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Rachunek przepływów 
pieniężnych

(BIZNESPLAN 3.65)

Jerzy T. Skrzypek Kraków 2023

Rachunek przepływów pieniężnych a plan
finansowy

• Rachunek 
zysków i strat

• Bilans

• Rachunek 
przepływów 
pieniężnych

• Ocena 
efektywności 
projektu

• Analiza 
płynności
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Rachunek przepływów pieniężnych -
konstrukcja

● Uwaga: Rachunek przepływów pieniężnych jest dokumentem 
wynikowym, sporządzanym na podstawie rachunku zysków i 
strat oraz bilansu, a także informacji dodatkowych.

• Zysk netto
• Koszty 

finansowe
Rachunek zysków 

i strat

• Zmiana stanu 
elementów

Bilans • Działalność 
operacyjna

• Działalność 
inwestycyjna

• Działalność finansowa

Rachunek przepływów 
pieniężnych

Zysk netto a gotówka netto – przyczyny różnić

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań

Zmiana stanu zapasów

Wydatki niebędące kosztami (np. rata kredytu)

Amortyzacja (jest kosztem, ale nie jest wydatkiem)
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Zysk netto, należności i gotówka

• Zysk netto

Rachunek zysków   
i  strat

• Przyrost 
należności

Bilans
• Gotówka =       

zysk netto –
przyrost 
należności

Rachunek przepływów 
pieniężnych

Zysk netto, należności i gotówka

• Zysk netto

Rachunek zysków   
i   strat

• Spadek 
należności

Bilans • Gotówka =       
zysk netto + 
spadek 
należności

Rachunek przepływów 
pieniężnych
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Zysk netto, należności i gotówka

● Przyrost należności skutkuje spadkiem 

wpływów pieniężnych w stosunku do 

przychodów ze sprzedaży,

● Spadek należności skutkuje wzrostem 

wpływów pieniężnych w stosunku do 

przychodów ze sprzedaży.

Zysk netto, zapasy i gotówka

• Zysk netto

Rachunek zysków  
i strat

• Przyrost 
zapasów

Bilans
• Gotówka =      zysk netto –

przyrost zapasów

Rachunek przepływów 
pieniężnych

7

8



29.04.2023

5

Zysk netto, zapasy i gotówka

• Zysk netto

Rachunek zysków  
i strat

• Spadek 
zapasów

Bilans • Gotówka =       zysk 
netto + spadek 
zapasów

Rachunek przepływów pieniężnych

Zysk netto, zapasy i gotówka

● Przyrost zapasów skutkuje wzrostem 

wydatków pieniężnych w stosunku do 

kosztów działalności operacyjnej,

● Spadek zapasów skutkuje spadkiem 

wydatków pieniężnych w stosunku do 

kosztów działalności operacyjnej.
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Zysk netto, zobowiązania krótkoterminowe i 
gotówka

• Zysk netto

Rachunek zysków   
i strat

• Przyrost zobowiązań 
krótkoterminowych

Bilans • Gotówka =       zysk 
netto + przyrost 
zobowiązań 
krótkoterminowych

Rachunek przepływów 
pieniężnych

Zysk netto, zobowiązania krótkoterminowe i 
gotówka

• Zysk netto

Rachunek zysków i 
strat

• Spadek zobowiązań 
krótkoterminowych

Bilans
• Gotówka =  zysk 

netto – spadek 
zobowiązań 
krótkoterminowych

Rachunek przepływów 
pieniężnych
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Zysk netto, zobowiązania krótkoterminowe i 
gotówka

● Przyrost zobowiązani skutkuje spadkiem 

wydatków pieniężnych w stosunku do 

kosztów działalności operacyjnej

● Spadek zobowiązań skutkuje wzrostem 

wydatków pieniężnych w stosunku do 

kosztów działalności operacyjnej.

