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RO Z D Z I A Ł

W tym rozdziale nauczymy się:

� Jakie są podstawowe cechy bilansu, rachunku zysków i strat oraz ra-

chunku przepływów pieniężnych

� Jakie są związki pomiędzy ww. dokumentami

� Jaka jest różnica pomiędzy przychodem netto a przepływem pie-

niężnym

Zanim zaczniemy interpretować informacje finansowe, na podstawie

których podejmiemy ważne decyzje w zakresie zarządzania Twoja

firmą, musisz dobrze zrozumieć strukturę oraz funkcję trzech pod-

stawowych dokumentów finansowych funkcjonujących w świecie

biznesu.
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Trzy podstawowe dokumenty finansowe w firmie to:

� bilans,

� rachunek zysków i strat (czasami nazywany rachunkiem wy-

ników), oraz

� rachunek przepływów pieniężnych (czasami zwany też spra-

wozdaniem z przepływów pieniężnych).

Przyjrzymy się teraz po kolei wymienionym dokumentom finan-

sowym.

Bilans to zestawienie wartościowe aktywów posiadanych przez firmę

oraz źródeł finansowania, czyli pasywów. Przykład 1. prezentuje upro-

szczony bilans.

Dla przykładu, jeśli firma przygotowała bilans na dzień 31 grudnia,

wykaże w nim niektóre z następujących aktywów:

� środki pieniężne na rachunku bankowym,

� należności (tzn. kwoty, które firma ma otrzymać od klientów),

� zapasy,

� inwestycje długoterminowe,

� środki trwałe;

oraz następujące pasywa:

� zobowiązania wobec dostawców,

� kredyty inwestycyjne i hipoteczne,

� zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.

Pasywa w bilansie podzielone są na dwie kategorie: krótkoter-

minowe (tzn. takie, które należy uregulować do roku) oraz długoter-

minowe.

Bilans po stronie pasywów pokazuje również kapitał własny, który

jest sumą miedzy innymi następujących pozycji:
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Przykład 1.
UPROSZCZONY BILANS

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia, 200-

Aktywa

Aktywa obrotowe

Środki pieniężne w kasie 4250

Należności 6975

Zapasy 1200

Aktywa trwałe 9325

Aktywa razem 21 750

Pasywa

Kapitał własny

Zysk (strata) netto z lat ubiegłych 2295

Kapitał zapasowy 100

Kapitał podstawowy 3430

Kapitał własny razem 5825

Zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyt w linii kredytowej 3250

Zobowiązania z tytułu dostaw 1350

Zobowiązania długoterminowe

Kredyt inwestycyjny na zakup sprzętu 8750

Kredyt hipoteczny na budynki 2575

Zobowiązania razem 15 925

Pasywa razem 21 750

Proszę zauważyć, iż aktywa i pasywa

powinny mieć taką samą wartość.
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� reinwestowane zyski (tzn. wszystkie historyczne zyski firmy,

które w niej pozostały);

� kapitał zapasowy, w tym kapitał akcyjny (akcje, które zostały

zakupione przez akcjonariuszy ) oraz

� kapitał podstawowy (tzn. jakiekolwiek środki, które zostały

zainwestowane przez właścicieli firmy).

Innymi słowy, kapitał właściciela jest wartością netto firmy. Można

również obliczyć wartość netto firmy po odjęciu tego, co firma ma

do zapłacenia (zobowiązań) od tego co firma posiada (aktywów).

Aktywa – Zobowiązania = Kapitał właściciela

lub

Pasywa = Zobowiązania + Kapitał właściciela

Ostatnią, ale wartą zapamiętania rzeczą dotyczącą bilansu jest

wycena. W większości krajów, zasady księgowości (zwane Ogólnie

Przyjętymi Standardami Księgowości — skrót od angielskiej nazwy

GAAP — Generally Accepted Accounting Principles) wymagają aby wy-

cena w bilansie była dokonywana zgodnie z kosztem historycznym.

Oznacza to, iż jeśli, na przykład, Twoja firma kupiła w roku 1982

budynek, w którym ma siedzibę za 100 000 zł i jest on obecnie wart

295 000 zł, to zapis w bilansie będzie zgodny z historycznym kosz-

tem 100 000 zł (minus amortyzacja). (Więcej informacji na temat

amortyzacji znajdziesz w Bookeepers’Boot Camp, pierwszej książce

z serii Number 101 for Small Business wydanej przez Self-Counsel

Press.) Dlatego też bilans nie zawsze odzwierciedla prawdziwą war-

tość firmy. Zagadnieniem zasad wyceny zajmiemy się w następnych

rozdziałach.

