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Wprowadzenie  

Podejmowanie decyzji, czyli wybór celów, strategii ich realizacji, w tym dotyczących 

środków pracy, przedmiotów pracy, kadry, źródeł finansowania, wymaga wiedzy i umiejętności 

praktycznych.  Wiedza kształtowana jest przez naukę, a nauka - jak przywołuje  S. Flejterski za 

Towarzystwem Ekonometrycznym - jest pomiarem 1 . Od wczesnych lat trzydziestych do lat 

pięćdziesiątych ubiegłego wieku analiza ekonomiczna przechodziła radykalną transformację 

metodologiczną, obejmującą formalizację i matematyzację dyscyplin, w tym finansów. 

Współczesne finanse nie mogłyby istnieć bez matematyki, tym niemniej podkreśla się, że 

finansowy wymiar coraz bardziej oddziela się od gospodarki realnej, zarówno 

w makroekonomicznym jak i mikroekonomicznym ujęciu. Tę tendencję określa się mianem 

finansjalizacji lub ufinansowieniem gospodarki2. 

Tezą rozwoju nauk ekonomicznych,  w tym finansów o szczególnym, znaczeniu staje się 

podejście kompleksowe, holistyczne, czy też systemowe. Wymaga ono uwzględniania wszystkich 

aspektów badanych zjawisk i procesów3.  

Rachunkowość  jest językiem biznesu, jest praktyką społeczną i pełni wiele funkcji 

w rozwoju gospodarki4. M. Kwiecień podkreśla funkcje informacyjną rachunkowości, nazywając 

ją notariatem działalności gospodarczej. Przywołuje ważną, ale mało znana funkcję dowodową 

rachunkowości. Sprawozdanie finansowe dowodzi więc kondycji finansowej i mierzy dokonania 

np. emitenta akcji. Ale afery finansowe na przełomie XX i XXI wieku spowodowały utratę 

zaufania do rachunkowości, w szczególności do jej dowodowej funkcji. Zamiast wiernego obrazu 

jednostki tzw. kreatywna rachunkowość bywa wykorzystana do osiągania finansowych celów,  

przy ukrywaniu faktycznej kondycji lub/i ryzyka kontynuacji działalności gospodarczej. 

                                                 
1 S. Flejterski, Ekonomia, finanse i zarządzanie w perspektywie metodologicznej i interdyscyplinarnej , w: Nauki 

ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, red. naukowa B. Fiedor, PTE Warszawa 2015, s. 364 
2  K. Jajuga, Nauka o finansach - dyscyplina nauk ekonomicznych, w: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a 

wyzwania współczesności, red. naukowa B. Fiedor, PTE Warszawa 2015, s. 353 
3 S. Flejterski, Ekonomia, finanse i zarządzanie w perspektywie metodologicznej i interdyscyplinarnej , w: Nauki 

ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, red. naukowa B. Fiedor, PTE Warszawa 2015, s. 376 
4 M. Kwiecień Dylematy rachunkowości jako nauki społecznej, w: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania 

współczesności, red. naukowa B. Fiedor, PTE Warszawa 2015, s. 379 
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Normatywna i pozytywna teoria rachunkowości, szanująca zasady etyki  biznesu, ma szansę 

odbudowy zaufania i wykorzystania jej nie tylko do przedstawiania obrazu jednostki otoczeniu, 

ale także, albo przede wszystkim w procesie podejmowania decyzji przez przedsiębiorców.  

Hipoteza badawcza artykułu  zakłada, że  rachunkowość jest wykorzystywana w niewielkim 

stopniu do wypracowywania w jednostce optymalnych decyzji. Taki rachunek jak, przepływy 

pieniężne netto, czy też przepływy pieniężne  działalności inwestycyjnej, stanowią często tylko 

biurokratyczny załącznik do wniosków o finansowanie czy też o pomoc publiczną. Jednostki nie 

mają przekonania co do ich przydatności a często i wiedzy merytorycznej dla ich interpretacji oraz 

reakcji na  ustalane wielkości i wyniki5. Jednocześnie skutki podejmowanych decyzji bywają 

oceniane jednostronnie, stosownie do celów komercyjnych jednostki, np. tylko kreacji zysku czy 

też zwrotu kredytu inwestycyjnego. Tymczasem skutki wszystkich decyzji podejmowanych  w 

przedsiębiorstwie, bez względu na obszar jakiego dotyczą, koncentrują się na płaszczyźnie 

finansowej6, a teoria rachunkowości pozwala i nakazuje je rozpatrywać w ujęciu  zintegrowanych 

skutków: bilansowych (majątkowo-kapitałowych), wynikowych i pieniężnych, nazywanych 

trzema soczewkami7. 

