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UCHWA¸A Nr 5/03 KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOÂCI
z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie przyj´cia krajowego standardu rachunkowoÊci nr 1 „Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych”.
Na podstawie § 2 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu dzia∏ania i sposobu organizacji Komitetu Standardów RachunkowoÊci (Dz. U. Nr 140, poz. 1580 oraz z 2002 r.
Nr 18, poz. 173) oraz § 2 ust. 3 wewn´trznego regulaminu dzia∏ania Komitetu Standardów RachunkowoÊci
uchwala si´, co nast´puje:

2. Standard, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym Ministra Finansów.
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

§1
1. Komitet przyjmuje krajowy standard rachunkowoÊci
nr 1 „Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych”, stanowiàcy za∏àcznik do niniejszej uchwa∏y.

Przewodniczàcy
Komitetu Standardów RachunkowoÊci
Zbigniew Messner

Za∏àcznik do uchwa∏y nr 5/03 Komitetu Standardów
RachunkowoÊci z dnia 22 lipca 2003 r. (poz. 69)

Krajowy Standard RachunkowoÊci nr 1
„Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych”
Cel standardu
1. Informacja o przep∏ywach pieni´˝nych, to jest o zdarzeniach, które spowodowa∏y w jednostce zmiany stanu Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów, pozwala
u˝ytkownikom sprawozdaƒ finansowych na ocen´:
a) êróde∏ pochodzenia oraz wielkoÊci uzyskanych
przez jednostk´ Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów, oraz
b) kierunków i wielkoÊci ich wykorzystania w toku
dzia∏alnoÊci jednostki.
Podejmowane przez u˝ytkowników sprawozdaƒ finansowych decyzje gospodarcze wymagajà okreÊlenia:
— zdolnoÊci jednostki do uzyskiwania wp∏ywów i racjonalnego ich wydatkowania,

