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1. Wymogi formalne sprawozdania finansowego

	 Sprawozdanie	finansowe	należy	sporządzić	na	dzień	bilansowy.	W	przypad-
ku	jednostek,	u	których	rokiem	obrotowym	jest	rok	kalendarzowy,	 jest	to	
31	grudnia.	Sprawozdanie	finansowe	jest	końcowym	produktem	całego	pro-
cesu	zamknięcia	roku	obrotowego,	który	powinien	skutkować	ostatecznym	
zamknięciem	ksiąg	rachunkowych.	

Zamknięcie ksiąg rachunkowych to niekończąca się historia. W zasadzie rozpoczyna 
się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedniego roku i trwa do zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego bieżącego roku obrotowego. Sporządzanie sprawozdania finan
sowego oraz poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie 
i ogłaszanie sprawozdań finansowych jest częścią rachunkowości. 

Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości odpowiedzialność ponosi kie
rownik jednostki. Odpowiedzialność ta oznacza, że to kierownik jednostki musi zapewnić, 
żeby zostały one odpowiednio wykonane. Brak wykonania tych obowiązków pociąga za sobą 
konsekwencje karne. 

Tabela 1.  
Kierownik	jednostki	według	ustawy	o	rachunkowości	w	zależności	 	

od	formy	prawnej	jednostki	
Forma prawna jednostki Kierownik

Spół ki han dlo we  Czło nek za rzą du lub in ne go or ga nu za rzą dza ją ce go, a je że li 
or gan jest wie lo oso bo wy – człon ko wie te go or ga nu, z wy łą
cze niem peł no moc ni ków usta no wio nych przez jed nost kę

Spół ka jaw na i cy wil na Wspól ni cy pro wa dzą cy spra wy spół ki

Spół ka part ner ska Wspól ni cy pro wa dzą cy spra wy spół ki al bo za rząd

Spół ka ko man dy to wa i ko man dy to wo ak cyj na Kom ple men ta riu sze pro wa dzą cy spra wy spół ki

Oso ba fi zycz na pro wa dzą ca dzia łal ność go spo dar czą Oso ba fi zycz na

Jed nost ka w li kwi da cji  Li kwi da tor, a tak że syn dyk lub za rząd ca usta no wio ny 
w po stę po wa niu upa dło ścio wym

Źródło: J. Gawrońska, Odpowiedzialność organów zarządzających oraz nadzorujących i badających jednostkę, 
BGK 6/2010

Odpowiedzialność karna w zakresie sprawozdawczości 
finansowej

 Należy pamiętać, że niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie go nie
zgodnie z przepisami ustawy lub zawarcie w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych 
podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch albo obu tym karom 
łącznie. Z kolei kierownik jednostki podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolno
ści, jeżeli:
]] nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
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]]  nie udziela lub udziela niezgodnych 
ze stanem faktycznym informacji, wyjaś
nień, oświadczeń biegłemu rewidentowi 
albo nie dopuszcza go do pełnienia obo
wiązków,

]]  nie składa sprawozdania finansowego do 
ogłoszenia,

]]  nie składa sprawozdania finansowego 
lub sprawozdania z działalności we właś
ciwym rejestrze sądowym,

]]  nie udostępnia sprawozdania finansowe
go i innych dokumentów. 

Harmonogram prac 
związanych z zamknięciem 
roku obrotowego 2013 

Dlaczego zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego za 2012 r. oznaczało rozpoczęcie 
procesu zamknięcia roku obrotowego 2013? 

 Z zatwierdzonego sprawozdania finanso
wego za 2012 r. wynikają podstawowe wiel
kości, które decydują o tym, jak odbywa się zamknięcie roku obrotowego 2013. Jeżeli 
jednostka w 2012 r. spełniła dwa z trzech następujących warunków (art. 64 ust. 1 uor):
]] średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 
50 osób,

]] suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie 
polskiej co najmniej 2 500 000 euro1, tj. 10 220 500 zł, 

]] przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok 
obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro, 
tj. 20 441 000 zł,

wówczas podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. 

Jeżeli jednostka podlega badaniu, to organ zatwierdzający musi dokonać wyboru biegłe
go rewidenta. Umowę z biegłym rewidentem podpisuje kierownik jednostki. 

Elementy sprawozdania finansowego 

Od tego, czy jednostka podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, zależy, 
z jakich elementów składa się jej sprawozdanie finansowe. 

1  4,0882 PLN/EUR z tabeli kursów walut nr 252/A/NBP2012 z 31 grudnia 2012 r.

RacHunkOWOść jEdnOstki 
ObEjmujE:

]] przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
]] prowadzenie, na podstawie dowodów 
księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących 
zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym 
i systematycznym,
]] okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą 
inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów 
i pasywów,
]] wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie 
wyniku finansowego,
]] sporządzanie sprawozdań finansowych,
]] gromadzenie i przechowywanie dowodów 
księgowych oraz pozostałej dokumentacji 
przewidzianej ustawą,
]] poddanie badaniu, składanie do właściwego 
rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie 
sprawozdań f inansowych w przypadkach 
przewidzianych ustawą.
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Tabela 2. 
Elementy	sprawozdania	finansowego

Sprawozdanie finansowe niepodlegające badaniu Sprawozdanie finansowe podlegające badaniu

 ] bilans
 ] rachunek zysków i strat
 ]  informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie 
do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe infor
macje i objaśnienia 

 ] bilans
 ] rachunek zysków i strat
 ] zestawienie zmian w kapitale własnym
 ] rachunek przepływów pieniężnych
 ]  informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do 
sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje 
i objaśnienia

 Wielkości osiągnięte w 2012 r. decydują też o tym, czy jednostka może sporządzić 
uproszczone sprawozdanie finansowe. Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2013 r. 
mogą sporządzić jednostki, które w 2012 r. nie przekroczyły dwóch z trzech wielkości: 
]] średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
]] suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie 
polskiej co najmniej 2 000 000 euro, tj. 8 176 400 zł,

]] przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 
rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 4 000 000 euro, 
tj. 16 352 800 zł.

W uproszczonym sprawozdaniu finansowym należy wykazać co najmniej pozycje zazna
czone w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości literami i cyframi rzymskimi. Informację 
dodatkową też sporządza się w uproszczonej formie. 

Uwaga
Sprawozdanie finansowe należy sporządzić w języku polskim i w walucie polskiej (w PLN). 

Kierownicy niektórych jednostek, tj. spółek kapitałowych (spółek z o.o., spółek akcyj
nych), spółek komandytowoakcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw 
reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, sporządzają wraz z rocz
nym sprawozdaniem finansowym sprawozdanie z działalności jednostki. Należy podkreślić, 
że jest to odrębne sprawozdanie. Nie jest ono elementem sprawozdania finansowego. Jest to 
sprawozdanie zarządu, raport wykonanych przez niego działań i efektów tych działań. W zasa
dzie jest to niefinansowe sprawozdanie finansowe, którego odpowiednikiem jest sprawozda
nie zarządu (management report) sporządzone w przypadku stosowania Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Sprawozdanie to powinno zawierać co najmniej informacje o:
]] zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obro
towym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

]] przewidywanym rozwoju jednostki;
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]] ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;
]] aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;
]] nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności o celu ich nabycia, liczbie i warto
ści nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, o cenie 
nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia;

]] posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);
]] instrumentach finansowych w zakresie:

 – ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pienięż
nych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

 – przyjętych przez jednostkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie 
z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których 
stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń;

]] stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papie
ry wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

terminy sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowe
go. Oznacza to, że powinno być ono sporządzone najpóźniej do 31 marca 2014 r. 

Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w ciągu 
sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Przy czym należy pamiętać, że spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wza
jemnej, spółki akcyjne oraz spółdzielnie mają obowiązek udostępnienia organowi zatwier
dzającemu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności, a jeżeli podlegały 
badaniu – także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta – najpóźniej 15 dni przed zatwier
dzeniem sprawozdania finansowego. Spółki akcyjne muszą je udostępnić również radzie 
nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organowi administrującemu. 

Tabela 3.  
Organ	zatwierdzający

Forma prawna Organ zatwierdzający

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
(księgi rachunkowe)

Właściciel

Spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe Wspólnicy

Spółki komandytowoakcyjne Walne zgromadzenie

Spółki akcyjne Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Spółki z o.o. Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Spółdzielnie Walne zgromadzenie

Przedsiębiorstwa państwowe Rada pracownicza

Źródło: G. Takáts, Jak i kiedy dokonać wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2013 r., 
BGK 13–14/2013, s. 21



SERWIS Finansowo-Księgowy

 Po zatwierdzeniu kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 
15 dni od dnia zatwierdzenia:
]] sprawozdanie finansowe, 
]] opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu, 
]] odpis uchwały (postanowienia) organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozda
nia finansowego i podziale zysku, 

]] sprawozdanie z działalności (jeżeli jednostka miała obowiązek jego sporządzenia). 

Uwaga
W ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia należy składać sprawozdanie f inansowe  do urzędu 
skarbowego. 

Ogłoszenie sprawozdania finansowego

 Według obecnych przepisów kierownicy jednostek, których sprawozdania finansowe 
podlegały badaniu i których nie należy składać do Krajowego Rejestru Sądowego (są to 
osoby fizyczne, spółki cywilne), są obowiązani złożyć do ogłoszenia w ciągu 15 dni od 
dnia zatwierdzenia:
]] wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodat
kowej,

]] bilans, 
]] rachunek zysków i strat,
]] zestawienie zmian w kapitale własnym,
]] rachunek przepływów pieniężnych,
]] opinię biegłego rewidenta,
]] odpis uchwały (postanowienia) organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozda
nia finansowego i podziale zysku (lub pokryciu straty). 

Pamiętaj
o prenumeracie

BIULETYNU  
głównego księgowego

na rok 2014!
www.sklep.infor.pl

Wszystko o skutkach ewidencyjnych 
zmian w prawie podatkowym.
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2.  Wycena bilansowa – aktualizacja wartości 
na dzień bilansowy

	 Częścią	rachunkowości	jednostki	jest	również	okresowe	ustalanie	lub	spraw-
dzanie	drogą	inwentaryzacji	rzeczywistego	stanu	aktywów	i	pasywów	oraz	ich	
wycena	i	ustalanie	wyniku	finansowego.	Wycena	bilansowa,	tj.	urealnienie	
wartości	aktywów	i	pasywów	na	dzień	bilansowy,	służy	zapewnieniu	rzetel-
nego	obrazu	dokonań	i	potencjału	gospodarczego	jednostki	prezentowane-
go	w	księgach	rachunkowych	i	w	sprawozdaniu	finansowym,	a	jednocześnie	
chroni	przed	wykazaniem	strat	jako	aktywów	oraz	zaniżeniem	ciążących	na	
jednostce	wartości	zobowiązań.	