Zysk netto, amortyzacja i gotówka

● Uwaga: Amortyzacja jest kosztem, ale nie jest wydatkiem

• Zysk netto

Rachunek zysków  i 
strat

• Gotówka =    zysk 
netto + amortyzacja

Rachunek przepływów 
pieniężnych
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Zmiana wpływów gotówkowych

+ Zmiana wydatków gotówkowych

=Zmiana stanu środków pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych

Podstawowa zależność

• Gotówka na początek roku 
(t)

• Zmiana stanu gotówki w 
roku (t)

Gotówka na koniec roku 
(t)

• Zmiana stanu gotówki 
w roku (t+1)

Gotówka na początek roku 
(t+1)
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działalności operacyjnej

działalności inwestycyjnej

działalności finansowej

Wpływy i  wydatki z:

Saldo wpływów i wydatków 
informuje:

● o środkach netto pochodzących z

danej działalności lub w niej

wykorzystanych;

● jak dany rodzaj działalności wpłynął

na ogólny poziom środków

pieniężnych w przedsiębiorstwie.

17

18



29.04.2023

10

Rachunek przepływów pieniężnych 
umożliwia ocenę:

● · zdolności firmy do regulowania zobowiązań;

● · możliwości kreowania gotówki;

● · zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne;

● · źródeł różnic pomiędzy zyskiem a stanem 

gotówki;

● · efektów działalności finansowej i inwestycyjnej;

● · przyczyn osiągnięcia przez firmę zysków przy 

minimalnym wzroście środków pieniężnych.

Metody prezentowania przepływów 
pieniężnych

● metoda bezpośrednia
● metoda pośrednia
● ( są to metody zgodna z ustawą o 

rachunkowości z 2004 r)

Niezależnie od zastosowanej metody, saldo stanu gotówki netto będzie takie samo i
zgodne ze stanem środków pieniężnych w bilansie.
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Przepływy środków pieniężnych -
Metoda pośrednia

● prezentuje przepływ środków pieniężnych

korygując zysk (brutto lub netto) o składniki nie

związane z ruchem środków pieniężnych oraz

transakcje, które odnoszą się do działalności

inwestycyjnej i finansowej, a które nie znajdują

odbicia w rachunku wyników;

● oparta jest na bilansie i rachunku wyników.

Rachunek przepływów pieniężnych –
Metoda pośrednia – działalność operacyjna

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 

krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów

     9. Zmiana stanu rozliczeń 

międzyokresowych

    10. Inne korekty

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+/-II)
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Rachunek przepływów pieniężnych -
Metoda pośrednia – działalność inwestycyjna  

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

   I. Wpływy

     1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trw.

     2. Zbycie inwestycji  w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

     3. Z aktywów finansowych, w tym:

         a) w jednostkach powiązanych

         b) w pozostałych jednostkach

          - zbycie aktywów finansowych,

          - dywidendy i udziały w zyskach

          - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

          - odsetki

          - inne wpływy z aktywów finansowych

     4. Inne wpływy inwestycyjne

   II. Wydatki

     1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trw. 

     2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

     3. Na aktywa finansowe, w tym:

         a) w jednostkach powiązanych

         b) w pozostałych jednostkach

              - nabycie aktywów finansowych

              - udzielone pożyczki długoterminowe

     4. Inne wydatki inwestycyjne

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

Rachunek przepływów pieniężnych –
Metoda pośrednia – działalność finansowa

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

       kapitałowych oraz dopłat do kapitału

     2. Kredyty i pożyczki

     3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

     4. Inne wpływy finansowe

   II. Wydatki

     1.  Nabycie udziałów (akcji) własnych

     2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

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

     4. Spłaty kredytów i pożyczek

     5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

     6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

     7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

     8. Odsetki

     9. Inne wydatki finansowe

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

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

CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Koniec prezentacji

https://jerzyskrzypek.pl
admin@jerzyskrzypek.pl
skrzypej@gmail.com
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