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KOMUNIKAT Nr 5 MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie ogłoszenia uchwały  
Komitetu Standardów Rachunkowości  

w sprawie przyjęcia poprawionego  
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1  

„Rachunek przepływów pieniężnych”
(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r.)

Ogłasza się uchwałę nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 
2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 
„Rachunek przepływów pieniężnych”, stanowiącą załącznik do komunikatu.

Minister Finansów

w z. Ludwik Kotecki
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Załącznik do komunikatu nr 5 Ministra Finansów  
z dnia 28 czerwca 2011 r.  (poz. 26)

UCHWAŁA Nr 5/11  
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

z dnia 10 maja 2011 r. 

w sprawie przyjęcia poprawionego  
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 

„Rachunek przepływów pieniężnych”

Na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopa-
da 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Stan-
dardów Rachunkowości (Dz.U. Nr 140, poz. 1580, z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1.

1.  W związku z koniecznością dokonania korekt rachunkowych w znowelizowanym 
Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1 (przykład nr 2 – Konsolidowanie 
rachunków pieniężnych metodą pośrednią na podstawie jednostkowych rachun-
ków) Komitet przyjmuje poprawiony Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 
„Rachunek przepływów pieniężnych”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Standard, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

3.  Traci moc uchwała nr 3/10 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 
23 lu tego 2010 r.  w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu 
Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Komitetu
Przewodnicząca Komitetu 

Standardów Rachunkowości

Aneta Gołdyń Joanna Dadacz
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Załącznik do uchwały nr 5/11  
Komitetu Standardów Rachunkowości  

z dnia 10 maja 2011 r.

KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI Nr 1  
„Rachunek przepływów pieniężnych”

I. Cel i zakres stosowania Standardu

1.1.  Informacja o przepływach pieniężnych, to jest o zdarzeniach, które spowo-
dowały w jednostce w ciągu okresu objętego sprawozdaniem zmiany stanu 
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pozwala użytkownikom sprawozdań 
finansowych na ocenę:

  a)  źródeł pochodzenia oraz wielkości uzyskanych przez jednostkę środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów, oraz

  b)  kierunków i wielkości ich wykorzystania w toku działalności jednostki.
   Podejmowane przez użytkowników sprawozdań finansowych decyzje gospo-

darcze wymagają określenia:
  –  zdolności jednostki do uzyskiwania wpływów i racjonalnego ich wydatkowania,
  – okresu, w którym wpływy i wydatki nastąpią, oraz
  – stopnia pewności wystąpienia przepływów pieniężnych.
   Rachunek przepływów pieniężnych, w połączeniu z innymi elementami spra-

wozdania finansowego, dostarcza takich informacji. Umożliwiają one użytkow-
nikom sprawozdania ocenę zmian w aktywach netto jednostki, jej struktury 
finansowej (łącznie z płynnością i wypłacalnością) oraz zdolności jednostki do 
oddziaływania na wysokość i okres wystąpienia przepływów pieniężnych, w celu 
przystosowania się do zmieniających się warunków rynkowych i możliwości.

   Rachunek przepływów pieniężnych ułatwia zarazem porównywanie informacji 
finansowych przedstawianych przez różne jednostki, ponieważ eliminuje skut-
ki stosowania różnych rozwiązań przy ujęciu operacji i zdarzeń tego samego 
rodzaju.

   Informacje zawarte w rachunku przepływów pieniężnych pozwalają na pra-
widłowe przewidywanie wystąpienia przepływów pieniężnych w przyszłości, 
a zarazem umożliwiają sprawdzenie dokładności uprzednich przewidywań. 
Są również przydatne do analizy relacji między zyskownością i przepływami 
pieniężnymi netto jednostki.

1.2.  Celem niniejszego Krajowego Standardu Rachunkowości, zwanego dalej 
Standardem, jest określenie szczegółowych zasad sporządzania rachunku prze-
pływów pieniężnych, o którym mowa w art. 48b oraz 55 ust. 2 ustawy z dnia 
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29.09.1994 r.  o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r.  Nr 152, poz. 1223, z późn. 
zm.), zwanej dalej ustawą. Ułatwi to wykazanie w rachunku przepływów pie-
niężnych poprawnych informacji o źródłach wpływów i kierunkach wydatków 
oraz zmianach stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jakie nastąpiły 
w okresie objętym tym rachunkiem, oraz pozwoli zapewnić porównywalność 
treści wykazanych w nim pozycji.

   Przy stosowaniu wyjaśnień zawartych w Standardzie pod uwagę należy wziąć 
postanowienia ustawy.

1.3.  Zgodnie z ustawą, do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są 
zobowiązane jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega 
obowiązkowi badania i ogłaszania. Niniejszy Standard określa szczegółowe 
zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zapewniającego 
minimalny zakres informacji zawarty w załączniku nr 1 do ustawy. Zawiera 
również szczególne zasady sporządzania skonsolidowanego rachunku prze-
pływów pieniężnych.

   Do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych przez banki, zakłady 
ubez pieczeń i inne instytucje finansowe, których dotyczą załączniki nr 2 i 3 
do ustawy, postanowienia Standardu stosuje się odpowiednio.

   Zaleca się, aby jednostki sporządzające rachunek przepływów pieniężnych, 
mimo że ustawa nie nakłada na nie takiego obowiązku, stosowały również 
postanowienia niniejszego Standardu.

1.4.  Treść Standardu jest zgodna z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 
(MSR) nr 7, z tym że:

  a)  W Standardzie nie omówiono specyfiki rachunku przepływów pieniężnych 
w bankach, zakładach ubezpieczeń oraz innych instytucjach finansowych.

  b)  W Standardzie bardziej szczegółowo niż w MSR 7 określono zasady ujmo-
wania poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych jedno-
stek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, co wynika ze szczegółowości 
rozwiązań polskiego prawa bilansowego.

  c)  Standard nie zaleca odrębnego ujawniania w rachunku przepływów pie-
niężnych informacji dotyczącej przepływów z tytułu podatku dochodowe-
go – minimalny zakres informacji wykazywanych w rachunku przepływów 
pieniężnych określony w załącznikach do ustawy o rachunkowości nie obej-
muje takich informacji – w Standardzie zaleca się włączenie ich jako dodat-
kowych informacji i objaśnień do rachunku przepływów pieniężnych.

  d)  W przypadku stosowania metody pośredniej ustalania przepływów działal-
ności operacyjnej Standard zaleca korygowanie wyniku finansowego netto, 
podczas gdy MSR 7 pozwala na korygowanie wyniku finansowego brutto. 
Ma to wpływ na występowanie lub wartość niektórych korekt wyniku.

  e)  Standard zaleca, aby kredyt w rachunku bieżącym oraz w linii kredytowej 
wykazywać w rachunku przepływów pieniężnych „per saldo”, w działal-
ności finansowej. Według MSR 7 niektóre jednostki mogą wykazać zmiany 
stanu kredytu w rachunku bieżącym jako element działalności operacyjnej 
lub jako ekwiwalent środków pieniężnych.
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II. Definicje

2.1. Użyte w Standardzie określenia oznaczają:
   Środki pieniężne – są to aktywa pieniężne w formie krajowych środków płat-

niczych, walut obcych i dewiz, znajdujące się w obrocie gotówkowym lub 
w obrocie następującym za pośrednictwem bieżących rachunków bankowych. 
Zalicza się do nich gotówkę w kasie oraz depozyty płatne na żądanie;

   Ekwiwalenty środków pieniężnych – są to te aktywa pieniężne, niezaliczane 
do środków pieniężnych oraz inne aktywa finansowe, które charakteryzują się 
jednocześnie:

  1)  wysokim stopniem płynności, to jest łatwością wymiany na określoną kwotę 
środków pieniężnych,

  2) nieznacznym ryzykiem utraty wartości oraz
  3)  krótkim terminem płatności lub wymagalności, nie dłuższym niż 3 miesią-

ce od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty);
   Przepływy pieniężne – są to wpływy i wydatki środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów w jednostce, jakie nastąpiły w okresie objętym rachunkiem 
przepływów pieniężnych;

   Pieniężne koszty i korzyści – są to poniesione przez jednostkę koszty i osiąg-
nięte przychody, które spowodowały w jednostce w okresie objętym rachun-
kiem przepływów pieniężnych wydatek lub wpływ środków pieniężnych lub 
ich ekwiwalentów;

   Działalność operacyjna – jest to podstawowy rodzaj działalności jednost-
ki oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone do działalności inwestycyjnej 
(lokacyjnej) lub finansowej;

   Działalność inwestycyjna (lokacyjna) – jest to działalność, której przedmio-
tem jest nabywanie lub zbywanie rzeczowych aktywów trwałych (środków 
trwałych, środków trwałych w budowie), wartości niematerialnych i prawnych, 
długoterminowych inwestycji, w tym inwestycji w nieruchomości i prawa, 
krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych 
i ich ekwiwalentów) oraz wszystkie związane z tym pieniężne koszty i korzy-
ści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego;

   Działalność finansowa – jest to działalność, której przedmiotem jest pozyski-
wanie innych, niż działalność operacyjna, źródeł finansowania, w tym także 
zwiększających kapitał (fundusz) własny, lub ich spłata oraz związane z tym 
pieniężne koszty, w tym prowizje, odsetki i dywidendy, i korzyści, z wyjątkiem 
dotyczących podatku dochodowego. Wystąpienie przepływów pieniężnych 
w działalności finansowej powoduje zmiany rozmiarów i relacji kapitału (fun-
duszu) własnego i zadłużenia jednostki (jeżeli jednostka korzysta z obcych 
źródeł finansowania);

   Jednostka nadrzędna – jest to jednostka dominująca, wspólnik jednostki 
współzależnej lub znaczący inwestor;

   Metody obejmowania danych finansowych jednostek podporządkowanych 
– jest to metoda konsolidacji pełnej, metoda proporcjonalna oraz metoda praw 
własności;
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   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – jest to skonsolidowane sprawo-
zdanie finansowe, o którym mowa w art. 55 ust. 1 i 3 ustawy, sporządzane 
przez jednostkę dominującą;

   Jednostkowe sprawozdanie finansowe – jest to sprawozdanie finansowe spo-
rządzone, w myśl przepisów rozdziału 5 ustawy, przez jednostkę, której dane 
finansowe obejmowane są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

III. Przepływy pieniężne i ich prezentacja

3.1.  W rachunku przepływów pieniężnych jednostka wykazuje przepływy pienięż-
ne, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym, w podziale na przepływy dzia-
łalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

3.2.  Jedna operacja lub zdarzenie może obejmować różnie klasyfikowane prze-
pływy pieniężne. Dla ujednolicenia podejścia zaleca się, aby pieniężne kosz-
ty i korzyści związane z daną operacją lub zdarzeniem były zaliczane do tego 
samego rodzaju działalności co właściwe zdarzenie (operacja), z którym się 
wiążą. Na przykład spłata kredytu dewizowego obejmuje zarówno spłatę 
należności głównej, jak i odsetek, prowizji bankowej oraz zrealizowane różni-
ce kursowe. Kwotę główną kredytu łącznie ze zrealizowanymi różnicami kur-
sowymi zalicza się w każdym przypadku do przepływów działalności finan-
sowej. W przytoczonym przykładzie również odsetki i prowizje klasyfikuje się 
do przepływów działalności finansowej.

   Gdyby jednak, zgodnie z pkt 10 Standardu, jednostka chciała odsetki i prowi-
zje zaliczyć do przepływów działalności operacyjnej, to w dziale 3 dodatko-
wych informacji i objaśnień podaje się odpowiednie wyjaśnienie.

3.3.  Jeżeli rozliczany jest pochodny instrument finansowy stanowiący zabezpie-
czenie określonej pozycji zabezpieczanej, to przepływy pieniężne z tego tytu-
łu zalicza się do rodzaju działalności, do którego zostały lub będą zaliczone 
przepływy środków pieniężnych wynikające z pozycji zabezpieczanej. Jeżeli 
z jakichkolwiek przyczyn pochodny instrument finansowy nie może być dalej 
uznawany za pozycję zabezpieczającą, to wpływy i wydatki z tytułu rozlicze-
nia tego instrumentu zalicza się do przepływów działalności inwestycyjnej.

3.4.   W myśl zawartej w ustawie definicji aktywów pieniężnych aktywa takie, płat-
ne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, 
nabycia lub założenia (lokaty), zalicza się na potrzeby rachunku przepływów 
pieniężnych do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach 
z działalności inwestycyjnej. Może zatem wystąpić niezgodność sumy prze-
pływów pieniężnych netto i zmiany stanu środków pieniężnych wynikającej 
z bilansu (poz. B.III.1.c aktywów). W przypadku takim konieczne jest – dla 
potrzeb rachunku przepływów pieniężnych – przeklasyfikowywanie pew-
nych składników krótkoterminowych aktywów finansowych do środków pie-
niężnych. W dziale 3 dodatkowych informacji i objaśnień wyjaśnia się wtedy 
przyczyny różnic między kwotą zmiany stanu środków pieniężnych: wykazaną 
w bilansie i wykazaną w rachunku przepływów pieniężnych.
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3.5.  Inwestycje w aktywa finansowe, zaliczone do kategorii przeznaczonych do 
obrotu, które charakteryzują się jednocześnie krótkim terminem płatności lub 
wymagalności (do 3 miesięcy, licząc od dnia ich otrzymania, założenia, wysta-
wienia, nabycia), łatwością wymiany na określoną kwotę środków pieniężnych 
oraz nieznacznym ryzykiem utraty wartości, zalicza się przeważnie do ekwi-
walentów środków pieniężnych. Wydatki na inwestycje w udziały w innych 
jednostkach (np. akcje), podobnie jak inne inwestycje długoterminowe, wyka-
zuje się zazwyczaj jako składnik przepływów działalności inwestycyjnej.

3.6.  Nie zalicza się do przepływów pieniężnych zamiany środków pieniężnych na 
ich ekwiwalenty i odwrotnie, gdyż operacje takie stanowią skutki bieżącego 
zarządzania środkami pieniężnymi przez jednostkę, nie zaś element przepły-
wów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej lub finansowej.

3.7.  Jednostka może uznać, iż przyjęte przy sporządzaniu bilansu zasady klasyfi-
kowania krótkoterminowych aktywów finansowych do środków pieniężnych 
i innych aktywów pieniężnych są takie same, jak stosowane do określenia środ-
ków pieniężnych i ich ekwiwalentów w rachunku przepływów pieniężnych. 
W dziale 3 dodatkowych informacji i objaśnień podaje się wtedy odpowied-
nią informację na ten temat.

Metody prezentacji przepływów pieniężnych

3.8.  Zgodnie z ustawą rachunek przepływów pieniężnych można sporządzać meto-
dą bezpośrednią lub pośrednią, przy czym określenie „metoda” dotyczy spo-
sobu prezentacji informacji finansowej o przepływach działalności operacyjnej, 
a nie technikę obliczeń prowadzących do określonego sposobu prezentacji.

   Dane dotyczące przepływów z działalności operacyjnej prezentuje się metodą 
bezpośrednią (por. pkt 4.3.–4.6.) lub pośrednią (por. pkt 4.7.).