Rachunek zysków i strat prezentuje przychody i koszty firmy w da-

nym okresie — może to być dzień, miesiąc lub rok. Przykładowy

rachunek zysków i strat prezentujemy w przykładzie 2.
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Przykład 2.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat firmy XYZ na koniec roku

zakończonego 31 grudnia 200-

Przychody 50 000

Koszty

Koszt produktów sprzedanych 15 000

Opłata za wynajem 9570

Wynagrodzenia 6250

Zaopatrzenie biura 1290

Koszty razem 32 110

Zysk ze sprzedaży 17 890

Pierwsza część rachunku zysków i strat pokazuje przychody ze

sprzedaży firmy. Jest to kwota za którą sprzedano towary czy też usługi,

niezależnie od tego czy należność została ściągnięta. Dla przykładu,

jeśli Twoja firma sprzedała produkty lub usługi za 50 000 zł, a Ty

nie otrzymasz pieniędzy przed upływem 90 dni po dacie zakończe-

nia okresu rozliczeniowego, wykażesz jednak 50 000 zł przychodu

(w bilansie będziesz miał 50 000 zł w pozycji należności).

Następna część rachunku zysków i strat pokazuje sumę kosztów

firmy w danym okresie, tak jak powyżej, niezależnie od tego czy kwoty

zostały uiszczone.

Kwota na końcu prezentowanego rachunku zysków i strat stanowi

zysk ze sprzedaży w danym okresie, obliczony poprzez odjęcie sumy

kosztów od sumy przychodów związanych bezpośrednio z działal-

nością operacyjną firmy.

Warto tutaj podkreślić, że zaprezetowany w przykładzie 2. rachu-

nek zysków i strat stanowi uproszczoną jego wersję. W rzeczywistości
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rachunek zysków i strat prezentuje ostateczny wynik działalności fir-

my czyli zysk lub stratę netto. Aby ten wynik osiagnąć należy otrzy-

many wynik ze sprzedaży skorygować o pozostałe koszty i przychody

operacyjne, o koszty i przychody finansowe, a także wynik zdarzeń

nadzwyczajnych, podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciąże-

nia wyniku.

Najczęściej zdarza się, iż to właśnie rachunek przepływów pienięż-

nych jest błędnie interpretowanym dokumentem finansowym. Celem

ww. rachunku jest pokazanie wpływów i wydatków gotówkowych

w danym okresie Przykładowy rachunek przepływów pieniężnych

prezentujemy w przykładzie 3.

Rachunek przepływów pieniężnych może mieć różne formy, ale

najbardziej powszechna dzieli go na trzy zasadnicze części:

� Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

Ta grupa może obejmować ściąganie należności od dłużników,

regulację zobowiązań z tytułu dostaw i usług, zmianę stanu

zapasów.

� Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej.

Ta grupa może obejmować zakup lub zbycie składników akty-

wów trwałych zarówno rzeczowych jak i finansowych.

� Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej.

Ta pozycja może zawierać pożyczanie środków pieniężnych od

kredytodawców, spłatę długów wierzycielom, nowe inwesty-

cje kapitałowe właścicieli oraz dystrybucję środków pienięż-

nych do właścicieli.

Salda przepływów z dwóch ostatnich części rachunku przepły-

wów pieniężnych wraz z wynikiem netto skorygowanym o pozycje

niegotówkowe pokazują wzrost lub spadek netto środków pieniężnych

w danym okresie. Dla przykładu, jeśli rozpocząłeś rok z 5000 zł na

rachunku bankowym i teraz jest tam 2700 zł, rachunek przepływów
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Przykład 3.
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Mała Firma

Rachunek przepływów pieniężnych na rok

kończący się 31 grudnia 200-

Środki pieniężne z działalności operacyjnej

Wynik netto 68 812 zł

Amortyzacja 9340

Zmiana stanu należności (5268)

Zmiana stanu zapasów (4750)

Zmiana stanu zobowiązań (26 745)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów

540

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5130

47 059

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych

(1475)

(1475)

Środki pieniężne z działalności finansowej

Dywidendy wypłacone (40 707)

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (13 913)

(54 620)

Przepływy pieniężne netto razem (9036)

Środki pieniężne na początku okresy obrotowego* 10 295

Środki pieniężne na koniec okresu obrotowego 1259 zł

* Środki pieniężne na początku okresu obrotowego są środkami pieniężnymi
na koniec poprzedniego okresu obrotowego.



26 Zarządzanie finansami. Co mówią liczby

pieniężnych podsumuje wszystkie wpływy i wydatki, które składają

się na obniżenie środków pieniężnych o kwotę 2300 zł.

P O D S U M O W A N I E  R O Z D Z I A Ł U

■ Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pie-

niężnych to trzy podstawowe dokumenty finansowe firmy.

■ Bilans pokazuje co firma posiada orazjakie ma zobowiązania

i kapitał włąsny w danym momencie. Zwykle w bilansie sto-

suje się zasadę kosztu historycznego.

■ Rachunek zysków i strat prezentuje ośrodki generowania przy-

chodów i kosztów w firmie w okresie roku obrachunkowego.

■ Rachunek przepływów środków pieniężnych odpowiada na py-

tanie: Co się stało ze środkami pieniężnymi? Pokazuje on wpły-

wy i wydatki związane z działalnością firmy w okresie roku

obrachunkowego.


