek przepływów pieniężnych,
 • ocenić kondycję finansową firmy i poprawić zarządzanie płynnością finansową.

To nieoceniona pomoc dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników 
działów księgowo-finansowych oraz specjalistów ds. controllingu.
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