W ramach inwentaryzacji należy ustalić stan rzeczywisty aktywów i pasywów drogą spisu 
z natury, weryfikacji sald lub porównania sald z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. 
Oznacza to potwierdzenie nie tylko istnienia poszczególnych składników aktywów, ale rów
nież ich wartości na dzień bilansowy. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji jed
nostka może dokonać odpowiedniej wyceny bilansowej, w przypadku której, przynajmniej 
na dzień bilansowy, obowiązują przepisy ustawy o rachunkowości, i wykazać swoje aktywa 
i pasywa w sprawozdaniu finansowym w realnej wartości. Zmiana wartości składników akty
wów i pasywów może nastąpić w wyniku ich rozchodu i/lub przychodu, realizacji (w przy
padku rozrachunków), ale również z powodu spadku lub wzrostu ich wartości. W związku 
z tym na dzień bilansowy należy dokonać aktualizacji ich wartości. Sposób wyceny bilansowej 
poszczególnych składników aktywów i pasywów powinien wynikać z polityki rachunkowości. 
To w ramach polityki rachunkowości jednostka powinna dokonać wyboru spośród możli
wych do zastosowania sposobów wyceny zaproponowanych przez ustawę o rachunkowości. 
Wybierając metodę wyceny, jednostka powinna brać pod uwagę specyfikę swojej działalności 
(np. które składniki podlegają większemu postępowi i utracie wartości). 

Wycena bilansowa składników aktywów

Aktualizacja wartości aktywów na dzień bilansowy oznacza weryfikację i potwierdzenie, 
czy dany składnik nadal spełnia definicję aktywów, zgodnie z którą: 

§ (…) aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej 
wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do 

jednostki korzyści ekonomicznych (art. 3 ust. 1 pkt 12 uor).

Wycena składników powinna nastąpić zgodnie z zasadą ostrożności, co w przypadku akty
wów oznacza przede wszystkim konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utra
ty wartości. Zmiana wartości aktywów nie oznacza jednak w każdym przypadku tylko spadku 
ich wartości. Ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość wyceny niektórych składników 
(aktywów inwestycyjnych – rzeczowych i finansowych) według wartości godziwej, tj. możliwość 
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wykazania w sprawozdaniu finansowych wzrostu ich wartości. Oznacza to, że jeżeli jednostka 
w ramach polityki rachunkowości wybrała tę metodę wyceny, wówczas może wykazać zmianę 
wartości tych składników in plus. W praktyce jednak rzadko się zdarza, że jednostki stosują tę 
metodę wyceny, szczególnie ze względu na konieczność dokonania wyceny na podstawie sza
cunków, które wniosą ze sobą dużą dozę niepewności, i ewentualnie, wykazania wyniku, który 
ostatecznie nie zostaje zrealizowany. Dokonania szacunków wymaga też wycena ewentualnej 
utraty wartości. W przypadku tych szacunków również istnieje ryzyko niepewności, co według 
zasady ostrożności oznacza wykazanie ewentualnie bardziej pesymistycznego obrazu sytuacji 
gospodarczej jednostki, niż jest w rzeczywistości. Ale to w oczach użytkowników, szczególnie 
pożyczkodawców, jest chyba mniejszym złem, niż wykazanie obrazu lepszego, niż jest. Nie 
upoważnia to jednak do tworzenia tzw. cichych rezerw.

W określeniu wysokości odpisu z tytułu utraty wartości może nam pomóc Krajowy 
Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”. 

Podstawą ustalania odpisu aktualizującego jest art. 28 ust. 7 uor, zawierający definicję 
trwałej utraty wartości:

§ (…) trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części 

lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego 
doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży 
netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

oraz art. 7 ust. 1, z którego wynika zasada ostrożności:

§ (…) poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na 
ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności 

należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:
]  zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane 

w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych;
]  wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne;
] wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne;
] rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Artykuł 7 ust. 1 mówi o ustalaniu wartości użytkowej lub wartości handlowej. Oznacza to, 
że utratę wartości aktywów należy rozpatrywać w zależności od tego, czy dotyczy składni
ków, które są przeznaczone do dalszego użytkowania, czy też składników, które są przezna
czone do sprzedaży. W przypadku składników, które jednostka ma zamiar użytkować, należy 
ustalić ich wartość użytkową. Wartość użytkowa wyraża przydatność gospodarczą danego 
składnika dla jednostki. W przypadku składników przeznaczonych do sprzedaży należy usta
lić ich wartość handlowa, tj. cenę sprzedaży netto. 

Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 wymaga, żeby dla każdego składnika ustalić war
tość handlową oraz wartość użytkową. Wyższa z nich stanowi wartość odzyskiwalną. Takie 
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postępowanie daje możliwość dokonania opty
malnego wyboru ekonomicznego. Rozwiązanie 
to zakłada bowiem, że jeżeli wartość handlo
wa danego składnika jest wyższa, to jednostka 
uzyska z niego korzyści ekonomiczne w drodze 
sprzedaży. A jeżeli wyższa okaże się wartość 
użytkowa, wówczas jednostka będzie użytkowa
ła te składniki w najbliższej przyszłości. Jednak 
w praktyce jednostka nie zawsze może pozwo
lić sobie na realizację optymalnego rozwiązania. 
Nie zawsze może np. sprzedać środek trwały, 
którego wartość handlowa jest wyższa niż war
tość użytkowa, bo może to oznaczać koniecz
ność jego wymiany. W związku z tym jednostka 
przede wszystkim powinna ustalić, które skład
niki, niezależnie od ich wartości odzyskiwal
nej, ma zamiar dalej użytkować, a które musi 
sprzedać. Oznacza to, że dla składników prze
znaczonych do dalszego użytkowania wartość 
handlowa będzie wynosić zero. Z kolei dla skład
ników przeznaczonych do sprzedaży to wartość 
użytkowa będzie równa zeru. Porównywanie 
wartości handlowej i wartości użytkowej może 
dotyczyć tylko tych składników, w stosunku do 
których jednostka chce podjąć decyzję w zależ
ności od jej ekonomicznej opłacalności. 

Podsumowując: należy ustalić, jaką rolę 
dany składnik ma odgrywać w działalności 
gospodarczej jednostki.  Czy np. ma pełnić funk
cję inwestycji? 

Przesłanki dokonania 
aktualizacji wyceny wartości 
aktywów2

Kiedy należy dokonać aktualizacji wartości 
aktywów? Jednostka musi określić, czy zacho
dzą przesłanki wskazujące na to, że wartość 
danego składnika aktywów nie odpowiada war
tości, według której jest on wykazany w księ
gach rachunkowych. Jednostka musi ocenić, 

2  Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”.

słOWniczEk

Wartość handlowa – wymieniona w art. 7 
ust. 1 pkt 1 ustawy i ustalana w związku ze 
stosowaniem zasady ostrożnej wyceny war-
tość przyszłych korzyści ekonomicznych netto 
z obiektu oceny utraty wartości, ustalona 
przy założeniu, że istnieje aktywny rynek (por. 
pkt 2.17) na ten obiekt. Wartość ta odpowiada 
cenie sprzedaży netto (w rozumieniu art. 28 
ust. 5 ustawy) danego obiektu oceny utraty 
wartości. W przypadku niemożności ustalenia 
ceny sprzedaży netto dostępnej na aktywnym 
rynku – wartość handlową obiektu oceny utra-
ty wartości określa jego oszacowana wartość 
godziwa (w rozumieniu art. 28 ust. 6 ustawy) 
pomniejszona o spodziewane do poniesienia 
i dające się bezpośrednio przyporządkować do 
czynności zbycia obiektu oceny utraty wartości 
wydatki środków pieniężnych stanowiące łącz-
nie przewidywane koszty sprzedaży (zbycia/
likwidacji) tego obiektu, z wyłączeniem kosz-
tów finansowych i obciążeń z tytułu podatku 
dochodowego.

Wartość użytkowa – wymieniona w art. 7 
ust. 1 pkt 1 ustawy i ustalana w związku ze 
stosowaniem zasady ostrożnej wyceny przydat-
ność gospodarcza składnika aktywów, która 
w odniesieniu do składnika aktywów obroto-
wych może być mierzona zgodnie z zasadami 
określonymi w Standardzie, a w odniesieniu do 
składnika aktywów trwałych – wartością zdys-
kontowanych przyszłych korzyści ekonomicz-
nych netto z obiektu oceny utraty wartości, 
ustalona przy założeniu dalszego jego wykorzy-
stywania (utrzymywania).

Wartość odzyskiwana – wyższa z dwóch warto-
ści: wartości handlowej lub wartości użytkowej 
obiektu oceny utraty wartości.
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czy dany składnik powinien podlegać aktualizacji wyceny, czy też nie. Oceny tej należy doko
nać na dzień bilansowy. Co jednostka powinna oceniać i na jakiej podstawie? KSR nr 4 zawie
ra listę zewnętrznych i wewnętrznych przesłanek utraty wartości, które mogą być pomocne 
przy ocenie, czy należy dokonać aktualizacji wyceny danego składnika. 

 Z informacji ze źródeł zewnętrznych przede wszystkim powinno wynikać, czy  wystąpiły 
okoliczności wskazujące na to, że jednostka może nie uzyskać, z przyczyn od siebie nie
zależnych, należnych jej kwot pieniężnych, innych aktywów finansowych, dóbr lub świad
czeń. Może to być spowodowane np.:
]] występowaniem negatywnych zmian w środowisku technologicznym, rynkowym, 
gospodarczym, prawnym i innym, w którym działają emitenci instrumentów finanso
wych posiadanych przez jednostkę, jej dłużnicy i inni kontrahenci, a które powodują 
w ich działalności znaczące trudności finansowe lub innej natury,

]] niedotrzymaniem warunków umowy przez emitentów, dłużników lub innych kontra
hentów i niespłaceniem albo zaleganiem ze spłatą należnych odsetek lub nominalnej 
wartości składnika aktywów,

]] wysokim prawdopodobieństwem likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji działalności 
emitentów, dłużników lub innych kontrahentów,

]] zanikiem aktywnego rynku na posiadane składniki aktywów, z powodu trudności finan
sowych lub innych dotyczących emitentów, dłużników lub kontrahentów z tym skład
nikiem związanych.