— okresu, w którym wp∏ywy i wydatki nastàpià, oraz
— stopnia pewnoÊci wystàpienia przep∏ywów pieni´˝nych.
Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych, w po∏àczeniu
z innymi elementami sprawozdania finansowego,
dostarcza takich informacji. Umo˝liwiajà one u˝ytkownikom sprawozdania ocen´ zmian w aktywach
netto jednostki, jej struktury finansowej (∏àcznie
z p∏ynnoÊcià i wyp∏acalnoÊcià) oraz zdolnoÊci jednostki do oddzia∏ywania na wysokoÊç i okres wystàpienia przep∏ywów pieni´˝nych, w celu przystosowania si´ do zmieniajàcych si´ warunków rynkowych i mo˝liwoÊci.
Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych u∏atwia zarazem
porównywanie informacji finansowych przedstawianych przez ró˝ne jednostki, poniewa˝ eliminuje
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skutki stosowania ró˝nych rozwiàzaƒ przy uj´ciu
operacji i zdarzeƒ tego samego rodzaju.
Informacje zawarte w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych pozwalajà na prawid∏owe przewidywanie
wystàpienia przep∏ywów pieni´˝nych w przysz∏oÊci,
a zarazem umo˝liwiajà sprawdzenie dok∏adnoÊci
uprzednich przewidywaƒ. Sà równie˝ przydatne do
analizy relacji mi´dzy zyskownoÊcià i przep∏ywami
pieni´˝nymi netto jednostki.
2. Celem niniejszego Krajowego Standardu RachunkowoÊci, zwanego dalej Standardem, jest okreÊlenie
zasad wykazywania w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych informacji o zmianach stanu Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów, jakie nastàpi∏y w jednostce, a tym samym u∏atwienie jego sporzàdzania
oraz zapewnienie porównywalnoÊci danych.
Przy stosowaniu wyjaÊnieƒ zawartych w Standardzie pod uwag´ nale˝y wziàç postanowienia ustawy
z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694 ze zm.), zwanej dalej ustawà, nak∏adajàce obowiàzek wykazania w sprawozdaniu finansowym, a wi´c i w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych, obrazu:
— sytuacji gospodarczej jednostki w sposób rzetelny, jasny i prawid∏owy,
— zdarzeƒ zgodnie z ich treÊcià ekonomicznà,
— przy dopuszczeniu uproszczeƒ, je˝eli nie powodujà one istotnego zniekszta∏cenia prezentowanej
sytuacji jednostki.
Zakres standardu
3. Zgodnie z ustawà, do sporzàdzania rachunku przep∏ywów pieni´˝nych sà zobowiàzane jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu i og∏aszaniu.
Je˝eli rachunek przep∏ywów pieni´˝nych sporzàdza
jednostka nie zobligowana do tego ustawà o rachunkowoÊci, powinna ona równie˝ kierowaç si´ zasadami zawartymi w niniejszym Standardzie.
4. Standard okreÊla szczegó∏owe zasady sporzàdzania
rachunku przep∏ywów pieni´˝nych, zapewniajàcego
minimalny zakres informacji zawarty w za∏àczniku
nr 1 do ustawy.
Postanowienia Standardu stosuje si´ odpowiednio
do sporzàdzenia rachunku przep∏ywów pieni´˝nych
przez banki, zak∏ady ubezpieczeƒ i inne instytucje finansowe, a tak˝e skonsolidowanego rachunku przep∏ywów pieni´˝nych. Szczególne zasady sporzàdzania skonsolidowanego rachunku przep∏ywów pieni´˝nych ilustruje aneks do Standardu.
TreÊç niniejszego Standardu jest zgodna z Mi´dzynarodowym Standardem RachunkowoÊci nr 7 z wyjàtkiem nast´pujàcych elementów:
a) W Standardzie nie uj´to szczegó∏owych zasad
oraz specyfiki tego rachunku w bankach, zak∏adach ubezpieczeƒ oraz innych instytucjach finansowych (nie podano równie˝ przyk∏adów ilustracyjnych takich rachunków).
b) Standard nie zaleca odr´bnego ujawniania w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych informacji doty-
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czàcej przep∏ywów z tytu∏u podatku dochodowego — minimalny zakres informacji wykazywanych
w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych okreÊlony
w za∏àcznikach do ustawy o rachunkowoÊci nie
obejmuje takich informacji — w projekcie Standardu zaleca si´ w∏àczenie ich jako dodatkowych
informacji i objaÊnieƒ do rachunku przep∏ywów.
c) W Standardzie bardziej szczegó∏owo ni˝ w MSR
7 okreÊlono zasady ujmowania poszczególnych
pozycji rachunku przep∏ywów pieni´˝nych jednostek innych ni˝ banki i zak∏ady ubezpieczeƒ, co
wynika ze szczegó∏owoÊci rozwiàzaƒ polskiego
prawa bilansowego.
5. Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych sporzàdza si´:
a) na podstawie danych ksiàg rachunkowych oraz
innych elementów sprawozdania finansowego,
w sk∏ad którego rachunek ten wchodzi;
b) w uk∏adzie i ze szczegó∏owoÊcià przewidzianà
w za∏àczniku nr 1 do ustawy, przy czym:
— jednostka mo˝e stosownie do swoich potrzeb
i specyfiki wykazywaç informacje zawarte
w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych z wi´kszà szczegó∏owoÊcià ni˝ przewidziana w za∏àczniku nr 1 do ustawy,
— je˝eli w jednostce nie wystàpi∏y zdarzenia dotyczàce poszczególnych pozycji rachunku
przep∏ywów pieni´˝nych, zarówno w roku obrotowym jak i poprzedzajàcym, to pozycje im
odpowiadajàce pomija si´;
c) wykazujàc dane za bie˝àcy i poprzedni rok obrotowy, z wy∏àczeniem przypadku gdy jednostka
powsta∏a dopiero w bie˝àcym roku obrotowym;
wtedy nie podaje si´ danych porównawczych,
d) w razie sporzàdzania rachunku przep∏ywów pieni´˝nych za inny okres sprawozdawczy ni˝ rok
obrotowy jako dane porównawcze podaje si´ dane za analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego;
e) w z∏otych i groszach lub w zaokràgleniu do tysi´cy
z∏otych; wskazane jest, aby rachunek by∏ sporzàdzany z takà samà dok∏adnoÊcià co pozosta∏e elementy sprawozdania finansowego, gdy˝ u∏atwia
to porównywanie i analiz´ danych liczbowych.
Przyj´te do sporzàdzenia rachunku przep∏ywów pieni´˝nych zasady stanowià cz´Êç przyj´tych przez jednostk´ zasad (polityki) rachunkowoÊci i wymagajà,
zgodnie z ustawà, uj´cia w dokumentacji oraz omówienia we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.
WyjaÊnienia do rachunku przep∏ywów pieni´˝nych
zamieszcza si´ w dziale 3 dodatkowych informacji
i objaÊnieƒ.
Definicje
6. U˝yte w Standardzie okreÊlenia oznaczajà:
Ârodki pieni´˝ne — sà to okreÊlone w ustawie aktywa pieni´˝ne, znajdujàce si´ w obrocie gotówkowym lub w obrocie nast´pujàcym za poÊrednictwem
bie˝àcych rachunków bankowych. Zalicza si´ do nich
gotówk´ w kasie oraz depozyty p∏atne na ˝àdanie;
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Ekwiwalenty Êrodków pieni´˝nych — sà to te aktywa pieni´˝ne, nie zaliczane do Êrodków pieni´˝nych
oraz inne aktywa finansowe, które charakteryzujà
si´ jednoczeÊnie ni˝ej wymienionymi cechami:
1) wysokim stopniem p∏ynnoÊci, to jest ∏atwoÊcià wymiany na okreÊlonà kwot´ Êrodków pieni´˝nych,
2) nieznacznym ryzykiem utraty wartoÊci oraz
3) krótkim terminem p∏atnoÊci lub wymagalnoÊci.
W szczególnoÊci sà to aktywa pieni´˝ne, których termin p∏atnoÊci lub wymagalnoÊci nie jest d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub za∏o˝enia lokaty;
Przep∏ywy pieni´˝ne — sà to wp∏ywy i wydatki Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów w jednostce;
Pieni´˝ne koszty i korzyÊci — sà to poniesione przez
jednostk´ koszty i osiàgni´te przychody, które spowodowa∏y w danym okresie w jednostce wydatek
lub wp∏yw Êrodków pieni´˝nych lub ich ekwiwalentów;
Dzia∏alnoÊç operacyjna — jest to podstawowy rodzaj dzia∏alnoÊci jednostki oraz inne rodzaje dzia∏alnoÊci, nie zaliczone do dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
(lokacyjnej) lub finansowej;
Dzia∏alnoÊç inwestycyjna (lokacyjna) — jest to dzia∏alnoÊç, której przedmiotem jest zakup lub sprzeda˝
rzeczowych aktywów trwa∏ych (Êrodków trwa∏ych,
Êrodków trwa∏ych w budowie), wartoÊci niematerialnych i prawnych, d∏ugoterminowych inwestycji
i krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjàtkiem Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów)
oraz zwiàzane z tym pieni´˝ne koszty i korzyÊci,
z wyjàtkiem dotyczàcych podatku dochodowego;
Dzia∏alnoÊç finansowa — jest to dzia∏alnoÊç, której
przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie
êróde∏ finansowania lub ich sp∏ata oraz zwiàzane
z tym pieni´˝ne koszty i korzyÊci, z wyjàtkiem dotyczàcych podatku dochodowego. Wystàpienie przep∏ywów pieni´˝nych w dzia∏alnoÊci finansowej powoduje zmiany rozmiarów i relacji kapita∏u (funduszu) w∏asnego i zad∏u˝enia finansowego jednostki
(je˝eli jednostka korzysta z obcych êróde∏ finansowania).
Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty
7. W myÊl zawartej w ustawie definicji aktywów pieni´˝nych aktywa takie, p∏atne lub wymagalne
w ciàgu 3 miesi´cy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub za∏o˝enia lokaty, zalicza si´ na
potrzeby rachunku przep∏ywów pieni´˝nych do
Êrodków pieni´˝nych, chyba ˝e ujmuje si´ je
w przep∏ywach z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej.
Mo˝e zatem wystàpiç niezgodnoÊç sumy przep∏ywów pieni´˝nych netto i zmiany stanu Êrodków
pieni´˝nych wynikajàcej z bilansu (poz. B.III.1.c aktywów). W przypadku takim konieczne jest — dla
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potrzeb rachunku przep∏ywów pieni´˝nych —
przeklasyfikowywanie pewnych kategorii krótkoterminowych aktywów finansowych do Êrodków
pieni´˝nych. W dziale 3 dodatkowych informacji
i objaÊnieƒ nale˝y wtedy wyjaÊniç przyczyny ró˝nic mi´dzy kwotà zmiany stanu Êrodków pieni´˝nych: wykazanà w bilansie i wykazanà w rachunku
przep∏ywów pieni´˝nych.
8. Jednostka mo˝e uznaç, i˝ przyj´te przy sporzàdzaniu bilansu zasady zaklasyfikowania krótkoterminowych aktywów finansowych do Êrodków pieni´˝nych i innych aktywów pieni´˝nych sà takie same, jak stosowane do okreÊlenia Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów w rachunku przep∏ywów
pieni´˝nych. W dziale 3 dodatkowych informacji
i objaÊnieƒ podaje si´ wtedy odpowiednià informacj´ na ten temat.
9. Inwestycje w aktywa finansowe, zaliczone do kategorii przeznaczonych do obrotu, które charakteryzujà si´ jednoczeÊnie krótkim terminem p∏atnoÊci
lub wymagalnoÊci (do 3 miesi´cy, liczàc od dnia ich
otrzymania, za∏o˝enia, wystawienia, nabycia), ∏atwoÊcià wymiany na okreÊlonà kwot´ Êrodków pieni´˝nych oraz nieznacznym ryzykiem utraty wartoÊci, zalicza si´ przewa˝nie do ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych.
Wydatki na inwestycje w udzia∏y innych jednostek
(np. akcje), podobnie jak inwestycje d∏ugoterminowe, wykazuje si´ zazwyczaj jako sk∏adnik przep∏ywów dzia∏alnoÊci inwestycyjnej.
Podobnie wydatki na inwestycje d∏ugoterminowe
sà z regu∏y kwalifikowane do dzia∏alnoÊci inwestycyjnej.
10. Zaciàgni´cie przez jednostk´ kredytów i po˝yczek
oraz ich sp∏aty zalicza si´ do dzia∏alnoÊci finansowej; podobnie prowizje i odsetki od tych kredytów
i po˝yczek. Niekiedy jednak jednostki zaliczajà prowizje i odsetki od kredytów uzyskanych w rachunku bie˝àcym lub od kredytów uruchomionych oddzielnie (w linii kredytowej) do dzia∏alnoÊci operacyjnej a nie finansowej, gdy˝ uwa˝ajà, ˝e stanowià
one integralny element bie˝àcego zarzàdzania ich
Êrodkami pieni´˝nymi. Przyj´cie takiej zasady wymaga omówienia w dziale 3 dodatkowych informacjach i objaÊnieƒ.
11. Nie zalicza si´ do przep∏ywów pieni´˝nych zamiany
Êrodków pieni´˝nych na ich ekwiwalenty i odwrotnie, gdy˝ operacje takie stanowià raczej cz´Êç
bie˝àcego zarzàdzania Êrodkami pieni´˝nymi
przez jednostk´, nie zaÊ element przep∏ywów
z dzia∏alnoÊci operacyjnej, inwestycyjnej lub finansowej.
12. W dziale 3 dodatkowych informacji i objaÊnieƒ
jednostka powinna wykazaç przyj´ty w rachunku
przep∏ywów pieni´˝nych zakres Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów na poczàtek i koniec
okresu sprawozdawczego. Je˝eli zakres Êrodków pieni´˝nych w bilansie i rachunku przep∏ywów
pieni´˝nych ró˝ni si´, to dodatkowo opisania wymaga struktura sk∏adników Êrodków pieni´˝nych
wykazana w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych
wraz z odpowiadajàcymi im wielkoÊciami w bilansie.
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Przep∏ywy pieni´˝ne
13. W rachunku przep∏ywów pieni´˝nych jednostka
wykazuje przep∏ywy pieni´˝ne, które nastàpi∏y
w danym okresie sprawozdawczym, w podziale na
przep∏ywy dzia∏alnoÊci operacyjnej, inwestycyjnej
i finansowej.
14. Jedna operacja lub zdarzenie mo˝e obejmowaç
ró˝nie klasyfikowane przep∏ywy pieni´˝ne. Na
przyk∏ad sp∏ata kredytu dewizowego obejmuje zarówno sp∏at´ nale˝noÊci g∏ównej, jak i odsetek,
prowizji bankowej oraz zrealizowanych ró˝nic kursowych. Kwot´ g∏ównà kredytu ∏àcznie ze zrealizowanymi ró˝nicami kursowymi zalicza si´ w ka˝dym
przypadku do przep∏ywów dzia∏alnoÊci finansowej.
Dla ujednolicenia podejÊcia zaleca si´, aby pieni´˝ne koszty i korzyÊci zwiàzane z danà operacjà lub
zdarzeniem by∏y zaliczane do tego samego rodzaju
dzia∏alnoÊci co w∏aÊciwe zdarzenie (operacja),
z którym si´ wià˝à. W przytoczonym przyk∏adzie
odsetki i prowizje powinny byç klasyfikowane do
przep∏ywów dzia∏alnoÊci finansowej.
Gdyby jednak, zgodnie z pkt. 10 Standardu, jednostka chcia∏a odsetki i prowizje zaliczyç do przep∏ywów dzia∏alnoÊci operacyjnej, to nale˝y podaç
odpowiednie wyjaÊnienie w dziale 3 dodatkowych
informacji i objaÊnieƒ.
15. Je˝eli rozliczany jest pochodny instrument finansowy stanowiàcy zabezpieczenie okreÊlonej pozycji zabezpieczanej, to przep∏ywy pieni´˝ne z tego
tytu∏u zalicza si´ do rodzaju dzia∏alnoÊci, do którego zosta∏y lub b´dà zaliczone przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych wynikajàce z pozycji zabezpieczanej.
Je˝eli z jakichkolwiek przyczyn pochodny instrument finansowy nie mo˝e byç dalej uznawany za
pozycj´ zabezpieczajàcà, to wp∏ywy i wydatki z tytu∏u rozliczenia tego instrumentu zalicza si´ do
przep∏ywów dzia∏alnoÊci inwestycyjnej.
16. Raz przyj´te zasady kwalifikowania przep∏ywów
powinny byç stosowane w sposób ciàg∏y, przy
uwzgl´dnieniu ich istotnoÊci oraz wp∏ywu na przekazywanie przez rachunek przep∏ywów pieni´˝nych rzetelnego, jasnego i prawid∏owego obrazu
sytuacji gospodarczej jednostki.
Dzia∏alnoÊç operacyjna
17. Przep∏ywy dzia∏alnoÊci operacyjnej obejmujà przede
wszystkim skutki pieni´˝ne tych operacji i zdarzeƒ,
które wymagajà uwzgl´dnienia przy ustalaniu wyniku finansowego (zysku/straty) ze sprzeda˝y.
Je˝eli jednostka wytwarza okreÊlony rodzaj produktów, to w dzia∏alnoÊci operacyjnej wykazuje si´
wp∏ywy i wydatki zwiàzane z produkcjà i sprzeda˝à
tych produktów.
Je˝eli jednostka zajmuje si´ obrotem towarowym
(handlem), to w dzia∏alnoÊci operacyjnej wykazuje
si´ wp∏ywy i wydatki zwiàzane z nabyciem i sprzeda˝à towarów.
Je˝eli jednostka zajmuje si´ leasingiem, to w dzia∏alnoÊci operacyjnej ujmuje si´ wp∏ywy i wydatki
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zwiàzane z operacjami leasingu, w tym tak˝e finansowego.
Je˝eli przedmiotem dzia∏alnoÊci jednostki jest obrót instrumentami finansowymi, wtedy wp∏ywy
i wydatki z tego tytu∏u sà ujmowane jako przep∏ywy
dzia∏alnoÊci operacyjnej.
Je˝eli jednostka nie zosta∏a powo∏ana do obrotu instrumentami finansowymi, a obrót nimi s∏u˝y do
uzyskania przep∏ywów pieni´˝nych, wtedy zdarzenia takie, bez wzgl´du na to czy dotyczà obrotu krótkoterminowymi czy d∏ugoterminowymi instrumentami finansowymi, wykazuje si´ w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych w dzia∏alnoÊci inwestycyjnej,
chyba ˝e instrumenty takie (w przypadku krótkoterminowych) jednostka zalicza do ekwiwalentów
Êrodków pieni´˝nych.
18. Je˝eli w akcie za∏o˝ycielskim jednostki okreÊlono
obszary dzia∏alnoÊci, w zakresie których w rzeczywistoÊci jednostka dokonuje operacji nieregularnie
lub sporadycznie, to jednostka wykazuje przep∏ywy
z tego tytu∏u jako element dzia∏alnoÊci operacyjnej,
inwestycyjnej lub finansowej, odpowiednio do ich
treÊci, w wyodr´bnionej pozycji.
19. W dzia∏alnoÊci operacyjnej wykazuje si´ w szczególnoÊci nast´pujàce rodzaje wp∏ywów i wydatków:
a) wp∏ywy ze sprzeda˝y produktów, towarów i materia∏ów,
b) wp∏ywy z tytu∏u honorariów, praw autorskich,
op∏at i innych przychodów operacyjnych,
c) wydatki z tytu∏u zap∏aty za dostarczone towary,
materia∏y, surowce, energi´ i wyÊwiadczone
us∏ugi s∏u˝àce realizacji dzia∏alnoÊci operacyjnej jednostki,
d) wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz
inne Êwiadczenia na ich rzecz,
e) wp∏ywy i wydatki na ubezpieczenia spo∏eczne
i zdrowotne,
f) wydatki z tytu∏u podatku dochodowego, innych
podatków i op∏at o charakterze publicznoprawnym, to jest takich, do których stosujà si´ postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)
lub wp∏ywy z ich zwrotu,
g) wp∏ywy i wydatki z tytu∏u kontraktów zawieranych w celu nabycia i odsprzeda˝y, je˝eli sà
one elementem dzia∏alnoÊci operacyjnej jednostki.
20. W przypadku ustalania przep∏ywów dzia∏alnoÊci
operacyjnej metodà poÊrednià (por. pkt. 27, 30 i 31)
zamiast wp∏ywów i wydatków przep∏ywy oblicza
si´ dokonujàc odpowiednich korekt wyniku finansowego netto.
Dzia∏alnoÊç inwestycyjna
21. Do dzia∏alnoÊci inwestycyjnej zalicza si´ wydatki
i wp∏ywy poniesione na zakup (budow´) lub uzyskane ze sprzeda˝y przez jednostk´ aktywów trwa∏ych
(z wyjàtkiem d∏ugoterminowych rozliczeƒ mi´dzyokresowych oraz nale˝noÊci d∏ugoterminowych, je-
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˝eli dotyczà one dzia∏alnoÊci operacyjnej) oraz inwestycji krótkoterminowych (z wyjàtkiem Êrodków pieni´˝nych i innych aktywów pieni´˝nych oraz aktywów finansowych zaliczanych do ekwiwalentów
Êrodków pieni´˝nych), a tak˝e pieni´˝ne korzyÊci
i koszty prowadzenia tej dzia∏alnoÊci.
Dzia∏alnoÊç inwestycyjna obejmuje zatem nie tylko
wp∏ywy i wydatki dotyczàce kategorii klasyfikowanych w bilansie do inwestycji (z wyjàtkiem Êrodków
pieni´˝nych i innych aktywów pieni´˝nych oraz aktywów finansowych zaliczanych do ekwiwalentów
Êrodków pieni´˝nych), ale równie˝ te, które dotyczà
Êrodków trwa∏ych, Êrodków trwa∏ych w budowie
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych.
22. Przy sporzàdzaniu rachunku przep∏ywów pieni´˝nych nie bierze si´ pod uwag´ czy dany sk∏adnik aktywów trwa∏ych zosta∏ zakupiony w celu obs∏ugi
dzia∏alnoÊci operacyjnej czy osiàgania korzyÊci
ekonomicznych wynikajàcych z przyrostu wartoÊci
tych aktywów. W obu przypadkach wydatki na jego
zakup zalicza si´ do dzia∏alnoÊci inwestycyjnej.
Nie wykazuje si´ w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych tych zmian stanu aktywów trwa∏ych i inwestycji krótkoterminowych, które nie powodujà w jednostce przep∏ywu pieni´˝nego (wydatku lub wp∏ywu), jak np. przyj´cia do u˝ytkowania zakoƒczonej
budowy lub ulepszenia Êrodka trwa∏ego, nieodp∏atnego przej´cia lub przekazania Êrodków trwa∏ych.
23. Do dzia∏alnoÊci inwestycyjnej zalicza si´ w szczególnoÊci nast´pujàce rodzaje wydatków i wp∏ywów:
a) wydatki z tytu∏u zakupu, monta˝u, uruchomienia sk∏adników Êrodków trwa∏ych, Êrodków
trwa∏ych w budowie, wartoÊci niematerialnych
i prawnych, inwestycji w nieruchomoÊci oraz
wartoÊci niematerialne i prawne, jak te˝ aktywów finansowych,
b) wp∏ywy ze sprzeda˝y Êrodków trwa∏ych, Êrodków trwa∏ych w budowie, wartoÊci niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomoÊci
oraz wartoÊci niematerialne i prawne, jak te˝ aktywów finansowych,
c) wydatki i wp∏ywy z tytu∏u udzielenia i zwrotu
krótko- i d∏ugoterminowych po˝yczek udzielonych innym jednostkom,
d) wydatki z tytu∏u zaliczek dotyczàcych dzia∏alnoÊci inwestycyjnej oraz wp∏ywy ze zwrotu tych
zaliczek,
e) wydatki i wp∏ywy z tytu∏u pochodnych instrumentów finansowych,
f) wydatki i wp∏ywy z tytu∏u pieni´˝nych kosztów
i korzyÊci dotyczàcych wymienionych wczeÊniej
sk∏adników dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, np.
otrzymane odsetki od lokat, otrzymane dywidendy.
Dzia∏alnoÊç finansowa
24. Do dzia∏alnoÊci finansowej zalicza si´ wp∏ywy i wydatki zwiàzane zarówno z pozyskaniem, jak i sp∏atà
w∏asnych i obcych êróde∏ finansowania. Powodujà
one jednoczeÊnie zmiany rozmiarów i relacji kapi-
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ta∏u (funduszu) w∏asnego i zad∏u˝enia w jednostce,
przy czym przez zad∏u˝enie rozumie si´ tu zad∏u˝enie z innych tytu∏ów ni˝ zakupy (materia∏ów, surowców, towarów, us∏ug) zwiàzane z dzia∏alnoÊcià operacyjnà.
Nie wykazuje si´ w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych tych zmian rozmiarów i relacji kapita∏u (funduszu) w∏asnego i obcego, które nie powodujà w jednostce przep∏ywu pieni´˝nego, jak np. zamiana d∏ugu na udzia∏ w kapitale (funduszu) w∏asnym.
25. Zaciàgni´te przez jednostk´ kredyty (po˝yczki), bez
wzgl´du na ich przeznaczenie, wykazuje si´ w dzia∏alnoÊci finansowej jako pozyskanie obcego êród∏a
finansowania (wp∏yw), a ich sp∏at´ jako utrat´ obcego êród∏a finansowania (wydatek).
Otrzymane dotacje, bez wzgl´du na ich cel, stanowià bezzwrotne pozyskanie obcego êród∏a finansowania; wykazuje si´ je w okresie ich otrzymania jako wp∏yw dzia∏alnoÊci finansowej. Wykorzystanie
przyznanych dotacji wykazuje si´ w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych jako wydatek zaliczany do odpowiedniego rodzaju dzia∏alnoÊci (operacyjnej lub
inwestycyjnej), zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
26. Do dzia∏alnoÊci finansowej zalicza si´ w szczególnoÊci nast´pujàce rodzaje wp∏ywów i wydatków:
a) wp∏ywy z wydania udzia∏ów (akcji) i innych instrumentów kapita∏owych oraz dop∏at do kapita∏u,
b) p∏atnoÊci na rzecz w∏aÊcicieli akcji lub udzia∏ów
jednostki z tytu∏u ich wykupu i zwrot dop∏at do
kapita∏u,
c) wp∏ywy z emisji d∏ugo- i krótkoterminowych
d∏u˝nych instrumentów finansowych,
d) zaciàgni´cie i sp∏at´ kredytów i po˝yczek (∏àcznie ze zrealizowanymi ró˝nicami kursowymi),
e) wydatki z tytu∏u podzia∏u zysku, w tym z lat poprzednich,
f) wydatki poniesione przez korzystajàcego na
sp∏at´ zobowiàzaƒ z tytu∏u umów leasingu finansowego,
g) zap∏acone odsetki, prowizje bankowe i inne pieni´˝ne koszty (lub korzyÊci) zwiàzane bezpoÊrednio z pozyskaniem kapita∏u.
Metody prezentacji przep∏ywów pieni´˝nych
27. Zgodnie z ustawà rachunek przep∏ywów pieni´˝nych mo˝na sporzàdzaç metodà bezpoÊrednià lub
poÊrednià, przy czym okreÊlenie „metoda” oznacza
sposób prezentacji informacji finansowej o przep∏ywach dzia∏alnoÊci operacyjnej, a nie technik´
obliczeƒ prowadzàcych do okreÊlonego sposobu
prezentacji.
Dane dotyczàce przep∏ywów z dzia∏alnoÊci operacyjnej prezentuje si´ metodà bezpoÊrednià (por.