   Dane dotyczące przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej prezen-
tuje się zawsze metodą bezpośrednią. Dlatego dotyczące działalności inwesty-
cyjnej i finansowej zdarzenia i operacje niepieniężne, a więc niepowodujące 
wpływu lub wydatku środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, są wyłą-
czone z rachunku przepływów pieniężnych.

   Przykładami takich wyłączanych z rachunku przepływów pieniężnych zdarzeń 
i operacji są:

  a)  nabycie składników aktywów poprzez przejęcie bezpośrednio z nimi zwią-
zanych zobowiązań lub drogą leasingu finansowego,

  b) przejęcie jednostki drogą wydania udziałów (akcji) własnych,
  c)  otrzymanie lub przekazanie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci 

składników aktywów trwałych i zapasów,
  d)  konwersja zobowiązania na kapitał (fundusz) własny i należności na 

udziały.
3.9. Wyboru metody dokonuje kierownik jednostki, biorąc pod uwagę:
  a)  specyfikę działalności jednostki, oczekiwania użytkowników informacji finan-

sowych, potrzeby zarządu jednostki,
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  b)  możliwości uzyskania wiarygodnych danych, jakie zapewnia system kom-
puterowy stosowany w jednostce,

  c)  możliwości rozbudowy ewidencji księgowych dla uzyskania danych nie-
zbędnych do sporządzenia, prezentacji i analizy rachunku przepływów pie-
niężnych,

  d)  wymogi innych niż ustawa aktów prawnych oraz regulacji środowiskowych.
   Uprawnienie wyboru metody daje jednostkom większą swobodę formy pre-

zentacji informacji o przepływach, a tym samym pozwala lepiej uwzględnić 
specyfikę działalności oraz możliwości ustalania danych finansowych o okre-
ślonej postaci.

   Przyjęta do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych metoda stanowi 
część stosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i wymaga 
odpowiedniego zapisu w opisie tych zasad (por. pkt 7.3.).

Przepływy pieniężne netto

3.10.  W rachunku przepływów pieniężnych wpływy i wydatki dotyczące niektó-
rych operacji mogą być wykazywane w kwotach netto, a więc kompenso-
wane ze sobą.

    W większości przypadków wpływy i wydatki wymagają oddzielnego wyka-
zania, gdyż zwiększa to wartość poznawczą rachunku przepływów pienięż-
nych. W kwocie netto mogą być wykazywane przepływy pieniężne z dzia-
łalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, jeżeli:

   a)  wpływy i wydatki następują w imieniu kontrahenta, a zatem gdy przepły-
wy pieniężne odzwierciedlają działalność klienta, a nie działalność danej 
jednostki, mimo że są one rejestrowane w jej przychodach i kosztach (np. 
refundacje); dotyczy to np. czynszów pobieranych na rzecz właścicieli 
nieruchomości i im następnie przekazywanych,

   b)  wpływy i wydatki z danego tytułu charakteryzują się szybkim obrotem, 
dużą wartością i krótkim terminem spłaty; dotyczy to np. udzielonych poży-
czek krótkoterminowych o krótszym niż 3 miesiące terminie płatności,

   c)  jednostka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty określonych akty-
wów i zobowiązań; dotyczy to np. kredytów w rachunku bieżącym, oraz

   d)  jednostka rozlicza operację w wartości netto poddanych kompensacie 
składników aktywów i zobowiązań (lub jednocześnie takie składniki akty-
wów wyłącza z ksiąg rachunkowych, a zobowiązanie rozlicza).

IV. Przepływy działalności operacyjnej

4.1.  Przepływy działalności operacyjnej obejmują przede wszystkim skutki pie-
niężne tych operacji i zdarzeń, które wymagają uwzględnienia przy ustalaniu 
wyniku finansowego (zysku/straty) ze sprzedaży. Jeżeli jednostka wytwarza 
określony rodzaj produktów, to w działalności operacyjnej wykazuje się wpły-
wy i wydatki związane z produkcją i sprzedażą tych wyrobów lub świadcze-
niem usług. Jeżeli jednostka zajmuje się obrotem towarowym (handlem), to 
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w działalności operacyjnej wykazuje się wpływy i wydatki związane z zaku-
pem i sprzedażą towarów. Jeżeli jednostka zajmuje się leasingiem, to w dzia-
łalności operacyjnej ujmuje się wpływy i wydatki związane z operacjami lea-
singu, w tym także finansowego. Jeżeli przedmiotem działalności jednostki 
jest obrót instrumentami finansowymi, wtedy wpływy i wydatki z tego tytu-
łu są ujmowane jako przepływy działalności operacyjnej. Jeżeli jednostka nie 
została powołana do obrotu instrumentami finansowymi, a obrót nimi służy 
do uzyskania przepływów pieniężnych, wtedy zdarzenia takie, bez względu 
na to czy dotyczą obrotu krótkoterminowymi czy długoterminowymi instru-
mentami finansowymi, wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych 
w działalności inwestycyjnej, chyba że instrumenty takie (w przypadku krót-
koterminowych) jednostka zalicza do ekwiwalentów środków pieniężnych.

4.2.  Jeżeli w akcie założycielskim jednostki określono obszary działalności, w zakre-
sie których w rzeczywistości jednostka dokonuje operacji nieregularnie lub 
sporadycznie, to jednostka wykazuje przepływy z tego tytułu jako element 
działalności operacyjnej, inwestycyjnej lub finansowej, odpowiednio do ich 
treści, w wyodrębnionej pozycji.

4.3.  Metoda bezpośrednia w rachunku przepływów pieniężnych polega na wykazy-
waniu podstawowych tytułów wpływów i wydatków działalności operacyjnej 
jako odrębnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych, a następnie ich zsu-
mowaniu do kwoty przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej.

4.4.  W działalności operacyjnej – jeżeli jej przepływy prezentuje się metodą bezpo-
średnią – wykazuje się w szczególności następujące rodzaje wpływów i wydat-
ków:

  a)  wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (łącznie z podat-
kiem od towarów i usług),

  b)  wpływy z tytułu honorariów, praw autorskich, opłat i innych przychodów 
operacyjnych,

  c)  wydatki z tytułu zapłaty za dostarczone towary, materiały, surowce, ener-
gię i wyświadczone usługi (łącznie z podatkiem od towarów i usług) słu-
żące realizacji działalności operacyjnej jednostki,

  d)  wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz inne świadczenia na ich 
rzecz,

  e) wpływy i wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
   f)  wydatki z tytułu podatku dochodowego, innych podatków i opłat o cha-

rakterze publicznoprawnym, to jest takich, do których stosują się posta-
nowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 
z 2005 r.  Nr 8, poz. 60 ze zm.) lub wpływy z ich zwrotu,

  g)  wpływy i wydatki z tytułu kontraktów zawieranych w celu nabycia i odsprze-
daży instrumentów finansowych, jeżeli są one elementem działalności ope-
racyjnej jednostki.

4.5.  Informacje finansowe niezbędne do zastosowania metody bezpośredniej 
można uzyskać:

  a)  bezpośrednio – ze szczegółowej ewidencji księgowej prowadzonej do kont 
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
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  b)  pośrednio – poprzez korygowanie wartości sprzedaży oraz kosztów działal-
ności operacyjnej o zmiany stanu zobowiązań, należności i zapasów oraz 
innych pozycji niepieniężnych lub takich, których efekt w postaci przepły-
wów pieniężnych zalicza się do działalności inwestycyjnej bądź finansowej.

4.6.  W przypadku prezentacji przez jednostkę rachunku przepływów pieniężnych 
działalności operacyjnej metodą bezpośrednią w dziale 3 dodatkowych infor-
macji i objaśnień ustalenia wymagają korekty, prowadzące do uzgodnienia 
wartości wyniku finansowego netto i przepływów pieniężnych netto z działal-
ności operacyjnej. W tym celu konieczne jest przedstawienie w dziale 3 dodat-
kowych informacji i objaśnień przepływów pieniężnych netto z działalności 
operacyjnej prezentowanej metodą pośrednią.

4.7.  Metoda pośrednia w rachunku przepływów pieniężnych działalności opera-
cyjnej polega na tym, że wynik finansowy netto roku obrotowego koryguje 
się o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych lub ich ekwi-
walentów, jak też o wyniki innych działalności niż operacyjna oraz elementy 
pieniężne wyniku, które zalicza się do właściwych rodzajów działalności (inwe-
stycyjnej, finansowej). Przykładem korekty wyniku finansowego netto z tytułu 
operacji o charakterze niepieniężnym jest wkład niepieniężny przekazany lub 
otrzymany w postaci zapasów.

4.8.  Bez względu na rodzaj zastosowanej metody ostateczna wartość przepływów 
pieniężnych netto z działalności operacyjnej pozostaje taka sama, inne są jed-
nak informacje wykazywane zależnie od przyjęcia jednej z nich.

  Do głównych zalet stosowania metody bezpośredniej należy:
  a) prezentacja struktury wpływów i wydatków z działalności operacyjnej,
  b)  dostarczanie informacji użytecznych przy określaniu przyszłych wpływów 

i wydatków działalności operacyjnej, które to dane nie są dostępne w razie 
stosowania metody pośredniej,

  c)  łatwość weryfikowania w obiektywny sposób pozycji i kwot wpływów 
i wydatków. 

  Do głównych zalet metody pośredniej należy:
  a)  dostępność informacji o relacjach zachodzących między wynikiem finan-

sowym netto a przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej, 
w ramach tego samego elementu sprawozdania finansowego, dla celów 
analiz danych za okresy przeszłe i przyszłe,

  b)  powiązania pozycji rachunku przepływów pieniężnych z pozycjami bilansu 
oraz rachunku zysków i strat,

  c)  możliwość – w większości jednostek – sporządzenia rachunku przepływów 
pieniężnych bez większej rozbudowy ewidencji księgowej.

V. Przepływy działalności inwestycyjnej

5.1.  Do przepływów działalności inwestycyjnej zalicza się wydatki i wpływy ponie-
sione na zakup (budowę) lub uzyskane ze sprzedaży przez jednostkę aktywów 
trwałych (z wyjątkiem długoterminowych rozliczeń międzyokresowych oraz 
należności długoterminowych, jeżeli dotyczą one działalności operacyjnej) 
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oraz inwestycji krótkoterminowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych 
aktywów pieniężnych oraz aktywów finansowych zaliczanych do ekwiwalen-
tów środków pieniężnych), a także pieniężne korzyści i koszty prowadzenia 
tej działalności. Działalność inwestycyjna obejmuje zatem nie tylko wpływy 
i wydatki dotyczące kategorii klasyfikowanych w bilansie do długo- lub krót-
koterminowych inwestycji (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych akty-
wów pieniężnych oraz aktywów finansowych zaliczanych do ekwiwalentów 
środków pieniężnych), ale również te, które dotyczą środków trwałych, środ-
ków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.

5.2.  Przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych nie bierze się pod 
uwagę, czy dany składnik aktywów trwałych został zakupiony w celu obsługi 
działalności operacyjnej czy osiągania korzyści ekonomicznych wynikających 
z przyrostu wartości tych aktywów. W obu przypadkach wydatki na jego zakup 
zalicza się do działalności inwestycyjnej.

   Nie wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych tych zmian stanu akty-
wów trwałych i inwestycji krótkoterminowych, które nie powodują w jednostce 
przepływu pieniężnego (wydatku lub wpływu), jak np. przyjęcia do użytkowa-
nia zakończonej budowy lub ulepszenia środka trwałego, nieodpłatnego prze-
jęcia lub przekazania bądź postawienia w stan likwidacji środków trwałych.

5.3.  Do przepływów działalności inwestycyjnej zalicza się w szczególności nastę-
pujące rodzaje wydatków i wpływów:

  a)  wydatki z tytułu zakupu, montażu, uruchomienia składników środków trwa-
łych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, 
inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, jak też 
aktywów finansowych,

  b)  wpływy ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, 
wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne, jak też aktywów finansowych,

  c)  wydatki i wpływy z tytułu udzielenia i zwrotu krótko- i długoterminowych 
pożyczek udzielonych innym jednostkom,

  d)  wydatki z tytułu zaliczek na zakupy dotyczące działalności inwestycyjnej 
oraz wpływy ze zwrotu tych zaliczek,

  e) wydatki i wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych,
   f)  wydatki i wpływy z tytułu pieniężnych kosztów i korzyści dotyczących 

wymienionych wcześniej składników działalności inwestycyjnej, np. otrzy-
mane odsetki od lokat, otrzymane dywidendy.

5.4.  Jednostka wykazuje odrębnie tytuły wpływów i wydatków z działalności inwe-
stycyjnej, bez wpływów i wydatków z tytułu należnego i podlegającego potrą-
ceniu naliczonego podatku od towarów i usług.

5.5.  Jeżeli jednostka stosuje metodę bezpośrednią do prezentacji przepływów dzia-
łalności operacyjnej, to wpływy i wydatki z tytułu podatku od towarów i usług 
dotyczącego działalności inwestycyjnej ujmuje – umownie – jako przepływy 
działalności operacyjnej.

5.6.  W działalności inwestycyjnej spłaty zobowiązań i należności w walutach 
obcych wykazuje się łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi.
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VI. Przepływy działalności finansowej

6.1.  Do przepływów działalności finansowej zalicza się wpływy i wydatki związa-
ne zarówno z pozyskaniem, jak i spłatą własnych i obcych źródeł finansowa-
nia, w tym wpływy i wydatki powodujące zwiększenie lub zmniejszenie kapi-
tału (funduszu) własnego, a także stanu udziałów/akcji własnych. Powodują 
one jednocześnie zmiany rozmiarów i relacji kapitału (funduszu) własnego 
i zadłużenia w jednostce, przy czym przez zadłużenie rozumie się tu zadłu-
żenie z innych tytułów niż zakupy (materiałów, surowców, towarów, usług) 
związane z działalnością operacyjną.

   Nie wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych tych zmian rozmiarów 
i relacji kapitału (funduszu) własnego i obcego, które nie powodują w jed-
nostce przepływu pieniężnego, jak np. zamiana długu na udział w kapitale 
(funduszu) własnym.

6.2.  Zaciągnięte przez jednostkę kredyty (pożyczki), bez względu na ich przezna-
czenie, wykazuje się w działalności finansowej jako pozyskanie obcego źródła 
finansowania (wpływ), a ich spłatę jako utratę obcego źródła finansowania 
(wydatek).