Czy odzyskanie kosztów poniesionych na wykonanie długotrwałej usługi jest prawdo
podobne pomimo: wątpliwej ważności umowy, toczącej się rozprawy sądowej związanej 
z umową, niemożności dopełnienia przez jednostkę lub drugą stronę umowy wynikających 
z niej obowiązków? Czy przewidywany wcześniej rozkład w czasie wpływów pieniężnych 
spodziewanych z określonego składnika aktywów ulegnie zmianie? Może to mieć miejsce 
np. wówczas, gdy ze względów ekonomicznych lub prawnych jednostka przyzna dłużnikowi 
lub innemu kontrahentowi, w związku z jego trudnościami finansowymi lub innymi, udogod
nienia, których w innym przypadku by nie przyznała. Czy utrata wartości rynkowej poszcze
gólnych składników aktywów, jaka nastąpiła w ciągu okresu sprawozdawczego, jest znacznie 
wyższa od utraty, której można było się spodziewać w wyniku upływu czasu i zwykłego użyt
kowania? Czy w ciągu okresu sprawozdawczego lub do dnia sporządzenia sprawozdania 
finansowego nastąpił spadek cen na rynkach odbiorców lub wzrost cen na rynkach dostaw
ców, na których jednostka prowadzi działalność? Czy przewiduje się wzrost kosztów nie
zbędnych do doprowadzenia sprzedaży produktów, towarów itp. do skutku? Czy na rynku 
instrumentów finansowych i inwestycji, z których jednostka korzysta, wystąpiły niekorzystne 
zmiany wartości? Czy w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpiły lub w niedalekiej przyszło
ści nastąpią znaczne, niekorzystne dla jednostki, zmiany o charakterze technologicznym, 
rynkowym, gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, w którym jednostka prowadzi działal
ność, lub na rynkach, do obsługi których aktywa jednostki są wykorzystywane? Czy w ciągu 
okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost rynkowych stóp procentowych lub innych rynko
wych stóp zwrotu z inwestycji i czy prawdopodobne jest, że wzrost ten wpłynie na stopę dys
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kontową stosowaną do wyliczenia wartości użytkowej danego składnika aktywów i istotnie 
obniży teraźniejszą wartość spodziewanych korzyści ekonomicznych netto z tego składnika? 
Czy wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość aktywów netto jednostki na dany dzień bilan
sowy jest wyższa od wartości rynkowej lub godziwej akcji/udziałów wyemitowanych przez 
tę jednostkę? Czy wobec zaistnienia innych przesłanek można uznać, że wynikająca z ksiąg 
rachunkowych na dzień bilansowy wartość niektórych (lub wszystkich) składników aktywów 
jest wrażliwa na wystąpienie stwierdzonych okoliczności i zmian?

Skąd można uzyskać takie informacje? Możne je uzyskać ze stron internetowych kon
trahentów, ze strony giełdy, z gazet o zasięgu lokalnym i krajowym, z informacji branżowych, 
z informacji GUS itp. Do kategorii informacji zewnętrznych można zaliczyć też inwentary
zację drogą weryfikacji sald. Nastąpi to z inicjatywy jednostki, ale dotyczy kontrahentów 
zewnętrznych. Dlatego stanowi bezpieczne źródło dalszych informacji o kontrahencie. Jeżeli 
np. kontrahent nie potwierdza sald, niezależnie od tego, czy należność jest już wymagalna, 
czy jeszcze nie, może to świadczyć o tym, że jednostka będzie mieć w przyszłości trudności 
z jej odzyskaniem, gdy stanie się wymagalna. W takich przypadkach jednostka musi podej
mować odpowiednie działania, żeby z jednej strony windykować swoje należności, z drugiej 
– żeby móc określić jej rzeczywistą wartość na dzień bilansowy. 

Należy pamiętać, że informacje zewnętrzne to informacje, które jednostka uzyskuje we 
własnym zakresie i które musi odpowiednio weryfikować i analizować. Jeżeli aktualizacja nie
których aktywów następuje na podstawie tylko takich przesłanek, musi to być odpowiednio 
opisane i uzasadnione w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 

Źródłem wewnętrznych informacji jest inwentaryzacja. Inwentaryzacja drogą spisu 
z natury ma na celu ustalenie rzeczywistego stanu nie tylko ilościowego, ale również jakoś
ciowego, tj. czy nie nastąpiło fizyczne uszkodzenie składników rzeczowych majątku. Dlatego 
w celu zapewnienia rozsądnej oceny bardzo istotne jest, żeby w komisji inwentaryzacyjnej 
uczestniczyły osoby techniczne, mające odpowiednią wiedzę na temat posiadanych skład
ników majątku. Duże znaczenie dla wyceny bilansowej ma również to, czy w ciągu okresu 
sprawozdawczego nastąpiły lub prawdopodobne jest, że w niedalekiej przyszłości nastąpią, 
znaczne, niekorzystne dla jednostki, zmiany dotyczące zakresu lub sposobu, w jaki wszystkie 
lub tylko niektóre składniki aktywów są lub – zgodnie z oczekiwaniami – będą użytkowane? 
Czy jednostka zamierza zaniechać lub restrukturyzować działalność, do której są wykorzysty
wane określone składniki aktywów? Czy zamierza zbyć lub zlikwidować jakieś składniki akty
wów przed uprzednio przewidywanym terminem? Czy istnieją dowody świadczące o tym, że 
ekonomiczne skutki wykorzystania jakichś składników aktywów są, lub w przyszłości będą, 
gorsze od oczekiwanych? Czy można uznać, że wartość niektórych (lub wszystkich) składni
ków aktywów wynikająca z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy jest wrażliwa na wystą
pienie innych stwierdzonych okoliczności i zmian? – pytania te dotyczą okoliczności, których 
występowanie może skutkować koniecznością dokonania aktualizacji wyceny. 

Uwaga
Informacje zewnętrzne i wewnętrzne należy rozpatrywać na dzień bilansowy. Wszelkie informacje 
nieistniejące na ten dzień trzeba będzie traktować w kategoriach zdarzeń po dniu bilansowym. 
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Na podstawie przeprowadzonej oceny na dzień bilansowy okaże się, czy istnieją okolicz
ności, które wskazują na to, że  jednostka musi dokonać aktualizacji niektórych składników 
aktywów. Należy więc zaznaczyć, że ocena okoliczności, które mogą spowodować koniecz
ność aktualizacji, w większości przypadków nie dotyczy konkretnego składnika. Wyjątkiem 
od tej zasady są składniki aktywów zinwentaryzowane drogą spisu z natury. Przeprowadzona 
inwentaryzacja jakościowa wykazuje w przypadku uszkodzeń fizycznych konkretne straty. Tu 
ocenie podlega jedynie stopień utraty wartości. W pozostałych przypadkach należy dokład
nie zidentyfikować, jakich składników dane okoliczności mogą dotyczyć. Na przykład postęp 
techniczny może dotyczyć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zapasów. Zmiany 
trendów mody dotyczą zapasów odzieżowych, przy czym oczywiście nie można się kierować 
tylko pojedynczymi informacjami. Zmiany trendów mody niekoniecznie oznaczają, że zalega
jących zapasów odzieżowych nie będzie można sprzedać. Większe znaczenie w tym przy
padku może mieć siła nabywcza danego rynku lokalnego oraz związana z nią elastyczność/
chęć dostosowania konsumentów danego rynku do nowych trendów. 

Jednostka powinna więc bardzo dokładnie określić, jakich składników dotyczy koniecz
ność dokonania aktualizacji. Należy zaznaczyć, że aktualizacja nie w każdym przypadku 
oznacza ocenę utraty wartości. Przepisy ustawy o rachunkowości przewidują dla aktywów 
inwestycyjnych – finansowych i niefinansowych – możliwość aktualizacji ich wartości rów
nież wtedy, gdy następuje wzrost tej wartości. W praktyce jednak szczególnie małe i średnie 
przedsiębiorstwa nie stosują tej metody wyceny. W ich przypadku ocena potrzeby przeprowa
dzenia aktualizacji wyceny dotyczy okoliczności wskazujących na utratę wartości składników 
aktywów. Czy to oznacza zidentyfikowanie składnika, który powinien podlegać aktualizacji? 
Oznacza to, że jednostka musi określić, czy utrata wartości danego środka trwałego nie wpły
wa na wartość innych składników – aktywów i/lub pasywów. 

dokonanie aktualizacji w ewidencji księgowej

Odpisów aktualizujących wartość składników aktywów należy dokonać w ciężar pozo
stałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyn, które spowodowały koniecz
ność dokonania odpisu aktualizującego, odwrócenie nastąpi poprzez ujęcie pozostałych 
przychodów operacyjnych. Odpis aktualizujący może być odpisem pełnym lub częściowym. 
Pełny odpis oznacza, że wartość bilansowa danego składnika wynosi zero. Składnik jednak 
nadal istnieje, dlatego nie można go usunąć z ksiąg rachunkowych. Wartość zerowa oznacza, 
że jednostka nie oczekuje w dającej się przewidzieć przyszłości uzyskania korzyści ekono
micznych z tych składników, ale nadal ma nad nimi kontrolę. Częściowy odpis aktualizujący 
oznacza, że dany składnik częściowo utracił swoją wartość, tj. jego wykorzystanie w działal
ności gospodarczej nie przynosi korzyści ekonomicznych.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych  
dla celów bilansowych a skutki w cit

W przypadku rzeczowych aktywów trwałych utrata wartości może nastąpić z powodu 
fizycznego uszkodzenia, postępu technicznego, w wyniku którego środek trwały przed cał
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kowitą amortyzacją powinien być wymieniony na nowy. Odpis może być konieczny z powo
du zaniechania działalności w całości lub częściowo. W wymienionych sytuacjach jednostka 
musi dokonać odpisu niezamortyzowanej części środka trwałego w całości lub częściowo. 
Częściowy odpis oznacza, że jednostka nadal użytkuje dany środek trwały, tylko w mniej
szym zakresie. W przypadku całkowitego odpisu jednostka musi podjąć decyzję, czy dany 
środek trwały, który nie ma wartości użytkowej, przeznaczyć do sprzedaży czy go zlikwido
wać. W takiej sytuacji dany środek trwały należy wycofać z użytkowania i postawić w stan 
likwidacji, co oznacza też zaprzestanie dokonywania jego amortyzacji. Z ksiąg rachunkowych 
środek trwały można usunąć dopiero po jego fizycznej likwidacji. 