W opracowaniu zdefiniowano autorski rachunek trzech soczewek i wykorzystano go do 

zbadania skutków finansowych  przykładowej decyzji inwestycyjnej przedsiębiorstwa.   

 

1. Decyzje przedsiębiorstwa jako kreator  struktury finansowej przedsiębiorstwa 

w teorii trzech soczewek  

 

J. Czekaj i Z. Dresler rozróżniają decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe przedsiębiorstwa. 

Decyzje inwestycyjne obejmują kształtowanie aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności 

gospodarczej, czyli oznaczają wykorzystanie kapitału, zaś decyzje finansowe dotyczą 

pozyskiwania źródeł sfinansowania tych aktywów, a więc ich rozmiarów, rodzajów i struktury8. 

Zintegrowane skutki decyzji przedsiębiorstwa opisuje  struktura finansowa przedsiębiorstwa, 

wyjaśniana przez  istotę jego finansów.. Finanse badają zjawiska związane z działalnością 

człowieka, w której to działalności występuje przepływ pieniądza… Badania w zakresie finansów 

                                                 
5 R. Gwiazdowski stwierdza, że Mało który potrafi przeczytać bilans spółki prawa handlowego a nawet prawnicy nie 

rozumieją przepływów finansowych. http://www.money.pl/emerytury/wiadomosci/artykul/gwiazdowski-o-wyroku-

w-sprawie-ofe-decyzja 
6 M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych, Wyd. Naukowe PWN, 2007, s. 9 
7 Autorka nazywa je rachunkowością trzech soczewek, zmodyfikowaną w stosunku do tzw. teorii trzech soczewek, 

określanych gestiami. Opisane są głównymi elementami sprawozdania finansowego jednostki. Por. Ustawa z dnia 29 

września 1994 roku  o rachunkowości, Tekst jednolity, Dz. U. 2013, poz. 330, z późn, zm. 
8 J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2001, s. 14-15. 
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obejmują w szczególności analizę przyczyn i skutków przepływu pieniądza między podmiotami 

gospodarczymi9. Pieniądz może przybierać różne formy, w tym aktywów trwałych i obrotowych, 

jako rezultatów inwestowania oszczędności, poprzez wykorzystanie pieniądza w funkcji płatniczej. 

Klasyczne pojmowanie finansów przedsiębiorstwa, opisane w teorii rachunkowości, obejmuje 

zasilanie przedsiębiorstwa w kapitał, który wyraża wartości pieniężne równoważące majątek 

przedsiębiorstwa, określane w jego bilansie jako pasywa. Z tego też względu finansowanie 

obejmuje wszystkie procesy związane z kształtowaniem pasywów przedsiębiorstwa. Szersze 

ujęcie finansów uwzględniać powinno także procesy sprzedaży jako finansowania 

przedsiębiorstwa. Wówczas finansowanie obejmuje nie tylko zasilanie przedsiębiorstwa w 

kapitały (wyrażane w pasywach), ale także, albo przede wszystkim stałą i zgodną z prawem 

dyspozycyjność finansową, zarówno o charakterze aktywnym, jak i pasywnym. Ta 

dyspozycyjność finansowa oznacza przede wszystkim zasilanie w kapitał pieniężny na cele 

inwestycyjne10, które to inwestycje występują w różnej formie i są opisywane aktywami bilansu 

przedsiębiorstwa.  

Inwestycyjne (lokacyjne) wykorzystanie kapitałów uznaje W. Bień za istotę finansowania 

przedsiębiorstwa. Definiuje on zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jako pozyskiwanie źródeł 

finansowania (kapitałów własnych i obcych) oraz lokowanie kapitałów w składnikach 

majątkowych w celu maksymalizacji korzyści udziałowców przez maksymalizowanie 

zyskowności kapitałów własnych i optymalizowanie nadwyżki finansowej, przy przestrzeganiu 

ryzyka finansowego11.  

