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OBOWIĄZKI | Metoda pośrednia wybrana w jednostce do przygotowywania cash flow daje możliwość  przygotowania tej części 
sprawozdania finansowego bez większej rozbudowy ewidencji księgowej.

Kto sporządza rachunek przepływów pieniężnych
Beata Dzierżanowska

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) sprawozdanie fi-
nansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1 uor podlegające corocznemu 
badaniu, poza takimi elementami jak: 
∑  bilans, 
∑  rachunek zysków i strat, 
∑  informacja dodatkowa, 
– obejmuje również zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek 
przepływów pieniężnych.

Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup 
kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:
∑  banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji; spółdzielczych 

kas oszczędnościowo-kredytowych,
∑  jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami warto-

ściowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
∑  jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowa-

niu funduszy emerytalnych,
∑  spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w orga-

nizacji,
∑  pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który 

sporządzono  sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następu-
jących warunków:
–  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co naj-

mniej 50 osób,
–  suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość 

w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
–  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finanso-

wych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co naj-
mniej 5 000 000 euro.

Ponadto:
∑  Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek 

nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połą-
czenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone 
zgodnie z MSR.

∑  Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe 
funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne spra-
wozdania jednostkowe subfunduszy
Rachunek przepływów pieniężnych to element sprawozdania finansowego 

podmiotów podlegających obowiązkowi badania, zatem głównie większych 
jednostek. Na pewno do sporządzenia tego elementu sprawozdania finansowe-
go trzeba dobrze się przygotować, a przede wszystkim dobrze przygotować 
dane. Prawidłowe będzie sporządzenie w pierwszej kolejności bilansu i rachun-
ku zysków i strat, a dopiero później rachunku przepływów pieniężnych.

Ramy prawne i techniki 

Na gruncie polskich przepisów, zakres informacji, jakie mają zostać ujęte  
w rachunku przepływów pieniężnych są określone w ustawie o rachunkowości w:
∑  załączniku nr 1 do tej ustawy– dla jednostek innych niż banki, zakłady ubez-

pieczeń, zakłady reasekuracji,
∑  załączniku nr 2 – dla banków,
∑  załączniku nr 3 – dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Ponadto należy kierować się zaleceniami Krajowego Standardu Rachunko-
wości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” (KSR 1). Celem KSR 1 jest 
określenie szczegółowych zasad sporządzania rachunku przepływów pienięż-
nych. Zalecenia KSR 1 powinny być również stosowane przez jednostki, które 
dobrowolnie sporządzają rachunek przepływów pieniężnych (nie są do tego 
zobligowane na podstawie przepisów).

Cash flow może być sporządzany metodą bezpośrednią lub pośrednią, za-
leżnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki (art. 48b ust. 1 uor). 
Powinien zawierać dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Uwaga! Określenie „metoda” (bezpośrednia lub pośrednia) dotyczy sposobu 
prezentacji informacji finansowej o przepływach z działalności operacyjnej. 
Przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej zawsze prezentuje się 
metodą bezpośrednią. 

Metoda bezpośrednia polega na wykazywaniu podstawowych tytułów wpływów 
i wydatków działalności operacyjnej jako odrębnych pozycji rachunku prze-
pływów pieniężnych, a następnie ich zsumowaniu w celu uzyskania przepływów 
pieniężnych netto z działalności operacyjnej.

WYŁĄCZENIA
zrealizowane różnice kursowe, które nie dotyczą działalności 
operacyjnej, należy przesunąć do tego segmentu, z którym są 
związane. trzeba je wykazać w działalności inwestycyjnej lub 
finansowej.

W przypadku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 
metodą pośrednią, jedną z korekt doprowadzających wynik finan-
sowy netto do wyniku „kasowego” jest wyeliminowanie różnic 
kursowych. Korekty z tytułu różnic kursowych powinny zostać 
uwzględnione w pozycji A.II.2 rachunku przepływów pieniężnych. 
Wyłączeniu będą podlegały:
1.  Zrealizowane różnice kursowe niedotyczące działalności ope-

racyjnej. Należy przesunąć je do tej działalności, której dotyczą, 
czyli do działalności inwestycyjnej lub działalności finansowej 
(eliminacja różnic dodatnich ze znakiem „–”, różnic ujemnych 
ze znakiem „+” i odpowiednio wykazanie przepływów z tytułu 
tych różnic w działalności inwestycyjnej lub finansowej – do-
datnie ze znakiem „+” i ujemne ze znakiem „–”). Różnice te są 
oczywiście wykazywane łącznie z kwotą operacji, której dotyczą, 
czyli np. spłata pożyczki, kredytu itp.

