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WARIANTY | Jednym z nich jest sumowanie odpowiednich pozycji rachunków przepływów pieniężnych jednostki nadrzędnej 
oraz jednostek objętych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalną oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych tych sum.

Są dwa sposoby sporządzania 
skonsolidowanego cash flow

Beata Dzierżanowska

Minimalny zakres informacji, jakie powinien zawierać skonsolidowany rachunek 
przepływów pieniężnych zawarty jest w załączniku nr 4 do rozporządzenia 
ministra finansów z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporzą-
dzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reaseku-
racji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU  
nr 169, poz. 1327, dalej: rozporządzenie o konsolidacji).

Zgodnie z rozporządzeniem o konsolidacji oraz zapisami KSR 1, są dwa 
sposoby sporządzenia skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych:
1.  na podstawie skonsolidowanego bilansu i skonsolidowanego rachunku zy-

sków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień,
2.  poprzez sumowanie odpowiednich pozycji rachunków przepływów pienięż-

nych jednostki nadrzędnej i jednostek objętych metodą konsolidacji pełnej 
lub metodą proporcjonalną oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych tych 
sum.
Korekty będą polegały na wyłączeniu wszelkich przepływów pieniężnych 

między objętymi skonsolidowanym rachunkiem przepływów pieniężnych: 
jednostką dominującą, jednostkami od niej zależnymi oraz między poszczegól-
nymi jednostkami zależnymi w szczególności z tytułu:

∑  wypłaty dywidend,
∑  objęcia udziałów (akcji) w jednostce grupy kapitałowej,
∑  wykorzystania i spłaty pożyczek.

Praktyczne aspekty

Obie metody umożliwiają sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych 
zarówno metodą bezpośrednią, jak i pośrednią. Jednakże ze względów prak-
tycznych nie stosuje się metody bezpośredniej dla sporządzenia go na podsta-
wie skonsolidowanego bilansu i skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

W przypadku sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pie-
niężnych na podstawie sumowania poszczególnych jednostkowych rachunków 
przepływów, pierwszym etapem będzie doprowadzenie do zgodności sumy 
wyników finansowych jednostki dominującej, jednostek od niej zależnych 
konsolidowanych metodą pełną i proporcjonalnego wyniku finansowego (jed-
nostek konsolidowanych metodą proporcjonalną) z wynikiem finansowym 
(zyskiem lub stratą netto) wykazywanym w skonsolidowanym bilansie. W tym 
celu niezbędne jest dokonanie stosownych korekt >patrz tabela.

>zdaniem autorki

Komu służy cash flow? Czy poza tym, że 
jest świetnym ćwiczeniem rachunkowym 
– zabawą z danymi i sprawdzeniem 
znajomości spółki oraz tego, czy 
sporządzający pamięta o wszystkich 
zdarzeniach związanych z przepływami 
pieniężnymi, które miały miejsce w ciągu 
roku i poza tym, że jego prawidłowe 
sporządzenie przynosi niemałą satysfak-
cję księgowym – czy ma walory przydat-
ności? Czy inwestorzy czytają cash flow? 
Czy jest to tylko kolejna strona sprawozda-
nia finansowego przygotowana przez 
księgowych, a potem tylko sprawdzana 
przez audytorów? 
Rachunek przepływów pieniężnych, obok 
bilansu i rachunku wyników, jest źródłem 
informacji o kondycji finansowej 
przedsiębiorstwa. Dostarcza informacji na 

temat płynności i wypłacalności przedsię-
biorstwa, jego możliwości regulowania 
bieżących zobowiązań. Jest podstawą  
do projekcji przyszłych przepływów 
pieniężnych. Poza inwestorami czytają go 
kredytodawcy i potencjalni kontrahenci,  
w celu uzyskania czytelniejszego obrazu  
i oceny kondycji finansowej podmiotu.
Dostarcza informacji na temat wpływów  
i wydatków środków pieniężnych. Na jego 
podstawie dokonuje się oceny zdolności 
jednostki do generowania środków 
pieniężnych z działalności operacyjnej, 
pozyskiwania innych źródeł finansowania  
i sposobów wykorzystania środków 
pieniężnych (wskazuje źródła pochodze-
nia środków pieniężnych i kierunki 
wykorzystania środków pieniężnych).
Cash flow ma służyć pokazaniu informacji, 
która z działalności spółki: operacyjna, 
inwestycyjna, finansowa generuje 
dodatnie, a która ujemne przepływy 
pieniężne. Na jego podstawie można też 
prognozować - poza wystąpieniem 
przepływów pieniężnych w przyszłości 
– zdolność jednostki do oddziaływania na 
okres i możliwości wystąpienie przepły-
wów pieniężnych. ∑
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Szerszy katalog korekt zawiera KSR1 punkt 8.14.