pkt 29) lub poÊrednià (por. pkt 30).
Dane dotyczàce przep∏ywów z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej i finansowej prezentuje si´ zawsze metodà
bezpoÊrednià. Dlatego dotyczàce dzia∏alnoÊci inwestycyjnej i finansowej zdarzenia i operacje niepie-
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ni´˝ne, a wi´c niepowodujàce wp∏ywu lub rozchodu Êrodków pieni´˝nych lub ich ekwiwalentów sà
wy∏àczone z rachunku przep∏ywów pieni´˝nych.
Przyk∏adami takich zdarzeƒ i operacji sà:
a) nabycie sk∏adników aktywów poprzez przej´cie
bezpoÊrednio z nimi zwiàzanych zobowiàzaƒ lub
drogà leasingu finansowego,
b) przej´cie jednostki drogà wydania udzia∏ów (akcji) w∏asnych,
c) otrzymanie lub przekazanie wk∏adu niepieni´˝nego (aportu) w postaci sk∏adników aktywów
trwa∏ych,
d) konwersja zobowiàzania na kapita∏ (fundusz)
w∏asny i nale˝noÊci na udzia∏y.
28. Wyboru metody dokonuje kierownik jednostki, bioràc pod uwag´:
a) specyfik´ dzia∏alnoÊci jednostki, oczekiwania
u˝ytkowników informacji finansowych, potrzeby zarzàdu jednostki,
b) mo˝liwoÊci uzyskania wiarygodnych danych,
jakie zapewnia system komputerowy stosowany w jednostce,
c) mo˝liwoÊci rozbudowy ewidencji ksi´gowych
dla uzyskania danych niezb´dnych do sporzàdzenia, prezentacji i analizy rachunku przep∏ywów pieni´˝nych,
d) wymogi innych ni˝ ustawa aktów prawnych
oraz regulacji Êrodowiskowych.
Uprawnienie wyboru metody daje jednostkom
wi´kszà swobod´ formy prezentacji informacji
o przep∏ywach, a tym samym pozwolà lepiej
uwzgl´dniç specyfik´ dzia∏alnoÊci oraz mo˝liwoÊci
ustalania danych finansowych o okreÊlonej postaci.
Przep∏ywy pieni´˝ne z dzia∏alnoÊci operacyjnej
29. Metoda bezpoÊrednia — polega na wykazywaniu
podstawowych tytu∏ów wp∏ywów i wydatków dzia∏alnoÊci operacyjnej jako odr´bnych pozycji rachunku przep∏ywów pieni´˝nych, a nast´pnie ich
zsumowaniu do kwoty przep∏ywów pieni´˝nych
netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej.
Informacje finansowe niezb´dne do zastosowania
metody bezpoÊredniej mo˝na uzyskaç:
a) ze szczegó∏owej ewidencji ksi´gowej prowadzonej do kont Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów,
b) poprzez korygowanie wielkoÊci sprzeda˝y oraz
kosztów dzia∏alnoÊci operacyjnej o zmiany
stanu zobowiàzaƒ, nale˝noÊci i zapasów oraz
innych pozycji niepieni´˝nych lub takich, których
efekt w postaci przep∏ywów pieni´˝nych zalicza
si´ do dzia∏alnoÊci inwestycyjnej bàdê finansowej.
30. Metoda poÊrednia — polega na tym, ˝e wynik finansowy netto roku obrotowego koryguje si´ o pozycje niepowodujàce zmian stanu Êrodków pieni´˝nych lub ich ekwiwalentów, jak te˝ o wyniki innych
dzia∏alnoÊci ni˝ operacyjna oraz elementy pieni´˝ne wyniku, które zalicza si´ do w∏aÊciwych rodzajów dzia∏alnoÊci (inwestycyjnej, finansowej).
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Przyk∏adem korekty wyniku finansowego netto z tytu∏u operacji niemajàcych charakteru pieni´˝nego
jest wk∏ad niepieni´˝ny przekazany w postaci zapasów.
31. Bez wzgl´du na rodzaj zastosowanej metody ostateczna wartoÊç przep∏ywów pieni´˝nych netto
z dzia∏alnoÊci operacyjnej pozostaje taka sama, inne sà jednak informacje wykazywane zale˝nie od
przyj´cia jednej z nich.
Do g∏ównych zalet stosowania metody bezpoÊredniej nale˝y:
a) prezentacja struktury wp∏ywów i wydatków
z dzia∏alnoÊci operacyjnej,
b) dostarczanie informacji u˝ytecznych przy okreÊlaniu przysz∏ych wp∏ywów i wydatków dzia∏alnoÊci operacyjnej, które to dane nie sà dost´pne
w razie stosowania metody poÊredniej,
c) ∏atwoÊç weryfikowania w obiektywny sposób
pozycji i kwot wp∏ywów i wydatków.
Do g∏ównych zalet metody poÊredniej nale˝y:
a) dost´pnoÊç informacji o relacji zachodzàcej mi´dzy wynikiem finansowym netto a przep∏ywami
pieni´˝nymi netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej,
w ramach tego samego elementu sprawozdania
finansowego, dla celów analiz danych za okresy
przesz∏e i przysz∏e,
b) powiàzania pozycji rachunku przep∏ywów pieni´˝nych z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat,
c) mo˝liwoÊç — w wi´kszoÊci jednostek — sporzàdzenia rachunku przep∏ywów pieni´˝nych bez
wi´kszej rozbudowy ewidencji ksi´gowej.
32. W przypadku sporzàdzania przez jednostk´ rachunku przep∏ywów pieni´˝nych metodà bezpoÊrednià
w dziale 3 dodatkowych informacji i objaÊnieƒ
przedstawienia wymagajà korekty, prowadzàce do
uzgodnienia wartoÊci wyniku finansowego netto
i przep∏ywów pieni´˝nych netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej. W tym celu konieczne jest ustalenie
w dziale 3 dodatkowych informacji i objaÊnieƒ
przep∏ywów pieni´˝nych netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej metodà poÊrednià.
Przep∏ywy pieni´˝ne z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
i finansowej
33. Jednostka wykazuje odr´bnie tytu∏y wp∏ywów
i wydatków z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej i finansowej, bez wp∏ywów i wydatków z tytu∏u nale˝nego
i podlegajàcego potràceniu naliczonego podatku
od towarów i us∏ug.
34. Je˝eli jednostka stosuje metod´ bezpoÊrednià,
w przep∏ywach dzia∏alnoÊci operacyjnej ujmuje
wp∏ywy i wydatki z tytu∏u podatku od towarów
i us∏ug dotyczàcego dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
— umownie — jako przep∏ywy dzia∏alnoÊci operacyjnej.
35. Zarówno w dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, jak i finansowej sp∏aty zobowiàzaƒ i nale˝noÊci w walutach
obcych wykazuje si´ ∏àcznie ze zrealizowanymi ró˝nicami kursowymi.
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Przep∏ywy pieni´˝ne netto
36. W rachunku przep∏ywów pieni´˝nych wp∏ywy i wydatki dotyczàce niektórych operacji mogà byç wykazywane w kwotach netto, a wi´c kompensowane
ze sobà.
W wi´kszoÊci przypadków wp∏ywy i wydatki wymagajà oddzielnego wykazania, gdy˝ zwi´ksza to wartoÊç poznawczà rachunku przep∏ywów pieni´˝nych.
W kwocie netto mogà byç wykazywane przep∏ywy
pieni´˝ne z dzia∏alnoÊci operacyjnej, inwestycyjnej
i finansowej, je˝eli:
a) wp∏ywy i wydatki nast´pujà w imieniu kontrahenta, a zatem gdy przep∏ywy pieni´˝ne odzwierciedlajà dzia∏alnoÊç klienta a nie dzia∏alnoÊç danej jednostki, mimo ˝e sà one rejestrowane w jej
przychodach i kosztach (np. refundacje); dotyczy
to np. czynszów pobieranych na rzecz w∏aÊcicieli nieruchomoÊci i im nast´pnie przekazywanych,
b) wp∏ywy i wydatki z danego tytu∏u charakteryzujà
si´ szybkim obrotem, du˝à wartoÊcià i krótkim
terminem sp∏aty; dotyczy to np. udzielonych po˝yczek krótkoterminowych o krótszym ni˝ 3 miesiàce terminie p∏atnoÊci,
c) jednostka posiada wa˝ny prawnie tytu∏ do kompensaty okreÊlonych aktywów i zobowiàzaƒ; dotyczy to np. kredytów w rachunku bie˝àcym, oraz
d) jednostka rozlicza operacj´ w wartoÊci netto
poddanych kompensacie sk∏adników aktywów
i zobowiàzaƒ (lub jednoczeÊnie takie sk∏adniki
aktywów wy∏àcza z ksiàg rachunkowych a zobowiàzanie rozlicza).
TreÊç poszczególnych pozycji rachunku przep∏ywów
pieni´˝nych
37. Ustalajàc poszczególne pozycje przep∏ywów pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej metodà poÊrednià, nale˝y kierowaç si´ nast´pujàcymi wskazówkami:
Grupa A — Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej
Grupa A obejmuje przep∏ywy pieni´˝ne dotyczàce
dzia∏alnoÊci operacyjnej, a wi´c podstawowej dzia∏alnoÊci jednostki, zgodnie z wyjaÊnieniami zawartymi w
ustawie oraz w pkt. 6 i 17—20 Standardu.
I. Zysk (strata) netto — jest to wynik finansowy netto
wykazany w rachunku zysków i strat; zysk netto wykazuje si´ ze znakiem plus, strat´ netto — ze znakiem
minus.
II. Korekty razem
Wynik finansowy netto zostaje drogà odpowiednich
korekt doprowadzony do wyniku „kasowego”, tj. do
wartoÊci przep∏ywów pieni´˝nych netto z dzia∏alnoÊci
operacyjnej. Korekty polegajà g∏ównie na:
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— wy∏àczeniu pozycji niepieni´˝nych (np. amortyzacji,
zmiany stanu rezerw, wyniku na dzia∏alnoÊci inwestycyjnej),
— wy∏àczeniu przychodów i kosztów wp∏ywajàcych na
wynik finansowy, ale dotyczàcych dzia∏alnoÊci inwestycyjnej lub finansowej (np. zap∏acone odsetki od
kredytów, odsetki otrzymane z tytu∏u inwestycji,
otrzymane dywidendy),
— uwzgl´dnieniu zmian stanu krótkoterminowych aktywów (zapasów, nale˝noÊci, rozliczeƒ mi´dzyokresowych) oraz zobowiàzaƒ zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià operacyjnà.
W pozycji tej wykazuje si´ arytmetycznà sum´ korekt
uj´tych w pozycjach 1—10 cz´Êci A rachunku przep∏ywów pieni´˝nych.
1. Amortyzacja
Korekta, ze znakiem plus, obejmuje amortyzacj´ Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne i prawne — gdy˝ amortyzacja stanowi koszt
niepieni´˝ny, niepowodujàcy wydatku. Przep∏ywem
pieni´˝nym (wydatkiem) jest zap∏ata z tytu∏u zakupu
danego sk∏adnika aktywów (a nie dokonanie odpisu
amortyzacyjnego) ujmowana w rachunku przep∏ywów
pieni´˝nych w dzia∏alnoÊci inwestycyjnej w tym okresie, w którym nastàpi∏ wydatek.
2. Zyski (straty) z tytu∏u ró˝nic kursowych
W zakres tej korekty wchodzi:
a) wy∏àczenie zrealizowanych ró˝nic kursowych niedotyczàcych dzia∏alnoÊci operacyjnej i przesuni´cie ich
do tych dzia∏alnoÊci, których dotyczà, a wi´c do dzia∏alnoÊci inwestycyjnej lub finansowej.
Ró˝nice kursowe zrealizowane, powsta∏e w toku innych ni˝ operacyjna rodzajów dzia∏alnoÊci, sà wykazywane w przep∏ywach pieni´˝nych tej dzia∏alnoÊci,
której dane zdarzenie dotyczy. Dokonywana jest zatem korekta wyniku finansowego (ró˝nice dodatnie
ze znakiem minus, ró˝nice ujemne ze znakiem plus),
a nast´pnie przep∏ywy pieni´˝ne z tytu∏u tych ró˝nic
sà wykazywane odpowiednio w dzia∏alnoÊci inwestycyjnej lub finansowej, ze znakiem zgodnym
z charakterem przep∏ywu: ró˝nice kursowe dodatnie
ze znakiem plus, ró˝nice kursowe ujemne ze znakiem minus. Ró˝nice, o których mowa, sà wykazywane ∏àcznie z kwotà operacji, która je spowodowa∏a, np. sp∏ata kredytu zaciàgni´tego w walucie obcej
jest przeliczana wed∏ug kursu na dzieƒ sp∏aty zobowiàzania i wykazana jako wydatek w przep∏ywach
pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej;
b) wy∏àczenie nie zrealizowanych (naliczonych memoria∏owo) ró˝nic kursowych nie dotyczàcych dzia∏alnoÊci operacyjnej, poniewa˝ nie powodujà one zmiany stanu Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów.
Nie zrealizowane ró˝nice kursowe dotyczàce dzia∏alnoÊci inwestycyjnej lub finansowej sà eliminowane
jako nie wp∏ywajàce na stan Êrodków pieni´˝nych
(korekta wyniku finansowego: nie zrealizowane zyski ze znakiem minus, nie zrealizowane straty ze znakiem plus). Ze wzgl´du na niepieni´˝ny charakter
tych ró˝nic nie sà one uwzgl´dniane w przep∏ywach
dzia∏alnoÊci inwestycyjnej lub finansowej;
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c) wy∏àczenie ró˝nic kursowych z tytu∏u wyceny Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych na rachunkach
walutowych i w kasie jednostki (dodatnie ze znakiem
minus, ujemne ze znakiem plus).
Wycena Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych na
rachunkach walutowych i w kasie nie spowodowa∏a przep∏ywów pieni´˝nych w okresie obj´tym rachunkiem przep∏ywów pieni´˝nych, stàd, jako pozycja
niepieni´˝na, jest eliminowana z wyniku finansowego.
Nie zachodzi natomiast potrzeba korygowania zrealizowanych i nie zrealizowanych ró˝nic kursowych
dotyczàcych dzia∏alnoÊci operacyjnej, poniewa˝:
— ró˝nice kursowe zrealizowane wp∏ywajà na zmian´ stanu Êrodków pieni´˝nych,
— ró˝nice kursowe nie zrealizowane powodujà
zmian´ stanu nale˝noÊci i zobowiàzaƒ, a tym samym podlegajà samoczynnej eliminacji w ramach dzia∏alnoÊci operacyjnej.
3. Odsetki i udzia∏y w zyskach (dywidendy)
W tej pozycji nast´puje korekta wyniku finansowego
o odsetki i dywidendy dotyczàce dzia∏alnoÊci inwestycyjnej oraz odsetki dotyczàce dzia∏alnoÊci finansowej.
W zwiàzku z tym:
— odsetki i dywidendy otrzymane (wykazane w kwotach brutto czyli przed odliczeniem podatku dochodowego) sà wy∏àczane z wyniku finansowego ze
znakiem minus (korekta dotyczy pozycji przychodów z operacji finansowych), a jednoczeÊnie w∏àczane do przep∏ywów pieni´˝nych dzia∏alnoÊci inwestycyjnej,
— odsetki zap∏acone oraz wp∏aty z zysku przedsi´biorstw
paƒstwowych i jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa sà wy∏àczane z wyniku finansowego ze znakiem
plus, a nast´pnie wykazywane w odpowiednich pozycjach dzia∏alnoÊci finansowej jako wydatek (w pozycjach — odpowiednio — „odsetki” i „p∏atnoÊci dywidend i innych wyp∏at na rzecz w∏aÊcicieli”),
— odsetki i dywidendy naliczone, lecz nieotrzymane ani
niewyp∏acone, stanowià odpowiednio korekt´ wyniku finansowego ze znakiem plus lub minus, tj. przeciwnym do posiadanego; ze wzgl´du na ich niepieni´˝ny charakter nie sà one uwzgl´dniane w przep∏ywach dzia∏alnoÊci inwestycyjnej lub finansowej.
4. Zysk (strata) z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
W wyniku finansowym ujmuje si´ zyski i straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwa∏ych i inwestycji, likwidacji tych sk∏adników, a tak˝e przekazane darowizny niepieni´˝ne oraz nadwy˝ki i niedobory inwentaryzacyjne. Sà to pozycje niepieni´˝ne, dlatego wymagajà one wy∏àczenia z przep∏ywów pieni´˝nych dzia∏alnoÊci operacyjnej. Korekty obejmujà w szczególnoÊci:
a) (–) zysk, (+) strat´ na sprzeda˝y sk∏adników dzia∏alnoÊci inwestycyjnej,
b) (+) strat´ na likwidacji sk∏adników dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, tj. wartoÊç netto zlikwidowanych sk∏adników,
c) (+) przekazane darowizny niepieni´˝nych sk∏adników dzia∏alnoÊci inwestycyjnej,
d) (–) uj´te w wyniku finansowym, ujawnione nadwy˝ki inwentaryzacyjne sk∏adników dzia∏alnoÊci inwestycyjnej,
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e) (+) uj´te w wyniku finansowym, ujawnione niedobory inwentaryzacyjne sk∏adników dzia∏alnoÊci inwestycyjnej,
f) koszty i przychody zwiàzane ze zdarzeniami losowymi, których wystàpienie i skutki sà mo˝liwe do przewidzenia i które sà zwiàzane z ogólnym ryzykiem
prowadzenia dzia∏alnoÊci (plus lub minus),
g) odpisy korygujàce wartoÊç sk∏adników aktywów
trwa∏ych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci i ich korekty
(plus lub minus),
5. Zmiana stanu rezerw
W tej pozycji ujmuje si´ zmian´ stanu rezerw na zobowiàzania, wykazanych w poz. B.I pasywów bilansu.
Zwi´kszenie stanu rezerw wykazuje si´ ze znakiem
plus, a ich zmniejszenie ze znakiem minus.
Gdyby zachodzi∏a ró˝nica mi´dzy zmianà stanu tej pozycji w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych oraz analogicznà zmianà stanu w bilansie, to przyczyn´ powstania ró˝nicy wyjaÊnia si´ w dziale 3 dodatkowych informacji i objaÊnieƒ. Ró˝nice mogà np. wynikaç ze zmiany stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy, je˝eli rezerw´ na podatek utworzono, z pomini´ciem wyniku finansowego netto bie˝àcego okresu, w ci´˝ar kapita∏u (funduszu) w∏asnego.
6. Zmiana stanu zapasów — odpowiada zmianie stanu
zapasów wykazanych w poz. B.I aktywów bilansu —
wzrost wykazuje si´ ze znakiem minus, a zmniejszenie
ze znakiem plus.
JeÊli zachodzi ró˝nica mi´dzy zmianà stanu tej pozycji
w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych oraz w bilansie, to
przyczyn´ powstania ró˝nicy wyjaÊnia si´ w dziale 3 dodatkowych informacji i objaÊnieƒ. W pozycji tej nie
uwzgl´dnia si´ np. zmiany stanu zapasów z tytu∏u wk∏adu niepieni´˝nego otrzymanego lub przekazanego pod
postacià sk∏adników aktywów obrotowych (zapasów).
7. Zmiana stanu nale˝noÊci — odpowiada zmianie stanu nale˝noÊci wykazanych w poz. A.III i B.II aktywów
bilansu. Udzielone kredyty kupieckie, tak˝e o terminie
p∏atnoÊci powy˝ej roku (od dnia powstania nale˝noÊci)
zalicza si´ do dzia∏alnoÊci operacyjnej. Wzrost nale˝noÊci wykazuje si´ ze znakiem minus, a zmniejszenie ze
znakiem plus.
Nie uwzgl´dnia si´ zmiany nale˝noÊci dotyczàcych
dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, np. z tytu∏u sprzeda˝y Êrodków trwa∏ych lub z operacji i zdarzeƒ niepieni´˝nych,
jak np. z zamiany nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug na
udzia∏y.
JeÊli zachodzi ró˝nica mi´dzy zmianà stanu nale˝noÊci
wykazanà w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych oraz
w bilansie, to przyczyn´ powstania ró˝nicy wyjaÊnia
si´ w dziale 3 dodatkowych informacji i objaÊnieƒ.
8. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych,
z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów
W pozycji tej ujmuje si´ zmian´ stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych (i funduszy specjalnych), z wy∏àczeniem
zmiany stanu zobowiàzaƒ z tytu∏u kredytów, po˝yczek,
krótkoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych,
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zobowiàzaƒ wekslowych oraz innych zobowiàzaƒ finansowych. Wykorzystane kredyty kupieckie (tj. zobowiàzania handlowe o odroczonym terminie p∏atnoÊci), tak˝e
o terminie p∏atnoÊci powy˝ej roku (od dnia powstania
zobowiàzania), zalicza si´ do zobowiàzaƒ dzia∏alnoÊci
operacyjnej. Wzrost zobowiàzaƒ wykazuje si´ ze znakiem plus, a zmniejszenie ze znakiem minus.
Nie uwzgl´dnia si´ zmian stanu zobowiàzaƒ dotyczàcych dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, finansowej ani z operacji lub zdarzeƒ niepieni´˝nych, jak np. zamiany zobowiàzaƒ dotyczàcych dzia∏alnoÊci operacyjnej na kapta∏ (fundusz) w∏asny czy zmiany stanu zobowiàzaƒ
z tytu∏u podatku dochodowego odnoszonych bezpoÊrednio na kapita∏ (fundusz) w∏asny (np. b∏àd podstawowy).
JeÊli zachodzi ró˝nica mi´dzy zmianà stanu tej pozycji
wykazanà w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych oraz
w bilansie, to przyczyn´ powstania ró˝nicy wyjaÊnia
si´ w dziale 3 dodatkowych informacji i objaÊnieƒ.
W zmianie stanu funduszy specjalnych nie ujmuje si´
mi´dzy innymi zmiany stanu spowodowanej odpisem
z zysku na zasilenie Zak∏adowego Funduszu Âwiadczeƒ
Socjalnych oraz na zadeklarowane, lecz niewyp∏acone
nagrody z zysku.
9. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych
W jednostce mogà wystàpiç d∏ugo- i krótkoterminowe:
a) rozliczenia mi´dzyokresowe dotyczàce kosztów i obcià˝eƒ przysz∏ych okresów (w tym czynne rozliczenia
mi´dzyokresowe kosztów oraz inne rozliczenia mi´dzyokresowe) oraz
b) rozliczenia mi´dzyokresowe przychodów.
Zmian´ stanu tych rozliczeƒ wykazuje si´ w rachunku
przep∏ywów pieni´˝nych w kwocie ∏àcznej, przy czym:
Rozliczenia czynne:
• wzrost stanu, oznaczajàcy zwi´kszenie zaanga˝owania Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów — wykazuje si´ ze znakiem minus,
• zmniejszenie stanu, wià˝àce si´ z dokonaniem rozliczenia z wynikiem finansowym netto — bez poniesienia wydatku, wykazuje si´ ze znakiem plus.
Nie wykazuje si´ w zmianie stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych, np. zmiany rozliczeƒ czynnych z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego odnoszonego bezpoÊrednio na kapita∏ (fundusz) w∏asny.
Rozliczenia mi´dzyokresowe przychodów
wykazuje si´: wzrost stanu — ze znakiem plus, natomiast zmniejszenie — ze znakiem minus.
Nie wykazuje si´ w szczególnoÊci: zmiany stanu ujemnej wartoÊci firmy w roku jej powstania, wartoÊci darowizn niepieni´˝nych otrzymanych w postaci sk∏adników aktywów trwa∏ych a tak˝e wartoÊci dotacji — w roku ich otrzymania.
Je˝eli zachodzà ró˝nice mi´dzy ∏àcznà sumà czynnych
rozliczeƒ mi´dzyokresowych oraz rozliczeƒ mi´dzyokresowych przychodów wykazanych w rachunku
przep∏ywów pieni´˝nych oraz w bilansie, to przyczyny
powstania ró˝nicy wyjaÊnia si´ w dziale 3 dodatkowych informacji i objaÊnieƒ.
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10. Inne korekty
W tej pozycji wykazuje si´ inne ani˝eli uprzednio omówione korekty wyniku finansowego netto (poz. 1—9)
z tytu∏u operacji lub zdarzeƒ niepieni´˝nych dotyczàcych dzia∏alnoÊci operacyjnej, a mi´dzy innymi:
— niepieni´˝ne straty losowe w sk∏adnikach dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (plus),
— niepieni´˝ne zyski losowe w sk∏adnikach dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (minus),
— dotacje w roku ich otrzymania, je˝eli zosta∏y w ca∏oÊci, z pomini´ciem rozliczeƒ mi´dzyokresowych
przychodów, odniesione na wynik finansowy bie˝àcego okresu (minus),
— umorzenie zaciàgni´tych kredytów, po˝yczek i innych zobowiàzaƒ finansowych (minus),
— umorzenie udzielonych po˝yczek (plus).
III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I±II)
W tej pozycji wykazuje si´ ró˝nic´ mi´dzy wynikiem finansowym netto jednostki (A.I) a sumà korekt (A.II).
Kwota ta odzwierciedla zdolnoÊç jednostki, w okresie obj´tym rachunkiem, do wypracowania nadwy˝ki (lub niedoboru) Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej.
38. Ustalajàc poszczególne pozycje przep∏ywów pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej metodà bezpoÊrednià, nale˝y kierowaç si´ nast´pujàcymi wskazówkami:
Grupa A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej — obejmujà poszczególne tytu∏y wp∏ywów i wydatków dotyczàcych dzia∏alnoÊci operacyjnej,
a wi´c podstawowej dzia∏alnoÊci jednostki, zgodnie
z wyjaÊnieniami zawartymi w ustawie oraz w pkt. 6
i 17—20 Standardu, a dodatkowo ich kwoty ∏àczne. Odpowiednie dane wynikajà z analizy zapisów kont, na
których rejestrowany jest obrót Êrodkami pieni´˝nymi
i ich ekwiwalentami.
I. Wp∏ywy
1. Sprzeda˝
W pozycji tej ujmuje si´ wp∏ywy, a wi´c efektywnà zap∏at´ z tytu∏u sprzeda˝y wyrobów, towarów, us∏ug
i materia∏ów, a tak˝e otrzymane z tych tytu∏ów zaliczki.
Wp∏ywy te wykazuje si´ ∏àcznie ze stanowiàcym ich
cz´Êç nale˝nym podatkiem od towarów i us∏ug. Je˝eli
jednostka dostarcza towary lub Êwiadczy us∏ugi zwolnione od podatku lub opodatkowane zerowà stawkà
podatku od towarów i us∏ug, wtedy wykazuje wp∏ywy
w kwocie otrzymanej.
2. Inne wp∏ywy z dzia∏alnoÊci operacyjnej
W pozycji tej wykazuje si´ inne, ani˝eli z tytu∏u sprzeda˝y wyrobów, materia∏ów, surowców, towarów
i us∏ug, wp∏ywy dotyczàce dzia∏alnoÊci operacyjnej,
np. wp∏ywy z tytu∏u honorariów, praw autorskich,
op∏at, otrzymane przy zap∏acie nale˝noÊci operacyjnych odsetki za zw∏ok´, odsetki otrzymane od lokat
bankowych z∏o˝onych na okres do 3 miesi´cy w∏àcz-