   Otrzymane dotacje, bez względu na ich cel, są bezzwrotnym pozyskaniem 
obcego źródła finansowania. Wpływy z tytułu dotacji ujmuje się w rachunku 
przepływów pieniężnych jako przepływy z działalności operacyjnej, jeżeli dota-
cje te służą podstawowej działalności operacyjnej podmiotu (dopłaty, subwen-
cje, dopłaty do cen, w tym także ze środków pomocowych, z Funduszu Pracy, 
dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla uczelni). W pozostałych 
przypadkach wpływy z tytułu dotacji wykazuje się jako przepływy z działalności 
finansowej. Wykorzystanie przyznanych dotacji wykazuje się w rachunku prze-
pływów pieniężnych jako wydatek zaliczany do odpowiedniego rodzaju dzia-
łalności (operacyjnej lub inwestycyjnej), zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

6.3.  Do przepływów działalności finansowej zalicza się w szczególności następu-
jące rodzaje wpływów i wydatków:

  a)  wpływy z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kapitałowych, 
dopłat do kapitału oraz sprzedaży udziałów (akcji) własnych,

  b)  płatności na rzecz właścicieli akcji lub udziałów jednostki z tytułu ich wyku-
pu i zwrot dopłat do kapitału,

  c)  wpływy z emisji długo- i krótkoterminowych dłużnych instrumentów finan-
sowych,

  d)  zaciągnięcie i spłatę kredytów i pożyczek (łącznie ze zrealizowanymi róż-
nicami kursowymi),

  e)  wydatki z tytułu podziału zysku, w tym z lat poprzednich,
   f)  wydatki poniesione przez korzystającego na spłatę zobowiązań z tytułu 

umów leasingu finansowego,
  g)  zapłacone odsetki, prowizje bankowe i inne pieniężne koszty (lub korzy-

ści) związane bezpośrednio z pozyskaniem kapitału obcego,
  h)   wypłacone dywidendy, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jed-

noosobowych spółek Skarbu Państwa.
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6.4.  W działalności finansowej spłaty zobowiązań i należności w walutach obcych 
wykazuje się łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi.

VII. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

7.1.  Rozdział VII zawiera szczegółowe wyjaśnienia treści poszczególnych pozycji 
i sposobu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w postaci przewi-
dzianej w załączniku nr 1 do ustawy. Przy ich stosowaniu wzięcia pod uwagę 
wymagają postanowienia ustawy nakładające obowiązek wykazania w spra-
wozdaniu finansowym, a więc i w rachunku przepływów pieniężnych:

  –  obrazu sytuacji gospodarczej jednostki w sposób rzetelny, jasny i prawidłowy,
  – zdarzeń zgodnie z ich treścią ekonomiczną,
  –  przy dopuszczeniu uproszczeń, jeżeli nie powodują one istotnego zniekształ-

cenia prezentowanej sytuacji jednostki.
7.2. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się:
  a)  na podstawie danych pochodzących z ksiąg rachunkowych oraz z innych ele-

mentów sprawozdania finansowego, w skład którego rachunek ten wchodzi;
  b)  w układzie i ze szczegółowością przewidzianą w załączniku nr 1 do usta-

wy, przy czym:
    –  jednostka może stosownie do swoich potrzeb i specyfiki wykazywać infor-

macje zawarte w rachunku przepływów pieniężnych z większą szczegó-
łowością niż przewidziana w załączniku nr 1 do ustawy,

    –  jeżeli w jednostce nie wystąpiły zdarzenia dotyczące poszczególnych 
pozycji rachunku przepływów pieniężnych, zarówno w roku obrotowym 
jak i poprzedzającym, to pozycje im odpowiadające pomija się;

  c)  wykazując dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy, z wyłączeniem przy-
padku gdy jednostka powstała dopiero w bieżącym roku obrotowym; 
wtedy nie podaje się danych porównawczych;

  d)  w razie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych za inny okres spra-
wozdawczy niż rok obrotowy jako dane porównawcze podaje się dane za 
analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego;

  e)  w złotych i groszach lub w zaokrągleniu do tysięcy złotych; wskazane jest, 
aby rachunek był sporządzany z taką samą dokładnością, co pozostałe ele-
menty sprawozdania finansowego, gdyż ułatwia to porównywanie i anali-
zę danych liczbowych.

7.3.  Przyjęte do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych zasady stanowią 
część przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i wymagają, 
zgodnie z ustawą, ujęcia w dokumentacji oraz omówienia we wprowadzeniu 
do sprawozdania finansowego.

   Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych zamieszcza się w dziale 3 
dodatkowych informacji i objaśnień.

   Raz przyjęte zasady kwalifikowania przepływów powinny być stosowane 
w sposób ciągły, przy uwzględnieniu ich istotności oraz wpływu na przeka-
zywanie przez rachunek przepływów pieniężnych rzetelnego i jasnego obrazu 
sytuacji finansowej jednostki.
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7.4.  Wskazówki dla ustalenia poszczególnych pozycji przepływów pieniężnych 
z działalności operacyjnej metodą pośrednią:

  Grupa A – Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
   Grupa A rachunku przepływów pieniężnych obejmuje przepływy pieniężne 

dotyczące działalności operacyjnej, a więc podstawowej działalności jednos-
tki, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w ustawie oraz w pkt 2.1 i rozdz. IV 
Standardu.

   I.  Zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy netto wykazany w rachunku 
zysków i strat; zysk netto wykazuje się ze znakiem plus, stratę netto – ze 
znakiem minus.

  II. Korekty razem
     Korekty mają za zadanie doprowadzić wynik finansowy netto – do wyniku 

„kasowego”, tj. do wartości przepływów pieniężnych netto z działalności 
operacyjnej. Korekty polegają głównie na:

    –  wyłączeniu pozycji niepieniężnych (np. amortyzacji, zmiany stanu rezerw, 
wyniku na działalności inwestycyjnej),

    –  wyłączeniu pieniężnych przychodów (korzyści) i kosztów wpływających 
na wynik finansowy, ale dotyczących działalności inwestycyjnej lub finan-
sowej (np. zapłacone odsetki od kredytów, odsetki otrzymane z tytułu 
inwestycji, otrzymane dywidendy),

    –  uwzględnieniu zmian stanu krótkoterminowych aktywów (zapasów, 
należności, rozliczeń międzyokresowych) oraz zobowiązań związanych 
z działalnością operacyjną.

     W pozycji tej wykazuje się arytmetyczną sumę korekt ujętych w pozy-
cjach 1–10 części A rachunku przepływów pieniężnych.

    1. Amortyzacja
       Korekta, ze znakiem plus, obejmuje amortyzację środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne – gdyż amortyzacja stanowi koszt nie-
pieniężny, niepowodujący wydatku. Przepływem pieniężnym (wydat-
kiem) jest zapłata z tytułu zakupu danego składnika aktywów (a nie 
dokonanie odpisu amortyzacyjnego) ujmowana w rachunku przepły-
wów pieniężnych w działalności inwestycyjnej w tym okresie, w którym 
nastąpił wydatek.

    2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
      W zakres tej korekty wchodzi:
      a)  wyłączenie zrealizowanych różnic kursowych niedotyczących dzia-

łalności operacyjnej i przesunięcie ich do tych działalności, których 
dotyczą, a więc do działalności inwestycyjnej lub finansowej.

         Różnice kursowe zrealizowane, powstałe w toku innych niż opera-
cyjna rodzajów działalności, są wykazywane w przepływach pienięż-
nych tej działalności, której dane zdarzenie dotyczy. Dokonywana 
jest zatem korekta wyniku finansowego (różnice dodatnie ze zna-
kiem minus, różnice ujemne ze znakiem plus), a następnie prze-
pływy pieniężne z tytułu tych różnic są wykazywane odpowiednio 
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w działalności inwestycyjnej lub finansowej, ze znakiem zgodnym 
z charakterem przepływu: różnice kursowe dodatnie ze znakiem 
plus, różnice kursowe ujemne ze znakiem minus. Różnice, o których 
mowa, są wykazywane łącznie z kwotą operacji, która je spowodo-
wała, np. spłata kredytu zaciągniętego w walucie obcej jest przeli-
czana według kursu na dzień spłaty zobowiązania i wykazana jako 
wydatek w przepływach pieniężnych z działalności finansowej;

      b)  wyłączenie niezrealizowanych (naliczonych memoriałowo) różnic kur-
sowych niedotyczących działalności operacyjnej, ponieważ nie powo-
dują one zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

         Niezrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności inwesty-
cyjnej lub finansowej są eliminowane jako niewpływające na stan 
środków pieniężnych (korekta wyniku finansowego: niezrealizowane 
zyski ze znakiem minus, niezrealizowane straty ze znakiem plus). Ze 
względu na niepieniężny charakter tych różnic nie są one uwzględ-
niane w przepływach działalności inwestycyjnej lub finansowej;

      c)  wyłączenie różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach walutowych i w kasie jednostki 
(dodatnie ze znakiem minus, ujemne ze znakiem plus).

         Wycena środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walu-
towych i w kasie nie spowodowała przepływów pieniężnych w okre-
sie objętym rachunkiem przepływów pieniężnych, stąd, jako pozycja 
niepieniężna, jest eliminowana z wyniku finansowego;

      d)  nie ma potrzeby korygowania zrealizowanych i niezrealizowanych 
różnic kursowych dotyczących działalności operacyjnej, ponieważ:

        –  różnice kursowe zrealizowane wpływają na zmianę stanu środków 
pieniężnych,

        –  różnice kursowe niezrealizowane powodują zmianę stanu należno-
ści i zobowiązań, a tym samym podlegają samoczynnej eliminacji 
w ramach działalności operacyjnej.

    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
       W tej pozycji następuje korekta wyniku finansowego o odsetki i otrzyma-

ne dywidendy dotyczące działalności inwestycyjnej oraz odsetki doty-
czące działalności finansowej. W związku z tym:

      –  odsetki i dywidendy otrzymane są wyłączane z wyniku finansowego 
ze znakiem minus (korekta dotyczy pozycji przychodów z operacji 
finansowych), a jednocześnie włączane do przepływów pieniężnych 
działalności inwestycyjnej,

      –  odsetki zapłacone są wyłączane z wyniku finansowego ze znakiem 
plus, a następnie wykazywane w odpowiednich pozycjach działalno-
ści finansowej jako wydatek (w pozycji – „odsetki”),

      –  odsetki i dywidendy naliczone, lecz nieotrzymane ani niewypłacone, 
stanowią odpowiednio korektę wyniku finansowego ze znakiem plus 
lub minus, tj. przeciwnym do posiadanego; ze względu na ich niepie-
niężny charakter nie są one uwzględniane w przepływach działalno-
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ści inwestycyjnej lub finansowej oraz nie wykazuje się ich w zmianie 
stanu należności lub zobowiązań (w pozycjach odpowiednio: A.II.7 
lub A.II.8 rachunku przepływów pieniężnych). Rozwiązaniem alter-
natywnym jest nieuwzględnianie odsetek i dywidend naliczonych, 
lecz nieotrzymanych ani niewypłaconych w omawianej korekcie, ale 
należy je wtedy wykazać odpowiednio w zmianie stanu należności 
lub zobowiązań (w pozycjach: A.II.7 lub A.II.8 rachunku przepływów 
pieniężnych).

    4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
       W skład zysku (straty) netto wchodzą zyski i straty ze zbycia niefinanso-

wych aktywów trwałych i inwestycji, likwidacji tych składników, a także 
przekazane darowizny niepieniężne, nadwyżki i niedobory inwentary-
zacyjne, niepieniężne straty i zyski nadzwyczajne oraz aktualizacje war-
tości. Są to pozycje niepieniężne, dlatego wymagają one wyłączenia 
z przepływów pieniężnych działalności operacyjnej. Korekty obejmują 
w szczególności:

      a)  (–) zysk, (+) stratę na sprzedaży składników działalności inwestycyj-
nej,

      b)  (+) stratę na likwidacji składników działalności inwestycyjnej, tj. war-
tość netto zlikwidowanych składników,

      c)  (+) przekazane darowizny niepieniężnych składników działalności 
inwestycyjnej,

      d)  (–) ujęte w wyniku finansowym, ujawnione nadwyżki inwentaryza-
cyjne składników działalności inwestycyjnej,

      e)  (+) ujęte w wyniku finansowym, ujawnione niedobory inwentary-
zacyjne składników działalności inwestycyjnej,

       f)  koszty i przychody związane ze zdarzeniami losowymi, których wystą-
pienie i skutki są możliwe do przewidzenia i które są związane z ogól-
nym ryzykiem prowadzenia działalności – a zatem niezaliczane do 
zysków i strat nadzwyczajnych (plus lub minus),

      g)  odpisy korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krót-
koterminowych aktywów finansowych z tytułu trwałej utraty war-
tości i ich korekty (plus lub minus),

      h)  niepieniężne straty nadzwyczajne (plus) oraz niepieniężne zyski nad-
zwyczajne (minus) w składnikach działalności inwestycyjnej, chyba 
że jednostka wykazuje je w pozycji A.II.10: Pozostałe korekty,

       i)  aktualizację wyceny aktywów finansowych, jeżeli jej skutki są odno-
szone na wynik finansowy (np. aktualizacja wartości aktywów finan-
sowych krótkoterminowych do wartości rynkowej in minus – korekta 
ze znakiem plus), chyba że jednostka wykazuje ją w pozycji A.II.10: 
Pozostałe korekty.

    5. Zmiana stanu rezerw
       W tej pozycji ujmuje się zmianę stanu rezerw na zobowiązania, wykaza-

nych w poz. B.l pasywów bilansu. Zwiększenie stanu rezerw wykazuje 
się ze znakiem plus, a ich zmniejszenie ze znakiem minus.
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       Gdyby zachodziła różnica między zmianą stanu tej pozycji w rachunku 
przepływów pieniężnych oraz analogiczną zmianą stanu w bilansie, to 
przyczynę powstania różnicy wyjaśnia się w dziale 3 dodatkowych infor-
macji i objaśnień. Różnice mogą np. wynikać ze zmiany stanu rezerw 
na odroczony podatek dochodowy, jeżeli rezerwę na podatek utworzo-
no, z pominięciem wyniku finansowego netto bieżącego okresu, w cię-
żar kapitału (funduszu) własnego (na kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny).

    6.  Zmiana stanu zapasów – odpowiada zmianie stanu zapasów wyka-
zanych w poz. B.l aktywów bilansu – wzrost wykazuje się ze znakiem 
minus, a zmniejszenie ze znakiem plus.

       Jeśli zachodzi różnica między zmianą stanu tej pozycji w rachunku prze-
pływów pieniężnych oraz w bilansie, to przyczynę powstania różnicy 
wyjaśnia się w dziale 3 dodatkowych informacji i objaśnień. W pozycji 
tej nie uwzględnia się np. zmiany stanu zapasów z tytułu wkładu nie-
pieniężnego otrzymanego lub przekazanego pod postacią składników 
aktywów obrotowych (zapasów) czy zmiany stanu zapasów z tytułu ich 
przeniesienia do środków trwałych (w tym w budowie) lub przekwali-
fikowania środków trwałych do zapasów.

    7.  Zmiana stanu należności – odpowiada zmianie stanu należności wyka-
zanych w poz. A.lll i B.ll aktywów bilansu. Należności z tytułu sprzedaży 
na zasadach kredytu kupieckiego, także o terminie płatności powyżej 
roku (od dnia powstania należności), zalicza się do działalności opera-
cyjnej. Wzrost należności wykazuje się ze znakiem minus, a zmniejsze-
nie ze znakiem plus.

       Nie uwzględnia się zmiany stanu należności dotyczących działalności 
inwestycyjnej, np. z tytułu sprzedaży środków trwałych lub z operacji 
i zdarzeń niepieniężnych, jak np. z zamiany należności z tytułu dostaw 
i usług na udziały.