Istotę finansowania opisuje kategoria kapitału. Oznacza on pochodzenie składników 

materialnych, niematerialnych, prawnych, finansowych i rzeczowych, zdolnych do podejmowania 

i prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności  gospodarczej12. Tę zdolność do pracy nazywa się 

kapitałem13. W ujęciu rachunkowości kapitał oznacza sposób, procedurę  finansowania aktywów 

przedsiębiorstwa, opisywany jest w bilansie, gdzie nazywany jest pasywami.  

 Konsekwencją decyzji przedsiębiorstwa jest struktura kapitału w szerokim znaczeniu. 

Oznacza ona rodzaje, wielkość, proporcje pomiędzy kapitałami (zwanymi też funduszami) oraz 

sposoby pozyskiwania kapitału, czas ich zwrotu (stałość lub wymagalność) itp. Badanie takiej 

                                                 
9  K. Jajuga, Nauka o finansach - dyscyplina nauk ekonomicznych, w: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty 

a wyzwania współczesności, red. naukowa B. Fiedor, PTE Warszawa 2015, s. 349 
10 Takie cechy finansów i finansowania przedsiębiorstwa podkreśla się w klasycznej literaturze niemieckiej dla 

ekonomistów. Por. U. Dornieden, F. W. May, Finanzierung. Finanzierungsvorgange und Finanzierungsinstrumente, 

Verlag Gabler GmbH, Wiesbaden 1990, s. 7. 
11 W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002, s. 15. 
12 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm. 
13„Kapitał jest ekonomicznym odpowiednikiem energii, zdolności do wykonania pracy”. Por. Teoria rachunkowości 

podstawa nauk ekonomicznych, pod red. M. Dobiji, Wyd. UEK w Krakowie, Kraków 2014, s. 9 
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struktury sprowadza się najczęściej do ustalania udziałów poszczególnych składników w wartości 

kapitałów (pasywów) ogółem, wyodrębnionych według różnych kryteriów.  

W określeniach kapitału, jego struktury i procesów finansowania występują odniesienia 

najczęściej do bilansu przedsiębiorstwa (jego aktywów i funduszy). Ale procesy finansowania 

skutkują także konsekwencjami w dwóch innych „obrazach” finansowych przedsiębiorstwa, 

powiązanych swymi konsekwencjami z aktywami i pasywami przedsiębiorstwa, a mianowicie: 

ujęciem wynikowym (odzwierciedlanym w rachunku zysków i strat) oraz ujęciem pieniężnym 

(odzwierciedlanym w rachunku przepływów pieniężnych). Syntetyczną strukturę tych trzech 

autorskich ujęć finansowych prezentują tabele 1, 2 i 3. W każdym z tych ujęć podano ważniejsze 

problemy wymagające monitorowania i oceny dla potrzeb podejmowania decyzji przez 

zarządzających przedsiębiorstwem.  

Tabela 1. Struktura finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu statycznym  

Aktywa = zasoby = majątek = sposób 

wykorzystania kapitałów = rezultaty 

inwestowania  

Pasywa = kapitały = fundusze = źródła 

pochodzenia majątku = struktura własnościowa 

kapitału 

Aktywa trwałe 

 wartości niematerialne i prawne (prawa, 

patenty, koncesje, dodatnia wartość 

firmy) 

 rzeczowe aktywa trwałe (środki pracy, 

najczęściej nazywane w praktyce 

inwestycjami rzeczowymi, ale to nie są 

inwestycje w ujęciu rachunkowości) 

 należności długoterminowe 

 inwestycje długoterminowe 

(nieruchomości, aktywa finansowe, 

udzielone pożyczki długoterminowe, 

przynoszące dodatkowe pożytki, a nie 

wykorzystywane jako środki pracy) 