Dziennik Urz´dowy Ministra Finansów Nr 12

— 314 —

nie, a tak˝e wp∏ywy z tytu∏u podatku VAT z dzia∏alnoÊci
inwestycyjnej, oraz wp∏ywy z tytu∏u bezpoÊredniego
zwrotu podatku VAT otrzymane z Urz´du Skarbowego.
II. Wydatki
1. Dostawy i us∏ugi
W pozycji tej ujmuje si´ wydatki na zakup materia∏ów,
surowców, energii, towarów, us∏ug obcych oraz zaliczki na poczet tych zakupów, ∏àcznie z naliczonym podatkiem od towarów i us∏ug. Je˝eli jednostka zakupuje
towary lub Êwiadczy us∏ugi zwolnione od podatku
lub opodatkowane zerowà stawkà podatku od towarów i us∏ug, wtedy wykazuje wydatki w kwocie zap∏aconej.
2. Wynagrodzenia netto
W pozycji tej wykazuje si´ wydatki z tytu∏u wynagrodzeƒ za prac´, w tym tak˝e umów o dzie∏o i zlecenie,
agencyjnej oraz zaliczki na wynagrodzenia wyp∏acone
w pieniàdzu — pomniejszone o obcià˝ajàce pracowników sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne, podatek dochodowy oraz inne potràcenia.
3. Ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne oraz inne
Êwiadczenia
W pozycji tej ujmuje si´ w szczególnoÊci przekazane na
rachunek ZUS sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne
i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, pokrywane zarówno
przez pracowników jak i pracodawc´, a tak˝e wyp∏aty
innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych na rzecz pracowników.
4. Podatki i op∏aty o charakterze publicznoprawnym
Ta pozycja s∏u˝y wykazaniu p∏atnoÊci z tytu∏u podatków, ce∏ i op∏at, jak np. podatek akcyzowy, od nieruchomoÊci, Êrodków transportowych i inne lokalne, podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, wydatki z tytu∏u op∏at skarbowych, podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych, op∏aty za wieczyste u˝ytkowanie
gruntów, ochron´ Êrodowiska, produktowe, na rzecz
PFRON.
Nie ujmuje si´ w tej pozycji podatku od towarów
i us∏ug (z wyjàtkiem wp∏at podatku VAT dokonanych do
Urz´du Skarbowego) oraz wp∏at z zysku.
5. Inne wydatki operacyjne
W pozycji tej wykazuje si´ wydatki nie uj´te w pozycjach od 1 do 4, jak np. wydatki na podró˝e s∏u˝bowe,
wydatki z tytu∏u odsetek za zw∏ok´ od zobowiàzaƒ dotyczàcych dzia∏alnoÊci operacyjnej, kar, wp∏at kaucji,
ubezpieczeƒ rzeczowych i osobowych, op∏aty notarialne, sàdowe, wyp∏aty rycza∏tów za u˝ywanie prywatnych pojazdów do celów s∏u˝bowych, odszkodowania
powypadkowe, zasi∏ki p∏atne w ci´˝ar ubezpieczeƒ, odprawy poÊmiertne, ekwiwalenty wyp∏acane pracownikom z tytu∏u odzie˝y, narz´dzi, wyp∏aty Êwiadczeƒ urlopowych, gdy jednostka nie tworzy ZFÂS, darowizny
Êrodków pieni´˝nych, a tak˝e wyp∏acone nierozliczone
zaliczki, wydatki z tytu∏u podatku od towarów i us∏ug
z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej.
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III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I–II) — stanowià ró˝nic´ mi´dzy wp∏ywami (A.I)
i wydatkami (A.II) Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów, dotyczàcymi dzia∏alnoÊci operacyjnej.
Kwota ta odzwierciedla zdolnoÊç jednostki, w okresie obj´tym rachunkiem, do wypracowania nadwy˝ki (lub niedoboru) Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej.
39. Ustalajàc poszczególne pozycje wp∏ywów i wydatków dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, nale˝y kierowaç
si´ nast´pujàcymi wskazówkami:
Grupa B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
W grupie B rachunku przep∏ywów pieni´˝nych wykazuje si´ wp∏ywy i wydatki oraz wartoÊç przep∏ywów
pieni´˝nych netto dzia∏alnoÊci inwestycyjnej bie˝àcego okresu, stosujàc wyjaÊnienia zawarte w ustawie
oraz w pkt. 6 i 21—23 Standardu.
I. Wp∏ywy
1. Zbycie wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwa∏ych
W pozycji tej wykazuje si´ wp∏ywy ze sprzeda˝y sk∏adników wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz sk∏adników rzeczowych aktywów trwa∏ych, bez podatku od
towarów i us∏ug.
Do pozycji tej nie kwalifikuje si´ zwrotu zaliczek
na poczet zakupu wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych; zwrot zaliczek wykazuje si´ w pozycji 4 „Inne wp∏ywy inwestycyjne”.
2. Zbycie inwestycji w nieruchomoÊci oraz wartoÊci
niematerialne i prawne
W pozycji tej ujmuje si´ wp∏ywy ze sprzeda˝y nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych,
które zakwalifikowane zosta∏y do inwestycji. Wp∏ywy
te podaje si´ bez podatku od towarów i us∏ug.
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiàzanych, to jest jednostkach
odpowiadajàcych definicji zawartej w ustawie.
Je˝eli wp∏ywy te sà istotne, zaleca si´ podzia∏ tej
pozycji odpowiednio do pkt. b);
b) w pozosta∏ych jednostkach z tytu∏u:
— zbycia aktywów finansowych, to jest wp∏ywu
ze sprzeda˝y d∏ugo- i krótkoterminowych
aktywów finansowych, jak np. z udzia∏ów
i akcji obcych jednostek, papierów wartoÊciowych oraz innych aktywów finansowych, nie
zaliczonych do ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych,
— dywidend i udzia∏ów w zyskach innych jednostek, w tym tak˝e wp∏ywy zaliczek otrzymanych na poczet dywidendy,
— sp∏ata udzielonych po˝yczek d∏ugoterminowych, to jest wp∏ywy z tytu∏u sp∏aty po˝yczek
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udzielonych na okres d∏u˝szy ni˝ rok (od dnia
ich udzielenia),
— odsetki — obejmujà wp∏ywy z tytu∏u odsetek
otrzymanych przez jednostk´ od udzielonych
po˝yczek, od lokat oraz inne pieni´˝ne korzyÊci z posiadania przez jednostk´ aktywów finansowych, z wyjàtkiem wp∏ywów wykazanych w pozycji „Dywidendy i udzia∏y w zyskach”. Celowe jest zaliczanie do dzia∏alnoÊci
inwestycyjnej wy∏àcznie odsetek od lokat pieni´˝nych, dokonywanych na okres d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce. Odsetki od lokat dokonanych na
okres krótszy zalicza si´ do dzia∏alnoÊci operacyjnej,
— inne wp∏ywy z aktywów finansowych —
obejmujà wp∏ywy z tytu∏u aktywów finansowych, niewykazane w poprzednich pozycjach.
4. Inne wp∏ywy inwestycyjne — obejmujà wszystkie
wp∏ywy dotyczàce dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, a nieuj´te we wczeÊniejszych pozycjach przep∏ywów z tej
dzia∏alnoÊci. Sà to np. wp∏ywy z najmu inwestycji
w nieruchomoÊci, ze sprzeda˝y innych ni˝ aktywa finansowe inwestycji krótkoterminowych, zwrot zaliczek udzielonych na poczet zakupu sk∏adników dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, wp∏ywy Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u przej´cia innej jednostki, sp∏ata udzielonej po˝yczki krótkoterminowej.
II. Wydatki
1. Nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwa∏ych
W pozycji tej wykazuje si´ wydatki na nabycie sk∏adników wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych, jednak bez podlegajàcego
odliczeniu naliczonego podatku od towarów i us∏ug.
W sk∏ad tej pozycji wchodzà wszelkie wydatki na zakup,
w tym podatek od czynnoÊci cywilnoprawnych, niepodlegajàcy odliczeniu podatek akcyzowy oraz od towarów i us∏ug, op∏aty notarialne. WyjaÊnienia te dotyczà odpowiednio poz. 2 i 3 wydatków dzia∏alnoÊci inwestycyjnej.
W pozycji nie ujmuje si´ zaliczek udzielonych na poczet
zakupu wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych; sà one wykazywane w pozycji 4 „Inne wydatki inwestycyjne”.
Je˝eli jednak kwota zaliczki jest znaczna, prawdopodobieƒstwo faktycznego nabycia du˝e, a termin realizacji
krótki — to mo˝na wydatek na zaliczk´ wykazaç w pozycji dotyczàcej nabycia sk∏adników aktywów jednostki. Fakt taki wymaga ujawnienia w dziale 3 dodatkowych informacji i objaÊnieƒ wraz z podaniem kwoty zaliczki i terminu realizacji zakupu.
2. Inwestycje w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne i prawne
W pozycji tej podaje si´ wydatki na nabycie nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji, bez podatku od towarów
i us∏ug.
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Zasady wykazywania w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych zaliczek na zakup wartoÊci niematerialnych
i prawnych zamieszczone w pkt. 1 stosuje si´ odpowiednio.
Je˝eli jednostka buduje we w∏asnym zakresie budynek
lub budowl´ zaliczane do inwestycji, to zwiàzane z tym
wydatki wykazuje si´ w poz. 1. Oddanie budynku lub
budowli do u˝ywania nie znajduje odzwierciedlenia
w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych.
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiàzanych — to jest jednostkach odpowiadajàcych definicji zawartej w ustawie. Je˝eli wydatki sà istotne, zaleca si´ podzia∏
tej pozycji odpowiednio do pkt. b);
b) w pozosta∏ych jednostkach z tytu∏u:
— nabycia aktywów finansowych — to jest wydatkowania Êrodków pieni´˝nych na nabycie
udzia∏ów i akcji jednostek, papierów wartoÊciowych oraz innych aktywów finansowych,
niezaliczonych do ekwiwalentów Êrodków
pieni´˝nych,
— udzielania po˝yczek d∏ugoterminowych na
okres d∏u˝szy ni˝ rok (od dnia ich udzielenia).
4. Inne wydatki inwestycyjne — obejmujà wydatki
dzia∏alnoÊci inwestycyjnej nieuj´te we wczeÊniej
omówionych pozycjach, jak np. udzielone po˝yczki
krótkoterminowe, wydatki na zakup innych ni˝ aktywa finansowe inwestycji krótkoterminowych czy zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwa∏ych, wartoÊci niematerialnych i prawnych lub inwestycji w nieruchomoÊci, a tak˝e wydatki zwiàzane ze
sprzeda˝à rzeczowych aktywów trwa∏ych oraz inwestycji w nieruchomoÊci obcià˝ajàce jednostk´.
III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (I–II)
Pozycja ta stanowi ró˝nic´ mi´dzy wp∏ywami (B.I) i wydatkami (B.II) Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów dotyczàcymi dzia∏alnoÊci inwestycyjnej. OkreÊla ona:
— wysokoÊç wydatków inwestycyjnych, których jednostka nie mog∏a pokryç wp∏ywami z tej dzia∏alnoÊci (wartoÊç ujemna) lub
— wysokoÊç nadwy˝ki wp∏ywów inwestycyjnych pozosta∏ych po pokryciu wydatków tej dzia∏alnoÊci
(wartoÊç dodatnia).
40. Ustalajàc poszczególne pozycje wp∏ywów i wydatków dzia∏alnoÊci finansowej nale˝y kierowaç si´
nast´pujàcymi wskazówkami:
Grupa C. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej
W grupie C rachunku przep∏ywów pieni´˝nych wykazuje si´ wp∏ywy i wydatki oraz wartoÊç przep∏ywów
pieni´˝nych netto dzia∏alnoÊci finansowej bie˝àcego
okresu, stosujàc wyjaÊnienia zawarte w ustawie oraz
w pkt. 6 i 24—26 Standardu.
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I. Wp∏ywy