Niełatwy, ale przydatny

korekta charakterystyka

z tytułu prawa udziałowców mniejszościowych 
do części wyników finansowych netto 
jednostek zależnych, obejmowanych metodą 
konsolidacji pełnej

W takim przypadku suma udziałów mniejszości 
w wynikach finansowych jednostek zależnych 
koryguje odpowiednio skonsolidowany wynik 
finansowy. Jest to korekta o charakterze 
memoriałowym, zatem jednocześnie następuje 
równoległy zapis kwoty korekty we właściwej 
dla wykazywanej w przepływach pieniężnych  
z działalności operacyjnej pozycji (zyski  
i straty mniejszości).

obciążenie skonsolidowanego rachunku 
przepływów pieniężnych odpisem raty  
lub całości nabytej wartości firmy  
(lub przejętej ujemnej wartości firmy) 
jednostek podporządkowanych

Łączny odpis wartości firmy koryguje 
odpowiednio skonsolidowany wynik 
finansowy. Również ta korekta ma charakter 
memoriałowy, dlatego równocześnie następuje 
zapis kwoty korekty we właściwej dla 
wykazywanych w przepływach pieniężnych  
z działalności operacyjnej pozycji odpisów 
amortyzacyjnych, które wykazuje się  
w odrębnych pozycjach „odpis wartości firmy” 
lub „odpis ujemnej wartości firmy”.

eliminacja aktywowanych zysków i strat na 
transakcjach dokonanych między jednostkami 
objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym

W przypadku jednostek, których dane 
konsolidowane są metodą pełną lub 
proporcjonalną, korekcie – prócz właściwej 
korekty skonsolidowanego wyniku 
finansowego – podlega zmiana stanu zapasów, 
jeśli zyski bądź straty wpływają na wartość 
tych zapasów. Gdy zyski bądź straty wpływają 
na wartość składników aktywów trwałych, 
wówczas odpowiednio korygowana jest 
pozycja „wynik z działalności inwestycyjnej” 
(w przypadku sprzedaży aktywów trwałych) 
lub „zmiana stanu zapasów” (w przypadku 
sprzedaży aktywów trwałych, będących dla 
sprzedającego produktami lub towarami),  
a w uzasadnionych przypadkach pozycja 
innych korekt z działalności operacyjnej  
z uwzględnieniem odpowiednich korekt 
dotyczących skorygowanej kwoty 
ewentualnych odpisów amortyzacyjnych. 

>PrzYkŁadoWe korektY

Porównanie z MSR

Na gruncie polskich przepisów, sporządzający rachunek przepływów pie-
niężnych powinni posiłkować się Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1 
„Rachunek przepływów pieniężnych” (KSR 1). Z kolei przepisy międzynarodo-
we dotyczące tego zagadnienia zawiera MSR 7. Treść KSR 1 jest co do głównych 
założeń zgodna z MSR7. Jednak można zidentyfikować następujące różnice:
∑  KSR nie zaleca odrębnego ujawniania w rachunku przepływów pieniężnych 

informacji dotyczącej przepływów z tytułu podatku dochodowego; zaleca się 
włączenie ich jako dodatkowych informacji i objaśnień do rachunku przepły-
wów pieniężnych;

∑  w przypadku stosowania metody pośredniej ustalania przepływów działal-
ności operacyjnej KSR zaleca korygowanie wyniku finansowego netto, podczas 
gdy MSR7 pozwala na korygowanie wyniku finansowego brutto;

∑  KSR zaleca, aby kredyt w rachunku bieżącym oraz w linii kredytowej wyka-
zywać w rachunku przepływów pieniężnych „per saldo” w działalności finan-
sowej; według MSR 7 niektóre jednostki mogą wykazać zmiany stanu kredytu 
w rachunku bieżącym jako element działalności operacyjnej lub jako ekwi-
walent środków pieniężnych. 

—Beata Dzierżanowska

O pracowanie to jest obszernym, całościowym  
omówieniem problematyki skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych. Czytelnicy znajdą  

w nim zarówno rozwprzede wszystkim dla środowiska 
akademickiego.

W drugiej części autor szczegółowo analizuje 
polskie przepisy disy, które dopiero zaczną obowiązy-
wać z początkiem 2013 r.
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