Kapitał własny  

 podstawowy (właścicielski) 

 zapasowy (także często od właścicieli, 

także z podziału zysku, na pokrywanie 

strat i na finansowanie inwestycji) 

 rezerwowy (np. z aktualizacji wartości 

aktywów) 

 wynik finansowy  

Aktywa obrotowe  

 Zapasy (przedmioty pracy) 

 należności krótkoterminowe (od 

kontrahentów, odbiorców, budżetu, 

pracowników) 

 inwestycje krótkoterminowe (aktywa 

finansowe, środki pieniężne) 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  

 rezerwy na zobowiązania (np. na 

odroczony podatek dochodowy) 

 kredyty i pożyczki długoterminowe ( w 

tym od udziałowców) 

 zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych  

 kredyty i pożyczki krótkoterminowe 

 zobowiązania z tytułu dostaw, robót i 

usług 

 zobowiązania z tytułu podatków, cen i 

ubezpieczeń, 

 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 

 pozostałe zobowiązania  

 rozliczenia międzyokresowe (w tym 

ujemna wartość firmy)  

 

Propozycje do controllingu Propozycje do controllingu 
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 kapitałochłonność produkcji i sprzedaży 

 zapasochłonność produkcji 

 rotacje i cykle zapasów, należności, 

środków pieniężnych  

 bieżąca płynność finansowa 

 stopień samofinansowania (kapitał 

stały/aktywa trwałe) 

 stopień zadłużenia (zobowiązania/aktywa) 

 koszt kapitału własnego i koszt kapitału 

obcego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 2. Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa i jego struktura  

Przychody (wartość sprzedanych wyrobów, 

towarów, usług) i zyski (nadwyżki ze sprzedaży) 

Koszty (wartość zużytych czynników 

wytwórczych) i straty (utracone aktywa, niedobór 

przychodów względem kosztów) 

Przychody z działalności operacyjnej (ze 

sprzedaży produktów, towarów, usług, 

materiałów, środków trwałych, dotacje) 

Koszty działalności operacyjnej  

 amortyzacja 

 zużycie materiałów i energii 

 braki 

 usługi obce 

 podatki i opłaty wynagrodzenia 

 ubezpieczenia społeczne 

 inne 

Przychody z działalności finansowej (otrzymane 

dywidendy, udziały w zyskach, odsetki bankowe, 

zyski ze zbycia inwestycji) 

Koszty finansowe (odsetki zapłacone od 

pożyczonego kapitału, strata ze zbycia inwestycji) 

Zyski nadzwyczajne ( w tym umorzone 

zobowiązania) 

Straty nadzwyczajne  

Zyski  

 ze sprzedaży  

 z działalności gospodarczej 

 z działalności finansowej 

 ze zdarzeń nadzwyczajnych 

 brutto 

 netto 

Straty 

 ze sprzedaży  

 z działalności gospodarczej 

 z działalności finansowej 

 ze zdarzeń nadzwyczajnych 

 brutto 

 netto  

Propozycje do controllingu 

 źródła przychodów 

 centra zysków 

 rentowność sprzedaży  

 próg rentowności 

 

Propozycje do controllingu 

 źródła kosztów  

 centra kosztów 

 koszt kapitału i jego udział w kosztach 

ogółem 

 poziom kosztów w różnych ujęciach 

 struktura kosztów i jej zmiany 

 koszty stałe i zmienne  

 zmiany obciążenia kosztami stałymi  
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 3. Rachunek przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa i jego struktura 

Wpływy pieniężne (zasilanie w środki płatnicze) Wydatki pieniężne (przeznaczenie, rozchody 

środków płatniczych) 

Wpływy z działalności operacyjnej 

 wpływy ze sprzedaży (ale bez przyrostu 

należności) 

 inne wpływy operacyjne 

Wydatki na działalność operacyjną 

 na dostawy i usługi (opłacone, nie 

sfinansowane zobowiązaniami) 

 na wynagrodzenia i ubezpieczenia 

 na podatki 

 inne wydatki operacyjne (ale bez 

amortyzacji, bez spadku zapasów) 

 