       Jeśli zachodzi różnica między zmianą stanu należności wykazaną 
w rachunku przepływów pieniężnych oraz w bilansie, to przyczynę 
powstania różnicy wyjaśnia się w dziale 3 dodatkowych informacji 
i objaśnień.

    8.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów

       W pozycji tej ujmuje się zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych 
(i funduszy specjalnych) – poz. B.lll pasywów bilansu, z wyłączeniem 
zmiany stanu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, krótkotermino-
wych dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań wekslowych oraz 
innych zobowiązań finansowych wobec jednostek powiązanych i pozo-
stałych. Wykorzystane kredyty kupieckie (tj. zobowiązania handlowe 
o odroczonym terminie płatności), także o terminie płatności powy-
żej roku (od dnia powstania zobowiązania), zalicza się do zobowiązań 
działalności operacyjnej. Wzrost zobowiązań wykazuje się ze znakiem 
plus, a zmniejszenie ze znakiem minus.
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       Nie uwzględnia się zmian stanu zobowiązań dotyczących działalności 
inwestycyjnej, finansowej (patrz: korekta A.II.3) ani z operacji lub zda-
rzeń niepieniężnych, jak np. zamiany zobowiązań dotyczących działal-
ności operacyjnej na kapitał (fundusz) własny czy zmiany stanu zobo-
wiązań z tytułu podatku dochodowego odnoszonych bezpośrednio na 
kapitał (fundusz) własny (np. błąd popełniony w poprzednich latach 
obrotowych, w następstwie którego nie można uznać zatwierdzonych 
sprawozdań finansowych za okresy poprzednie za poprawne – art. 54 
ust. 3 ustawy).

       Jeśli zachodzi różnica między zmianą stanu tej pozycji wykazaną w rachun-
ku przepływów pieniężnych oraz w bilansie, to przyczynę powstania róż-
nicy wyjaśnia się w dziale 3 dodatkowych informacji i objaśnień.

       W zmianie stanu funduszy specjalnych nie ujmuje się między innymi 
zmiany stanu spowodowanej odpisem z zysku na zasilenie Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na zadeklarowane, lecz niewypła-
cone nagrody z zysku.

    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
      W jednostce mogą wystąpić długo- i krótkoterminowe:
      a)  rozliczenia międzyokresowe dotyczące kosztów i obciążeń przyszłych 

okresów (w tym czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz 
inne rozliczenia międzyokresowe) oraz

      b)  rozliczenia międzyokresowe przychodów.
       Zmianę stanu tych rozliczeń wykazuje się w rachunku przepływów pie-

niężnych w kwocie łącznej, przy czym:
      Rozliczenia czynne:
      l  wzrost stanu, oznaczający zwiększenie zaangażowania środków pie-

niężnych i ich ekwiwalentów – wykazuje się ze znakiem minus,
      l   zmniejszenie stanu, wiążące się z dokonaniem rozliczenia z wynikiem 

finansowym netto – bez poniesienia wydatku, wykazuje się ze zna-
kiem plus.

       Nie wykazuje się w zmianie stanu rozliczeń międzyokresowych, brak np. 
zmiany rozliczeń czynnych z tytułu odroczonego podatku dochodowe-
go odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny.

      Rozliczenia międzyokresowe przychodów
       wykazuje się: wzrost stanu – ze znakiem plus, natomiast zmniejszenie 

– ze znakiem minus.
       Nie wykazuje się zmian stanu rozliczeń ujętych drugostronnie na kon-

tach aktywów lub zobowiązań, a w szczególności: zmiany stanu ujemnej 
wartości firmy w roku jej powstania, wartości darowizn niepieniężnych 
otrzymanych w postaci składników aktywów trwałych, a także dotacji 
– w roku ich otrzymania.

       Jeżeli zachodzą różnice między łączną sumą czynnych rozliczeń między-
okresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów wykazanych 
w rachunku przepływów pieniężnych oraz w bilansie, to przyczyny powsta-
nia różnicy wyjaśnia się w dziale 3 dodatkowych informacji i objaśnień.
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    10. Inne korekty
       W tej pozycji wykazuje się inne aniżeli uprzednio omówione korekty 

wyniku finansowego netto (poz. 1–9) z tytułu operacji lub zdarzeń nie-
pieniężnych dotyczących działalności operacyjnej, a między innymi:

      –  niepieniężne straty nadzwyczajne w składnikach działalności inwe-
stycyjnej (plus), jeśli nie zostały one ujęte w korekcie A.II.4,

      –  niepieniężne zyski nadzwyczajne w składnikach działalności inwesty-
cyjnej (minus), jeśli nie zostały one ujęte w korekcie A.II.4,

      –  aktualizację wyceny aktywów finansowych, jeżeli jej skutki są odno-
szone na wynik finansowy (np. aktualizacja wartości aktywów finan-
sowych krótkoterminowych do wartości rynkowej in minus – korek-
ta ze znakiem plus), chyba że jednostka wykazuje ją w pozycji A.II.4 
rachunku przepływów,

      –  dotacje w roku ich otrzymania, jeżeli zostały w całości, z pominięciem 
rozliczeń międzyokresowych przychodów, odniesione na wynik finan-
sowy bieżącego okresu (minus),

      –  umorzenie zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań 
finansowych (minus),

      –  umorzenie udzielonych pożyczek (plus).
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll)
     W tej pozycji wykazuje się różnicę między wynikiem finansowym netto 

jednostki (A.l) a sumą korekt (A.ll). Kwota ta odzwierciedla zdolność jed-
nostki, w okresie objętym rachunkiem, do wypracowania nadwyżki (lub 
niedoboru) środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

7.5.  Wskazówki dla ustalenia poszczególnych pozycji przepływów pieniężnych 
z działalności operacyjnej metodą bezpośrednią:

   Grupa A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – obej-
mują poszczególne tytuły wpływów i wydatków dotyczących działalności ope-
racyjnej, a więc podstawowej działalności jednostki, zgodnie z wyjaśnieniami 
zawartymi w ustawie oraz w pkt 6 i 17–20 Standardu, a dodatkowo ich kwoty 
łączne. Odpowiednie dane wynikają z analizy zapisów kont, na których reje-
strowany jest obrót środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami.

  I.  Wpływy
    1. Sprzedaż
       W pozycji tej ujmuje się wpływy, a więc efektywną zapłatę z tytułu 

sprzedaży wyrobów, towarów, usług i materiałów, a także otrzymane 
z tych tytułów zaliczki. Wpływy te wykazuje się łącznie ze stanowią-
cym ich część należnym podatkiem od towarów i usług. Jeżeli jednostka 
dostarcza towary lub świadczy usługi zwolnione od podatku lub opo-
datkowane zerową stawką podatku od towarów i usług, wtedy wyka-
zuje wpływy w kwocie otrzymanej.

    2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
       W pozycji tej wykazuje się inne, aniżeli z tytułu sprzedaży wyrobów, towa-

rów, usług i materiałów wpływy dotyczące działalności operacyjnej, np. 
wpływy z tytułu honorariów, praw autorskich, opłat, otrzymane przy 



Krajowe Standardy Rachunkowości

28

zapłacie należności z tytułu działalności operacyjnej odsetki za zwłokę, 
odsetki otrzymane od lokat bankowych złożonych na okres do 3 miesięcy 
włącznie, a także wpływy z tytułu podatku od towarów i usług z działal-
ności inwestycyjnej, oraz wpływy z tytułu bezpośredniego zwrotu podat-
ku od towarów i usług otrzymane z Urzędu Skarbowego lub z zagranicy.

  II. Wydatki
    1. Dostawy i usługi
       W pozycji tej ujmuje się wydatki na zakup materiałów, surowców, ener-

gii, towarów, usług obcych oraz zaliczki na poczet tych zakupów, łącznie 
z naliczonym podatkiem od towarów i usług. Jeżeli jednostka zakupuje 
towary lub świadczy usługi zwolnione od podatku lub opodatkowane 
zerową stawką podatku od towarów i usług, wtedy wykazuje wydatki 
w kwocie zapłaconej.

    2. Wynagrodzenia netto
       W pozycji tej wykazuje się wydatki z tytułu wynagrodzeń za pracę, w tym 

także umów o dzieło i zlecenie, agencyjnej oraz zaliczki na wynagro-
dzenia wypłacone w pieniądzu – pomniejszone o obciążające pracow-
ników składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy oraz 
inne potrącenia.

    3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
       W pozycji tej ujmuje się w szczególności przekazane na rachunek ZUS 

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, pokrywane zarówno przez 
pracowników, jak i pracodawcę, a także wypłaty innych świadczeń pie-
niężnych na rzecz pracowników.

    4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
       Ta pozycja służy wykazaniu płatności z tytułu podatków, ceł i opłat, do 

których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, jak np. podatek docho-
dowy od osób prawnych i fizycznych, podatek akcyzowy, od nieruchomo-
ści, środków transportowych i inne lokalne, wydatki z tytułu opłat skar-
bowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za wieczyste 
użytkowanie gruntów, ochronę środowiska, produktowe, na rzecz PFRON.

       Nie ujmuje się w tej pozycji ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 
podatku od towarów i usług (z wyjątkiem wpłat podatku VAT dokona-
nych do Urzędu Skarbowego) oraz wpłat z zysku.

    5. Inne wydatki operacyjne
       W pozycji tej wykazuje się wydatki nieujęte w pozycjach od 1 do 4, jak 

np. wydatki na podróże służbowe, wydatki z tytułu odsetek za zwłokę 
od zobowiązań dotyczących działalności operacyjnej, kar, wpłat kau-
cji, ubezpieczeń rzeczowych i osobowych, opłaty notarialne, sądowe, 
wypłaty ryczałtów za używanie prywatnych pojazdów do celów służ-
bowych, odszkodowania powypadkowe, zasiłki płatne w ciężar ubez-
pieczeń, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty wypłacane pracownikom 
z tytułu odzieży, narzędzi, wypłaty świadczeń urlopowych, gdy jednost-
ka nie tworzy ZFŚS, darowizny środków pieniężnych, a także wypłaco-
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ne nierozliczone zaliczki, wydatki z tytułu podatku od towarów i usług 
z działalności inwestycyjnej.

  III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) – stanowią róż-
nicę między wpływami (A.l) i wydatkami (A.ll) środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów, dotyczącymi działalności operacyjnej. Kwota ta odzwierciedla 
zdolność jednostki, w okresie objętym rachunkiem, do wypracowania nad-
wyżki (lub niedoboru) środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

7.6.  Wskazówki dla ustalenia poszczególnych pozycji wpływów i wydatków dzia
łalności inwestycyjnej: 

  Grupa B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
   W grupie B rachunku przepływów pieniężnych wykazuje się wpływy i wydatki 

oraz przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej bieżącego okresu, 
stosując wyjaśnienia zawarte w ustawie oraz w pkt 2.1 oraz rozdz. V Standardu.

  I. Wpływy
   1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych
     W pozycji tej wykazuje się wpływy ze sprzedaży składników wartości nie-

materialnych i prawnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych, 
bez podatku od towarów i usług.

     Do pozycji tej nie kwalifikuje się zwrotu zaliczek na poczet zakupu war-
tości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych; 
zwrot zaliczek wykazuje się w pozycji 4 „Inne wpływy inwestycyjne”.

   2.  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 
i prawne

     W pozycji tej ujmuje się wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz warto-
ści niematerialnych i prawnych, które zakwalifikowane zostały do inwe-
stycji. Wpływy te podaje się bez podatku od towarów i usług.

   3. Z aktywów finansowych, w tym:
    a)  w jednostkach powiązanych, to jest jednostkach odpowiadających 

definicji zawartej w ustawie, z wyjątkiem zbycia udziałów/akcji w jed-
nostce dominującej, gdyż traktuje się je tak jak udziały/akcje własne 
(art. 362 § 4 Ksh. Jeżeli wpływy te są istotne, zaleca się podział tej 
pozycji odpowiednio do pkt b);

    b) w pozostałych jednostkach z tytułu:
      –  zbycia aktywów finansowych, to jest wpływu ze sprzedaży długo- 

i krótkoterminowych aktywów finansowych, jak np. z udziałów i akcji 
obcych jednostek, papierów wartościowych oraz innych aktywów 
finansowych, niezaliczonych do ekwiwalentów środków pieniężnych,

      –  dywidend i udziałów w zyskach innych jednostek, w tym także 
wpływów zaliczek otrzymanych na poczet dywidendy,

      –  spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych, to jest wpływów 
z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na okres dłuższy niż rok (od 
dnia ich udzielenia),

      –  odsetek – obejmują wpływy z tytułu odsetek otrzymanych przez jed-
nostkę od udzielonych pożyczek, od lokat oraz inne pieniężne korzy-
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ści z posiadania przez jednostkę aktywów finansowych, z wyjątkiem 
wpływów wykazanych w pozycji „Dywidendy i udziały w zyskach”. 
Celowe jest zaliczanie do działalności inwestycyjnej wyłącznie odse-
tek od lokat pieniężnych, dokonywanych na okres dłuższy niż 3 mie-
siące. Odsetki od lokat dokonanych na okres krótszy zalicza się do 
działalności operacyjnej,

      –  innych wpływów z aktywów finansowych – obejmują wpływy z tytu-
łu aktywów finansowych, niewykazane w poprzednich pozycjach.

    4.  Inne wpływy inwestycyjne – obejmują wszystkie wpływy dotyczące 
działalności inwestycyjnej, a nieujęte we wcześniejszych pozycjach prze-
pływów z tej działalności. Są to np. wpływy z najmu inwestycji w nieru-
chomości, ze sprzedaży innych niż aktywa finansowe inwestycji krótko-
terminowych, zwrot zaliczek udzielonych na poczet zakupu składników 
działalności inwestycyjnej, wpływy środków pieniężnych z tytułu prze-
jęcia innej jednostki, spłata udzielonej pożyczki krótkoterminowej.

  II. Wydatki
    1.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akty

wów trwałych
       W pozycji tej wykazuje się wydatki na nabycie składników warto-

ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, 
jednak bez podlegającego odliczeniu naliczonego podatku od towa-
rów i usług. W skład tej pozycji wchodzą wszelkie wydatki na zakup, 
w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, niepodlegający odli-
czeniu podatek akcyzowy oraz od towarów i usług, opłaty notarialne. 
Wyjaśnienia te dotyczą odpowiednio poz. 2 i 3 wydatków działalności 
inwestycyjnej.

       W pozycji nie ujmuje się zaliczek udzielonych na poczet zakupu warto-
ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych; są 
one wykazywane w pozycji 4 „Inne wydatki inwestycyjne”.

       Jeżeli jednak kwota zaliczki jest znaczna, prawdopodobieństwo faktyczne-
go nabycia duże, a termin realizacji krótki – to można wydatek na zalicz-
kę wykazać w pozycji dotyczącej nabycia składników aktywów jednostki. 
Fakt taki wymaga ujawnienia w dziale 3 dodatkowych informacji i objaś-
nień wraz z podaniem kwoty zaliczki i terminu realizacji zakupu.

    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
       W pozycji tej podaje się wydatki poniesione na nabycie nieruchomości 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji, 
bez podatku od towarów i usług.