Gdy jednostka zdecyduje się sprzedać środek trwały, musi określić jego cenę sprzedaży 
netto (odpowiada wartości handlowej) i wykazać w księgach jako środek trwały przeznaczo
ny do sprzedaży. Takie rozwiązanie nie wynika wprost z przepisów ustawy o rachunkowo
ści, ale zgodnie z art. 10 ust. 3 uor w sprawach nieregulowanych można stosować przepisy 
Krajowych Standardów Rachunkowości, a w przypadku braku odpowiedniego standardu 
krajowego można stosować Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 
Do tej kwestii odnosi się MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży. Aktywa trwałe 
przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji. Jeśli jednostka uzna, że najlepszym 
rozwiązaniem ekonomicznym jest fizyczna likwidacja środka trwałego, może jej dokonać we 
własnym zakresie lub zlecić  specjalistycznej firmie. Oznacza to jednak poniesienie dodat
kowych kosztów. 

Po fizycznej likwidacji danego środka trwałego należy wystawić protokół LT. Jest on pod
stawą do usunięcia składnika z ksiąg rachunkowych. 

Środek trwały można też przekazać na cele charytatywne. Jednostka może również 
wykorzystać pewne części odpisanego środka trwałego, a pozostałą część sprzedać lub zli
kwidować. Możliwości jest wiele. Każde rozwiązanie należy ująć w księgach w inny sposób.

Trzeba pamiętać, że do środków trwałych zaliczane są również środki trwałe w budo
wie. Ocena środków trwałych w budowie pod kątem ewentualnej utraty wartości powin
na dać odpowiedź na pytanie, czy bardziej opłacalna jest kontynuacja inwestycji czy jej 
zaniechanie. Jeżeli okaże się, że jednostka, kontynuując inwestycję, może ponieść większe 
straty, niż gdyby jej zaniechała, wówczas należy dokonać odpisu aktualizującego w cało
ści. Po jakimś czasie, np. gdy zmienią się uwarunkowania rynkowe, może się okazać, że 
jednostka z powodzeniem dokończy inwestycję. W takiej sytuacji należy odwrócić odpisy 
aktualizujące.

W przypadku dokonania odpisów aktualizujących najważniejszym problemem jest to, 
czy odpis będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jak wynika z art. 16 
ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów strat 
powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli utraciły 
one swoją przydatność na skutek zmiany rodzaju działalności. W związku z tym jednostka 
może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część wartości środ
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ka trwałego. Nadal istnieją jednak spory, co należy rozumieć przez likwidację środka trwałe
go. Czy jest to fizyczna likwidacja, czy wystarczy wycofanie środka trwałego z użytkowania? 
Wątpliwości wokół likwidacji dotyczą zarówno środków trwałych, jak i środków trwałych 
w budowie. Wydawało się, że uchwała siedmiu sędziów NSA z 25 czerwca 2012 r. rozwiąże 
ten problem. Okazuje się jednak, że nadal istnieją interpretacje US, w których stwierdzono 
inaczej. Odpowiedzią na jedną z takich interpretacji jest wyrok NSA z 25 czerwca 2013 r. 
(sygn. akt II FSK 2225/11): 

NSA
Należy zwrócić uwagę, że sformułowane w tym zakresie zarzuty pozostają w sprzeczności 
ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego zajętym w uchwale składu siedmiu 

sędziów z dnia 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt II FPS 2/12). Wyrażone w tym orzeczeniu poglądy 
i konstatacje choć odnoszące się zasadniczo do strat odpowiadających niezamortyzowanej wartości 
początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, znajdują zastosowanie w przypadku likwidacji 
zaniechanych inwestycji, będących (jak to trafnie zauważył Sąd pierwszej instancji) „środkiem trwałym 
w budowie”. Uchwała ta, mająca z założenia doprowadzić do ujednolicenia linii orzeczniczej sądów 
administracyjnych, nie pozwala uznać wniesionej skargi kasacyjnej za zasadną. Sąd w niniejszym 
składzie w pełni ją podziela.
Stosownie do wspomnianej uchwały, definicja językowa pojęcia „likwidacja” nie daje podstaw 
do przyjęcia zajętego przez organ stanowiska, że przez likwidację zaniechanej inwestycji należy 
rozumieć jedynie fizyczną jej eliminację.
W uchwale tej zwrócono uwagę, że pojęcie „likwidacji” nie ma swojej normatywnej definicji. Podobnie 
więc jak w przypadku straty, w punkcie wyjścia do analizy jego znaczenia należy odwołać się do wykładni 
językowej, a więc takiego jego rozumienia, jakie funkcjonuje w języku polskim. „Likwidować” oznacza 
dokonywać likwidacji, usuwać coś, pozbywać się czegoś, uwalniać się od czegoś (Słownik języka 
polskiego pod red. M. Szymczaka, wyd. PWN Warszawa 1979, tom II, s. 35). Definicja ta nie 
dostarcza przekonujących argumentów dla przyjęcia, że likwidacja środka trwałego (inwestycji w obcym 
środku trwałym) miałaby być rozumiana wyłącznie jako jego fizyczne unicestwienie, destrukcję, 
rzeczywiste zniszczenie w taki sposób, aby definitywnie utracił swoją użyteczność. Wręcz przeciwnie, 
jak trafnie zauważono w wyroku Sądu pierwszej instancji, zawężenie pojęcia likwidacji wyłącznie 
do fizycznego unicestwienia środka trwałego pozbawiałoby sensu przepis art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. 
w części, w jakiej wprowadza on warunek utraty przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju 
działalności – który stawałby się zbędny w razie fizycznego zniszczenia środka trwałego. Dlatego też 
należy przychylić się do tego nurtu orzecznictwa sądowego, w którym wskazuje się na konieczność 
szerszego rozumienia pojęcia „likwidacji” i objęcia nim także wycofania (wykreślenia) środka trwałego 
z ewidencji, np. w związku z jego zużyciem technicznym, technologicznym, czy też utratą przydatności 
gospodarczej, do czego nawiązuje w swojej treści art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. (wyroki NSA: z dnia 
10 sierpnia 2011 r., sygn. akt II FSK 478/10, z dnia 1 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1684/10, 
z dnia 14 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1666/10).

 
Uwaga

Należy pamiętać, że nigdy nie będzie kosztem uzyskania przychodów niezamortyzowana część 
wartości środka trwałego przekazanego jako darowizna. 
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Przykład 1.

Jednostka posiada środek trwały (maszynę produkcyjną) o wartości początkowej 15 000 zł 
i dotychczasowym umorzeniu 12 000 zł (4 lata). Stawka amortyzacyjna wynosi 20%.

WARIANT 1 – częściowy odpis aktualizujący

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji służby techniczne uznały, że należy wyłączyć jedną linię 
produkcyjną o wartości 3000 zł. Dotychczasowe umorzenie dotyczące tej linii:
3000 zł x 20% = 600 zł, po 4 latach użytkowania wynosi: 4 x 600 zł = 2400 zł. 
Wartość niezamortyzowanej części maszyny to: 3000 zł – 2400 zł = 600 zł.

EWIDENCJA KSIĘGOWA

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 600 zł
Ma „Odpis aktualizujący” 600 zł

Wartość bilansowa maszyny wynosi: 15 000 zł – 12 000 zł – 600 zł = 2400 zł.
W informacji dodatkowej należy opisać przyczyny dokonania odpisu aktualizującego. 
Odpis ten nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodów. 

WARIANT 2 – wycofanie z użytku i przeznaczenie do sprzedaży

Cenę sprzedaży netto środka trwałego oszacowano na 2000 zł. Wartość księgowa wynosi: 
15 000 zł – 12 000 zł = 3000 zł. Oznacza to, że należy dokonać odpisu w wysokości 
1000 zł. 

EWIDENCJA KSIĘGOWA

1. Dokonanie odpisu aktualizującego:
 Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 1 000 zł
 Ma „Odpis aktualizujący” 1 000 zł

2. Przeksięgowanie środka trwałego do aktywów przeznaczonych do sprzedaży:
 Wn „Aktywa przeznaczone do sprzedaży” 2 000 zł
 Wn „Umorzenie środków trwałych” 12 000 zł
 Wn „Odpis aktualizujący” 1 000 zł
 Ma „Środki trwałe” 15 000 zł

Ponieważ jest to tylko częściowy odpis, nie można go zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodów. Jeżeli jednostka dokonałaby odpisu w całości, w rozumieniu obecnych 
interpretacji można byłoby uznać to za likwidację i zaliczyć wartość nieumorzonej części 
środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów. 
Zawsze oczywiście bezpieczniej jest wystąpić od US z prośbą o interpretację indywidualną 
lub poczekać do momentu sprzedaży, kiedy nieumorzona część wartości środka trwałego 
staje się kosztem podatkowym. 
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WARIANT 3 – wycofanie z użytku i likwidacja środka trwałego

Wartość księgowa wynosi: 15 000 zł – 12 000 zł = 3000 zł. Oznacza to, że należy dokonać 
odpisu w wysokości 3000 zł. 

EWIDENCJA KSIĘGOWA

1. Dokonanie odpisu aktualizującego:
 Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 3 000 zł
 Ma „Odpis aktualizujący” 3 000 zł

2. Wyksięgowanie środka trwałego na podstawie dokumentu LT:
 Wn „Umorzenie środków trwałych” 12 000 zł
 Wn „Odpis aktualizujący” 3 000 zł
 Ma „Środki trwałe” 15 000 zł

Odpis aktualizujący można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. 

WARIANT 4 – wycofanie środka trwałego z użytku i przekazanie jako darowizny

Wartość księgowa wynosi: 15 000 zł – 12 000 zł = 3000 zł.

EWIDENCJA KSIĘGOWA

1. Wyksięgowanie środka trwałego na podstawie dokumentu LT:
 Wn „Umorzenie środków trwałych” 12 000 zł
 Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 3 000 zł
 Ma „Środki trwałe” 15 000 zł

Wartości niezamortyzowanej części środka trwałego nie można zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodów. 