Wpływy z działalności inwestycyjnej  

 opłacone zbycie aktywów trwałych 

 inne wpływy 

Wydatki na działalność inwestycyjną 

 opłacone nabycie aktywów trwałych 

 inne wydatki 

Wpływy z działalności finansowej 

 wpływy z emisji akcji i dopłat do kapitału 

 emisja dłużnych papierów wartościowych 

zaciąganie kredytów i pożyczek, w tym 

od udziałowców  

 nabycie udziałów (akcji własnych) 

 wypłata dywidend dla właścicieli 

 wydatki z tytułu podziału zysku 

 spłaty kredytów i pożyczek 

 wykup dłużnych papierów wartościowych 

 płatności z tytułu leasingu finansowego 

 zapłata odsetek od kapitału 

 inne wydatki finansowe 

 

Propozycja do controllingu 

 wysokość i struktura wpływów z 

poszczególnych obszarów 

 wpływy jednorazowe i powtarzalne 

 udział działalności operacyjnej w 

zasilaniu w środki płatnicze 

 sprawność windykacji należności  

 

Propozycja do controllingu 

 wysokość i struktura wydatków w 

poszczególnych obszarach 

 wydatki jednorazowe (np. inwestycyjne) i 

powtarzające się  

 wydatki na działalność finansową 

 sprawność w regulacji zobowiązań 

 dostosowanie terminów regulacji 

należności i zobowiązań 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Te trzy ujęcia finansowe bywają nazywane trzema soczewkami14. Wiązane są one z trzema 

podstawowymi elementami sprawozdania finansowego, ale w nieco inny sposób niż czyni to 

Autorka tego opracowania. Tzw. teoria trzech soczewek jest sprowadzana w przywołanej pracy 

zbiorowej do trzech gestii - ekonomicznej, finansowej, majątkowej 15 . Gestia ekonomiczna 

obejmuje całokształt  zjawisk związanych z takimi kategoriami, jak zysk, strata, przychody ze 

sprzedaży, koszty stopa zysku, stopa zwrotu kapitału netto itp. Gestia finansowa wyrażona jest 

miernikiem cash flows z działalności operacyjnej. Oznacza nadwyżkę pieniężną w odróżnieniu od 

nadwyżki memoriałowej, która jest wynik finansowy. Gestia majątkowa  sprowadzana jest do 

pytań o aktywa, o relacje pomiędzy kapitałami trwałymi i obrotowymi (ryzyko operacyjne), 

o źródła finansowania majątku, o strukturę pasywów sprowadzoną do udziału źródeł obcych 

                                                 
14por. Finanse, praca zbiorowa pod red. naukową J. Ostaszewskiego, Difin, Warszawa 2007, s. 331 
15 Finanse, praca zbiorowa pod red. naukową J. Ostaszewskiego, Difin, Warszawa 2007, rozdział 9, s. 330-346 
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w pasywach. To ciekawe ujęcie przysparza sporych trudności w identyfikacji tych gestii. Ich 

podział nie wykorzystuje żadnego zdefiniowanego kryterium podziału obszarów działalności 

przedsiębiorstwa na te gestie i co jest najbardziej uciążliwe, nie wiąże tych gestii z elementami 

sprawozdania finansowego.  

Podejście Autorki niniejszego opracowania zawiera informacyjną i merytoryczną 

(decyzyjną) wartość dodaną. Soczewka bilansowa pozwala ustalić statyczne (zasobowe) skutki 

decyzji w postaci aktywów oraz źródeł ich finansowania. Soczewka wynikowa, opisana przez 

rachunek zysków i strat, pozwala ustalić skutki w postaci strumienia przychodów, kosztów oraz 

wyniku finansowego, który zasila statyczny zasób kapitałów własnych.  Soczewka pieniężna, 

opisana  przez rachunek przepływów pieniężnych, pozwala ustalić skutki w postaci strumienia 

wpływów pieniężnych i wydatków pieniężnych oraz zmiany stanu środków pieniężnych, które 

objaśniają zmianę salda (stanu) środków pieniężnych w bilansie.  

Zaletą tego zintegrowanego ujęcia jest  ujmowanie wszystkich trzech obszarów działalności 

przedsiębiorstwa - operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, jednocześnie w trzech rachunkach w 

zakresie, w jakim reguły sprawozdania finansowego pozawalają. Takie podejście uświadamia 

niedostatki w zawężaniu oceny skutków decyzji przedsiębiorstwa np. tylko do wyniku 

finansowego. Rachunek zysków i strat nie ujmuje procesów inwestowania, wydatków z nimi 

związanych ani też pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji i działalności operacyjnej. 