Przykład
SpŁAtA KREdYtU

Zrealizowane różnice kursowe dotyczące spłaty kredytu spółka 
wyeliminuje z działalności operacyjnej, a następnie uwzględni  
w przepływach z działalności finansowej (pieniężny charakter).

2.  Niezrealizowane różnice kursowe (naliczone memoriałowo/z 
wyceny bilansowej), ponieważ nie są one przepływem pie-
niężnym (eliminacja różnic dodatnich ze znakiem „–” różnic 
ujemnych ze znakiem „+”).

Przykład 
KREdYtY W WALUtACH OBCYCH

Różnice kursowe z wyceny bilansowej kredytów zaciągniętych  
w walutach obcych jednostka wyeliminuje z działalności operacyjnej, 
jednak ze względu na ich niepieniężny charakter nie uwzględni ich już  
w przepływach z działalności finansowej.

3.  Różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych zgro-
madzonych na rachunkach bankowych i ujętych w kasie (eli-
minacja różnic dodatnich ze znakiem „–”, różnic ujemnych ze 
znakiem „+”).
Nie wymagają korygowania zrealizowane i niezrealizowane 

różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej:
∑  Różnice kursowe zrealizowane wpływają na zmianę stanu 

środków pieniężnych.
∑  Różnice kursowe niezrealizowane powodują zmianę stanu należ-

ności i zobowiązań, a tym samym podlegają eliminacji w korekcie 
dotyczącej zmiany stanu należności i zmiany stanu zobowiązań.

Przykład
KOREKtA RÓŻNIC KURSOWYCH

Założenia:
Saldo początkowe środków pieniężnych na rachunku walutowym wyno- 
siło 22 000 zł, w tym różnice kursowe z wyceny bilansowej 3000 zł.  
Na pierwszy dzień następnego roku obrotowego różnice te zostały 
wystornowane.
Wpływy w roku bieżącym wynosiły 230 000 zł, a wypływy 235 000 zł.
Różnice kursowe z wyceny bilansowej (dodatnie) na koniec roku 
obrotowego wyniosły 5000 zł.
dla celów przykładu zakładamy, że nie było innych transakcji  
w jednostce, a wynik finansowy wynika tylko z różnic kursowych  
i jest to zysk netto w wysokości 2 000 zł.
Obliczenia:
Ustalenie salda konta na dzień bilansowy:
22 000 zł – 3000 zł+ 230 000 zł – 235 000 zł + 5000 zł = 19 000 zł
Ustalenie zmiany stanu środków pieniężnych (BZ – BO):
19 000 zł – 22 000 zł = -3 000 zł (zmniejszenie)
Ustalenie zmiany stanu środków pieniężnych „realnie”, bez brania 
pod uwagę różnic kursowych z wyceny bilansowej:
230 000 zł – 235 000 zł = -5000 zł (zmniejszenie stanu środków 
pieniężnych).
Fragment rachunku przepływów pieniężnych:

pozycja prezentacja pozycji w zł

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0

I. Zysk (strata) netto 2 000

II. Korekty razem -2 000

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -2 000

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 000

I. Wpływy 230 000

II. Wydatki 235 000

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5 000

D. Przepływy pieniężne netto razem -5 000

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -3 000

  –  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

2 000

Kolejna korekta mająca na celu doprowadzenie wyniku finansowego 
netto do wartości przepływów pieniężnych netto z działalności 
operacyjnej polega na wyeliminowaniu odsetek i udziałów w zyskach 
(dywidend). Korekta ta jest ujmowana w pozycji A.II.3 rachunku 
przepływów pieniężnych. dotyczy następujących sytuacji:
1.  odsetki i dywidendy otrzymane należy wyłączyć z wyniku 

finansowego ze znakiem „–” i jednocześnie włączyć do przepływów 
pieniężnych z działalności inwestycyjnej;

2.  odsetki zapłacone należy wyłączyć z wyniku finansowego ze 
znakiem „+” i wykazać w działalności finansowej;

3.  odsetki i dywidendy naliczone, a niewypłacone również korygują 
wynik finansowy, natomiast ze względu na ich niepieniężny 
charakter nie są uwzględniane w przepływach z działalności 
finansowej i inwestycyjnej.