Odpisy aktualizujące wartość składników niematerialnych 
i prawnych dla celów bilansowych a skutki w cit

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych nie można mówić o fizycznym uszko
dzeniu. Dlatego tych składników nie dotyczy problematyka fizycznej likwidacji. W praktyce 
wartości niematerialne i prawne utracą swoją wartość w całości, w związku z tym należy two
rzyć odpis aktualizujący w całości na niezamortyzowaną część ich wartości. Oznacza to, że 
dany składnik utracił swoją przydatność i można go usunąć z ksiąg rachunkowych. Nie sta
nowi też problemu, żeby odpisać go w koszty uzyskania przychodów. Specyficzną katego
rią wartości niematerialnych i prawnych jest wartość firmy. Składnik ten może być wykazany 
jako wartość niematerialna i prawna, jeżeli powstał w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub 
jego zorganizowanej części, tj. w wyniku połączenia spółek. Wartości firmy odpowiadają 
poszczególne składniki/ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne. Wartość firmy, jako 
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różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) a wartością 
godziwą nabytych składników wynikających z jego ksiąg rachunkowych, oznacza bowiem, 
że w wyniku nabycia te składniki przynoszą większe korzyści ekonomiczne niż przed połącze
niem. Dlatego jak to zostało podkreślono w KSR nr 4, sama wartość firmy nie ma zdolności 
generowania korzyści ekonomicznych. To składniki przyporządkowane wartości firmy przy
noszą korzyści ekonomiczne, dlatego to składniki podlegają ocenie z tytułu utraty wartości. 
Jeżeli jednostka zbyła lub zlikwidowała część składników, do których przyporządkowano 
wartość firmy, to wartość firmy dotyczącą tej części również należy odpisać w ciężar zbycia 
lub likwidacji tych składników. 

Odpisy aktualizujące wartość składników  
rzeczowych aktywów obrotowych dla celów bilansowych 
a skutki w cit

Na dzień bilansowy rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy) należy wycenić według ceny 
nabycia lub kosztu wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na ten dzień. 
Oznacza to konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość składników zapasów. 
W przedsiębiorstwach handlowych, w których właśnie zapasy mają zapewnić przychody 
z działalności operacyjnej, utrata własności zapasów oznacza dotkliwe straty podstawowej 
działalności gospodarczej. Muszą one pozbyć się zbędnych, uszkodzonych, nieprzydat
nych zapasów poniżej ceny nabycia. Uzasadnienie tych odpisów oraz wynikających z nich 
obniżek cen jest bardzo trudno dla celów podatkowych. Jak wynika z różnych interpretacji 
podatkowych, jednostka musi potwierdzić, że dołożyła wszelkich starań, by się uchronić od 
tych strat. Dlatego na każdym etapie gospodarki magazynowej należy prowadzić rzetelną 
dokumentację, ponieważ tylko odpowiednia i rzetelna dokumentacja może być podstawą 
uznania za koszty uzyskania przychodów straty w zapasach. Dotyczy to nie tylko utraty 
wartości zapasów, ale również niedoborów powstałych w wyniku nienależytego zarządza
nia nimi. Dlatego przy inwentaryzacji istotne znaczenie ma odpowiednie udokumentowanie, 
w jakim stopniu niedobory można uznać za ubytki naturalne, w jakim za niedobory nieza
winione oraz jakie niedobory stanowią niedobory zawinione. Poziom ubytków naturalnych 
oraz warunki uznania niedoborów za niezawinione powinny wynikać z polityki rachunko
wości jednostki. 

Należy podkreślić, że jest bardzo trudno udowodnić przed urzędem skarbowym niedo
bory zapasów lub straty z powodu utraty ich wartości. Bez odpowiedniej dokumentacji jest 
to w zasadzie niemożliwe. 

Potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 7 lutego 2013 r. (sygn. ILPB3/423466/122/EK):

MF
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są 

koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła 
przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
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Powyższe oznacza, iż podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, 
pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz że wykaże ich związek 
z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania 
przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia przychodów). Przepis ten konstytuuje więc zasadę, 
stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić 
związek przyczynowo-skutkowy.
  Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:
]  został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów 

majątkowych podatnika,
]  jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek 

sposób zwrócona,
]  pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
]   poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
]  został właściwie udokumentowany,
]  nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa 

się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. 
Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej 
analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie 
wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość 
zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie 
związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą 
powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich 
uzyskiwania.
W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania, ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio 
związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych 
przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi 
przychód) oraz inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób 
przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich 
osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).
Katalog wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, zawarty w art. 16 ust. 1 omawianej ustawy, nie 
obejmuje strat w środkach obrotowych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji. Powyższe oznacza więc, 
iż co do zasady straty te, jako związane z prowadzoną działalnością, mogą być uznane za koszty 
uzyskania przychodów.
 Zaliczenie strat w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodów powinno być więc oceniane 
z punktu widzenia zasady wynikającej z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, z uwzględnieniem:
]  całokształtu prowadzonej przez podatnika działalności,
]  okoliczności, które spowodowały powstanie straty,
]  formy udokumentowania straty,
]  podjętych przez podatnika działań zabezpieczających.
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Podkreślenia wymaga przy tym fakt, iż strata powinna być zdarzeniem losowym, niezależnym od woli 
podatnika powstałym zarówno w wyniku działań sił przyrody, jak i działań innego człowieka, 
powodującym ubytek i szkodę pod warunkiem, że podatnik nie przyczynia się w jakiś sposób do 
powstania tej szkody lub nie ułatwia jej powstania. Jakiekolwiek zawinienie ze strony podatnika 
poprzez niezachowanie staranności wymaganej w danych warunkach, niedopełnienie obowiązków 
ciążących na podatniku w celu uniknięcia szkody, uniemożliwia przyjęcie, że powstała szkoda stanowi 
stratę o charakterze losowym.
Dla celów podatkowych przyjmuje się, iż tylko stratę powstałą na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, 
nie do uniknięcia przez racjonalnie działający podmiot, można uznać za zdarzenie, które uzasadnia 
zaliczenie powstałej straty w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
Należy też podkreślić, iż jedynie straty w środkach obrotowych powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego 
działania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem dochowania należytej staranności w trakcie 
prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Każdy przypadek 
straty w środkach obrotowych, należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności 
faktycznych towarzyszących sprawie i oceniać pod kątem całokształtu prowadzonej działalności.

Przykład 2.

Jednostka wykazuje w księgach towary o cenie nabycia 5000 zł. Prowadzi ewidencję 
według ceny sprzedaży brutto. Marża wynosi 10%.
Cena sprzedaży brutto wynosi więc: 5000 zł + 500 zł + 1265 zł (23% VAT) = 6765 zł.
Marża i VAT ujęte są na kontach odchyleniowych (saldo Ma).

WARIANT 1 – cena sprzedaży netto towarów na dzień bilansowy  
wynosi 5300 zł

Jeżeli cena sprzedaży netto towarów na dzień bilansowy wynosi 5300 zł, 
oznacza to, że jednostka musi dokonać korekty marży. Nie stanowi to utraty 
wartości zapasów, ponieważ ich wartość handlowa jest wyższa niż wartość księgowa. 
Cena sprzedaży brutto po korekcie wynosi: 5000 zł + 300 zł + 1219 (23% VAT) = 6519 zł

EWIDENCJA KSIĘGOWA

Wn „Odchylenie od cen ewidencyjnych z tytułu VAT”  46 zł
Wn „Odchylenie od cen ewidencyjnych z tytułu marży” 200 zł
Ma „Towary w cenie ewidencyjnej” 246 zł

WARIANT 2 – cena sprzedaży netto towarów na dzień bilansowy  
wynosi 4800 zł

Jeżeli cena sprzedaży netto towarów na dzień bilansowy wynosi 4800 zł, oznacza to, 
że jednostka musi dokonać odpisu aktualizującego. Stanowi to bowiem utratę wartości 
zapasów, ponieważ ich wartość handlowa jest niższa niż wartość księgowa. 
Należy więc wyksięgować odchylenie z tytułu VAT oraz marży i dokonać odpisu 
aktualizującego. 
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Następnie można zaewidencjonować VAT, żeby ewidencja odpowiadała przyjętym 
zasadom. 

EWIDENCJA KSIĘGOWA

1. Wyksięgowanie odchylenia z tytułu VAT i marży:
 Wn „Odchylenie od cen ewidencyjnych z tytułu VAT” 1 265 zł
 Wn „Odchylenie od cen ewidencyjnych z tytułu marży” 500 zł
 Ma „Towary w cenie ewidencyjnej” 1 765 zł

2. Dokonanie odpisu aktualizującego:
 Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 200 zł
 Ma „Odpis aktualizujący” 200 zł

3. Zaksięgowanie odchylenia z tytułu VAT:
 Wn „Towary w cenie ewidencyjnej” 1 104 zł
 Ma „Odchylenie z tytułu VAT” 1 104 zł

Możliwość zaliczenia odpisu w wysokości 200 zł do kosztów uzyskania przychodów 
jest wątpliwa. 

Odpisy aktualizujące należności dla celów bilansowych 
a skutki w cit

Należności i udzielone pożyczki trzeba wyceniać w kwocie wymaganej zapłaty. Oznacza 
to, że wartość nominalną powiększają ewentualne odsetki. Odpisu aktualizującego na należ
ność główną należy dokonać w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, na odsetki 
– w koszty finansowe. 

Należności skierowane na drogę postępowania sądowego trzeba przeksięgować 
na konto „Należności sporne”. To, kiedy jednostka dokonuje odpisu aktualizującego, powinno 
wynikać nie tylko z przepisów ustawy o rachunkowości. Do kwestii odpisów aktualizujących 
odnosi się art. 35b uor. Inne zasady powinny wynikać z polityki rachunkowości. Większość 
jednostek dokonuje odpisów aktualizujących według struktury wiekowania należności, 
tj. w zależności od tego, jak długo należności są wymagalne. 

Odpisy aktualizujące należności co do zasady nie są uznawane przez przepisy podatkowe. 

Do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć:
]] wierzytelności nieściągalne,
]] odpisy aktualizujące, których nieściągalność została uprawdopodobniona. 

Przy tym należność musi być zaliczona do przychodów należnych. Trzeba więc pamię
tać, że o ile dla celów bilansowych rozpatruje się kwotę brutto należności, o tyle dla celów 
podatkowych jest to kwota netto, tj. do wysokości przychodów. 
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Tabela 4.  
Należności	 i	odpisy	aktualizujące	jako	KUP

KUP – należności nieściągalne, udokumentowane 
(art. 16 ust. 1 pkt 25 + ust. 2 updop) 

KUP – odpisy aktualizujące należności, nieściągalne 
(art. 16 ust. 1 pkt 26a + ust. 2a updop)

Nie są kosztem uzyskania przychodów wierzytelności odpisa-
ne jako nieściągalne, z wyjątkiem:
]  wierzytelności, które zostały zarachowane jako przychody 

należne i których nieściągalność została udokumentowana 

Udokumentowanie nieściągalności:
1)  postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzy-

ciela za odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym 
przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

2)  postanowieniem sądu o:
a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej 

likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika 
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

b)  umorzeniu postępowania upadłościowego obejmujące-
go likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymie-
niona pod lit. a), lub

c)  ukończeniu postępowania upadłościowego obejmują-
cego likwidację majątku, albo

3)  protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdza-
jącym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne 
związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo 
wyższe od jej kwoty.