Ujęcie bilansowe, wynikowe i pieniężne nie powinno być alternatywne, lecz te trzy soczewki są 

komplementarne - dopiero razem ujmują wszystkie możliwe finansowe skutki podejmowanych 

decyzji.  

 

2.Opis sytuacji decyzyjnej16  

 

Przedsiębiorstwo rozważa podjęcie decyzji o inwestycji rzeczowej, produkcyjnej, 

wymagającej 100 jednostek pieniężnych nakładu.  Inwestycja byłaby zrealizowana na początku 

roku obrotowego. Może ona przysporzyć nowej produkcji i sprzedaży o wartości 90 jednostek 

rocznie. Szacuje się, że 20 jednostek nowych przychodów ze sprzedaży nie zostanie opłaconych 

przez odbiorców. Koszty rodzajowe (bez amortyzacji) wzrosną o 50 jednostek. Szacuje się, też, 

że część zakupów materiałów i mediów nie zostanie opłacone a przyrost zobowiązań z tego tytułu 

wyniesie 30 jednostek. Nakłady inwestycyjne zostaną w pełni przekształcone w rzeczowe obiekty 

                                                 
16 Dla uproszczenia rachunku przyjęto jednostki pieniężne i ich zmiany względem sytuacji bazowej, zakłada się, że 

przedsiębiorstwo już funkcjonuje, a kryterium oceny skutków zamierzonej  decyzji inwestycyjnej są zmiany (a nie 

stany) badanych wielkości i strumieni.  
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majątku trwałego na początku roku obliczeniowego, amortyzowane średnią stawką amortyzacyjną 

w wysokości 10%. Spłaty rat kredytu inwestycyjnego rozpoczną się od następnego roku 

obrachunkowego, zaś obsługa odsetek bankowych od początku pierwszego roku obliczeniowego. 

Przedsiębiorca jest płatnikiem podatku dochodowego w wysokości 19% i bieżąco reguluje 

zobowiązania  w tym zakresie. 

Zadania badawcze dla dwóch sposobów finansowania inwestycji: 

A. Jak zmieniłyby się obrazy finansowe przedsiębiorstwa (czyli majątkowo - kapitałowy, 

wynikowy, pieniężny) w pierwszym roku obliczeniowym po podjęciu decyzji o inwestycji  

przy założeniu sfinansowania jej w całości kredytem bankowym w rachunku bieżącym, 

oprocentowanym w wysokości 20%.  

B. Jak zmieniłyby się badane obrazy finansowe w warunkach sfinansowania inwestycji  

kredytem bankowym tylko w połowie (proszę rozważyć, czy finansowanie całości 

inwestycji jest możliwe z punktu widzenia zasady rozkładu ryzyka bankowego 

w finansowaniu kredytobiorcy). 

 

3. Badanie zintegrowanych skutków finansowych  zamierzonej inwestycji  

Modelowe podejście dla każdego z wariantu finansowania inwestycji obejmuje następujące 

etapy: 

I. Etap – Badanie skutków wynikowych (zmiany przychodów, zmiany kosztów, zmiany 

podatku dochodowego, zmiany wyniku finansowego netto) 

II. Etap – Badanie skutków pieniężnych (zmiany wpływów pieniężnych, zmiany 

wydatków pieniężnych, zmiany salda środków pieniężnych) 

III. Etap – Badanie zmian aktywów i pasywów (bilansowanie skutków finansowych, jako 

kryterium poprawności ich oceny) – zmiany aktywów trwałych, zmiany aktywów 

obrotowych, zmiany kapitałów własnych, zmiany zobowiązań czyli źródeł 

finansowania aktywów trwałych i obrotowych, które powinny równoważyć zmiany 

aktywów ogółem. 