       Zasady wykazywania w rachunku przepływów pieniężnych zaliczek na 
zakup wartości niematerialnych i prawnych zamieszczone w pkt 1 sto-
suje się odpowiednio.

       Jeżeli jednostka buduje we własnym zakresie budynek lub budowlę zali-
czane do inwestycji, to związane z tym wydatki wykazuje się w poz. 1. 
Oddanie budynku lub budowli do używania nie znajduje odzwiercied-
lenia w rachunku przepływów pieniężnych.
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    3. Na aktywa finansowe, w tym:
      a)  w jednostkach powiązanych – to jest jednostkach odpowiadających 

definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy, z wyjątkiem akcji 
i udziałów jednostki dominującej. Jeżeli wydatki są istotne, zaleca 
się podział tej pozycji odpowiednio do pkt b);

      b)  w pozostałych jednostkach z tytułu:
        –  nabycia aktywów finansowych – to jest wydatkowania środków 

pieniężnych na nabycie udziałów i akcji innych jednostek, papie-
rów wartościowych oraz innych aktywów finansowych, niezaliczo-
nych do ekwiwalentów środków pieniężnych,

        –  udzielania pożyczek długoterminowych na okres dłuższy niż rok 
(od dnia ich udzielenia).

    4.  Inne wydatki inwestycyjne – obejmują wydatki działalności inwesty-
cyjnej nieujęte we wcześniej omówionych pozycjach, jak np. udzielone 
pożyczki krótkoterminowe, wydatki na zakup innych niż aktywa finanso-
we inwestycji krótkoterminowych czy zaliczki na zakup rzeczowych akty-
wów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji w nie-
ruchomości, a także wydatki związane ze sprzedażą rzeczowych aktywów 
trwałych oraz inwestycji w nieruchomości obciążające jednostkę.

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
     Pozycja ta stanowi różnicę między wpływami (B.l) i wydatkami (B.ll) środ-

ków pieniężnych i ich ekwiwalentów dotyczącymi działalności inwestycyj-
nej. Określa ona:

    –  wysokość wydatków inwestycyjnych, których jednostka nie mogła pokryć 
wpływami z tej działalności (wartość ujemna) lub

    –  wysokość nadwyżki wpływów inwestycyjnych pozostałych po pokryciu 
wydatków tej działalności (wartość dodatnia).

7.7.  Wskazówki dla ustalenia poszczególnych pozycji wpływów i wydatków dzia-
łalności finansowej: 

  Grupa C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
   W grupie C rachunku przepływów pieniężnych wykazuje się wpływy i wydatki oraz 

wartość przepływów pieniężnych netto działalności finansowej bieżącego okresu, 
stosując wyjaśnienia zawarte w ustawie oraz w pkt 2.1. oraz rozdz. VI Standardu.

   I. Wpływy
    1.  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumen

tów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
       W pozycji tej wykazuje się efektywne wpływy z tytułu powiększenia 

kapitału (funduszu) własnego poprzez wydanie udziałów (emisję akcji) 
i innych instrumentów kapitałowych, także jeżeli nie nastąpiła jeszcze 
rejestracja podwyższenia kapitału (funduszu) w rejestrze sądowym, oraz 
wpływy z dopłat do tego kapitału (funduszu), po zmniejszeniu o wydat-
ki poniesione w związku z wydaniem udziałów (akcji). Wpływy te wyka-
zuje się łącznie z innymi wpływami z emisji (np. odsetki). W pozycji tej 
wykazuje się także wpływy ze sprzedaży udziałów (akcji) własnych i trak-
towanych z nimi na równi udziałów (akcji) jednostki dominującej.
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       Jeżeli jednostka poniosła w danym okresie wydatki z tytułu kosztów 
emisji, a nie nastąpiły jeszcze wpływy z wydania udziałów (akcji), to 
wydatki takie wykazuje się w pozycji 9: „Inne wydatki finansowe”.

       W pozycji tej nie ujmuje się powiększenia kapitału (funduszu) własne-
go z tytułu:

      –  deklarowania zakupu akcji, jednak bez wniesienia wpłat (wniesienie 
wpłat w okresie następnym lub w okresach następnych wykazuje się 
w tej pozycji rachunku jako wpływ),

      – wniesienia wkładów niepieniężnych,
      – przeszacowania składników aktywów trwałych,
      –  zatrzymania zysku w jednostce, np. drogą zasilenia kapitału zapaso-

wego.
    2. Kredyty i pożyczki
      Ujmuje się tu wpływy z tytułu otrzymanych:
      a)  kredytów długo- i krótkoterminowych, i to wykorzystanych zarówno 

na cele działalności operacyjnej, jak i inwestycyjnej,
      b)  pożyczek długo- i krótkoterminowych (jw.).
       Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym oraz w linii kredytowej 

wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych „per saldo”.
       Jeżeli bank w momencie postawienia kredytu do dyspozycji potrącił 

prowizję i część odsetek, to odpowiednio niższa będzie suma efektyw-
nie wykorzystanego kredytu.

    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
       W pozycji tej podaje się wpływy z emisji przez jednostkę obligacji włas-

nych, innych dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów 
kapitałowych, zarówno długo-, jak i krótkoterminowych.

      Wpływy wykazuje się po ich zmniejszeniu o wydatki związane z emisją.
    4. Inne wpływy finansowe
       Wykazuje się tu dotyczące działalności finansowej wpływy, nieujęte 

w pozycjach 1–3, jak np. wpływy z otrzymanych dotacji (patrz pkt 25 
Standardu).

  II. Wydatki
    1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
       W pozycji tej ujmuje się wydatki spowodowane obniżeniem kapita-

łu, z tytułu wykupu akcji lub udziałów własnych, w tym traktowanych 
z nimi na równi akcji i udziałów jednostki dominującej, bez względu na 
cel wykupu (umorzenie, odsprzedaż, przejęcie innej jednostki) i zwrot 
dopłat do kapitału.

    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
       W pozycji tej wykazuje się wydatki spowodowane wypłatą dywidendy 

z zysku, w tym także zaliczkowej, udziały w zysku oraz wpłaty z zysku 
przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

    3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
       W pozycji tej podaje się m.in. wypłaty nagród z zysku, wypłaty tantiem 

oraz wydatki z zysku na inne cele (np. społeczne).
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    4. Spłaty kredytów i pożyczek
      W pozycji tej wykazuje się wydatki na spłatę rat kapitału (bez odsetek 

i prowizji):
     a) kredytów długo- i krótkoterminowych,
     b) pożyczek długo- i krótkoterminowych.
      Kredyty w rachunku bieżącym oraz w linii kredytowej – jak to wskaza-

no – ujmuje się w rachunku przepływów pieniężnych „per saldo”.
      Spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w walutach obcych wykazuje 

się łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi (zarówno dodatni-
mi, jak i ujemnymi).

    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
      W pozycji tej ujmuje się wydatki na wykup wyemitowanych przez jed-

nostkę obligacji własnych, innych dłużnych papierów wartościowych 
oraz z rozliczenia instrumentów kapitałowych, zarówno długo-, jak 
i krótkoterminowych, bez odsetek.

    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
      Wykazuje się tu wydatki na spłatę zobowiązań finansowych, nieujętych 

w pozycjach 1–5 oraz 7 i 8 przepływów z tej działalności, jak np. wydat-
ki na wykup weksli o charakterze innym niż operacyjny.

    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
      Pozycja służy do wykazania wydatków na spłatę zobowiązań z tytułu 

leasingu finansowego, to jest rat kapitałowych, bez odsetek i prowi-
zji, które wykazuje się w pozycji C.II.8. Spłatę zadłużenia w walutach 
obcych wykazuje się łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi 
(zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi).

    8. Odsetki
      W pozycji tej podaje się kwotę zapłaconych odsetek od zaciągniętych 

kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych i zobowiązań 
z tytułu leasingu finansowego, a także zapłacone prowizje bankowe, 
opłaty dodatkowe, jeżeli dotyczą działalności finansowej.

    9. Inne wydatki finansowe
      W pozycji tej wykazuje się wydatki dotyczące działalności finansowej, 

nieujęte we wcześniej wymienionych pozycjach, np. wydatki na pokry-
cie zobowiązań wywołanych udzieleniem gwarancji finansowych czy 
wydatki z tytułu kosztów emisji, w przypadku gdy nie nastąpiły jeszcze 
wpływy z wydania udziałów (akcji).

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
     Pozycja ta stanowi różnicę między wpływami (C.l) i wydatkami (C.II) 

jednostki zaliczonymi do działalności finansowej. Określa ona wysokość 
nadwyżki dopływu nad spłatą (lub odwrotnie) własnych i obcych źró-
deł finansowania oraz wysokość wydatków na obsługę źródeł finanso-
wania.

7.8.  Pozycje D–G rachunku przepływów pieniężnych obrazują wpływ przepływów 
pieniężnych na stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz zgodność 
tych stanów z bilansem.



Krajowe Standardy Rachunkowości

34

 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III)
    W pozycji tej wykazuje się kwotę przepływów pieniężnych netto z całej dzia-

łalności jednostki, w okresie objętym sprawozdaniem. Składają się na nią 
przepływy netto (±):

   – z działalności operacyjnej – A.lll,
   – z działalności inwestycyjnej – B.lll,
   – z działalności finansowej – C.III.
    Wykazana w tej pozycji kwota powinna być równa zmianie stanu środków 

pieniężnych, obliczonej jako różnica stanu środków pieniężnych na koniec 
okresu bieżącego i stanu środków pieniężnych na koniec okresu poprzed-
niego, zgodnie z definicją zawartą w ustawie (art. 3 ust. 1 pkt 25).

 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
   w tym 
   –  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    Do pozycji tej przenosi się z poz. B.lll.1.c bilansu różnicę między stanem środ-

ków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.
    Jeżeli treść pozycji „środki pieniężne” w rachunku przepływów pieniężnych 

i w bilansie jest taka sama, to pozycje D i E są identyczne. W razie gdy treść 
pozycji „środki pieniężne” dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych 
i bilansowych różnią się lub w przypadku wystąpienia w jednostce na koniec 
okresu objętego sprawozdaniem różnic kursowych od środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach walutowych i w kasie, pozycje D i E różnią 
się. Zachodzi wtedy konieczność wyjaśnienia tych różnic w dziale 3 dodat-
kowych informacji i objaśnień.

    Informacja o wpływie, jaki na zmianę stanu środków pieniężnych wywarła 
różnica kwoty różnic kursowych ustalonych na dzień bilansowy (na początek 
i koniec okresu) od środków pieniężnych w walutach obcych zgromadzo-
nych na rachunkach walutowych i w kasie, stanowi wskazówkę, jak wzrosły 
lub zmalały kwoty, które staną się realnymi środkami pieniężnymi dopiero 
w momencie spieniężenia.

 F. Środki pieniężne na początek okresu
    Jest to stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 

przyjęty do rachunku przepływów pieniężnych. Jeżeli treść tej pozycji, obej-
mującej środki pieniężne i ich ekwiwalenty, przyjęta dla potrzeb rachunku 
przepływów pieniężnych jest taka sama jak przyjęta w bilansie i nie zacho-
dzą zmiany stanu środków pieniężnych wywołane różnicami kursowymi, to 
stan ten odpowiada stanowi na początek okresu wykazanemu w bilansie 
w pozycji aktywów B.lll.1.c „Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne”.

 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym 
   – o ograniczonej możliwości dysponowania
    Jest to stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego przy-

jęty do rachunku przepływów pieniężnych. Jeżeli treść tej pozycji, o czym 
wyżej, jest taka sama w rachunku przepływów pieniężnych i bilansie, to stan 
ten odpowiada stanowi końcowemu wykazanemu w pozycji bilansu B.lll.1.c: 
„Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne” po korekcie o zmianę stanu środ-
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ków pieniężnych z tytułu różnic kursowych, jeżeli korekta taka miała miej-
sce. Inne różnice między wymienionymi zmianami stanu mogą wystąpić 
w szczególności z tytułu przeklasyfikowania składników krótkoterminowych 
aktywów finansowych do środków pieniężnych, na potrzeby rachunku prze-
pływów pieniężnych, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 25 ustawy.

    Środki pieniężne, którymi jednostka może dysponować jedynie w ogra-
niczonym stopniu (mimo że są one w jej posiadaniu), są to środki, które 
nie mogą być dowolnie przez nią wykorzystane. Uzasadnia to wykazanie 
w rachunku przepływów pieniężnych kwot zablokowanych na rachunkach 
bankowych (np. w celu zabezpieczenia operacji, blokady zabezpieczające 
kredyty i pożyczki lub inne kontrakty finansowe), środków Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych, Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, akredytyw czy otrzymanych z tytułu planowanego prze-
targu wadiów, z uwzględnieniem zasady istotności.

    Umownie przyjmuje się, że w omawianej pozycji wykazuje się środki pienięż-
ne, którymi możliwość dysponowania jest ograniczona na dłużej niż 3 mie-
siące od dnia bilansowego.

    Niezgodność sumy pozycji D+F z kwotą wykazaną w pozycji G wskazuje, 
że przy sporządzeniu rachunku przepływów pieniężnych popełniono błąd 
i konieczna jest weryfikacja poprawności rachunku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

7.9.   Załącznik nr 1 do ustawy określa minimalny zakres dodatkowych informacji 
i objaśnień do rachunku przepływów pieniężnych. Powinny one obejmować 
w szczególności:

   a)  objaśnienie zakresu środków pieniężnych przyjętych do rachunku prze-
pływów pieniężnych, jeżeli różni się on od ich zakresu przyjętego przy 
sporządzaniu bilansu,

   b)  uzgodnienie przepływów pieniężnych netto działalności operacyjnej 
ustalonych metodą bezpośrednią z przepływami pieniężnymi netto tej 
działalności ustalonymi metodą pośrednią – w przypadku sporządzenia 
przez jednostkę rachunku przepływów pieniężnych działalności opera-
cyjnej metodą bezpośrednią,

   c)  wyjaśnienie przyczyny znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu nie-
których pozycji bilansu oraz zmianami tych samych pozycji wykazanych 
w rachunku przepływów pieniężnych.

7.10.  Przedstawienie dodatkowych informacji i objaśnień do rachunku przepły-
wów pieniężnych:

   a)  ułatwia właściwe odczytanie i interpretację kwot wykazanych w poszcze-
gólnych pozycjach sprawozdania, szczególnie gdy wartość pozycji odbie-
ga od wykazanej w innych elementach sprawozdania finansowego,

   b)  pozwala na „odciążenie” rachunku przepływów pieniężnych i eliminację 
pozycji mniej istotnych z punktu widzenia podstawowego celu sporzą-
dzania tego rachunku,
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   c)  rozszerza możliwości porównań, przydatnych przy szacowaniu wartości 
i prawdopodobieństwa wystąpienia przepływów pieniężnych w przyszłości.