II. Wydatki

1. Wp∏ywy netto z wydania udzia∏ów (emisji akcji) i innych instrumentów kapita∏owych oraz dop∏at do
kapita∏u
W pozycji tej wykazuje si´ efektywne wp∏ywy z tytu∏u
powi´kszenia kapita∏u (funduszu) w∏asnego poprzez
wydanie udzia∏ów (emisj´ akcji) i innych instrumentów
kapita∏owych, tak˝e je˝eli nie nastàpi∏a jeszcze rejestracja podwy˝szenia kapita∏u (funduszu) w rejestrze sàdowym oraz wp∏ywy z dop∏at do tego kapita∏u (funduszu), po zmniejszeniu o wydatki poniesione w zwiàzku z wydaniem udzia∏ów (akcji). Wp∏ywy
te wykazuje si´ ∏àcznie z innymi wp∏ywami z emisji
(np. odsetki).
Je˝eli jednostka ponios∏a w danym okresie wydatki
z tytu∏u kosztów emisji, a nie nastàpi∏y jeszcze wp∏ywy
z wydania udzia∏ów (akcji), to wydatki takie wykazuje
si´ w pozycji 9: „Inne wydatki finansowe”.
W pozycji tej nie ujmuje si´ powi´kszenia kapita∏u (funduszu) w∏asnego z tytu∏u:
— deklarowania zakupu akcji, jednak bez wniesienia
wp∏at (wniesienie wp∏at w okresie nast´pnym lub
w okresach nast´pnych wykazuje si´ w tej pozycji
rachunku jako wp∏yw),
— wniesienia wk∏adów niepieni´˝nych,
— przeszacowania sk∏adników aktywów trwa∏ych,
— zatrzymania zysku w jednostce, np. drogà zasilenia
kapita∏u zapasowego.

1. Nabycie udzia∏ów (akcji) w∏asnych
W pozycji tej ujmuje si´ wydatki spowodowane obni˝eniem kapita∏u, z tytu∏u wykupu akcji lub udzia∏ów
w∏asnych, bez wzgl´du na cel wykupu (umorzenie, odsprzeda˝, przej´cie innej jednostki) i zwrot dop∏at do
kapita∏u.

2. Kredyty i po˝yczki
Ujmuje si´ tu wp∏ywy z tytu∏u otrzymanych:
a) kredytów d∏ugo- i krótkoterminowych, i to wykorzystanych zarówno na cele dzia∏alnoÊci operacyjnej,
jak i inwestycyjnej,
b) po˝yczek d∏ugo- i krótkoterminowych (jw.).
Wykorzystanie kredytu w rachunku bie˝àcym oraz w linii kredytowej wykazuje si´ w rachunku przep∏ywów
pieni´˝nych „per saldo”.
Je˝eli bank w momencie postawienia kredytu do dyspozycji potràci∏ prowizj´ i cz´Êç odsetek, to odpowiednio ni˝sza b´dzie suma efektywnie wykorzystanego
kredytu.

2. Dywidendy i inne wyp∏aty na rzecz w∏aÊcicieli
W pozycji tej wykazuje si´ wydatki spowodowane wyp∏atà dywidendy z zysku, w tym tak˝e zaliczkowej,
udzia∏y w zysku oraz wp∏aty z zysku (w przedsi´biorstwach paƒstwowych i jednoosobowych spó∏kach
Skarbu Paƒstwa).
3. Inne ni˝ wyp∏aty na rzecz w∏aÊcicieli, wydatki z tytu∏u podzia∏u zysku
W pozycji tej podaje si´ m.in. wyp∏aty nagród z zysku,
wyp∏aty tantiem oraz wydatki z zysku na inne cele (np.
spo∏eczne).
4. Sp∏aty kredytów i po˝yczek
W pozycji tej wykazuje si´ wydatki na sp∏at´ rat kapita∏u (bez odsetek i prowizji):
a) kredytów d∏ugo- i krótkoterminowych,
b) po˝yczek d∏ugo- i krótkoterminowych.
Kredyty w rachunku bie˝àcym oraz w linii kredytowej
— jak to wskazano — ujmuje si´ w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych „per saldo”.
Sp∏at´ kredytów i po˝yczek zaciàgni´tych w walutach
obcych wykazuje si´ ∏àcznie ze zrealizowanymi ró˝nicami kursowymi (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi).
5. Wykup d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
W pozycji tej ujmuje si´ wydatki na wykup wyemitowanych przez jednostk´ obligacji w∏asnych, innych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych oraz z rozliczenia instrumentów kapita∏owych, zarówno d∏ugo- jak i krótkoterminowych, bez odsetek.
6. Z tytu∏u innych zobowiàzaƒ finansowych
Wykazuje si´ tu wydatki na sp∏at´ zobowiàzaƒ finansowych, nieuj´tych w pozycjach 1—5 oraz 7 i 8 przep∏ywów z tej dzia∏alnoÊci, jak np. wydatki na wykup
weksli.

3. Emisja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
W pozycji tej podaje si´ wp∏ywy z emisji przez jednostk´ obligacji w∏asnych, innych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych oraz instrumentów kapita∏owych, zarówno
d∏ugo- jak i krótkoterminowych.
Wp∏ywy wykazuje si´ po ich zmniejszeniu o wydatki
zwiàzane z emisjà.

7. P∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u umów leasingu finansowego
Pozycja s∏u˝y do wykazania wydatków na sp∏at´ zobowiàzaƒ z tytu∏u leasingu finansowego, to jest rat kapita∏owych, bez odsetek i prowizji, które wykazuje si´
w pozycji C.II.8. Sp∏at´ zad∏u˝enia w walutach obcych
wykazuje si´ ∏àcznie ze zrealizowanymi ró˝nicami kursowymi (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi).

4. Inne wp∏ywy finansowe
Wykazuje si´ tu dotyczàce dzia∏alnoÊci finansowej
wp∏ywy, nieuj´te w pozycjach 1—3, jak np. otrzymane
dotacje (bez wzgl´du na ich cel — jako pozyskanie bezzwrotne obcego êród∏a finansowania) w roku ich otrzymania.

8. Odsetki
W pozycji tej podaje si´ kwot´ zap∏aconych odsetek od
zaciàgni´tych kredytów, po˝yczek, d∏u˝nych papierów
wartoÊciowych i zobowiàzaƒ z tytu∏u leasingu finansowego, a tak˝e zap∏acone prowizje bankowe, op∏aty dodatkowe, je˝eli dotyczà dzia∏alnoÊci finansowej.

Dziennik Urz´dowy Ministra Finansów Nr 12

— 317 —

9. Inne wydatki finansowe
W pozycji tej wykazuje si´ wydatki dotyczàce dzia∏alnoÊci finansowej, nieuj´te we wczeÊniej wymienionych
pozycjach, np. wydatki na pokrycie zobowiàzaƒ wywo∏anych udzieleniem gwarancji finansowych, wydatki
z tytu∏u kosztów emisji, w przypadku gdy nie nastàpi∏y
jeszcze wp∏ywy z wydania udzia∏ów (akcji).
III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej (I–II)
Pozycja ta stanowi ró˝nic´ mi´dzy wp∏ywami (C.I) i wydatkami (C.II) jednostki zaliczonymi do dzia∏alnoÊci finansowej. OkreÊla ona wysokoÊç nadwy˝ki dop∏ywu nad sp∏atà
(lub odwrotnie) w∏asnych i obcych êróde∏ finansowania
oraz wysokoÊç wydatków na obs∏ug´ êróde∏ finansowania.
41. Pozycje D–G rachunku przep∏ywów pieni´˝nych,
obrazujà wp∏yw przep∏ywów pieni´˝nych na stan
Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów oraz
zgodnoÊç tych stanów z bilansem.
D. Przep∏ywy pieni´˝ne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III)
W pozycji tej wykazuje si´ kwot´ przep∏ywów pieni´˝nych netto z ca∏ej dzia∏alnoÊci jednostki, w okresie obj´tym sprawozdaniem. Sk∏adajà si´ na nià przep∏ywy
netto (±):
— z dzia∏alnoÊci operacyjnej — A.III,
— z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej — B.III,
— z dzia∏alnoÊci finansowej — C.III.
Wykazana w tej pozycji kwota powinna byç równa
zmianie stanu Êrodków pieni´˝nych, obliczonej jako
ró˝nica stanu Êrodków pieni´˝nych z okresu bie˝àcego
i stanu Êrodków pieni´˝nych z okresu poprzedniego,
zgodnie z definicjà zawartà w ustawie.
E. Bilansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych,
w tym
— zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u ró˝nic
kursowych
Do pozycji tej przenosi si´ z poz. B.III.1c bilansu ró˝nic´ mi´dzy stanem na poczàtek i koniec okresu sprawozdawczego.
Je˝eli treÊç pozycji „Êrodki pieni´˝ne” w rachunku
przep∏ywów pieni´˝nych i w bilansie jest taka sama, to
pozycje D i E sà identyczne. W razie gdy treÊç pozycji
„Êrodki pieni´˝ne” jest inna dla potrzeb rachunku przep∏ywów pieni´˝nych i bilansowych lub w przypadku
wystàpienia w jednostce na koniec okresu obj´tego
sprawozdaniem ró˝nic kursowych od Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych na rachunkach walutowych
i w kasie, pozycje D i E ró˝nià si´. Zachodzi wtedy koniecznoÊç wyjaÊnienia tych ró˝nic w dziale 3 dodatkowych informacji i objaÊnieƒ.
Informacja o wp∏ywie, jaki na zmian´ stanu Êrodków
pieni´˝nych wywar∏y ró˝nice kursowe ustalone na dzieƒ
bilansowy od Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych na rachunkach walutowych i w kasie, stanowi wskazówk´, jakie kwoty stanà si´ realnymi Êrodkami pieni´˝nymi dopiero w momencie realizacji zdarzenia.
F. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu
Jest to stan Êrodków pieni´˝nych na poczàtek okresu
sprawozdawczego przyj´ty do rachunku przep∏ywów pie-
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ni´˝nych. Je˝eli treÊç pozycji „Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty” przyj´ta dla potrzeb rachunku przep∏ywów pieni´˝nych jest taka sama jak przyj´ta w bilansie i nie zachodzà zmiany stanu Êrodków pieni´˝nych wywo∏ane ró˝nicami kursowymi, to stan ten odpowiada stanowi na poczàtek okresu wykazanemu w bilansie w pozycji aktywów
B.III.1.c „Ârodki pieni´˝ne i inne aktywa pieni´˝ne”.
G. Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu (F+/–D), w tym
— o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania
Jest to stan Êrodków pieni´˝nych na koniec okresu
sprawozdawczego przyj´ty do rachunku przep∏ywów
pieni´˝nych. Je˝eli treÊç tej pozycji, o czym wy˝ej, jest
taka sama w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych i bilansie, to stan ten odpowiada stanowi koƒcowemu wykazanemu w pozycji bilansu B.III.1.c: „Ârodki pieni´˝ne
i inne aktywa pieni´˝ne” po korekcie o zmian´ stanu
Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u ró˝nic kursowych, je˝eli
korekta taka mia∏a miejsce. Inne ró˝nice mi´dzy wymienionymi zmianami stanu mogà wystàpiç w szczególnoÊci z tytu∏u przeklasyfikowania sk∏adników krótkoterminowych aktywów finansowych do Êrodków
pieni´˝nych, na potrzeby rachunku przep∏ywów pieni´˝nych zgodnie, z art. 3 ust. 1 pkt 25 ustawy.
Ârodki pieni´˝ne, którymi jednostka mo˝e dysponowaç jedynie w ograniczonym stopniu (mimo ˝e sà one
w jej posiadaniu), sà to Êrodki, które nie mogà byç dowolnie przez nià wykorzystane. Uzasadnia to ujawnianie w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych kwot zablokowanych na rachunkach bankowych (np. w celu zabezpieczenia operacji, blokady zabezpieczajàce kredyty
i po˝yczki lub inne kontrakty finansowe, Êrodki Zak∏adowego Funduszu Âwiadczeƒ Socjalnych).
Umownie przyjmuje si´, ˝e w omawianej pozycji wykazuje si´ Êrodki pieni´˝ne, którymi mo˝liwoÊç dysponowania jest ograniczona na d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce od dnia
bilansowego.
NiezgodnoÊç sumy pozycji D+F z kwotà wykazanà
w pozycji G wskazuje, ˝e przy sporzàdzeniu rachunku
przep∏ywów pieni´˝nych pope∏niono b∏àd i konieczna
jest weryfikacja poprawnoÊci rachunku.
Dodatkowe informacje i objaÊnienia do rachunku
przep∏ywów pieni´˝nych
42. Za∏àcznik nr 1 do ustawy okreÊla minimalny zakres
dodatkowych informacji i objaÊnieƒ do rachunku
przep∏ywów pieni´˝nych. Powinny one obejmowaç w szczególnoÊci:
a) objaÊnienie struktury Êrodków pieni´˝nych
przyj´tych do rachunku przep∏ywów pieni´˝nych, je˝eli ró˝ni si´ ona od ich struktury przyj´tej przy sporzàdzaniu bilansu,
b) uzgodnienie przep∏ywów pieni´˝nych netto dzia∏alnoÊci operacyjnej ustalonych metodà bezpoÊrednià z przep∏ywami pieni´˝nymi netto tej dzia∏alnoÊci ustalonymi metodà poÊrednià — w przypadku sporzàdzenia przez jednostk´ rachunku
przep∏ywów pieni´˝nych metodà bezpoÊrednià,
c) wyjaÊnienie przyczyny znaczàcych ró˝nic pomi´dzy zmianami stanu niektórych pozycji bilansu oraz zmianami tych samych pozycji wykazanych w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych.
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43. Przedstawienie dodatkowych informacji i objaÊnieƒ do rachunku przep∏ywów pieni´˝nych:
a) u∏atwia w∏aÊciwe odczytanie i interpretacj´ kwot
wykazanych w poszczególnych pozycjach sprawozdania, szczególnie gdy wartoÊç pozycji odbiega od wykazanej w innych elementach sprawozdania finansowego,
b) pozwala na „odcià˝enie” rachunku przep∏ywów
pieni´˝nych i eliminacj´ pozycji mniej istotnych
z punktu widzenia podstawowego celu sporzàdzania tego rachunku,
c) rozszerza mo˝liwoÊci porównaƒ, przydatnych przy
szacowaniu wartoÊci i prawdopodobieƒstwa wystàpienia przep∏ywów pieni´˝nych w przysz∏oÊci.
44. Przyk∏adowe elementy „dodatkowych informacji
i objaÊnieƒ” do rachunku przep∏ywów pieni´˝nych:
1. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych
wed∏ug bilansu
XX
+/– zmiana stanu zobowiàzaƒ inwestycyjnych XX
+/– zmiana stanu zobowiàzaƒ z tytu∏u
podatku dochodowego odnoszonego
bezpoÊrednio na kapita∏ (fundusz)
w∏asny
XX
—————————————————————————
Zmiana stanu w rachunku przep∏ywów
pieni´˝nych
XX
2. Zmiana stanu zapasów wed∏ug bilansu
XX
+/– zmiana stanu z tytu∏u wk∏adu niepieni´˝nego
otrzymanego/przekazanego w postaci sk∏adników majàtku obrotowego (zapasów)
XX
—————————————————————————
Zmiana stanu w rachunku przep∏ywów
pieni´˝nych
XX
3. Wobec niewykazywania jako odr´bnej pozycji
rachunku przep∏ywów pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci
operacyjnej kwoty zap∏aconego podatku dochodowego od osób prawnych zaleca si´ — gdy sta-
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nowi on istotnà pozycj´ — objaÊnienie relacji zachodzàcych mi´dzy memoria∏owym (w rachunku
zysków i strat) a kasowym uj´ciem podatku dochodowego (podatek dochodowy zap∏acony) np.
wed∏ug schematu:
A) Podatek dochodowy wykazany w rachunku
zysków i strat
XX
+/– zmiana stanu rezerw na podatek
dochodowy (bez rezerw odnoszonych
na kapita∏ w∏asny)
XX
+/– zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych
czynnych z tytu∏u podatku dochodowego
(bez rozliczeƒ odnoszonych na kapita∏
w∏asny)
XX
—————————————————————————
B) Podatek dochodowy wed∏ug deklaracji
podatkowej — obcià˝ajàcy wynik finansowy
danego okresu
XX
+ podatek dochodowy wed∏ug deklaracji
podatkowej odnoszony bezpoÊrednio
na kapita∏ w∏asny
XX
—————————————————————————
C) Podatek dochodowy wed∏ug deklaracji
XX
+/– zmiana stanu nale˝noÊci z tytu∏u podatku
dochodowego
XX
+/– zmiana stanu zobowiàzaƒ z tytu∏u podatku
dochodowego
XX
—————————————————————————
D) Podatek dochodowy zap∏acony
XX
Postanowienia koƒcowe
45. OkreÊlone w Standardzie zasady sporzàdzania rachunku przep∏ywów pieni´˝nych ilustrujà za∏àczniki; nie stanowià one cz´Êci postanowieƒ Standardu.
46. Standard wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia
w Dzienniku Urz´dowym Ministra Finansów.