Ich kolejność nie jest dowolna, badane skutki finansowe są wzajemnie uzależnione. I tak jako 

pierwsze powinny być ustalone skutki wynikowe, bowiem ustalony w nich należny podatek 

dochodowy ( i podatki kosztowe) mogą być niezbędnym elementem wydatków pieniężnych lub/i 

należności/zobowiązań bilansowych. Wynik finansowy netto jest niezbędny do ustalenia zmiany 

kapitałów własnych w bilansie. Rachunek przepływów pieniężnych czyli zmiany stanu środków 

pieniężnych - ustalone w drugim etapie badań, jest niezbędny dla ustalenia zmian salda środków 

pieniężnych w aktywach obrotowych.  
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Etap I - badanie skutków wynikowych  

Elementy rachunku  Finansowanie w całości 

kredytem bankowym  

Finansowanie połowy nakładów 

inwestycyjnych kredytem 

bankowym 

Przychody ze sprzedaży  + 90 j + 90 j 

Koszty  +50 +10 (a) + 20 (kf) = 80 j +50 +10 (a) + 10 (kf) = 70 j 

Wynik finansowy brutto +90 - 80 = 10 j + 90 - 70 = 20 j 

Podatek dochodowy  10 x 0,19 = 1,9 j 20 x 0,19 = 3,8 j  

Wynik finansowy netto  10 - 1,9 = 8,1 j 20 - 3,8 = 16,2 j 

 

 

 

Etap II - badanie zmian środków pieniężnych  

Elementy 

rachunku  

Finansowanie w całości kredytem 

bankowym  

Finansowanie połowy nakładów 

inwestycyjnych kredytem 

bankowym 

Wpływy 

pieniężne  

+90 - 20 (n) + 100 (ki) = 170 j (+90 - 20) + 50 (ki) = 120 j 

Wydatki 

pieniężne  

100(ni)+ (50-30z) + 20 (kf)+1,9 (pd)   

= 141,9 j 

100(ni)+(50-30z)+10(kf) +3,8(pd)   

= 133,8 j 

Przepływy 

pieniężne netto   

170 - 141,9 = + 28,1 j 120 - 133,8 = - 13,8 j 

 

Etap III - badanie zmian majątkowo-kapitałowych  

Elementy rachunku  Finansowanie w całości 

kredytem bankowym  

Finansowanie połowy 

nakładów inwestycyjnych 

kredytem bankowym 

Zmiany aktywów trwałych  +100 - 10 (u) = + 90 j +100 - 10 (u) = + 90 j 

Zmiany aktywów 

obrotowych 

+ 20 (n) + 28,1 = + 48,1 j + 20 (n) - 13,8 = + 6,2 j 

Zmiany aktywów ogółem  + 90 + 48,1 = 138,1 j + 90 + 6,2 = 96,2 j 

Zmiany kapitałów własnych  + 8,1 j + 16,2 j 

Zmiany zobowiązań  + 30z+ 100 (ki) = + 130 j + 30z + 50 (ki) = + 80 j 

Zmiany pasywów ogółem  + 8,1 + 130 = 138,1 + 16,2 + 80 = 96,2 

 

Znaczenie skrótów: 

a - amortyzacja 

kf - koszty finansowe (odsetki bankowe) 

n - przyrost należności  

z - przyrost zobowiązań bieżących 

ki - kredyt inwestycyjny 

ni - nakłady inwestycyjne  

pd - podatek dochodowy 

wf - wynik finansowy  

KW - kapitał własny 

AT - aktywa trwałe 
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Zbadane obrazy finansowych skutków decyzji inwestycyjnej i jej finansowania pozwalają 

ustalić  podstawowe wielkości i relacje (wskaźniki) dla obu badanych wariantów.  

 

Wybrane wielkości i  relacje finansowe w pierwszym roku obliczeniowym  

Relacje  Finansowanie w całości 

kredytem bankowym  

Finansowanie połowy 

nakładów 

inwestycyjnych kredytem 

bankowym 

Wynik finansowy netto 8,1 j 16,2 j 

Przepływy pieniężne netto  + 28,1 j - 13,8 j 

Stopień samofinansowania (KW/AT) 0,09 0,18 

Stopień zadłużenia % 95 84 

Bieżąca płynność finansowa  0,37 0,08 

Nadwyżka finansowa (a + wf ) 18,1 j 26,2 

Okres zwrotu kredytu z nadwyżki 

finansowej  

100/18,1 = 5,53 lata   50/26,2 = 1,91 lata 

Okres zwrotu kredytu inwestycyjnego 

przyrostem środków pieniężnych  

100/28,1 = 3,56 lata  Nie ma przyrostu 

środków pieniężnych na 

zwrot kredytu (ujemny 

przepływ pieniężny 

netto) 