Nie są kosztem uzyskania przychodów odpisy aktualizujące, 
z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizują-
ce wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, 
od tej części należności, która była uprzednio zaliczona do 
przychodów należnych, a ich nieściągalność została upraw-
dopodobniona

Uprawdopodobnienie nieściągalności:
1)  dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności 

gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogło-
szona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, albo

2)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możli-
wością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa 
upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika 
zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu 
przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw 
i banków, albo

3)  wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orze-
czeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egze-
kucyjnego, albo

4)  wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze 
powództwa sądowego

Jak z przepisów podatkowych wynika, jedyną możliwością zaliczenia do kosztów wartości 
należności lub odpisu aktualizującego ich wartość jest uzyskanie odpowiedniego postanowienia 
sądu (o wykreśleniu z ewidencji gospodarczej, o upadłości, o likwidacji) lub skierowanie należno
ści na drogę powództwa sądowego. Jednostka musi dołożyć wszelkich starań, żeby odzyskać 
swoje należności, i musi to odpowiednio udokumentować. W drodze postępowania sądowego to 
jednostka musi udowodnić, że dane wierzytelności jej się należą. Dlatego prawdą jest, że windyka
cja należności rozpoczyna się już na etapie zawarcia umowy i wcześniejszej analizy kontrahenta. 

Przykład 3.

Należność główna wykazana w księgach jednostki wynosi 3500 zł. Na dzień bilansowy 
jednostka naliczyła odsetki w wysokości 150 zł. Kontrahent zalega z zapłatą od siedmiu 
miesięcy, w związku z tym jednostka zgodnie z polityką rachunkowości dokonuje odpisu 
aktualizującego w pełnej wysokości. Podjęła też decyzję o skierowaniu należności na drogę 
postępowania sądowego. 

EWIDENCJA KSIĘGOWA

1. Naliczenie odsetek:
 Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 150 zł
 Ma „Przychody finansowe”  150 zł
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2. Dokonanie odpisu aktualizującego:
 Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 3 500 zł
 Wn „Koszty finansowe” 150 zł
 Ma „Odpisy aktualizujące należności”  3 650 zł

3. Skierowanie należności na drogę sądową:
 Wn „Należności sporne” 3 650 zł
 Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 3 650 zł

Wycena bilansowa zobowiązań
Zasada ostrożności dominuje również w przypadku wyceny bilansowej zobowiązań. 

Oznacza to konieczność tworzenia rezerw na prawdopodobne przyszłe zobowiązania. Rezerwy 
to specyficzna kategoria zobowiązań. Zapewniają wykazanie ciążących na jednostce wszyst
kich zobowiązań na dzień bilansowy. Drugą kategorią, również powszechnie zwaną rezerwami, 
są bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Mają one na celu zapewnienie współmierności 
kosztów i przychodów danego okresu. W związku z tym RMK bierne są zobowiązaniami pew
nymi, których termin zapłaty może być na dzień bilansowy wątpliwy. 

Uwaga
Rezerwy na zobowiązania (zespół 8) to zobowiązania prawdopodobne, bierne rozliczenia między-
okresowe kosztów to zobowiązania pewne, których ewentualny termin i/lub kwota zapłaty mogą 
na dzień bilansowy wymagać dokonania szacunków. 

Jak wynika z KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobo
wiązania warunkowe”, rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie 
są pewne. Rezerwy należy zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym 
obowiązkiem handlowym tworzyć wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, 
że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub 
straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że 
ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spo
wodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finan
sowego jednostki.

Rezerwy należy tworzyć m.in.:
]] na kary umowne, 
]] na toczące się postępowania sądowe,
]] z powodu udzielonych gwarancji, poręczeń,
]] na restrukturyzację.

Oczywiście należy oceniać, czy prawdopodobieństwo powstania tych zobowiązań jest 
większe niż 50%. 
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Rezerwy należy tworzyć, w zależności od ich charakteru, w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych. Rezerwy trzeba wykazać na 
kontach zespołu 8. Koszty te nigdy nie będą kosztami uzyskania przychodów. 

 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów to rezerwy związane bezpośrednio z dzia
łalnością operacyjną, a więc z wytwarzaniem, sprzedażą (handlem) i fazą posprzedażną, 
a także z ogólnym zarządem. Jednostka powinna dokonać biernych rozliczeń między
okresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających 
na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
]] ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę 
zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny;

]] z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń 
na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń 
wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, 
mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw 
gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

 Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów będących rezerwami nie zalicza się 
niektórych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.  Są to w szczególności:
]] koszty wykonania jeszcze niezakończonych umów o usługi, w tym budowlane,
]] zobowiązania wynikające z przyjętych przez jednostkę niefakturowanych dostaw i usług. 

Te bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów należy zaliczyć do zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług, i to także wtedy, gdy ustalenie przez jednostkę dokładnej ilości i/lub ceny 
dostawy/usługi może wymagać szacunków.

 Warto podkreślić, że biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów należy dokonać 
na zobowiązania. Są to więc koszty, które dotyczą danego okresu. Ma to istotne zna
czenie ze względów podatkowych. Jeżeli bierne rozliczenia międzyokresowe spełniają 
warunki z art. 15 ust. 4 ustawy o CIT:
]] odnoszą się do ujętych już przychodów danego okresu rozliczeniowego lub roku 
podatkowego,

]] zostały zarachowane,
]] są ściśle określone co do rodzaju i kwoty,

można je wówczas zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. 

Nie można jednak zaliczyć do kosztów podatkowych rezerwy (RMK bierne) na koszty 
np. remontu. Pod obecnymi rządami ustawy o rachunkowości, w której dominuje podejście 
bilansowe, nie należy tworzyć takich rezerw (tj. rezerw na koszty). 

Podsumowując: 
Rezerwy/bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów należy tworzyć w związku ze zda

rzeniami związanymi bezpośrednio z działalnością gospodarczą. W przypadku jednostek, 
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które prowadzą pełną ewidencję kosztów, oznacza to, że RMK bierne wchodzą do kręgu 
kosztów. 

Rezerwy należy tworzyć w związku ze zdarzeniami związanymi pośrednio z działalnością ope
racyjną, z operacjami finansowymi. Trzeba pamiętać, że rezerwy/RMK bierne istniejące na dzień 
bilansowy podlegają weryfikacji. Zbędne rezerwy należy rozwiązywać, zwiększając jednocześnie, 
odpowiednio, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.

Przykład 4.3

Jednostka wytwarza i sprzedaje produkty długotrwałego użytku z gwarancją naprawy 
usterek fabrycznych, które mogą się ujawnić podczas użytkowania w ciągu roku od 
daty zakupu. Zgodnie z umową gwarancyjną produkty podlegają, na koszt 
producenta, naprawie bądź wymianie na nowe. 

Z doświadczenia wynika, że usterki mogą mieć charakter usterek drobnych, których 
koszty napraw wynoszą średnio 20% wartości sprzedanych produktów, poważnych 
– o kosztach napraw w wysokości średnio 50% wartości sprzedanych produktów,  
w pozostałych przypadkach produkty podlegają wymianie na nowe. Na podstawie 
analizy dotychczas zgłoszonych przez nabywców usterek produktów przewiduje się, 
że w najbliższym roku 2% reklamowanych produktów nie będzie nadawało się 
do naprawy, 5% będzie miało drobne usterki, 3% – usterki poważne, a 90% nie będzie 
reklamowanych. 

Wartość sprzedaży produktów objętych gwarancją wyniosła 50 mln zł. Dla celów 
niniejszego przykładu przyjęto założenie upraszczające, że sprzedaż w całości miała 
miejsce w dniu bilansowym. W przypadku sprzedaży rozłożonej w czasie należałoby 
uwzględnić w kalkulacji, jaka część okresu gwarancji jeszcze nie upłynęła.

 Oczekiwana wartość kosztów napraw oznaczająca prawdopodobieństwo wypływu 
aktywów z tytułu obowiązków gwarancyjnych wyniesie:

(50 000 000 x 100%) x  2% = 1 000 000 zł
(50 000 000 x  20%) x  5% = 500 000 zł
(50 000 000 x  50%) x  3% = 750 000 zł
(50 000 000 x   0%) x 90% = 0 zł

Razem  2 250 000 zł

Bierne rozliczenia kosztów z tytułu gwarancji tworzy się w proporcji do wielkości 
sprzedaży. Stanowią one 0,45% wartości sprzedaży (2 250 000 zł : 50 mln x 100).

EWIDENCJA KSIĘGOWA (jednostka prowadzi pełną ewidencję kosztów)

Wn „Koszty produkcji” 2 250 000 zł
Ma „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”  2 250 000 zł

3  Na podstawie przykładu 9 z KSR nr 6.
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Następnie spółka zlikwidowała zakład produkcyjny. Wyroby zostały już wycofane 
z oficjalnej oferty, natomiast część zapasu spółka pozostawiła, aby móc je wydawać 
w kolejnych latach w ramach reklamacji. Czy dopuszczalne byłoby rozwiązanie części 
rezerwy reklamacyjnej i utworzenie w jej miejsce odpisu aktualizującego wartość wyrobu 
gotowego przeznaczonego wyłącznie na reklamację? Czy też mimo że wyrób nie jest już 
oficjalnie sprzedawany, powinniśmy wykazywać go z wartością dodatnią w zapasach 
(bo wciąż stanowi składnik majątku obrotowego, który jest przeznaczony na 
zaspokojenie roszczeń reklamacyjnych)?
W danym przypadku spółka posiada niezbędne części zamienne na naprawy gwarancyjne, 
co oznacza, że rezerwy z tego tytułu stały się zbędne. Rezerwy należało tworzyć, żeby 
uwzględnić ewentualne straty z tytułu napraw gwarancyjnych w okresie produkcyjnym. 
Wytworzenie posiadanych zapasów – części zamiennych – spełniło ten cel. W związku 
z tym można rozwiązać rezerwę i jeżeli części zamienne nie są przeznaczone do sprzedaży, 
wówczas można dokonać ich odpisu aktualizującego w pełnej wysokości. 

Wn „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 2 250 000 zł
Ma „Odpis aktualizujący wartość zapasów” 2 250 000 zł

SchemaT 1. 
Sposób	podejmowania	decyzji	przy	tworzeniu	rezerw,	biernych	rozliczeń	

międzyokresowych	kosztów	i	ujawnianiu	zobowiązań	warunkowych

Czy istnieje obecny obowiązek wynikający 
z obligującego zdarzenia?