Przykład
OdSEtKI Od KREdYtU

Założenia:
Jednostka dokonała spłaty odsetek od kredytu w wysokości  
25 000 zł.
Jednocześnie w ciągu roku otrzymała odsetki od udzielonej pożyczki 
utrzymywanej jako inwestycja w wysokości 13 500 zł. 
Na dzień bilansowy spółka dokonała kalkulacji odsetek i wyniosły 
one:
– odsetki od kredytu 12 000 zł (koszty),
– odsetki od pożyczki udzielonej 6000 zł (przychody).
dla celów przykładu zakładamy, że nie było innych transakcji  
w jednostce a wynik finansowy wynika tylko z odsetek i jest to  
strata netto w wysokości 17500 zł).
Obliczenia:
Korekta z tytułu odsetek w przepływach z działalności operacyjnej:
25 000 zł – 13 500 zł + 12 000 zł – 6000 zł = 17 500 zł
Fragment rachunku przepływów pieniężnych:

pozycja prezentacja pozycji w zł

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności  
operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto -17 500

II. Korekty razem 17 500

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 17 500

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  
(I–II)

0

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

I. Wpływy 13 500

II. Wydatki 0

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

13 500

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności  
finansowej 

I. Wpływy 0

II. Wydatki 25 000

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -25 000

D. Przepływy pieniężne netto razem -11 500

 —Beata Dzierżanowska

Różnice kursowe i odsetki w cash flow
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Kto sporządza rachunek przepływów pieniężnych

zalety

metoda bezpośrednia metoda pośrednia

∑  prezentacja wpływów i wydatków  
z działalności operacyjnej

∑  możliwe jest na podstawie rachunku 
przepływów określenie przyszłych wpływów  
i wydatków działalności operacyjnej

∑  powiązanie rachunku przepływów 
pieniężnych z pozycjami bilansu i rachunku 
zysków i strat (dostępność informacji)

∑  możliwość sporządzenia rachunku 
przepływów pieniężnych bez większej 
rozbudowy ewidencji księgowej

>korzyści są różne

Metoda pośrednia polega na tym, że za punkt wyjścia przyjmuje się wynik 
netto roku obrotowego (ustalony memoriałowo), a następnie doprowadza się 
go do wyniku „kasowego”, korygując go o pozycje, które nie powodowały zmian 
stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, jak też o wyniki innych 
działalności niż operacyjna, a następnie o elementy pieniężne, które zalicza się 
do innych rodzajów działalności (inwestycyjna, finansowa).

W rachunku przepływów pieniężnych należy uwzględnić wszystkie wpływy 
i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki,  
z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży 
środków pieniężnych.

Bez znajomości specyfiki firmy będzie trudno

Czy można sporządzić rachunek przepływów pieniężnych nie znając spół-
ki, biorąc pod uwagę bilans i rachunek zysków i strat? Na pewno nie będzie 
to prawidłowy rachunek przepływów pieniężnych. Byłby on wtedy bardzo 
uproszczony. Przede wszystkim sporządzenie prawidłowego – to znaczy 
zgodnego ze stanem faktycznym (odzwierciedlającego wszystkie zdarzenia 
gospodarcze skutkujące przepływami) – rachunku przepływów pieniężnych 
wymaga dobrego przygotowania danych i zidentyfikowania transakcji zwią-
zanych z przepływem środków pieniężnych. Są to między innymi:
1.  dokładne informacje na temat ruchów środków trwałych w ciągu roku – za-

kupy, sprzedaż, likwidacja (dobrze jest przygotować wcześniej notę do 
sprawozdania finansowego na temat środków trwałych),

2.  spłaty i zaciągnięcia kredytów i pożyczek w ciągu roku razem ze zrealizowa-
nymi różnicami kursowymi – dodatnimi i ujemnymi,

3.  inne operacje finansowe – np. wypłaty dywidend, emisja instrumentów fi-
nansowych,

4.  inne wpływy inwestycyjne np. wpływy z najmu inwestycji w nieruchomości, 
ze sprzedaży innych niż aktywa finansowe inwestycji krótkoterminowych.
Trudności mogą sprawić takie pozycje jak kredyty i pożyczki oraz środki 

trwałe. W przypadku kredytów i pożyczek szczególnie istotne są różnice kur-
sowe i odsetki. Trzeba tu znać szczegóły zdarzeń – wiedzieć co i w jakich war-
tościach wystąpiło. Podobnie jeśli chodzi o środki trwałe: sprzedaż, zakup, li-
kwidacja (koniecznie z uwzględnieniem wartości brutto, netto, umorzenia). 
Trzeba też wiedzieć gdzie szukać informacji. Niektóre można zebrać na podsta-
wie zapisów na kontach, inne z już wcześniej przygotowanych not np. z noty 
dotyczącej środków trwałych. ∑