 

Wnioski  

Badane warianty decyzji inwestycyjnych różnią się jedynie rozmiarami kredytu bankowego 

na jej finansowanie. Ta okoliczność zmienia każdy z trzech obrazów finansowych, badanych w 

pierwszym roku obrachunkowym (przy założeniu podobnych tendencji w kolejnych latach). W 

przypadku finansowania nakładów inwestycyjnych w pełni kredytem bankowym, potencjalny 

przyrost wyniku finansowego jest niższy niż w sytuacji sfinansowania kredytem tylko polowy 

nakładów inwestycyjnych.  

W pierwszym wariancie zwrot kredytu inwestycyjnego z nadwyżki finansowej trwałby ponad 

5,5 lat, w drugim wariancie niecałe 2 lata. Ale zdolność płatniczą wyrażają przepływy pieniężne. 

Przyrost salda środków pieniężnych zapewniłby zwrot 100 j kredytu   inwestycyjnego w ciągu 3,5 

lat, ale 50 j kredytu inwestycyjnego w drugim wariancie nie mogłoby być zwracane bowiem 

przepływ pieniężny wykazał zmianę salda o 13,8 j.  

Pierwszy wariant finansowania przysparza większego przyrostu aktywów ale i większego 

stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa, przy bardzo niskim stopniu finansowania majątku trwałego 

kapitałem własnym, ale przy wyższej bieżącej płynności finansowej, jednak znacznie niższej od 

zalecanego standardu. Pozyskanie kredytu na sfinansowanie całości nakładów inwestycyjnych jest 

mało prawdopodobne wobec zasady podziału ryzyka i wymaganego przez banki wkładu własnego 
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inwestora. Ma to miejsce w drugim wariancie, ale wykonalność finansowa inwestycji w drugim 

wariancie finansowania  byłaby niemożliwa bez zaangażowania oszczędności środków 

pieniężnych  z poprzednich okresów.  

Podjęcie decyzji inwestycyjnej dla opisanych warunków wymagałoby wydłużenia okresu 

analizy o dalsze lata, w szczególności szans wzrostu produkcji i sprzedaży, zachowania się 

kosztów i warunków spłaty kredytu. Żaden  z badanych ujęć ani ograniczenie analizy tylko do 

jednego roku nie pozwala uzasadniać takiej decyzji.   

Przeprowadzone rachunki dowodzą, że  uwzględnienie tylko jednego z kryteriów: majątkowo-

kapitałowego, wynikowego lub pieniężnego (co często się czyni) nie daje dobrych podstaw do 

podejmowania trafnych decyzji  inwestycyjnych i finansowych. Takiej podstawy nie dają także 

zdyskontowane przepływy pieniężne netto, które dominują w nowoczesnych modelach oceny 

projektów rozwojowych. Rachunkowość trzech soczewek jest  niezbędna w ustalaniu i ocenie 

wszystkich, zintegrowanych skutków decyzji bieżących i rozwojowych przedsiębiorstwa, 

zwłaszcza w perspektywie ex ante.  
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Streszczenie  

Hipoteza badawcza artykułu  zakłada, że  rachunkowość jest wykorzystywana w niewielkim 

stopniu do wypracowywania w jednostce optymalnych decyzji. Skutki wszystkich decyzji 

podejmowanych  w przedsiębiorstwie, bez względu na obszar jakiego dotyczą, koncentrują się na 

płaszczyźnie finansowej, a teoria rachunkowości pozwala i nakazuje je rozpatrywać w ujęciu  

zintegrowanych skutków: bilansowych (majątkowo-kapitałowych), wynikowych i pieniężnych, 
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nazywanych trzema soczewkami. W opracowaniu zdefiniowano autorski rachunek trzech 

soczewek i wykorzystano go do zbadania skutków finansowych  przykładowej decyzji 

inwestycyjnej przedsiębiorstwa.   

 