Za∏àcznik nr 1

Przyk∏ad liczbowy
— Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych w jednostce innej ni˝ bank i zak∏ad ubezpieczeƒ
Przyk∏ad ilustruje omówiony w Standardzie sposób
sporzàdzania oraz prezentacji metodà bezpoÊrednià
i poÊrednià rachunku przep∏ywów pieni´˝nych przez
jednostk´ innà ni˝ bank lub zak∏ad ubezpieczeƒ. Jego
celem jest przybli˝enie okreÊlonych w Standardzie zasad oraz pomoc w praktycznym wyjaÊnieniu ich istoty.
W przyk∏adzie (z wyjàtkiem bilansu) podano wy∏àcznie
dane dotyczàce bie˝àcego okresu. Odpowiadajàce im
dane za okres poprzedni przedstawia si´ zgodnie z postanowieniami ustawy.

Przyk∏ad zawiera te˝ informacje uzupe∏niajàce, majàce
pokazaç, w jaki sposób sporzàdzono rachunek przep∏ywów pieni´˝nych.
Ze wzgl´du na ilustracyjny charakter przyk∏adu wprowadzono w nim szereg uproszczeƒ: m.in.: w rozrachunkach z tytu∏u VAT, jak równie˝ pomini´to w bilansie niektóre specyfikacje, np. zapasów, Êrodków
pieni´˝nych.
Wszystkie dane liczbowe wyra˝one sà w z∏otych.
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Aneks

SPORZÑDZANIE
SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEP¸YWÓW PIENI¢˚NYCH
1. Aneks wyjaÊnia zasady sporzàdzania skonsolidowanego rachunku przep∏ywów pieni´˝nych (zwanego
dalej skonsolidowanym rachunkiem), zapewniajàcego minimalny zakres informacji, okreÊlonych w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
sporzàdzania przez jednostki inne ni˝ banki i zak∏ady
ubezpieczeƒ sprawozdania finansowego jednostek
powiàzanych (Dz. U. Nr 152, poz. 1729), zwanego dalej rozporzàdzeniem o konsolidacji.
2. WyjaÊnienia zawarte w aneksie mogà byç równie˝ —
odpowiednio — stosowane do sporzàdzania skonsolidowanego rachunku banków oraz zak∏adów
ubezpieczeƒ.
3. Ilekroç w aneksie mowa jest o jednostkach powiàzanych, grupie kapita∏owej, jednostce dominujàcej,
znaczàcym inwestorze, jednostkach podporzàdkowanych, jednostce zale˝nej, jednostce wspó∏zale˝nej, jednostce stowarzyszonej, konsolidacji, metodzie konsolidacji pe∏nej, metodzie konsolidacji proporcjonalnej, metodzie praw w∏asnoÊci, sprawowaniu kontroli lub wspó∏kontroli, wywieraniu znaczàcego wp∏ywu, rozumie si´ przez to odpowiednie relacje
i jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy.
Je˝eli mowa jest o:
— jednostce nadrz´dnej — rozumie si´ przez to jednostk´ dominujàcà lub znaczàcego inwestora,
— wycenie metodà praw w∏asnoÊci okreÊlonà w artykule 62 ustawy, to oznaczana ona b´dzie dalej
jako „metoda praw w∏asnoÊci 62”,
— wycenie metodà praw w∏asnoÊci okreÊlonà w artykule 63 ustawy, to oznaczana ona b´dzie dalej
jako „metoda praw w∏asnoÊci 63”,
— metodach obejmowania danych finansowych jednostek podporzàdkowanych — rozumie si´ przez to
metody konsolidacji oraz metod´ praw w∏asnoÊci,
— jednostkowym sprawozdaniu finansowym — rozumie si´ przez to sprawozdanie finansowe sporzàdzone, w myÊl przepisów rozdzia∏u 5 ustawy,
przez jednostk´, której dane finansowe obejmo-