Przez działalność operacyjną rozumie się podstawowy rodzaj działalności jednostki  
oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej)  
lub finansowej. Działalność operacyjna obejmuje: 
∑  przepływy ze sprzedaży dóbr i usług, 
∑  wpływy z tytułu zapłaty dostawcom za dostawy towarów i materiałów, 
∑  wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, 
∑  wypływy z tytułu podatków i opłat.
Działalność inwestycyjna (lokacyjna) to nabywanie lub zbywanie składników aktywów 
trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane 
pieniężne koszty i korzyści. Będzie tu zatem ujęte: 
∑  udzielanie pożyczek oraz ich otrzymywanie, 
∑  zakup i sprzedaż udziałów i akcji innych podmiotów.
Z kolei działalność finansowa polega na pozyskiwaniu lub utracie źródeł finansowania 
(zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału (funduszu) własnego i obcego w jednostce) 
oraz wszystkich z nimi związanych pieniężnych kosztach i korzyściach. Działalność 
finansowa zawiera: 
∑  przychody z emisji udziałów i akcji, 
∑  przychody z emisji papierów dłużnych, 
∑  wpływy i spłaty kredytów. 
Wystąpienie przepływów pieniężnych w działalności finansowej powoduje zmiany 
rozmiarów i relacji kapitału własnego i zadłużenia jednostki w przypadku korzystania  
z obcych źródeł finansowania. ∑

>Trzy seGMenTy

ZASAdY
Prawidłowe ustalenie korekty wymaga, aby zmianę stanu 
rezerw ustaloną na podstawie bilansu skorygować o wartość 
rezerw utworzonych czy też rozwiązanych w korespondencji  
z kapitałem własnym. 

Zgodnie z zaleceniami KSR nr 1, w pozycji A.II.5 „Zmiana stanu 
rezerw” ujmuje się zmianę stanu rezerw na zobowiązania wyka-
zanych w pozycji B.I pasywów bilansu. Zwiększenie stanu rezerw 
wykazuje się ze znakiem „+”, natomiast zmniejszenie stanu rezerw 
ze znakiem „–”. Korekta ta jest wymagana, gdyż generalnie  
w przypadku tworzenia rezerw dochodzi do zmiany wyniku fi-
nansowego, jednakże bez przepływu pieniężnego. Zatem aby 
doprowadzić wynik do „poziomu” kasowego niezbędne jest co do 
zasady skorygowanie go o zmianę stanu rezerw.

Inaczej jednak dzieje się w przypadku rezerw, które zostały 
utworzone nie w ciężar kosztów, a w korespondencji z kapitałem 
własnym. Są to rezerwy, które nie miały wpływu na wysokość 
wyniku finansowego. Przykładem takich rezerw będzie rezerwa 
na odroczony podatek dochodowy dotycząca operacji rozlicza-
nych z kapitałem własnym oraz rezerwy na świadczenia pracow-
nicze dotyczące lat ubiegłych. W przypadku takich rezerw, w sy-
tuacji sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą 
pośrednią, zmiana stanu rezerw ustalona na podstawie bilansu 
obejmowałaby również tego typu rezerwy.

Prawidłowe ustalenie korekty, która zostanie zawarta w ra-
chunku przepływów w pozycji A.II.5 wymaga, aby zmianę stanu 
rezerw ustaloną na podstawie bilansu skorygować o wartość 
rezerw utworzonych czy też rozwiązanych w korespondencji  
z kapitałem własnym. Niezgodność pomiędzy zmianą stanu 
rezerw a korektą w rachunku przepływów należy wyjaśnić  
w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Przykład
ŚWIAdCZENIA pRACOWNICZE
Założenia:
Spółka utworzyła rezerwy na świadczenia pracownicze na dzień  
31 grudnia 2012 r. w wysokości 35 500 zł (w tym kwota 30 000 zł 
dotyczy lat ubiegłych). Rezerwę dotyczącą lat ubiegłych zaksięgowa-
no na koncie „Rozliczenie wyniku finansowego” w analityce „Zysk/
strata z lat ubiegłych”.
Stan rezerw na zobowiązania na początek okresu wynosił 0 zł. dla 
potrzeb przykładu przyjmuje się założenie, że w jednostce nie zostały 
utworzone inne rezerwy.
Stan środków pieniężnych na początek i na koniec roku obrotowego 
wynosił 20 000 zł.
Na potrzeby przykładu zakłada się, że w jednostce nie wystąpiły inne zda- 
rzenia gospodarcze, a wynik finansowy netto wyniósł -5500 zł (strata).
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
Obliczenia:
Ustalenie bilansowej zmiany stanu rezerw: 35 500 zł – 0 zł = 35 500 zł.
Ustalenie zmiany stanu rezerw do ujęcia w rachunku przepływów 
pieniężnych: 35 500 zł – 30 000 zł = 5500 zł.