Nie Czy istnieje możliwy obowiązek 
wynikający z obligującego zdarzenia?

 Nie

Tak Tak 

Czy w związku z wypełnieniem obowiązku 
prawdopodobny jest wypływ środków 
zawierających korzyści ekonomiczne?

Nie Czy prawdopodobieństwo wystąpienia 
możliwego obowiązku jest znikome?

Tak 

Nie
 

Tak
 

Czy możliwy jest wiarygodny szacunek 
kwoty obowiązku?

Nie (rzadko)

Tak 

Czy obecny obowiązek jest związany 
z bieżącą (operacyjną) działalnością 

jednostki?

Nie Tak 

Utworzyć rezerwę

Utworzyć bierne
rozliczenia

międzyokresowe 
kosztów

Ujawnić istnienie
zobowiązania 
warunkowego

Nic nie robić

Źródło: KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” 



Dodatek kwartalny do BGK   27

SERWIS Finansowo-Księgowy

SchemaT 2. 
Klasyfikacja	rezerw	na	zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania

Kryteria klasyfikacji

Podstawa tworzenia
Art. 35d ustawy 

Rezerwy

Art. 39 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 5 
ustawy  

Bierne rozliczenia  
międzyokresowe kosztów

Cel na pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa przyszłe 
zobowiązania, których kwotę 
można w sposób wiarygodny 
oszacować, a w szczególności 
na straty z transakcji gospo
darczych w toku, w tym z tytu
łu udzielonych gwarancji, porę
czeń, operacji kredytowych, 
skutków toczącego się postę
powania sądowego

a)  wynikające z obowiązku 
 wykonania związanych z bie
żącą działalnością przyszłych 
świadczeń na rzecz pracow
ników, w tym świadczeń eme
rytalnych

b)  wynikające z obowiązku 
wykonania związanych z bie
żącą działalnością przyszłych 
świadczeń wobec nieznanych 
osób, których kwotę można 
oszacować w sposób wiary
godny, mimo że data powsta
nia zobowiązania nie jest 
jeszcze znana, w tym z tytu
łu napraw gwarancyjnych 
i rękojmi za sprzedane pro
dukty długotrwałego użytku

na przyszłe zobowiązania spo
wodowane restrukturyzacją, 
jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów jednostka jest zobo
wiązana do jej przeprowadzenia 
lub zawarto w tej sprawie wiążą
ce umowy, a plany restruktury
zacji pozwalają w sposób wiary
godny oszacować wartość tych 
przyszłych zobowiązań

Zwiększenie:
„Pozostałe koszty operacyjne”
„Koszty finansowe”
„Straty nadzwyczajne”

Zwiększenie:
„Rozliczenie kosztów”
lub
„Koszty w układzie 
kalkulacyjnym”

Rezultat

Ujęcie w bilansie B.I.3 „Pozostałe rezerwy” a)  B.I.2 „Rezerwa na świadcze
nia emerytalne i podobne”,

b)  B.I.3 „Pozostałe rezerwy”

Źródło: KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” 
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ustalanie wyniku finansowego

W ramach zamknięcia roku 2013 jednostka powinna zapewnić kompletność przychodów 
i kosztów, tj. w celu ustalenia prawidłowego wyniku finansowego musi ująć wszystkie koszty 
i przychody, które dotyczą danego okresu. W praktyce problem może się pojawić w przypad
ku kosztów i przychodów działalności gospodarczej, które należy ująć w księgach na pod
stawie dokumentów zewnętrznych. 

Na stronie kosztowej może się pojawić problem w związku z tym, że jednostka nie otrzy
mała faktur zakupu, tj. koszty nie będą poniesione. Jednak zasada współmierności wymaga, 
żeby koszty te zostały ujęte w księgach. Cel ten może być osiągnięty poprzez bierne rozli
czenia międzyokresowe kosztów. 

Przykład 5.

Jednostka otrzymuje faktury za zużywanie wody co dwa miesiące. Fakturę za zużycie wody 
w grudniu otrzyma dopiero w lutym 2014 r. W związku z tym na dzień bilansowy 
jednostka powinna dokonać biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, oszacowując 
zużycie wody na podstawie zużycia z poprzednich miesięcy (np. 1500 zł). Z kolei 
w momencie otrzymania faktury musi wyksięgować bierne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów i ująć w księgach odpowiednio koszty rodzajowe (koszty poniesione). 

EWIDENCJA KSIĘGOWA (jednostka prowadzi pełną ewidencję kosztów)

1. Ujęcie RMK biernych:
 Wn „Koszty wydziałowe” 1 500 zł
 Ma „RMK bierne” 1 500 zł

2. Faktura za zużycie wody: 1400 zł
 Wn „Zużycie materiałów i energii” 1 400 zł
 Ma „RMK bierne” 1 400 zł

3. Rozwiązanie zbędnych RMK biernych:
 Wn „RMK bierne” 100 zł
 Ma „Koszty wydziałowe” 100 zł

Jeżeli jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, wykazuje to 
jako koszt wytworzenia. W przypadku sporządzenia rachunku zysków i strat w wariancie 
porównawczym wartość RMK biernych wpływa na wartość zmiany stanu produktów. 
 

Uwaga!
Korekta kosztów powinna dotyczyć kosztów wydziałowych za 2013 r.

Jednocześnie należy pamiętać, że tzw. dostawy niefakturowane ujawniane są na koncie 
„Rozliczenie zakupów”. 
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Przykład 6.

W grudniu jednostka otrzymała towary o wartości 5400 zł, za które do 31 grudnia 
nie dostała jeszcze faktury. Fakturę otrzymała 15 lutego 2014 r. 

WARIANT 1 – towary na dzień bilansowy są w magazynie

1. Otrzymanie towarów – przyjęcie do magazynu:
 Wn „Towary” 5 400 zł
 Ma „Rozliczenie zakupu” 5 400 zł
  Na dzień bilansowy konto „Rozliczenie zakupu” wykazuje saldo kredytowe,  

tj. dostawę niefakturowaną. 

2. Otrzymanie faktury:
 Wn „Rozliczenie zakupu” 5 400 zł 
 Wn „Rozliczenie VAT naliczonego” 1 242 zł
 Ma „Rozrachunki z dostawcami” 6 642 zł
 
WARIANT 2 – towary o wartości 1350 zł na dzień bilansowy zostały sprzedane 

1. Otrzymanie towarów – przyjęcie do magazynu:
 Wn „Towary” 5 400 zł
 Ma „Rozliczenie zakupu” 5 400 zł

2. Wydanie z magazynu sprzedanych towarów:
 Wn „Koszt własny sprzedanych towarów” 1 350 zł
 Ma „Towary” 1 350 zł

 W rachunku zysków i strat należy wykazać koszt własny w wysokości 1350 zł.

3. Otrzymanie faktury:
 Wn „Rozliczenie zakupu” 5 400 zł 
 Wn „Rozliczenie VAT naliczonego” 1 242 zł
 Ma „Rozrachunki z dostawcami” 6 642 zł

Faktury kosztowe po stronie wystawcy są fakturami przychodowymi. 
Przychody u dostawcy należy wykazać w okresie, którego dotyczą, niezależnie 
od tego, kiedy faktura została wystawiona. 

Specyficznym problemem mogą być rabaty oraz premie pieniężne otrzymane w następ
nym roku. Rabaty dotyczą konkretnej dostawy. Premie pieniężne jednostka otrzymuje na ogół 
za przekroczenie pewnego poziomu obrotów. Budziło to wiele wątpliwości, jak w takim razie 
należy dokonać korekty kosztów u otrzymującego, a przychodów u udzielającego. W inter
pretacji ogólnej z 27 listopada 2012 r. Minister Finansów stwierdził, że premię pieniężną nale
ży traktować tak jak rabat.

W związku z tą interpretacją należy też podkreślić, że rabaty i premie pieniężne odnoszą 
się do dostaw już dokonanych. Dlatego zgodnie z zasadą współmierności należy dokonać 
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korekty wartości dostawy w roku, w którym była ona zrealizowana. Jeżeli towary zostały już 
sprzedane, wówczas należy odpowiednio korygować koszt własny sprzedaży. 

Dla celów podatkowych jest to korekta przychodów osiągniętych w roku dostawy, co 
oznacza, że należy korygować przychody 2013 r., nawet jeżeli rabat (premia pieniężna) został 
udzielony w roku 2014 r., ale dotyczy dostaw 2013 r. 

Analogicznie: otrzymujący dokonuje korekty kosztów roku, w którym zostały one 
poniesione. 

W praktyce oznacza to, że gdy rabat zostanie udzielony w roku 2014, stanowi to zda
rzenie po dniu bilansowym i należy je odpowiednio ująć w księgach. Ewidencja zdarzeń po 
dniu bilansowym została uregulowana w art. 54 ustawy o rachunkowości oraz w Krajowym 
Standardzie Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunko
wych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”.

zdarzenia po dniu bilansowym

Co należy rozumieć przez zdarzenia po dniu bilansowym? Zdarzenia po dniu bilansowym, 
zgodnie z KSR 7, są to korzystne i niekorzystne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 
na który sporządzono sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, istotnie wpływające 
na dane wykazane w tym sprawozdaniu, o których jednostka dowiedziała się przed dniem 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Do zdarzeń po dniu bilansowym należy zaliczyć 
wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwier
dzenia sprawozdania finansowego. Ze względu na wpływ na sprawozdanie finansowe zda
rzenia te można podzielić na:
a) dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy,
b) wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym.