wane sà skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, o którym mowa poni˝ej,
— skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
— rozumie si´ przez to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 55
ust. 1 i 3 ustawy, sporzàdzonym przez jednostk´
dominujàcà w znaczeniu okreÊlonym w § 2 pkt 2
rozporzàdzenia o konsolidacji.
Odpowiednie zasady, w∏aÊciwe dla skonsolidowanego rachunku przep∏ywów pieni´˝nych stosuje si´ równie˝ w przypadku sporzàdzania wy˝ej wymienionego sprawozdania przez znaczàcego inwestora.
4. Przez skonsolidowany rachunek rozumie si´ taki rachunek, sporzàdzany przez jednostk´ nadrz´dnà,
który uwzgl´dnia przep∏ywy pieni´˝ne nast´pujàce
mi´dzy jednostkami grupy kapita∏owej lub odpowiednio znaczàcego inwestora i jednostek z nim stowarzyszonych lub jednostek wspó∏zale˝nych, b´dàcych spó∏kami handlowymi, do których stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks
spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).
Obejmuje si´ nim dane finansowe jednostek grupy
kapita∏owej lub znaczàcego inwestora i jednostek jemu podporzàdkowanych metodà konsolidacji lub
metodà praw w∏asnoÊci.
5. Sposób sporzàdzania skonsolidowanego rachunku
regulujà przepisy § 16 ust. 1 i 2 rozporzàdzenia o konsolidacji. Zgodnie z nimi skonsolidowany rachunek
mo˝e byç sporzàdzony dwojako:
a) metodà polegajàcà na sporzàdzeniu skonsolidowanego rachunku przep∏ywów pieni´˝nych na
podstawie skonsolidowanego bilansu i skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz dodatkowych objaÊnieƒ i informacji (§ 16 ust. 1 pkt 1 rozporzàdzenia o konsolidacji).
b) metodà polegajàcà na sporzàdzeniu rachunku
skonsolidowanego poprzez sumowanie odpowiednich pozycji rachunków przep∏ywów pieni´˝nych jednostek obj´tych metodà konsolida-
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cji pe∏nej i proporcjonalnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych tych sum (§ 16 ust. 1 pkt 2
rozporzàdzenia o konsolidacji).
Przy obu metodach skonsolidowany rachunek mo˝e byç sporzàdzany zarówno metodà bezpoÊrednià
jak i metodà poÊrednià; ze wzgl´dów praktycznych
nie zaleca si´ jednak sporzàdzania skonsolidowanego rachunku metodà bezpoÊrednià wykorzystujàc do tego podejÊcie, o którym mowa pod literà a).
6. Stosowanie ka˝dego ze wskazanych w punkcie 5
podejÊç powinno prowadziç do wykazania w skonsolidowanym rachunku jednakowych jakoÊciowo
i wartoÊciowo pozycji. Kwota ogólnych przep∏ywów
pieni´˝nych netto, wykazana w skonsolidowanym
rachunku, w pozycji „Przep∏ywy pieni´˝ne, razem”,
powinna byç równa kwocie b´dàcej sumà przep∏ywów pieni´˝nych netto jednostki dominujàcej i jednostek od niej zale˝nych, których dane obejmowane sà w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodà pe∏nà oraz procentowej cz´Êci przep∏ywów pieni´˝nych netto tych jednostek wspó∏zale˝nych, których dane finansowe obejmowane sà
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
metodà konsolidacji proporcjonalnej i przeliczane
w takim procencie, w jakim nast´puje ich konsolidowanie w skonsolidowanym bilansie i skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
7. Istotà podejÊcia, o którym mowa w pkt. 5a jest sporzàdzenie skonsolidowanego rachunku dla grupy
kapita∏owej (odpowiednio jednostek podporzàdkowanych znaczàcemu inwestorowi) w taki sposób,
jakby skonsolidowany rachunek by∏ sporzàdzany
niezale˝nie od jednostkowych rachunków zestawionych przy zastosowaniu metod i technik, o których
mowa w Standardzie, a wi´c tak, jakby by∏ on sporzàdzany dla wszystkich jednostek, których dane finansowe obejmowane sà skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, sporzàdzanym w taki sposób, jakby grupa kapita∏owa by∏a jednà jednostkà
sprawozdawczà. Zasady okreÊlone w punktach 9, 10
oraz 12—16 tego aneksu stosuje si´ odpowiednio.
8. Istotà podejÊcia, o którym mowa w punkcie 5b jest
sporzàdzenie skonsolidowanego rachunku danej
grupy kapita∏owej (odpowiednio jednostek podporzàdkowanych znaczàcemu inwestorowi) w taki sposób, jakby sprawozdanie to by∏o sumà poszczególnych pozycji jednostkowych rachunków jednostki
dominujàcej i jednostek od niej zale˝nych oraz
wspó∏zale˝nych. Dane finansowe tych jednostek
obejmowane sà skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym metodà konsolidacji pe∏nej oraz procentowej cz´Êci poszczególnych pozycji jednostkowych
rachunków tych jednostek wspó∏zale˝nych, których
dane finansowe obejmowane sà w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodà konsolidacji
proporcjonalnej, przeliczonych w sposób okreÊlony
w punkcie 6, z uwzgl´dnieniem odpowiednich korekt
przep∏ywów pieni´˝nych (g∏ównie dzia∏alnoÊci operacyjnej), wynikajàcych z obj´cia skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym danych finansowych
jednostek podporzàdkowanych metodà praw w∏asnoÊci. Zasady okreÊlone w punktach 9 oraz 11—16
tego aneksu stosuje si´ odpowiednio.
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9. Korekty, o których mowa w pkt. 5b polegajà na wy∏àczeniu wszelkich przep∏ywów pieni´˝nych pomi´dzy obj´tymi konsolidacjà: jednostkà dominujàcà a jednostkà od niej zale˝nà oraz mi´dzy poszczególnymi jednostkami zale˝nymi, w szczególnoÊci z tytu∏u:
a) wyp∏aty dywidend w ramach podzia∏u wyników
finansowych jednostek grupy kapita∏owej, które dla jednostki wyp∏acajàcej dywidend´ (zwykle jest nià jednostka zale˝na, dokonujàca wp∏at
na rzecz jednostki dominujàcej) stanowi wydatek, wykazywany w dzia∏alnoÊci finansowej, zaÊ
dla jednostki otrzymujàcej dywidend´ (zwykle
jest to jednostka dominujàca) stanowi wp∏yw,
wykazywany w dzia∏alnoÊci inwestycyjnej,
b) obj´cia udzia∏ów (akcji) w jednostce grupy kapita∏owej, które dla obejmujàcego udzia∏y (akcje)
(zwykle jest to jednostka dominujàca) stanowi
wydatek dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, zaÊ dla jednostki emitujàcej udzia∏y (akcje) (zwykle jest to
jednostka zale˝na) — wp∏yw wykazywany
w dzia∏alnoÊci finansowej,
c) wykorzystania i sp∏aty po˝yczek (kredytów), które dla jednostki udzielajàcej po˝yczki stanowià
wydatek, wykazywany w dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, zaÊ dla jednostki zaciàgajàcej po˝yczk´
stanowià wp∏yw, wykazywany w dzia∏alnoÊci finansowej. Sp∏aty po˝yczek ujmuje si´ analogicznie, tzn. przelane kwoty stanowià odpowiednio wp∏yw Êrodków pieni´˝nych dzia∏alnoÊci inwestycyjnej i wydatek Êrodków pieni´˝nych dzia∏alnoÊci finansowej.
10. W przypadku sporzàdzania skonsolidowanego rachunku na podstawie skonsolidowanego bilansu
i skonsolidowanego rachunku zysków i strat, wed∏ug podejÊcia, o którym mowa w pkt. 5a wskazane
w literach a) — c) punktu 9 przep∏ywy pieni´˝ne nie
sà brane pod uwag´, gdy˝ odpowiednie wartoÊci bilansowe oraz odpowiednie przychody i koszty z tych
operacji zosta∏y ju˝ uprzednio wyeliminowane.
11. W razie zastosowania do sporzàdzenia skonsolidowanego rachunku podejÊcia, o którym mowa
w pkt. 5b, przep∏ywy pieni´˝ne wskazane w pkt. 9
oraz inne podlegajà eliminacji w drodze wy∏àczenia
z w∏aÊciwej dzia∏alnoÊci odpowiednio wydatków
i wp∏ywów.
Przyk∏adowo: przep∏yw Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u po˝yczki udzielonej przez jednostk´ dominujàcà
jednostce zale˝nej wykazywany jest w jednostkowym rachunku jednostki dominujàcej jako wydatek
dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, podczas gdy w jednostkowym rachunku jednostki zale˝nej — jako wp∏yw
Êrodków pieni´˝nych dzia∏alnoÊci finansowej. W celu wyeliminowania ze skonsolidowanego rachunku
wewn´trznych (wewnàtrzgrupowych) przep∏ywów
pieni´˝nych, które nie powinny byç wykazywane
(z zastrze˝eniem okreÊlonym w punkcie 10), pozycje
obejmujàce wydatki z tytu∏u udzielonej po˝yczki nale˝y skorygowaç o kwot´ przep∏ywu wykazanego
w dzia∏alnoÊci inwestycyjnej oraz o t´ samà kwot´
skorygowaç pozycj´ wp∏ywów z tytu∏u zaciàgni´tej
po˝yczki w przep∏ywach pieni´˝nych dzia∏alnoÊci finansowej. Nie wyklucza to koniecznoÊci dokonania
odpowiednich, równoleg∏ych korekt o podobnym
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charakterze przep∏ywów pieni´˝nych dzia∏alnoÊci
operacyjnej, polegajàcych na eliminowaniu przychodów i kosztów zwiàzanych z udzielonà i zaciàgni´tà po˝yczkà w przypadku sporzàdzania skonsolidowanego rachunku metodà poÊrednià oraz w razie
sporzàdzania noty objaÊniajàcej przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci operacyjnej w skonsolidowanym rachunku, sporzàdzonym metodà bezpoÊrednià.
12. Je˝eli jednostka nadrz´dna obejmuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane jednostek podporzàdkowanych wy∏àcznie metodà praw
w∏asnoÊci to skonsolidowane przep∏ywy pieni´˝ne
netto jednostek powiàzanych oraz sk∏adajàce si´ na
nie przep∏ywy pieni´˝ne netto poszczególnych rodzajów dzia∏alnoÊci (operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej) wynikajà wprost z jednostkowego rachunku jednostki nadrz´dnej i równe sà odpowiednio przep∏ywom pieni´˝nym netto, wykazanym
w tym rachunku. Dlatego zaleca si´ sporzàdzenie
tego rachunku zgodnie z podejÊciem, o którym mowa w pkt. 5b, gdy˝ w przypadku sporzàdzania skonsolidowanego rachunku:
a) metodà bezpoÊrednià — wszystkie pozycje dotyczàce poszczególnych dzia∏alnoÊci odpowiadajà wprost pozycjom, wykazanym w jednostkowym rachunku jednostki nadrz´dnej,
b) metodà poÊrednià jedynym tytu∏em korekt konsolidacyjnych w skonsolidowanym rachunku,
bez wzgl´du na wielkoÊç i rodzaj transakcji kapita∏owych, finansowych i inwestycyjnych dokonanych mi´dzy jednostkami obj´tymi tym sprawozdaniem, jest eliminacja wp∏ywu jaki wywiera
stosowanie metody praw w∏asnoÊci na struktur´
przep∏ywów pieni´˝nych dzia∏alnoÊci operacyjnej. Dotyczy to w szczególnoÊci korekty udzia∏u
jednostki nadrz´dnej w wyniku finansowym jednostki podporzàdkowanej (por. pkt. 15d) oraz korekty odpisu wartoÊci firmy (dodatniej lub ujemnej), wp∏ywajàcego na skonsolidowany wynik
finansowy (por. pkt. 15b). Je˝eli na podstawie
art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowoÊci jednostka nadrz´dna stosuje do wyceny i wykazywania w ksi´gach rachunkowych i jednostkowym sprawozdaniu finansowym udzia∏ów we
wszystkich jednostkach podporzàdkowanych obj´tych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym metod´ praw w∏asnoÊci, to wówczas korekta przep∏ywów pieni´˝nych dzia∏alnoÊci operacyjnej polega jedynie na wyodr´bnieniu odpisu wartoÊci firmy (dodatniej lub ujemnej) w oddzielnej pozycji przep∏ywów pieni´˝nych dzia∏alnoÊci operacyjnej
13. Uwzgl´dniajàc zasad´ istotnoÊci, jak równie˝ wywa˝ajàc koszty i korzyÊci sporzàdzania skonsolidowanego rachunku, szczególnie drogà sumowania
poszczególnych pozycji jednostkowych rachunków, dopuszczalne jest zaniechanie wymogu eliminacji przep∏ywów pieni´˝nych nast´pujàcych pomi´dzy jednostkami grupy kapita∏owej, je˝eli przy
sporzàdzaniu skonsolidowanego bilansu i skonsolidowanego rachunku zysków i strat przep∏ywy takie uznano za nieistotne.
Nie mo˝na zaniechaç wy∏àczeƒ tych wewn´trznych
przep∏ywów pieni´˝nych, które by∏y przedmiotem
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eliminacji przy sporzàdzaniu skonsolidowanego bilansu i skonsolidowanego rachunku przep∏ywów
zysków i strat.
Przyk∏adowo, jeÊli przy sporzàdzeniu skonsolidowanego bilansu dokonano eliminacji wewn´trznych rozrachunków pomi´dzy jednostkà dominujàcà i zale˝nà wed∏ug stanu tych rozrachunków na
dzieƒ sporzàdzenia bilansu, to w skonsolidowanym, rachunku sporzàdzanym metodà poÊrednià
drogà sumowania jednostkowych rachunków, nale˝y wy∏àczyç te rozrachunki w zakresie, przyj´tym
przy sporzàdzeniu skonsolidowanego bilansu.
14. Ogólnà zasadà sporzàdzania rachunku przep∏ywów
dzia∏alnoÊci operacyjnej metodà poÊrednià jest korygowanie wykazanego w bilansie wyniku finansowego
(zysku/straty netto) jednostki, w celu ustalenia przep∏ywów pieni´˝nych netto tej dzia∏alnoÊci. Innymi s∏owy: ustalony memoria∏owo wynik finansowy netto
jednostki doprowadzany jest do wyniku kasowego
dzia∏alnoÊci operacyjnej. Zasad´ t´ stosuje si´ tak˝e
przy sporzàdzaniu skonsolidowanego rachunku.
JeÊli jednak skonsolidowany rachunek sporzàdzany jest drogà sumowania jednostkowych rachunków jednostek wchodzàcych w sk∏ad grupy kapita∏owej z uwzgl´dnieniem danych finansowych tych
jednostek podporzàdkowanych, które obejmowane
sà metodà praw w∏asnoÊci (pkt 5b), to sporzàdzajàc
ten rachunek nale˝y wpierw doprowadziç do zgodnoÊci sumarycznego wyniku finansowego jednostki dominujàcej i jednostek zale˝nych obejmowanych metodà pe∏nà oraz proporcjonalnego wyniku
finansowego (je˝eli sà one konsolidowane metodà
proporcjonalnà) z wykazanym w bilansie skonsolidowanym wynikiem finansowym (zysk/strata netto). W tym celu nale˝y dokonaç odpowiednich korekt i eliminacji wyniku finansowego, nieodzownych dla ustalenia skonsolidowanego wyniku finansowego w skonsolidowanym bilansie i skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
Je˝eli jednostka nadrz´dna, sporzàdzajàc skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje nimi
dane finansowe jednostek podporzàdkowanych
wy∏àcznie metodà praw w∏asnoÊci, to sumaryczny
wynik finansowy zgodny jest z jednostkowym wynikiem finansowym.
Podstawowe elementy i zasady dokonywania korekt
i eliminacji konsolidacyjnych sumarycznego wyniku
finansowego przedstawiono w kolejnych punktach.
15. Najcz´Êciej sumaryczny wynik finansowy jednostki
nadrz´dnej oraz jednostek grupy kapita∏owej, których dane konsolidowane sà metodà pe∏nà lub proporcjonalnà podlega korektom z tytu∏u:
a) praw udzia∏owców mniejszoÊciowych do cz´Êci
wyników finansowych netto jednostek zale˝nych, obejmowanych metodà konsolidacji pe∏nej. W takim przypadku suma udzia∏ów mniejszoÊci w wynikach finansowych jednostek zale˝nych koryguje odpowiednio skonsolidowany
wynik finansowy; korekta tu ma charakter memoria∏owy; dlatego jednoczeÊnie nast´puje
równoleg∏y zapis kwoty korekty we w∏aÊciwej
dla wykazywanych w przep∏ywach pieni´˝nych
dzia∏alnoÊci operacyjnej pozycji: udzia∏y mniejszoÊci w wyniku finansowym;
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b) obcià˝enia skonsolidowanego wyniku finansowego odpisem raty lub ca∏oÊci nabytej wartoÊci
firmy (lub przej´tej ujemnej wartoÊci firmy) jednostek podporzàdkowanych. W takim przypadku ∏àczny odpis wartoÊci firmy (dodatniej
i ujemnej) koryguje odpowiednio skonsolidowany wynik finansowy; równie˝ tu korekta ma
charakter memoria∏owy; dlatego jednoczeÊnie
nast´puje równoleg∏y zapis kwoty korekty we
w∏aÊciwej dla wykazywanych w przep∏ywach
pieni´˝nych dzia∏alnoÊci operacyjnej pozycji
odpisy amortyzacyjne;
c) eliminacji aktywowanych zysków i strat na transakcjach dokonanych mi´dzy jednostkami obj´tymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. W przypadku jednostek, których dane konsolidowane sà metodà pe∏nà lub proporcjonalnà,
korekcie — prócz w∏aÊciwej korekty skonsolidowanego wyniku finansowego — podlega zmiana
stanu zapasów, jeÊli zyski bàdê straty wp∏ywajà
na wartoÊç tych zapasów. Gdy zyski bàdê straty
wp∏ywajà na wartoÊç sk∏adników aktywów trwa∏ych, wówczas odpowiednio korygowana jest
pozycja: wynik z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
(w przypadku sprzeda˝y aktywów trwa∏ych) lub
zmiana stanu zapasów (w przypadku sprzeda˝y
aktywów trwa∏ych, b´dàcych dla sprzedajàcego
produktami lub towarami), a w uzasadnionych
przypadkach — pozycja innych korekt z dzia∏alnoÊci operacyjnej z uwzgl´dnieniem odpowiednich
korekt, dotyczàcych skorygowanej kwoty ewentualnych odpisów amortyzacyjnych;
d) udzia∏u w wynikach finansowych jednostek
podporzàdkowanych obejmowanych metodà
praw w∏asnoÊci. Wp∏yw dokonywanej wed∏ug
zasady memoria∏u korekty wyniku finansowego w celu doprowadzenia go do wysokoÊci
skonsolidowanego wyniku finansowego neutralizuje w ramach przep∏ywów pieni´˝nych
dzia∏alnoÊci operacyjnej zapis w pozycji: udzia∏
w wynikach finansowych (zyskach/stratach)
jednostek podporzàdkowanych. W przypadku
stosowania „metody praw w∏asnoÊci 63” nie
jest celowe wy∏àczanie odpisu wartoÊci firmy
z tej korekty i oddzielne jego eliminowanie;
e) eliminacji dywidend, uzyskanych od jednostek
powiàzanych, obj´tych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i to zarówno tych dywidend, które uzyskuje jednostka nadrz´dna od
jednostek podporzàdkowanych, jak i tych, które
nale˝ne sà innym jednostkom podporzàdkowanym w przypadku powiàzaƒ kapita∏owych mi´dzy nimi, o ile wycena udzia∏ów w ksi´gach rachunkowych tych jednostek nie nast´puje „metodà praw w∏asnoÊci 63”. Zapis eliminujàcy
wp∏yw dywidend na skonsolidowany wynik finansowy nast´puje w korespondencji z pozycjà:
udzia∏y w zyskach z tytu∏u dywidend w kwocie
dywidend naliczonych przez jednostki obj´te
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Dywidendy wyp∏acone, a wi´c te dywidendy, które powodujà odpowiedni przep∏yw
Êrodków pieni´˝nych pomi´dzy tymi jednostkami grupy kapita∏owej, których dane finansowe
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obejmowane sà skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym metodà konsolidacji pe∏nej
lub proporcjonalnej oraz jednostkà nadrz´dnà
wymagajà ponadto eliminacji z przep∏ywów pieni´˝nych dzia∏alnoÊci finansowej, pozycja dywidendy i inne wyp∏aty na rzecz w∏aÊcicieli (wydatki ze znakiem dodatnim) oraz z przep∏ywów pieni´˝nych dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, pozycja:
wp∏ywy z aktywów finansowych (z dywidend) ze
znakiem ujemnym. Dywidendy uzyskane przez
udzia∏owców mniejszoÊciowych wykazuje si´ jako wydatki w przep∏ywach pieni´˝nych dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, pozycja: dywidendy wyp∏acone udzia∏owcom mniejszoÊciowych;
f) naliczonych odsetek od po˝yczek (kredytów)
uzyskanych od innych jednostek grupy kapita∏owej, obj´tych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, które nie wp∏yn´∏y w ca∏oÊci
lub cz´Êci na koszty okresu, w którym je naliczono (zwi´kszajà one wartoÊç aktywów trwa∏ych
lub obrotowych). W takim przypadku odpowiednio korygowany jest wynik z dzia∏alnoÊci
inwestycyjnej in plus (w przypadku odsetek
zwi´kszajàcych wartoÊç aktywów trwa∏ych) lub
zmiana stanu zapasów (w przypadku odsetek
aktywowanych w zapasach majàtku obrotowego), a w uzasadnionych przypadkach — pozycja: inne korekty z dzia∏alnoÊci operacyjnej,
z uwzgl´dnieniem odpowiednich korekt, dotyczàcych skorygowanej kwoty ewentualnych odpisów amortyzacyjnych. Odsetki zap∏acone,
a wi´c te odsetki, które powodujà odpowiedni
przep∏yw Êrodków pieni´˝nych pomi´dzy tymi
jednostkami grupy kapita∏owej, których dane finansowe obj´te sà skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym metodà konsolidacji pe∏nej lub proporcjonalnej oraz jednostkà nadrz´dnà, wymagajà ponadto eliminacji z przep∏ywów
pieni´˝nych dzia∏alnoÊci finansowej, pozycja:
wydatki na odsetki (ze znakiem dodatnim) oraz
z przep∏ywów pieni´˝nych dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, pozycja: wp∏ywy z aktywów finansowych (z odsetek) ze znakiem ujemnym;
g) rozliczanych w danym okresie ró˝nic mi´dzy
wycenà w wartoÊci ksi´gowej i wartoÊci godziwej aktywów netto tych jednostek podporzàdkowanych, które obejmowane sà w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodà pe∏nà
lub proporcjonalnà, a które stanowi∏y o ustaleniu i rozliczeniu powiàzania kapita∏owego na
dzieƒ powstania relacji podporzàdkowania lub
w uzasadnionych przypadkach jego wzmocnienia wobec nabycia dodatkowych udzia∏ów.
Przyk∏adowo, jeÊli ró˝nica z wyceny amortyzowanego sk∏adnika aktywów trwa∏ych jest dodatnia, to
wówczas dodatkowy (od ró˝nicy z wyceny) odpis
amortyzacyjny przypadajàcy na dany okres obcià˝a skonsolidowany wynik finansowy; wp∏yw tej
operacji na przep∏ywy pieni´˝ne netto dzia∏alnoÊci
operacyjnej neutralizowany jest w pozycji: amortyzacja ze znakiem dodatnim;
h) podatku dochodowego stosownie do przyj´tej
i stosowanej przy sporzàdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego koncepcji odro-
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czonego podatku dochodowego, powodujàcego
powstanie i wykazanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowych aktywów
bàdê rezerw z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego. W takim przypadku eliminacji podlega
drugostronnie odpowiednio pozycja zmiany stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych lub zmiany stanu
rezerw, neutralizujàc tym samym wp∏yw korekt
skonsolidowanego wyniku finansowego na przep∏ywy pieni´˝ne netto dzia∏alnoÊci operacyjnej.
16. Do innych tytu∏ów korekt konsolidacyjnych
skonsolidowanego rachunku, sporzàdzanego
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metodà poÊrednià drogà sumowania poszczególnych pozycji jednostkowych rachunków jednostek grupy kapita∏owej nale˝y eliminacja wzajemnych rozrachunków. Kwoty eliminowanych
rozrachunków powinny byç zgodne, stàd eliminacja taka nie powoduje zmian w przep∏ywach
pieni´˝nych netto dzia∏alnoÊci operacyjnej, powinna ona jednak odpowiednio wp∏ynàç na wykazywanà w przep∏ywach pieni´˝nych dzia∏alnoÊci operacyjnej wysokoÊç pozycji „zmiana stanu
nale˝noÊci” oraz pozycji „zmiana stanu zobowiàzaƒ”.

