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Niniejsza publikacja jest rozwinięciem i kontynuacją badao przybliżających możliwości wykorzystania 

rachunku przepływów pieniężnych w analizie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych oraz w 

zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. 

 

W opracowaniu zaprezentowano budowę rachunku przepływów pieniężnych w oparciu o Krajowy 

Standard Rachunkowości Nr 1 oraz w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 

Nr 7. Przybliżono możliwości wykorzystania cash flow w analizie i ocenie kondycji finansowej 

przedsiębiorstw oraz w predykcji ich upadłości. Rozważania teoretyczne zostały skonfrontowane z 

analizą kształtowania się mierników wykorzystujących rachunek przepływów pieniężnych wśród 

podmiotów gospodarczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
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