7.11.   Przykładowe elementy „dodatkowych informacji i objaśnień” do rachunku 
przepływów pieniężnych:

   1. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych według bilansu XX
     +/– zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych XX
      +/– zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego  

odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny XX

     Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych XX
   2. Zmiana stanu zapasów według bilansu  XX
      +/– zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego/ 

/przekazanego w postaci składników majątku obrotowego  
(zapasów) XX

     Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych XX
   3.  Wobec niewykazywania jako odrębnej pozycji rachunku  

przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej kwoty  
zapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych zaleca się 
– gdy stanowi on istotną pozycję – objaśnienie relacji zachodzących 
między memoriałowym (w rachunku zysków i strat) a kasowym 
ujęciem podatku dochodowego (podatek dochodowy zapłacony)  
np. według schematu: 

   A) Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat XX
      +/– zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy (bez rezerw 

odnoszonych na kapitał własny) XX
      +/– zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych  

z tytułu podatku dochodowego (bez rozliczeń odnoszonych  
na kapitał własny)  XX

   B)  Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej – obciążający  
wynik finansowy danego okresu XX

      +/– podatek dochodowy według deklaracji podatkowej odnoszony 
bezpośrednio na kapitał własny XX

   C) Podatek dochodowy według deklaracji  XX
     +/– zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego XX
     +/– zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego XX

   D) Podatek dochodowy zapłacony  XX

7.12.  W dziale 3 dodatkowych informacji i objaśnień jednostka przedstawia przy-
jęty w rachunku przepływów pieniężnych zakres środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów na początek i koniec okresu sprawozdawczego. Jeżeli zakres 
środków pieniężnych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych różnią 
się, to dodatkowo opisania wymaga różnica zakresu składników środków 
pieniężnych wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych i odpowia-
dających im wielkości w bilansie.
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VIII. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

8.1.   Rozdział wyjaśnia zasady sporządzania skonsolidowanego rachunku przepły-
wów pieniężnych (zwanego dalej skonsolidowanym rachunkiem), zapew-
niającego minimalny zakres informacji, określonych w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia Ministra Finansów z 25 września 2009 r.  w sprawie szcze-
gółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubez-
pieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
grup kapitałowych (Dz.U. Nr 169, poz. 1327), zwanego dalej rozporządze-
niem o konsolidacji.

8.2.   Ilekroć w rozdziale mowa jest o jednostkach powiązanych z jednostką, grupie 
kapitałowej, jednostce dominującej, wspólniku jednostki współzależnej, znaczą-
cym inwestorze, jednostkach podporządkowanych, jednostce zależnej, jednost-
ce współzależnej, jednostce stowarzyszonej, konsolidacji, metodzie konsolida-
cji pełnej, metodzie proporcjonalnej, metodzie praw własności, sprawowaniu 
kontroli lub współkontroli, wywieraniu znaczącego wpływu, rozumie się przez 
to odpowiednie relacje i jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy.

    Odpowiednie zasady, właściwe dla sporządzania i prezentacji skonsolidowa-
nego rachunku przepływów pieniężnych, stosuje się również w przypadku 
jego sporządzania przez wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego 
inwestora.

8.3.   Przez skonsolidowany rachunek rozumie się taki rachunek, sporządzany 
przez jednostkę nadrzędną, który uwzględnia przepływy pieniężne jedno-
stek grupy kapitałowej lub odpowiednio: wspólnika jednostki współzależnej 
i jednostek współzależnych, gdy te obejmowane są metodą proporcjonalną. 
Obejmuje się nim dane finansowe jednostek grupy kapitałowej, wspólnika 
jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora i jednostek im podporząd-
kowanych metodą konsolidacji pełnej, metodą proporcjonalną lub metodą 
praw własności. W razie sporządzania dodatkowego rachunku przepływów 
pieniężnych przez jednostkę nadrzędną, w którym dane jednostek podpo-
rządkowanych ujmuje się wyłącznie przez zastosowanie metody proporcjo-
nalnej lub metody praw własności, takie sprawozdanie finansowe nie może 
być nazywane skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, przez co 
zawarty w nim rachunek przepływów pieniężnych nie może być nazwany 
rachunkiem skonsolidowanym. Dla odróżnienia go jednak od jednostkowe-
go rachunku przepływów pieniężnych zaleca się nadanie mu odpowiedniej 
nazwy identyfikującej charakter tego rachunku. Wyjaśnienie charakteru spo-
rządzonego dodatkowego sprawozdania finansowego następuje we wpro-
wadzeniu do sporządzonego sprawozdania finansowego.

8.4.   Sposób sporządzania skonsolidowanego rachunku regulują przepisy § 16 
ust. 1 i 2 rozporządzenia o konsolidacji. Zgodnie z nimi skonsolidowany 
rachunek może być sporządzony dwojako:

   a)  na podstawie skonsolidowanego bilansu i skonsolidowanego rachunku 
zysków i strat oraz dodatkowych objaśnień i informacji (§ 16 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia o konsolidacji),
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   b)  poprzez sumowanie odpowiednich pozycji rachunków przepływów pie-
niężnych jednostki nadrzędnej oraz jednostek objętych metodą konsoli-
dacji pełnej lub metodą proporcjonalną oraz dokonanie korekt konsoli-
dacyjnych tych sum (§ 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o konsolidacji).

    Przy obu metodach skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych dzia-
łalności operacyjnej może być sporządzany zarówno metodą bezpośrednią, 
jak i metodą pośrednią; ze względów praktycznych nie zaleca się jednak 
sporządzania skonsolidowanego rachunku metodą bezpośrednią, stosując 
do tego podejście, o którym mowa pod literą a).

8.5.   Stosowanie każdego ze wskazanych w punkcie 8.4. podejść powinno pro-
wadzić do wykazania w skonsolidowanym rachunku jednakowych jakościo-
wo i wartościowo pozycji. Kwota ogólnych przepływów pieniężnych netto, 
wykazana w skonsolidowanym rachunku, w pozycji „Przepływy pieniężne 
netto, razem”, powinna być równa kwocie będącej sumą przepływów pie-
niężnych netto jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych, których 
dane obejmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą 
pełną, oraz procentowej części przepływów pieniężnych netto tych jednostek 
współzależnych, których dane finansowe obejmowane są w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym metodą proporcjonalną i przeliczane w takim pro-
cencie, w jakim następuje ich konsolidowanie w skonsolidowanym bilansie 
i skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Wskazanego wyżej sposobu nie 
stosuje się, gdy liczba jednostek podporządkowanych, których dane obejmo-
wane są metodą pełną lub proporcjonalną, uległa w ciągu okresu, za który 
sporządzany jest skonsolidowany rachunek, zmianie (objęcie kontrolą lub 
współkontrolą, lub odpowiednio wyłączenie jednostki podporządkowanej 
z konsolidacji lub zastosowania metody proporcjonalnej). Szczególną zasa-
dę sporządzania skonsolidowanego rachunku w razie objęcia nim jednostki 
podporządkowanej po raz pierwszy lub jej wyłączenia ze skonsolidowanego 
rachunku przedstawiono w punkcie 8.16. niniejszego rozdziału.

8.6.   Istotą podejścia, o którym mowa w pkt 8.4.a), jest sporządzenie skonsoli-
dowanego rachunku dla grupy kapitałowej (odpowiednio jednostek pod-
porządkowanych wspólnikowi jednostek współzależnych lub znaczącemu 
inwestorowi) w taki sposób, jakby skonsolidowany rachunek był sporzą-
dzany niezależnie od jednostkowych rachunków zestawionych przy zasto-
sowaniu metod i technik, o których mowa w Standardzie, a więc tak, jakby 
był on sporządzany dla wszystkich jednostek, których dane finansowe obej-
mowane są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, sporządzanym 
w taki sposób, jakby grupa kapitałowa była jedną jednostką sprawozdaw-
czą. Zasady określone w punktach 8.8., 8.9. oraz 8.11.–8.15. tego rozdziału 
stosuje się odpowiednio.

8.7.   Istotą podejścia, o którym mowa w punkcie 8.4.b), jest sporządzenie skon-
solidowanego rachunku danej grupy kapitałowej (odpowiednio jednostek 
podporządkowanych wspólnikowi jednostek współzależnych lub znaczące-
mu inwestorowi) w taki sposób, jakby sprawozdanie to było sumą poszcze-
gólnych pozycji jednostkowych rachunków jednostki dominującej i jednostek 
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od niej zależnych oraz współzależnych. Dane finansowe tych jednostek obej-
mowane są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym metodą konsoli-
dacji pełnej oraz procentowej części poszczególnych pozycji jednostkowych 
rachunków tych jednostek współzależnych, których dane finansowe obejmo-
wane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą proporcjo-
nalną, przeliczonych w sposób określony w punkcie 8.5., z uwzględnieniem 
odpowiednich korekt przepływów pieniężnych (głównie działalności ope-
racyjnej), wynikających z objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finan-
sowym danych finansowych jednostek podporządkowanych metodą praw 
własności. Zasady określone w punktach 8.8. oraz 8.10.–8.15. tego rozdziału 
stosuje się odpowiednio.

8.8.   Korekty, o których mowa w pkt 8.4.b), polegają na wyłączeniu wszelkich 
przepływów pieniężnych pomiędzy objętymi skonsolidowanym rachunkiem: 
jednostką dominującą a jednostkami od niej zależnymi oraz między poszcze-
gólnymi jednostkami zależnymi, w szczególności z tytułu:

   a)  wypłaty dywidend w ramach podziału wyników finansowych jednostek 
grupy kapitałowej, która dla jednostki wypłacającej dywidendę (zwykle jest 
nią jednostka zależna, dokonująca wpłat na rzecz jednostki dominującej) 
stanowi wydatek, wykazywany w przepływach działalności finansowej, zaś 
dla jednostki otrzymującej dywidendę (zwykle jest to jednostka dominują-
ca) stanowi wpływ, wykazywany w przepływach działalności inwestycyjnej,

   b)  objęcia udziałów (akcji) w jednostce grupy kapitałowej, które dla obej-
mującego udziały (akcje) (zwykle jest to jednostka dominująca) stanowi 
wydatek działalności inwestycyjnej, zaś dla jednostki emitującej udziały 
(akcje) (zwykle jest to jednostka zależna) – wpływ wykazywany w dzia-
łalności finansowej (zob. także pkt 8.17. rozdziału),

   c)  wykorzystania i spłaty pożyczek (kredytów), które dla jednostki udziela-
jącej pożyczki stanowią wydatek, wykazywany w działalności inwestycyj-
nej, zaś dla jednostki zaciągającej pożyczkę stanowią wpływ, wykazywany 
w działalności finansowej. Spłaty pożyczek (tak odsetek, jak kwoty pożycz-
ki) ujmuje się analogicznie, tzn. przelane kwoty stanowią odpowiednio 
wpływ środków pieniężnych działalności inwestycyjnej i wydatek środków 
pieniężnych działalności finansowej.

8.9.   W przypadku sporządzania skonsolidowanego rachunku na podstawie skon-
solidowanego bilansu i skonsolidowanego rachunku zysków i strat, według 
podejścia, o którym mowa w pkt 8.4.a), wskazane w literach a)–c) punktu 
8.8. przepływy pieniężne nie są brane pod uwagę, gdyż odpowiednie war-
tości bilansowe oraz odpowiednie przychody i koszty z tych operacji zostały 
już uprzednio wyeliminowane.

8.10.  W razie zastosowania do sporządzenia skonsolidowanego rachunku podej-
ścia, o którym mowa w pkt 8.4.b), przepływy pieniężne wskazane w pkt 8.8. 
oraz inne podlegają eliminacji w drodze wyłączenia z właściwej działalności 
odpowiednio wydatków i wpływów.

    Przykładowo: przepływ środków pieniężnych z tytułu pożyczki udzielonej 
przez jednostkę dominującą jednostce zależnej wykazywany jest w jednost-
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kowym rachunku jednostki dominującej jako wydatek działalności inwesty-
cyjnej, podczas gdy w jednostkowym rachunku jednostki zależnej – jako 
wpływ środków pieniężnych działalności finansowej. W celu wyeliminowania 
ze skonsolidowanego rachunku wewnętrznych (wewnątrzgrupowych) prze-
pływów pieniężnych, które nie powinny być wykazywane (z zastrzeżeniem 
określonym w punkcie 8.9.), pozycje obejmujące wydatki z tytułu udzielonej 
pożyczki należy skorygować o kwotę przepływu wykazanego w działalności 
inwestycyjnej oraz o tę samą kwotę skorygować pozycję wpływów z tytułu 
zaciągniętej pożyczki w przepływach pieniężnych działalności finansowej. 
Nie wyklucza to konieczności dokonania odpowiednich, równoległych korekt 
o podobnym charakterze przepływów pieniężnych działalności operacyjnej, 
polegających na eliminowaniu przychodów i kosztów związanych z udzie-
loną i zaciągniętą pożyczką w przypadku sporządzania skonsolidowanego 
rachunku metodą pośrednią oraz w razie sporządzania noty objaśniającej 
przepływy pieniężne działalności operacyjnej w skonsolidowanym rachun-
ku, sporządzonym metodą bezpośrednią.

8.11.  Jeżeli jednostka nadrzędna obejmuje w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym dane jednostek podporządkowanych wyłącznie metodą praw 
własności, to skonsolidowane przepływy pieniężne netto jednostek powią-
zanych z jednostką oraz składające się na nie przepływy pieniężne netto 
poszczególnych rodzajów działalności (operacyjnej, inwestycyjnej i finan-
sowej) wynikają wprost z jednostkowego rachunku przepływów pienięż-
nych sporządzonego przez tę jednostkę nadrzędną i równe są odpowiednio 
przepływom pieniężnym netto, wykazanym w tym rachunku. Dlatego zale-
ca się sporządzenie tego rachunku zgodnie z podejściem, o którym mowa 
w pkt 8.4.b), gdyż w przypadku sporządzania skonsolidowanego rachunku:

   a)  metodą bezpośrednią – wszystkie pozycje dotyczące poszczególnych dzia-
łalności odpowiadają wprost pozycjom, wykazanym w jednostkowym 
rachunku jednostki nadrzędnej,

   b)  metodą pośrednią – jedynym tytułem korekt konsolidacyjnych w skon-
solidowanym rachunku, bez względu na wielkość i rodzaj transakcji 
kapitałowych, finansowych i inwestycyjnych dokonanych między jed-
nostkami objętymi tym sprawozdaniem, jest eliminacja wpływu, jaki 
wywiera stosowanie metody praw własności na strukturę przepły-
wów pieniężnych działalności operacyjnej. Dotyczy to w szczególno-
ści korekty udziału jednostki nadrzędnej w wyniku finansowym jedno-
stki podporządkowanej (por. pkt 8.14.d) oraz korekty odpisu wartości 
firmy (dodatniej lub ujemnej), wpływającego na skonsolidowany wynik 
finansowy (por. pkt 8.14.b). Jeżeli na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 4 usta-
wy jednostka nadrzędna stosuje do wyceny i wykazywania w księgach 
rachunkowych i jednostkowym sprawozdaniu finansowym udziałów we 
wszystkich jednostkach podporządkowanych objętych skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym metodę praw własności, to wówczas nie 
są potrzebne żadne korekty przepływów pieniężnych działalności ope-
racyjnej – pozycje i kwoty ujęte i wykazane w jednostkowym rachunku 
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przepływów pieniężnych odpowiadają pozycjom i kwotom, jakie ujmu-
je się i wykazuje w skonsolidowanym rachunku.