Za∏àcznik do Aneksu

Przyk∏ad liczbowy konsolidowania rachunków przep∏ywów pieni´˝nych
metodà poÊrednià na podstawie jednostkowych rachunków
Za∏o˝enia
1. Spó∏ka dominujàca D posiada 80% udzia∏ów w spó∏ce zale˝nej Z oraz 30% udzia∏ów w spó∏ce stowarzyszonej S.
2. Spó∏ka D wycenia udzia∏y w jednostkach podporzàdkowanych w cenie nabycia.
3. Dane finansowe spó∏ki zale˝nej Z obejmowane sà
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
metodà pe∏nà, zaÊ dane spó∏ki S metodà praw w∏asnoÊci 62.
4. Udzia∏y w spó∏ce Z nabyto w 200X–2 roku za cen´
280.000 z∏; wartoÊç ksi´gowa aktywów netto wynosi∏a 150.000 z∏; mia∏y one pokrycie w kapitale zak∏adowym równym 100.000 z∏ i kapitale zapasowym
równym 50.000 z∏. Jednak wartoÊç ksi´gowa budynku administracyjnego o pozosta∏ym 10-letnim okresie u˝ytkowania by∏a zani˝ona o 50.000 z∏.
5. WartoÊç firmy spó∏ki Z w kwocie 120.000 z∏
(280.000 – 80% x [150.000 + 50.000 z∏]) podlega rozli-

czeniu w równych ratach przez cztery lata. Do 1 stycznia 200X roku odpisano ju˝ po∏ow´ wartoÊci firmy
spó∏ki Z.
6. Jednostkowe rachunki spó∏ek D i Z na dzieƒ sporzàdzenia skonsolidowanego sprawozdania, którym
jest 31 grudnia 200X roku, przedstawia tabela 3.
7. Dane spó∏ki S obejmowane sà metodà praw w∏asnoÊci
(por. pkt 3) dlatego wystarczajàce sà nast´pujàce informacje; w rozliczeniu ceny nabycia 30% udzia∏ów równej
70.000 z∏ powsta∏a ujemna wartoÊç firmy w wysokoÊci
50.000 z∏; do 1 stycznia 200X roku odpisano ju˝ kwot´
20.000 z∏. Aktywa netto spó∏ki S od dnia nabycia udzia∏ów do dnia 1 stycznia 200X roku wzros∏y o 250.000 z∏
i na dzieƒ 1 stycznia 2003 roku wynoszà 650.000 z∏.
Inne wa˝ne dla sporzàdzenia skonsolidowanego rachunku dane finansowe wraz z ich opisem zawierajà tabele 1 i 2. W tabeli 2 liczby pisane pogrubionà czcionkà w nawiasach, dotyczà punktów za∏o˝eƒ do przyk∏adu oraz za∏o˝eƒ z tabeli 1.

Tabela 1
Wybrane dane finansowe o zdarzeniach w spó∏kach D, Z i S w 200X roku
Lp. Dane finansowe i fakty za 200X rok
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Wynik finansowy netto (Zysk) spó∏ki D za 200X roku
Wynik finansowy netto (Zysk) spó∏ki Z za 200X roku
Wynik finansowy netto (Zysk) spó∏ki S za 200X roku
Roczna kwota odpisu wartoÊci firmy spó∏ki Z
Roczna kwota odpisu ujemnej wartoÊci firmy spó∏ki S
Dodatkowa roczna amortyzacja Êrodków trwa∏ych (budynek administracyjny)
od ró˝nicy mi´dzy wartoÊcià godziwà a wartoÊcià ewidencyjnà z dnia nabycia udzia∏ów
Saldo niezrealizowanych zysków na transakcjach mi´dzy spó∏kà D i Z, zawartych
w zapasie koƒcowym produktów znajdujàcych si´ w spó∏ce Z
Saldo niezrealizowanych zysków na transakcjach mi´dzy spó∏kà Z i D, zawartych
w zapasie koƒcowym towarów znajdujàcych si´ w spó∏ce D
Spó∏ka D udzieli∏a w 200X roku spó∏ce Z po˝yczki
Po˝yczka do koƒca roku nie zosta∏a sp∏acona
Naliczone i zap∏acone odsetki od uzyskanej po˝yczki
Naliczona i wyp∏acona dywidenda z zysku spó∏ki Z za rok 200X–1
Naliczona i wyp∏acona dywidenda z zysku spó∏ki S za rok 200X–1
Saldo nale˝noÊci spó∏ki D w spó∏ce Z na 1.01. 200X roku
Saldo nale˝noÊci spó∏ki D w spó∏ce Z na 31.12. 200X roku
Saldo nale˝noÊci spó∏ki Z w spó∏ce D na 1.01. 200X roku
Saldo nale˝noÊci spó∏ki Z w spó∏ce D na 31.01. 200X roku
Spó∏ka Z w ciàgu roku podwy˝szy∏a kapita∏ podstawowy, który zosta∏ obj´ty proporcjonalnie
do posiadanych udzia∏ów i op∏acony gotówkà

z∏
300.000
150.000
100.000
30.000
10.000
5.000
15.000
20.000
500.000
120.000
50.000
40.000
310.000
250.000
70.000
150.000
400.000
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Tabela 2
Ustalenie ∏àcznego i skonsolidowanego wyniku finansowego za 200X rok
Lp. Elementy wyniku finansowego spó∏ek D, Z i S
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

z∏

Wynik finansowy spó∏ki D (8)
Wynik finansowy spó∏ki Z (9)
Wynik ∏àczny spó∏ek D i Z (300.000+150.000 z∏)
Saldo niezrealizowanych zysków na transakcjach mi´dzy spó∏kami D i Z (14)
Saldo niezrealizowanych zysków na transakcjach mi´dzy spó∏kami Z i D (15)
Dodatkowa roczna amortyzacja Êrodków trwa∏ych (13)
Roczny odpis wartoÊci firmy spó∏ki Z (11)
Roczny odpis ujemnej wartoÊci firmy spó∏ki S (12)
Naliczona i wyp∏acona dywidenda z zysku spó∏ki Z (50.000x80%) (18)
Naliczona i wyp∏acona dywidenda z zysku spó∏ki S (40.000x30%) (19)
Udzia∏ w zysku spó∏ki stowarzyszonej S (30% x 100.000 z∏) (10)
Udzia∏y mniejszoÊci w zysku spó∏ki Z (20%x[150.000–5.000–20.000 z∏]) (9)
Skonsolidowany wynik finansowy spó∏ek D, Z i S

300.000
150.000
450.000
(15.000)
(20.000)
(5.000)
(30.000)
10.000
(40.000)
(12.000)
30.000
(25.000)
343.000

38. Ró˝nica mi´dzy wynikiem ∏àcznym spó∏ek D i Z a wynikiem skonsolidowanym
(450.000 – 343.000 z∏)
Kwota 107.000 z∏ ró˝nicy mi´dzy wynikiem ∏àcznym
spó∏ek obj´tych konsolidacjà metodà pe∏nà a wynikiem skonsolidowanym grupy kapita∏owej powinna
byç wprowadzona jako ∏àczna korekta konsolidacyjna
do dokumentacji konsolidacyjnej tak, by skonsolidowany rachunek, sporzàdzony metodà poÊrednià na
podstawie skonsolidowanych rachunków spó∏ek
D i Z, wykazywa∏ spójnoÊç ze skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat grupy spó∏ek D, Z i S, w powiàzaniu z poszczególnymi korektami wyniku finansowego poszczególnych dzia∏ów przep∏ywów pieni´˝nych.
Lepiej jednak poszczególne korekty wyniku finansowego, wp∏ywajàce na skonsolidowany wynik finansowy
przeprowadzaç odr´bnie, tak jak czyni si´ to przy kon-

(107.000)

solidowaniu rachunków zysków i strat. Celowe jest
stosowanie podobnego podejÊcia do tych korekt pozycji bilansu, które równie˝ wp∏ywajà na korekty przep∏ywów pieni´˝nych.
Korekty konsolidacyjne, dotyczàce poszczególnych pozycji skonsolidowanego rachunku zawiera schemat 1,
w którym znakiem dodatnim (+) i ujemnym (–) oznaczono odpowiedni wp∏yw korekty danej pozycji na
przep∏ywy pieni´˝ne. Liczby podane w nawiasie odpowiadajà pozycji za∏o˝eƒ do przyk∏adu oraz wyliczeƒ poczynionych na ich podstawie w tabeli 2. Wyt∏uszczona,
pisana kursywà liczba z literà odpowiada punktowi
aneksu i wyjaÊnia przyj´ty sposób korekty konsolidacyjnej.

Schemat 1. Korekty konsolidacyjne
(a) Roczny odpis wartoÊci firmy spó∏ki Z (11, 31)
Amortyzacja (Odpisy wartoÊci firmy)
Wynik finansowy (Zysk/strata) netto
(b) Roczny odpis ujemnej wartoÊci firmy spó∏ki S (12, 32)
Wynik finansowy (Zysk/strata) netto
Amortyzacja (Odpisy ujemnej wartoÊci firmy)
(c) Dodatkowa roczna amortyzacja od Êrodków trwa∏ych (13, 30)
Amortyzacja (Êrodków trwa∏ych)
Wynik finansowy (Zysk/strata) netto
(d) Eliminacja salda nie zrealizowanych zysków na transakcjach mi´dzy
spó∏kami D i Z (14, 15, 28, 29)
Wynik finansowy (Zysk/strata) netto
Zmiana stanu produktów i towarów (zapasów)
(e) Przekazanie po˝yczki spó∏ce Z (16)
Wynik finansowy (Zysk/strata) netto
Zmiana stanu produktów i towarów (zapasów)
(e) Przekazanie po˝yczki spó∏ce Z (16)
Wydatki na aktywa finansowe (udzielone po˝yczki)
(Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci inwestycyjnej)
Wp∏ywy z kredytów i po˝yczek
(Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci finansowej)
(f) Eliminacja odsetek od po˝yczki udzielonej spó∏ce Z (17)
Wydatki na odsetki
(Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci finansowej)
Wp∏ywy z z aktywów finansowych (z odsetek)
(Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci inwestycyjnej)

Aneks

(+)

(–)

(15b)
30.000
30.000
(15b)
10.000
10.000
(15g)
5.000
5.000
(15c)
35.000
35.000
(9c)
35.000
35.000
(9c)
500.000
500.000
(15f)
120.000
120.000
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(g) Eliminacja dywidendy nale˝nej od spó∏ki Z (18, 33)
Wynik finansowy (Zysk/strata) netto
Odsetki i udzia∏y w zyskach (dywidendy)
(Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci operacyjnej)
(h) Eliminacja dywidendy wyp∏aconej przez spó∏k´ Z (18, 33)
Dywidendy i inne wyp∏aty na rzecz w∏aÊcicieli
(Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci finansowej)
Wp∏ywy z aktywów finansowych (z dywidend)
(Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci inwestycyjnej)
Dywidendy wyp∏acone udzia∏owcom mniejszoÊciowym
(Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci inwestycyjnej)
(i) Eliminacja dywidendy uzyskanej od spó∏ki S (19, 34)
Wynik finansowy (Zysk/strata) netto
Odsetki i udzia∏y w zyskach (dywidendy)
(Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci operacyjnej)
(j) Eliminacja rozrachunków spó∏ek D i Z (20, 21, 22, 23)
Zmiana stanu nale˝noÊci krótkoterminowych
Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych
(k) Udzia∏y w zyskach jednostki stowarzyszonej S (10, 35)
Wynik finansowy (Zysk/strata) netto
Zysk (strata) udzia∏ów w jednostkach stowarzyszonych
(Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci operacyjnej)
(l) Udzia∏y w zysku spó∏ki Z udzia∏owców mniejszoÊciowych (9, 36)
Wynik finansowy (Zysk/strata) netto
(20% x (150.000 – 5.000 – 20.000 z∏))
Zysk (strata) udzia∏owców mniejszoÊciowych
(Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci operacyjnej)
(m) Rozliczenie podwy˝szenia kapita∏u spó∏ki Z (24)
Nabycie udzia∏ów w jednostkach zale˝nych
(Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci inwestycyjnej)
Wp∏ywy z emisji udzia∏ów w∏asnych oraz dop∏at do kapita∏u
(Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci finansowej)
Zapisy korygujàce razem
Na podstawie danych finansowych spó∏ek D i Z, zawartych w ich jednostkowych rachunkach oraz uwzgl´dniajàc
korekty konsolidacyjne uj´te w schemacie 1, sporzàdzono
skonsolidowany rachunek przedstawiony w tabeli 3. W ta-

(15e)
40.000
40.000
(9a)
50.000
40.000
10.000
(15e)
12.000
12.000
(16)
20.000
20.000
(15d)
30.000
30.000
25.000
25.000
(9b)
320.000
320.000
1.197.000

1.197.000

beli tej wykazano jedynie te pozycje rachunku, które zawierajà dane liczbowe, zaÊ litery pisane pogrubionà kursywà
w nawiasach odpowiadajà poszczególnym korektom konsolidacyjnym, przedstawionym w schemacie 1.

Tabela 3
Konsolidacja rachunków przep∏ywów pieni´˝nych spó∏ek D i Z
z udzia∏ami w spó∏ce stowarzyszonej S
Dane
Pozycja rachunku przep∏ywów pieni´˝nych

Spó∏ka D

Spó∏ka Z

1.01—31.12 1.01—31.12
200X
200X
Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci operacyjnej
Wynik finansowy netto
(Zysk/Strata netto)

Korekty razem
Zyski udzia∏owców mniejszoÊciowych
Zysk z udzia∏ów w spó∏ce S rozliczanej metodà
praw w∏asnoÊci 62
Amortyzacja

Korekty
(+)

300.000

150.000

(b) 10.000
(k) 30.000

748.000

290.000

167.000
(l) 25.000

150.000

120.000

(c) 5.000
(a) 30.000

skonsolidowane
(–)

(a) 30.000
(c) 5.000
(d) 35.000
(g) 40.000
(i) 12.000
(l) 25.000
60.000
(k) 30.000
(b) 10.000

343.000

1.145.000
25.000
(30.000)
295.000
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Odsetki i udzia∏y w zyskach spó∏ek Z i S

(102.000)

140.000

Zysk z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu nale˝noÊci
Zmiana stanu zobowiàzaƒ

(120.000)
(30.000)
570.000
300.000
(20.000)

(40.000)
10.000
(30.000)
20.000
70.000

Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci operacyjnej 1.048.000
Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
Wp∏ywy ze zbycia Êrodków trwa∏ych
Wp∏ywy z aktywów finansowych
w spó∏kach Z i S

172.000

Razem wp∏ywy dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
Wydatki na nabycie Êrodków trwa∏ych
Wydatki na aktywa finansowe w spó∏ce Z

352.000
600.000
820.000

180.000

(g) 40.000
(i) 12.000

1.420.000

Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (1.068.000)

(160.000)
(20.000)
575.000
340.000
30.000

(d) 35.000
(j) 20.000
(j) 20.000

440.000

207.000

207.000

1.488.000

80.000

260.000

80.000
800.000

-0-

(f) 120.000
(h) 40.000

12.000

160.000

272.000
1.400.000
—

(h) 10.000

10.000
1.410.000

(e) 500.000
(m) 320.000

Dywidendy wyp∏acone udzia∏owcom
mniejszoÊciowym
Razem wydatki dzia∏alnoÊci inwestycyjnej

90.000

800.000

820.000

10.000

(720.000)

820.000

170.000

Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci finansowej
Wp∏ywy netto z emisji kapita∏u
Zaciàgni´te kredyty i po˝yczki

600.000

400.000
500.000

Razem wp∏ywy dzia∏alnoÊci finansowej
Wydatki na dywidendy
Sp∏aty kredytów i po˝yczek
Odsetki zap∏acone

600.000
120.000
260.000
70.000

900.000
50.000
200.000
150.000

-0(h) 50.000

(1.138.000)

(m) 320.000
(e) 500.000

80.000
600.000

820.000

680.000
120.000
460.000
100.000

(f) 120.000

Razem wydatki dzia∏alnoÊci finansowej

450.000

400.000

170.000

-0-

680.000

Przep∏ywy pieni´˝ne dzia∏alnoÊci finansowej

150.000

500.000

170.000

820.000

-0-

Razem przep∏ywy pieni´˝ne netto

130.000

220.000

1.197.000

1.197.000

350.000

Ârodki pieni´˝ne na poczàtek roku
Ârodki pieni´˝ne na koniec roku

70.000
200.000

30.000
250.000

100.000
450.000
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