Tabela 5.  
Klasyfikacja	zdarzeń	po	dniu	bilansowym

Zdarzenia po dniu bilansowym  
– dostarczające dowodów na istnienie określonego 

stanu na dzień bilansowy

Zdarzenia po dniu bilansowym  
– wskazujące na stan zaistniały  

po dniu bilansowym

1 2

 ]  korekty przychodów ze sprzedaży wykazanych w księ
gach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jedno
stki za rok obrotowy, polegające zarówno na zmianach 
kwot faktur, jak i na anulowaniu sprzedaży

 ]  rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które potwierdza lub 
zmienia wysokość wykazanej na dzień bilansowy rezer
wy na zobowiązanie jednostki bądź powoduje powsta
nie zobowiązania, na które nie utworzono rezerwy

 ]  uzyskanie informacji o tym, że na dzień bilansowy war
tość składnika aktywów na skutek utraty wartości była 
niższa od wykazanej w księgach rachunkowych jed
nostki

 ]  spadek wartości rynkowej inwestycji posiadanych przez 
jednostkę

 ]  zadeklarowanie dywidend należnych posiadaczom 
instrumentów kapitałowych jednostki

 ] połączenie jednostki z inną jednostką
 ] znaczące zakupy aktywów przez jednostkę
 ]  przeznaczenie do sprzedaży lub znacząca sprzedaż 
aktywów przez jednostkę

 ]  zniszczenie przez pożar, powódź ważnego zakładu jed
nostki

 ]  ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania 
restrukturyzacji jednostki
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1 2

 ]  ustalenie ostatecznej ceny nabycia zakupionych przez 
jednostkę w roku sprawozdawczym (przed dniem 
bilansowym) aktywów

 ]  przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym akty
wów, pomniejszone o koszty sprzedaży, są niższe od 
wartości, w jakiej aktywa te figurują na dzień bilanso
wy w księgach rachunkowych

 ] wykrycie błędów, w tym wywołanych oszustwami

 ]  znaczące zmiany cen aktywów lub kursów wymiany 
walut obcych mających związek z działalnością jednostki

 ]  zaciągnięcie znaczących zobowiązań przez jednostkę
 ]  udzielenie przez jednostkę wysokich gwarancji, porę
czeń

 ]  wniesienie sprawy do sądu lub otrzymanie pozwu 
przez jednostkę w sprawach wynikających ze zdarzeń, 
które nastąpiły po dniu bilansowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSR 7

 Podstawowym założeniem jest to, że zdarzenia po dniu bilansowym należy ująć w księ
gach roku, którego dotyczą, niezależnie od daty ich wystąpienia. Data ich wystąpienia 
wpływa jednak na sposób ich ujęcia. W związku z tym możemy mieć do czynienia ze:
]] zdarzeniami występującymi po dniu bilansowym, ale przed sporządzeniem sprawo
zdania finansowego,

]] zdarzeniami występującymi po dniu bilansowym i po sporządzeniu sprawozdania finan
sowego, ale przed jego zatwierdzeniem,

]] zdarzeniami występującymi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Przy czym decyzja o tym, w którym roku należy ująć w księgach dane zdarzenia, zależy 
również od tego, czy kwota jest istotna, czy też nie.

Tabela 6.  
Ewidencja	księgowa

Moment wystąpienia Kwota nieistotna Kwota istotna

Po dniu bilansowym, ale przed sporządze
niem sprawozdania finansowego

W księgach 2013 r. W księgach 2013 r.

Po dniu bilansowym i po sporządzeniu 
sprawozdania finansowego

W księgach 2014 r. W księgach 2013 r., należy ponownie sporządzić 
sprawozdanie finansowe

Po zatwierdzeniu sprawozdania finanso
wego

W księgach 2014 r. W księgach 2014 r. – ponieważ jest to błąd, należy 
go ująć jako zysk/stratę z lat poprzednich

Przykład 7.4

Błąd lat ubiegłych – utworzenie rezerwy na nagrody jubileuszowe

I. Założenia
Jednostka do roku 201X nie ujmowała w księgach rachunkowych rezerw na nagrody 
jubileuszowe. Po ponownej analizie przepisów stwierdzono ich błędną interpretację 
w latach ubiegłych i kierownik jednostki zlecił wycenę tych rezerw aktuariuszowi. 

4  KSR 7 nr „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia 
następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”.
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Aktuariusz przedstawił następujące ustalenia5:
w zł

 31.12.201X 31.12.201X-1 31.12.201X-2

Kwota rezerwy długoterminowej 120 000 100 000 80 000

Kwota rezerwy krótkoterminowej 80 000 60 000 40 000

Razem 200 000 160 000 120 000

W przykładzie nie ujęto kwestii związanych z podatkiem dochodowym.

Bilans – wybrane dane przed przekształceniem w zł
Wyszczególnienie 31.12.201X 31.12.201X-1

Pasywa

Zysk/strata z lat ubiegłych 0 0

Zysk/strata netto 1 000 000 1 000 000

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – krótkoterminowa 0 0

Konsekwencją błędu jest:
–  wprowadzenie rezerwy do bilansu sporządzonego na 31.12.201X-1 r.; wynosi ona 

160 000 zł, natomiast do bilansu sporządzonego na 31.12.201X r. – 200 000 zł,
–  korekta zmiany stanu produktów w rachunku zysków i strat za 201X-1 r. oraz 201X r. o kwotę 

40 000 zł, co powoduje, że zysk netto za lata 201X-1 r. i 20X1 r. jest niższy o tę kwotę.
Wynik netto za rok 201X-1 obciąża wyłącznie wzrost rezerwy wynikający z pracy 
(ewentualnie innych czynników, np. skutków zmian założeń aktuarialnych) w roku 201X-1. 
Wynik netto w pozycji „Zmiana stanu produktów” zmniejsza się wyłącznie o wzrost 
rezerwy pomiędzy dniami kończącymi lata 201X-1 i 201X-2.

II. Ujęcie w księgach rachunkowych roku 201X

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota złotych

1. Rezerwa dotycząca lat ubie-
głych

„Zysk/strata z lat ubiegłych” „Rozliczenia międzyokreso-
we kosztów – bierne”

160 000

2. Rezerwa dotycząca roku 
201X

Konta kosztów układu kalkulacyj-
nego lub „Rozliczenie kosztów”

„Rozliczenia międzyokreso-
we kosztów – bierne”

 40 000

III. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym za rok 201X
Bilans – wybrane dane po przekształceniu w zł

Wyszczególnienie 31.12.201X
31.12.201X-1

Dane przekształcone Dane porównawcze

Pasywa

Zysk/strata z lat ubiegłych (160 000) (120 000) 0

Zysk/strata netto 960 000 960 000 1 000 000

Rezerwa na świadczenia emerytalne 
i podobne długoterminowa

120 000 100 000 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne 
i podobne krótkoterminowa

 80 000  60 000 0

5 Kwoty wykazane w tabeli uwzględniają już wypłacone nagrody jubileuszowe.
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Rachunek zysków i strat – wybrane dane po przekształceniu  w zł

Wyszczególnienie 201X
201X-1

Dane przekształcone Dane porównawcze

Zmiana stanu produktów (40 000) (40 000) 0

Zysk/strata netto 960 000 960 000 1 000 000

Informacja dodatkowa
a)  wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
  ust. 7
   W ustępie tym podaje się informacje o przyjętych przez jednostkę zasadach tworzenia 

rezerw na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe).
b)  dodatkowe informacje i objaśnienia 
  ust. 5 pkt 4

Bilans w zł

Wyszczególnienie Dane sprawozdawcze 
(201X)

Dane za poprzedni rok obrotowy (201X-1)

Dane przekształcone Dane porównawcze

Pasywa

Zysk/strata z lat ubiegłych (160 000) (120 000) 0

Zysk/strata netto 960 000 960 000 1 000 000

Rezerwa na świadczenia emerytalne 
i podobne długoterminowa

120 000 100 000 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne 
i podobne krótkoterminowa

80 000 60 000 0

Rachunek zysków i strat  w zł

Wyszczególnienie Dane sprawozdawcze 
(201X)

Dane za poprzedni rok obrotowy (201X-1)

Dane przekształcone Dane porównawcze

Zmiana stanu produktów (40 000) (40 000) 0

Zysk/strata netto 960 000 960 000 1 000 000

Przykład 8.6

Skutki kontroli podatkowej
I. Założenia
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ABC otrzymała w 201X roku, po kontroli urzędu 

skarbowego, decyzję określającą podatek dochodowy od osób prawnych za rok 201X-1; 
zwiększa ona wysokość podatku o 34 500 zł oraz obejmuje należne odsetki w kwocie 4500 zł.

  Sprawozdanie finansowe za rok 201X-1 zostało zatwierdzone. Skutki błędnego ustalenia 
i wykazania w tym sprawozdaniu podatku dochodowego uznano za istotne.

6  KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia 
następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”.
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II. Ujęcie w księgach rachunkowych roku 201X

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota złotych

1. Niedopłata podatku dochodowego od 
osób prawnych za rok 201X-1

„Zysk/Strata z lat 
ubiegłych”7

„Zobowiązania pub-
licznoprawne”

34 500

2. Odsetki od nieterminowej zapłaty zobo-
wiązania podatkowego za rok 201X-1

„Koszty finansowe” „Zobowiązania pub-
licznoprawne”

 4 500

III. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym za rok 201X

Skutki ujęcia istotnego błędu wykazuje się w sprawozdaniu finansowym za rok 201X 
następująco:

Bilans w zł

Wyszczególnienie 31.12.201X
31.12.201X-1

Dane przekształcone Dane porównawcze

Pasywa

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, 
ubezpieczeń i innych świadczeń

39 000 34 500 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych (34 500) 0 0

Zysk (strata) netto (4 500) (34 500) 0

Rachunek zysków i strat  w zł

Wyszczególnienie 201X
201X-1

Dane przekształcone Dane porównawcze

Koszty finansowe 4 500 0 0

Podatek dochodowy  34 500 0

Zysk  (strata) netto (4 500) (34 500) 0

 
Informacja dodatkowa

a) dodatkowe informacje i objaśnienia
  ust. 5 pkt 1
   Wyjaśnienie, że w wyniku otrzymanej decyzji urzędu skarbowego, stwierdzającej zaniżenie 

podatku dochodowego od osób prawnych za rok 201X-1 o 34 500 zł, skutki tego błędu, 
który jednostka uznała za istotny, ujęto w sprawozdaniu finansowym roku 201X jako zysk 
(stratę) z lat ubiegłych.

  ust. 5 pkt 4
   Nie ma potrzeby wypełniania tej pozycji, ponieważ zmienione kwoty zostały wykazane 

w dodatkowych rubrykach bilansu oraz rachunku zysków i strat.

7 Dotyczy skutków korekty zatwierdzonego wyniku finansowego roku 201X1.
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w roku 2014 będziemy poruszać aktualne  
problemy związane m.in.: 

   z zamknięciem roku 2013
   ze zmianami w prawie bilansowym, 

podatkowym i gospodarczym. 

Ponadto w roku 2014 Prenumeratorzy 
BIULETYNU głównego księgowego  
otrzymają:

   tekst jednolity ustawy o rachunkowości
   akty wykonawcze do ustawy  

o rachunkowości 
   12 kalendarzy księgowego
   4 numery Serwisu Finansowo-Księgowego. 

Wszystko o skutkach ewidencyjnych zmian w prawie podatkowym

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 
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