8.12.  Uwzględniając zasadę istotności, jak również wyważając koszty i korzyści 
sporządzania skonsolidowanego rachunku, szczególnie drogą sumowania 
poszczególnych pozycji jednostkowych rachunków, dopuszczalne jest zanie-
chanie eliminacji przepływów pieniężnych następujących pomiędzy jednost-
kami grupy kapitałowej, jeżeli przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu 
i skonsolidowanego rachunku zysków i strat przepływy takie uznano za nie-
istotne.

    Nie można zaniechać wyłączeń tych wewnętrznych przepływów pienięż-
nych, które były przedmiotem eliminacji przy sporządzaniu skonsolidowa-
nego bilansu i skonsolidowanego rachunku przepływów zysków i strat.

    Przykładowo, jeśli przy sporządzeniu skonsolidowanego bilansu dokonano 
eliminacji wewnętrznych rozrachunków pomiędzy jednostką dominującą 
i zależną według stanu tych rozrachunków na dzień sporządzenia bilansu, 
to w skonsolidowanym rachunku, sporządzanym metodą pośrednią drogą 
sumowania jednostkowych rachunków, należy wyłączyć te rozrachunki 
w zakresie, przyjętym przy sporządzeniu skonsolidowanego bilansu. W ten 
sposób zmiany rozrachunków w okresie wpływające na zmiany w kapitale 
obrotowym grupy kapitałowej odpowiadają zmianom rozrachunków jedno-
stek grupy z jej otoczeniem, a nie z uwzględnieniem zmian rozrachunków 
jednostek między sobą.

8.13.  Ogólną zasadą sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów 
działalności operacyjnej metodą pośrednią jest korygowanie wykazanego 
w bilansie wyniku finansowego (zysku/straty netto) jednostki sprawozdaw-
czej (grupy kapitałowej lub inaczej powiązanych jednostek), jaki przypada 
na udziałowców jednostki nadrzędnej, w celu ustalenia przepływów pie-
niężnych netto tej działalności. Innymi słowy: ustalony memoriałowo wynik 
finansowy netto jednostki sprawozdawczej doprowadzany jest do wyniku 
kasowego działalności operacyjnej, tj. przepływów pieniężnych netto tej 
działalności.

    Jeśli jednak skonsolidowany rachunek sporządzany jest drogą sumowania 
jednostkowych rachunków jednostek wchodzących w skład grupy kapitało-
wej z uwzględnieniem danych finansowych tych jednostek podporządkowa-
nych, które obejmowane są metodą praw własności (pkt 8.4.b), to sporzą-
dzając ten rachunek, należy wpierw doprowadzić do sumarycznej zgodności 
wyniku finansowego jednostki dominującej i jednostek zależnych obejmo-
wanych metodą pełną oraz proporcjonalnego wyniku finansowego (jeżeli są 
one konsolidowane metodą proporcjonalną) z wynikiem finansowym (zysk/ 
/strata netto) wykazanym w bilansie skonsolidowanym. W tym celu dokonu-
je się odpowiednich korekt i eliminacji wyniku finansowego, nieodzownych 
dla ustalenia skonsolidowanego wyniku finansowego w skonsolidowanym 
bilansie i skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Jeżeli jednostka nad-
rzędna, sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmu-
je nim dane finansowe jednostek podporządkowanych wyłącznie metodą 
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praw własności, to sumaryczny wynik finansowy zgodny jest z jednostko-
wym wynikiem finansowym.

    Podstawowe elementy i zasady dokonywania korekt i eliminacji konsolidacyj-
nych sumarycznego wyniku finansowego przedstawiono w kolejnych punk-
tach.

8.14.  Najczęściej sumaryczny wynik finansowy jednostki nadrzędnej oraz jedno-
stek grupy kapitałowej, których dane konsolidowane są metodą pełną lub 
metodą proporcjonalną, podlega korektom z tytułu:

   a)  praw udziałowców mniejszościowych do części wyników finansowych 
netto jednostek zależnych, obejmowanych metodą konsolidacji pełnej. 
W takim przypadku suma udziałów mniejszości w wynikach finanso-
wych jednostek zależnych koryguje odpowiednio skonsolidowany wynik 
finansowy; korekta tu ma charakter memoriałowy; dlatego jednocześnie 
następuje równoległy zapis kwoty korekty we właściwej dla wykazywa-
nych w przepływach pieniężnych działalności operacyjnej pozycji: zyski 
(straty) mniejszości;

   b)  obciążenia skonsolidowanego wyniku finansowego odpisem raty lub 
całości nabytej wartości firmy (lub przejętej ujemnej wartości firmy) 
jednostek podporządkowanych. W takim przypadku łączny odpis war-
tości firmy (dodatniej i ujemnej) koryguje odpowiednio skonsolidowa-
ny wynik finansowy; również tu korekta ma charakter memoriałowy; 
dlatego jednocześnie następuje równoległy zapis kwoty korekty we 
właściwej dla wykazywanych w przepływach pieniężnych działalności 
operacyjnej pozycji odpisów amortyzacyjnych (rozliczeniowych), które 
wykazuje się odrębnie w pozycjach: odpisy wartości firmy, odpisy ujem-
nej wartości firmy. Dotyczy to zarówno odpisów dodatniej, jak i ujem-
nej wartości firmy, powstałej na obejmowanych jednostkach podpo-
rządkowanych metodą pełnej konsolidacji oraz metodą proporcjonalną. 
W przypadku zastosowania metody praw własności odpisy dodatniej, 
lub ujemnej wartości firmy ujmowane są i wykazywane łącznie z udzia-
łem w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własno-
ści (o czym mowa w lit. d);

   c)  eliminacji aktywowanych zysków i strat na transakcjach dokonanych mię-
dzy jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finanso-
wym. W przypadku jednostek, których dane konsolidowane są metodą 
pełną lub metodą proporcjonalną, korekcie – prócz właściwej korekty 
skonsolidowanego wyniku finansowego – podlega zmiana stanu zapa-
sów, jeśli zyski bądź straty wpływają na wartość tych zapasów. Gdy zyski 
bądź straty wpływają na wartość składników aktywów trwałych, wówczas 
odpowiednio korygowana jest pozycja: wynik z działalności inwestycyjnej 
(w przypadku sprzedaży aktywów trwałych) lub zmiana stanu zapasów 
(w przypadku sprzedaży aktywów trwałych, będących dla sprzedającego 
produktami lub towarami), a w uzasadnionych przypadkach – pozycja: 
innych korekt z działalności operacyjnej z uwzględnieniem odpowiednich 
korekt, dotyczących skorygowanej kwoty ewentualnych odpisów amor-
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tyzacyjnych. W związku z eliminacjami zysków lub strat na transakcjach 
między jednostkami grupy kapitałowej powstaje różnica przejściowa 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Powoduje to zwykle (o ile 
jest to istotne) powstanie i ujęcie aktywów podatkowych (przy elimino-
wanych zyskach) lub rezerw podatkowych (przy eliminowanych stratach 
na sprzedaży zewnętrznej z zachowaniem zasady ostrożności). Operacje 
te powodują także korektę wyników finansowych netto, dlatego – w celu 
sporządzenia skonsolidowanego rachunku metodą pośrednią – niezbęd-
ne jest odpowiednie ujęcie wpływu tych memoriałowych rozliczeń na 
pozycje, wykazywane w przepływach pieniężnych działalności operacyj-
nej. Podobnie, w kolejnych okresach, za które sporządzany jest kolejny 
skonsolidowany rachunek, ujęcie realizowanych w tym okresie zysków 
lub strat uprzednio odliczonych od skonsolidowanego wyniku finanso-
wego, powoduje konieczność odwrócenia wcześniej ujętych aktywów lub 
rezerw na podatek odroczony z tytułu powstałych różnic przejściowych. 
W następstwie tego korygowany jest skonsolidowany wynik finansowy 
netto, co powoduje także odpowiednie ujęcie rozliczanych aktywów lub 
rezerw podatkowych w skonsolidowanym rachunku, którego memoria-
łowy wpływ należy odpowiednio wyeliminować.

   d)  udziału w wynikach finansowych jednostek podporządkowanych obej-
mowanych metodą praw własności. Wpływ dokonywanej według zasa-
dy memoriału korekty wyniku finansowego jednostki nadrzędnej w celu 
doprowadzenia go do wysokości skonsolidowanego wyniku finansowe-
go neutralizuje w ramach przepływów pieniężnych działalności opera-
cyjnej zapis w pozycji: zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach 
wycenianych metodą praw własności; nie jest celowe wyłączanie odpi-
su wartości firmy (ujemnej wartości firmy) z tej korekty i oddzielne jego 
eliminowanie;

   e)  eliminacji dywidend, uzyskanych od jednostek powiązanych, objętych 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, i to zarówno tych dywi-
dend, które uzyskuje jednostka nadrzędna od jednostek podporządkowa-
nych, jak i tych, które należne są innym jednostkom podporządkowanym 
w przypadku powiązań kapitałowych między nimi, o ile wycena udziałów 
w księgach rachunkowych tych jednostek (zgodnie z przepisami art. 28 
ust. 1 pkt 4 ustawy) nie następuje metodą praw własności. Zapis elimi-
nujący wpływ dywidend na skonsolidowany wynik finansowy następu-
je w korespondencji z pozycją: udziały w zyskach dywidend w kwocie 
dywidend naliczonych przez jednostki objęte skonsolidowanym spra-
wozdaniem finansowym. Dywidendy wypłacone, a więc te dywidendy, 
które powodują odpowiedni przepływ środków pieniężnych pomiędzy 
tymi jednostkami grupy kapitałowej, których dane finansowe obejmo-
wane są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym metodą konso-
lidacji pełnej lub proporcjonalnej, oraz jednostką nadrzędną wymagają 
ponadto eliminacji z przepływów pieniężnych działalności finansowej, 
pozycja: dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (wydatki ze zna-
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kiem dodatnim), oraz z przepływów pieniężnych działalności inwestycyj-
nej, pozycja: wpływy z aktywów finansowych (z dywidend) ze znakiem 
ujemnym. Dywidendy uzyskane przez udziałowców mniejszościowych 
wykazuje się jako wydatki w przepływach pieniężnych działalności inwe-
stycyjnej, pozycja: dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udzia-
łowcom mniejszościowym;

    f)  naliczonych odsetek od pożyczek (kredytów) uzyskanych od innych jed-
nostek grupy kapitałowej, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, które nie wpłynęły w całości lub części na koszty okresu, 
w którym je naliczono (zwiększają one wartość aktywów trwałych lub 
obrotowych). W takim przypadku odpowiednio korygowany jest wynik 
z działalności inwestycyjnej in plus (w przypadku odsetek zwiększających 
wartość aktywów trwałych) lub zmiana stanu zapasów (w przypadku 
odsetek aktywowanych w zapasach), a w uzasadnionych przypadkach – 
pozycja: inne korekty z działalności operacyjnej, z uwzględnieniem odpo-
wiednich korekt, dotyczących skorygowanej kwoty ewentualnych odpisów 
amortyzacyjnych. Odsetki zapłacone, a więc te odsetki, które powodują 
odpowiedni przepływ środków pieniężnych pomiędzy tymi jednostkami 
grupy kapitałowej, których dane finansowe objęte są skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym metodą konsolidacji pełnej lub metodą pro-
porcjonalną, oraz jednostką nadrzędną, wymagają ponadto eliminacji 
z przepływów pieniężnych działalności finansowej, pozycja: wydatki na 
odsetki (ze znakiem dodatnim) oraz z przepływów pieniężnych działal-
ności inwestycyjnej, pozycja: wpływy z aktywów finansowych (z odsetek) 
ze znakiem ujemnym;

   g)  rozliczanych w danym okresie różnic między wyceną w wartości księgowej 
i wartości godziwej aktywów netto tych jednostek podporządkowanych, 
które obejmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
metodą pełną lub metodą proporcjonalną, a które stanowiły o ustaleniu 
i rozliczeniu powiązania kapitałowego na dzień powstania relacji pod-
porządkowania lub w uzasadnionych przypadkach jego wzmocnienia 
wobec nabycia dodatkowych udziałów.

      Przykładowo, jeśli różnica z wyceny amortyzowanego składnika aktywów 
trwałych jest dodatnia, to wówczas dodatkowy (od różnicy z wyceny) 
odpis amortyzacyjny przypadający na dany okres obciąża skonsolidowa-
ny wynik finansowy; wpływ tej operacji na przepływy pieniężne netto 
działalności operacyjnej neutralizowany jest w pozycji: amortyzacja ze 
znakiem dodatnim;

   h)  podatku dochodowego stosownie do przyjętej i stosowanej przy sporzą-
dzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego koncepcji odro-
czonego podatku dochodowego, powodującego powstanie i wykazanie 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowych aktywów 
bądź rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W takim 
przypadku eliminacji podlega drugostronnie odpowiednio pozycja: 
zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych lub zmiany stanu rezerw, 
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neutralizując tym samym wpływ korekt skonsolidowanego wyniku finan-
sowego na przepływy pieniężne netto działalności operacyjnej.

8.15.  Do innych tytułów korekt konsolidacyjnych skonsolidowanego rachunku, 
sporządzanego metodą pośrednią drogą sumowania poszczególnych pozycji 
jednostkowych rachunków jednostek grupy kapitałowej, należy eliminacja 
wzajemnych rozrachunków. Kwoty eliminowanych rozrachunków powinny 
być zgodne, stąd eliminacja taka nie powoduje zmian w przepływach pie-
niężnych netto działalności operacyjnej, powinna ona jednak odpowiednio 
wpłynąć na wykazywaną w przepływach pieniężnych działalności operacyj-
nej wysokość pozycji „zmiana stanu należności” oraz pozycji „zmiana stanu 
zobowiązań”.

8.16.  W przypadku sporządzania skonsolidowanego rachunku po raz pierwszy lub 
w razie obejmowania nim kolejnej jednostki zależnej metodą pełną (odpo-
wiednio współzależnej metodą proporcjonalną), jej przepływy pieniężne 
ujmowane są z dniem objęcia kontroli (współkontroli). Stan środków pie-
niężnych nowo obejmowanej jednostki zależnej (odpowiednio jednostki 
współzależnej, przeliczonych procentowo) na dzień objęcia w niej kontroli 
(współkontroli) podlega wyłączeniu i koryguje pozycję wydatków jednostki 
nadrzędnej, wykazywanych w przepływach pieniężnych działalności inwe-
stycyjnej. Podobna zasada dotyczy sytuacji wyłączenia ze skonsolidowane-
go rachunku jednostki zależnej (współzależnej), nad którą utracono kontrolę 
(współkontrolę), np. w drodze zbycia jej udziałów. Skonsolidowany rachu-
nek obejmuje tylko przepływy tej jednostki zależnej (współzależnej), jakie ta 
osiągnęła do dnia utraty nad nią kontroli (współkontroli). Wówczas środki 
pieniężne takiej jednostki zależnej (odpowiednio: procentowo przeliczone 
jednostki współzależnej dotychczas obejmowanej metodą proporcjonalną) 
na dzień utraty kontroli (współkontroli) pomniejszają wpływy ze zbycia (jeśli 
takie nastąpiło) udziałów tej jednostki*.