Fragment rachunku przepływów pieniężnych:

pozycja prezentacja pozycji w zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0
I. Zysk (strata) netto - 5500
II. Korekty razem 5500
5. Zmiana stanu rezerw 5500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem 0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 0
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 
F. Środki pieniężne na początek okresu 20 000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym 20 000
  – o ograniczonej możliwości dysponowania 

Odpisy aktualizujące...

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych wpływają na 
wysokość wyniku finansowego i jednocześnie nie są przepływem 
pieniężnym, zatem sporządzając rachunek przepływów pieniężnych 
metodą pośrednią należałoby wyeliminować tę operację z wyniku 
finansowego netto. Wartość utworzonego odpisu należy wykazać  
w pozycji A.II.4 „Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej” ze znakiem 
„–”. Pozycja ta dotyczy zysków i strat powstałych na skutek:
∑  zbycia niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji,
∑  likwidacji tych składników,
∑  przekazania darowizn niepieniężnych,
∑  nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych,
∑  niepieniężnych strat i zysków nadzwyczajnych,
∑  aktualizacji wartości.

Przykład
dOtYCZY ŚROdKÓW tRWAŁYCH
Założenia:
Spółka utworzyła odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości 
środka trwałego w wysokości 40 000 zł. Wartość początkowa tego 
środka trwałego to 250 000 zł.
W roku bieżącym dokonano odpisów umorzeniowych w wysokości  
25 000 zł.
Na potrzeby przykładu zakłada się, że w jednostce nie wystąpiły inne 
zdarzenia gospodarcze, a wynik finansowy netto wyniósł – 65 500 zł 
(strata).
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
Fragment rachunku przepływów pieniężnych:

pozycja prezentacja pozycji w zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0
I. Zysk (strata) netto - 65 000
II. Korekty razem 65 000
1. Amortyzacja 25 000

pozycja prezentacja pozycji w zł
4 Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej 40 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem 0

...należności... 

Odpisy aktualizujące wartość należności wpływają na wyso-
kość wyniku finansowego i jednocześnie nie są przepływem 
pieniężnym. Dotyczą one jednak działalności operacyjnej. Po-
nadto dokonanie odpisu aktualizującego wpływa na zmianę 
stanu należności. Zmiana stanu należności jest ujęta w korekcie 
A.II.7 rachunku przepływów pieniężnych. Tym samym nastę-
puje eliminacja aktualizacji należności z wyniku finansowego.

Przykład
AKtUALIZACJA NALEŻNOSCI A CASH FLOW
Założenia:
Spółka utworzyła odpis aktualizujący należności w wysokości 10 000 
zł. Saldo należności na początku roku wynosiło: 120 000 zł, a na 
koniec roku 110 000 zł.
Na potrzeby przykładu zakłada się, że w jednostce nie wystąpiły inne 
zdarzenia gospodarcze, a wynik finansowy wynosi -10 000 (strata).
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą 
pośrednią.
Fragment rachunku przepływów pieniężnych:

pozycja prezentacja pozycji w zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0
I. Zysk (strata) netto - 10 000
II. Korekty razem 10 000
7. Zmiana stanu należności 10 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem 0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 0
  –zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

... i zapasy

Odpisy aktualizujące wartość zapasów, analogicznie jak od-
pisy aktualizujące wartość należności, wpływają na wysokość 
wyniku finansowego i jednocześnie nie są przepływem pienięż-
nym. Dotyczą one jednak działalności operacyjnej. Ponadto 
dokonanie odpisu aktualizującego wartość zapasów wpływa na 
zmianę stanu zapasów. Zmiana stanu należności jest ujęta  
w korekcie A.II.6 rachunku przepływów pieniężnych. Tym sa-
mym następuje eliminacja aktualizacji zapasów z wyniku finan-
sowego.

—Beata Dzierżanowska

Rezerwy też wymagają szczególnej prezentacji