8.17.  W razie emisji instrumentów kapitałowych przez jednostkę zależną, której 
dane są obejmowane w skonsolidowanym rachunku metodą pełną, i obję-
cia w niej dodatkowych udziałów przez jednostki grupy kapitałowej w for-

*  Przykładowo: jeśli za nabycie wszystkich udziałów w spółce zależnej Z, które miało miejsce 1 lipca 
2009 r.,  trzeba było wydatkować 100 j.p., zaś spółka zależna Z na dzień objęcia w niej kontroli dys-
ponowała 15 j.p. środków pieniężnych, oraz:

 a)  przepływy pieniężne netto spółki dominującej D wynosiły w całym 2009 r.  300 j.p., przy czym 
stan jej środków na 1 stycznia i 31 grudnia 2009 r.  wynosił odpowiednio: 200 j.p. i 500 j.p., zaś

 b)  przepływy pieniężne spółki zależnej Z w okresie 1 lipca 2009 r.  – 31 grudnia 2009 r.  wynosiły 
120 j.p., przy czym stan jej środków na 1 lipca i 31 grudnia 2009 r.  wynosił odpowiednio: 15 j.p. 
i 135 j.p.,

  to wówczas skonsolidowane przepływy netto grupy spółek D i Z za 2009 r.  wyniosły 435 j.p., gdyż 
stan środków pieniężnych na 1 stycznia 2009 r.  wynosił 200 j.p. (tylko spółki dominującej D), 
zaś stan środków pieniężnych na koniec 2009 r.  wynosił 635 j.p.: środki pieniężne spółki domi-
nującej D plus środki pieniężne spółki zależnej Z: 500 + 135). Chociaż sumaryczne, jednostkowe 
przepływy pieniężne netto spółek D i Z wynoszą 420 j.p. (300 + 120), to skorygowanie wydatków 
inwestycyjnych o 15 j.p. (w kwocie środków spółki Z na dzień objęcia w niej kontroli) powoduje 
ujęcie skonsolidowanych przepływów pieniężnych netto we właściwej kwocie 435 j.p. (420 + 15).
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mie wydatków pieniężnych (wydatkowania środków pieniężnych lub ich 
ekwiwalentów), w skonsolidowanym rachunku wyłączeniu podlega kwota 
środków wydatkowanych (korekta wydatków działalności inwestycyjnej) na 
objęcie oraz środków otrzymanych z emisji kapitału własnego (akcji bądź 
udziałów). Środki pieniężne uzyskane z wpłat udziałowców mniejszościo-
wych nie podlegają wyłączeniu, ale wykazywane są w odrębnej pozycji 
skonsolidowanego rachunku w przepływach pieniężnych działalności finan-
sowej, poza pozycją wpływów z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału. Ujęty w rozliczeniu 
emisji kapitału przychód finansowy lub koszt finansowy (zgodnie z prze-
pisem art. 60 ust. 4 ustawy), wpływający na pozycję wyniku finansowego 
netto w skonsolidowanym rachunku sporządzanym metodą pośrednią, eli-
minowany jest w przepływach pieniężnych działalności operacyjnej przez 
ujęcie korekty w pozycji: Inne korekty, chyba że eliminowana kwota jest 
istotna. Wówczas tę korektę wykazuje się w odrębnej pozycji. Podane wyżej 
wyjaśnienia mają także odpowiednio zastosowanie w przypadku emisji 
instrumentów kapitałowych przez jednostkę współzależną, której dane 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym obejmowane są metodą 
proporcjonalną.

IX. Przykłady liczbowe 

Przykład nr 1  
– Rachunek przepływów pieniężnych w jednostce innej niż bank  

i zakład ubezpieczeń

Przykład ilustruje omówiony w Standardzie sposób sporządzania oraz prezenta-
cji metodą bezpośrednią i pośrednią rachunku przepływów pieniężnych przez 
jednostkę inną niż bank lub zakład ubezpieczeń. Jego celem jest przybliżenie 
określonych w Standardzie zasad oraz pomoc w praktycznym wyjaśnieniu ich 
istoty.

W przykładzie (z wyjątkiem bilansu) podano wyłącznie dane dotyczące okresu 
sprawozdawczego (roku obrotowego). Odpowiadające im dane za rok poprzedni 
przedstawia się zgodnie z postanowieniami ustawy.

Przykład zawiera też informacje uzupełniające, mające pokazać, w jaki sposób 
sporządzono rachunek przepływów pieniężnych.

Ze względu na ilustracyjny charakter przykładu wprowadzono w nim szereg 
uproszczeń: m.in.: w rozrachunkach z tytułu VAT, jak również pominięto w bilan-
sie niektóre specyfikacje, np. zapasów, środków pieniężnych. Wszystkie dane licz-
bowe wyrażone są w złotych.
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Bilans Spółki Akcyjnej „ALFA” na dzień 31.12.20XX
w PLN

   Treść pozycji Rok spra wo
zdawczy

Zmiana 
stanu

Rok  
poprzedni

1 2 3 4 5 6 7

   Aktywa    

A.   Aktywa trwałe 838 300 190 500 647 800

 I.  Wartości niematerialne i prawne 73 000 5 700 67 300

  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych – – –

  2. Wartość firmy – – –

  3. Inne wartości niematerialne i prawne 73 000 5 700 67 300

  4. Zaliczki na wartości niematerialne i praw-
ne

– – –

 II.  Rzeczowe aktywa trwałe 693 300 132 300 561 000

  1. Środki trwale 367 300 6 300 361 000

   a)  grunty (w tym prawo użytkowania wie-
czystego gruntu)

15 000 – 15 000

   b)  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądo-
wej i wodnej

55 300 (34 700) 90 000

   c) urządzenia techniczne i maszyny 227 000 17 000 210 000

   d) środki transportu 70 000 24 000 46 000

   e) inne środki trwałe – – –

  2. Środki trwałe w budowie 306 000 106 000 200 000

  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 20 000 20 000 –

 III.  Należności długoterminowe – – –

  1. Od jednostek powiązanych – – –

  2. Od pozostałych jednostek – – –

 IV.  Inwestycje długoterminowe 72 000 52 500 19 500

  1. Nieruchomości – – –

  2. Wartości niematerialne i prawne – – –

  3. Długoterminowe aktywa finansowe 72 000 52 500 19 500

   a) w jednostkach powiązanych – – –

   b) w pozostałych jednostkach 72 000 52 500 19 500

   – udziały lub akcje 57 000 45 000 12 000

   – inne papiery wartościowe 10 000 2 500 7 500

   – udzielone pożyczki 5 000 5 000 –

   – inne długoterminowe aktywa finansowe – – –

  4. Inne inwestycje długoterminowe – – –

 V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokre-
sowe

– – –
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B.   Aktywa obrotowe 1 145 800 885 800 260 000

 I. Zapasy 218 500 170 000 48 500

 II.  Należności krótkoterminowe 258 000 115 000 143 000

  1. Należności od jednostek powiązanych – – –

  2. Należności od pozostałych jednostek 258 000 115 000 143 000

   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 207 200 129 000 78 200

   – do 12 miesięcy 207 200 129 000 78 200

   – powyżej 12 miesięcy – – –

   b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez-
pieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń

4 800 (60 000) 64 800

   c) inne 46 000 46 000 –

   d) dochodzone na drodze sądowej – – –

 III.  Inwestycje krótkoterminowe 667 500 599 000 68 500

  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 667 500 599 000 68 500

   a) w jednostkach powiązanych – – –

   b) w pozostałych jednostkach 417 400 381 400 36 000

   – udziały lub akcje 384 500 375 000 9 500

   – inne papiery wartościowe 10 900 6 400 4 500

   – udzielone pożyczki – – – 

   – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 22 000 – 22 000

   c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 250 100 217 600 32 500

  2. Inne inwestycje krótkoterminowe – – –

 IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokre-
sowe

1 800 1 800 –

   Aktywa razem 1 984 100 1 076 300 907 800

   Pasywa    

A.   Kapitał własny 1 137 300 465 000 672 300

 I.  Kapitał podstawowy 906 700 332 000 574 700

 II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna)

(30 000) (30 000) –

 III.  Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) – – –

 IV.  Kapitał zapasowy 188 600 157 000 31 600

 V.  Kapitał z aktualizacji wyceny 2 900 – 2 900

 VI.  Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 – 5 100

 VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych – (4 000) 4 000

 VIII.  Zysk (strata) netto 64 000 10 000 54 000

 IX.  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obroto-
wego (wielkość ujemna)

– – –
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B.   Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 846 800 611 300 235 500

 I.  Rezerwy na zobowiązania 36 000 29 000 7 000

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

6 000 6 000 –

  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i po-
dobne

16 000 9 000 7 000

   – długoterminowa 16 000 9 000 7 000

   – krótkoterminowa – – –

  3. Pozostałe rezerwy 14 000 14 000 –

   – długoterminowe – – –

   – krótkoterminowe 14 000 14 000 –

 II.  Zobowiązania długoterminowe 192 000 118 000 74 000

  1. Wobec jednostek powiązanych – – –

  2. Wobec pozostałych jednostek 192 000 118 000 74 000

   a) kredyty i pożyczki 186 800 122 800 64 000

   b)  z tytułu emisji dłużnych papierów war-
tościowych

– – –

   c) inne zobowiązania finansowe – – –

   d) inne 5 200 (4 800) 10 000

 III.  Zobowiązania krótkoterminowe 612 000 457 500 154 500

  1. Wobec jednostek powiązanych – – –

  2. Wobec pozostałych jednostek 570 000 451 000 119 000

   a) kredyty i pożyczki 167 000 110 000 57 000

   b)  z tytułu emisji dłużnych papierów war-
tościowych

– – –

   c) inne zobowiązania finansowe – – –

   d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wy-
magalności:

168 000 135 000 33 000

   – do 12 miesięcy 168 000 135 000 33 000

   – powyżej 12 miesięcy – – –

   e) zaliczki otrzymane na dostawy – – –

    f) zobowiązania wekslowe – – –

   g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
i innych świadczeń

11 200 (1 000) 12 200

   h) z tytułu wynagrodzeń 1 000 (2 800) 3 800

    i) inne 222 800 209 800 13 000

  3. Fundusze specjalne 42 000 6 500 35 500

 IV.  Rozliczenia międzyokresowe 6 800 6 800 –

  1. Ujemna wartość firmy – – –

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 800 6 800 –

   Pasywa razem 1 984 100 1 076 300 907 800
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Rachunek zysków i strat Spółki Akcyjnej „ALFA” za rok 20XX
w PLN

  Treść pozycji Rok 
sprawozdawczy

1 2 3 4

A.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 
w tym:

900 000

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 900 000

 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów –

B.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 400 000

 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 400 000

 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów –

C.  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B) 500 000

D.  Koszty sprzedaży 50 000

E.  Koszty ogólnego zarządu 200 000

F.  Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E) 250 000

G.  Pozostałe przychody operacyjne 35 000

 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23 000

 II. Dotacje –

 III. Inne przychody operacyjne 12 000

H.  Pozostałe koszty operacyjne 174 000

 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych –

 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych –

 III. Inne koszty operacyjne 174 000

I.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H) 111 000

J.  Przychody finansowe 63 000

 I. Dywidendy i udziały w zyskach 17 000

 II. Odsetki 8 000

 III. Zysk ze zbycia inwestycji 21 000

 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 1 700

 V. Inne 15 300

K.  Koszty finansowe 59 000

 I. Odsetki, w tym: 50 000

  – dla jednostek powiązanych –

 II. Strata ze zbycia inwestycji –

 III. Aktualizacja wartości inwestycji –

 IV. Inne 9 000

L.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K) 115 000

M.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.l. – M.ll.) (19 000)
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 I. Zyski nadzwyczajne –

 II. Straty nadzwyczajne 19 000

N.  Zysk (strata) brutto (L +/– M) 96 000

O.  Podatek dochodowy 32 000

P.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) –

R.  Zysk (strata) netto (N – O – P) 64 000

Informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły w ciągu roku sprawozdawczego, 
pomocne przy sporządzeniu rachunku przepływów pieniężnych

Uwaga:
1)  dla ułatwienia obliczeń wartości dotyczące nabywania i sprzedaży składników 

działalności inwestycyjnej podano bez podatku VAT – podatek ten zaliczono 
umownie do przepływów z działalności operacyjnej,

2)  dla uproszczenia założono, że na koniec poprzedniego roku nie wystąpiły róż-
nice z wyceny bilansowej środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych 
zgromadzonych na rachunkach walutowych i w kasie

w PLN

Lp. Treść Dane za rok 
sprawozdawczy

1 2 3

 1. Sprzedano maszynę:  
 wartość netto 44 000
 sprzedaż za gotówkę (por. pkt 22) 67 000
 wynik na sprzedaży 23 000

 2. Darowizna niepieniężna przekazana w postaci urządzeń (wartość netto) 
(por. pkt 22)

16 000

 3. Ujawnienie podczas inwentaryzacji środka trwałego (por. pkt 22) 9 000

 4. Otrzymane dywidendy (brutto) 17 000

 5. Naliczone i otrzymane odsetki od lokat o okresie powyżej trzech miesięcy 2 000

 6. Zysk ze zbycia inwestycji krótkoterminowych:  
 wartość bilansowa 25 000
 cena sprzedaży (wpływ) 46 000
 wynik na sprzedaży 21 000

 7. Naliczone i zapłacone odsetki dotyczące działalności:  
 operacyjnej 35 400
 finansowej (od kredytów) 13 000
 finansowej (z tytułu leasingu finansowego – por. pkt 34) 1 600

 8. W wyniku trudnego do przewidzenia zdarzenia losowego zniszczeniu 
uległ budynek (nieubezpieczony) – wartość netto (por. pkt 23)

19 000

 9. Zmiana stanu (wzrost) czynnych, krótkoterminowych rozliczeń między-
okresowych

1 800
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10. Wzrost rezerw:  
 z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 000
 na świadczenia emerytalne i podobne 9 000
 inne 14 000

11. Podział wyniku finansowego (4000 z lat poprzednich + 54 000 z roku 
ubiegłego = 58 000):

 

 wypłata dywidend (brutto) 16 000
 wypłata nagród (brutto) 20 000
 powiększenie kapitału zapasowego 17 000
 odpis na ZFŚS 5 000

12. Podwyższenie kapitału Spółki „ALFA”; emisja własnych akcji; ogólna 
wartość akcji w cenie emisyjnej 450 000, w tym:

 

 300 000 – kapitał podstawowy (wartość nominalna),  
 140 000 – kapitał zapasowy – agio (pomniejszony o koszty emisji 

10 000) należne wpłaty za przejęte akcje 30 000 
 

 Wpływy z emisji 410 000

13. Kredyty długoterminowe:  
 Wpływy 200 000
 Spłata (kredyt dewizowy) 60 000 (wg kursu na dzień zaciągnięcia) 

i 9000 (ujemne różnice kursowe zrealizowane)
69 000

14. Kredyty krótkoterminowe:  
 Wpływy 140 000
 Kredyt w rachunku bieżącym per saldo (początek roku obrotowego 

1200, koniec roku obrotowego 7200)
6 000

 Spłata (kredyt dewizowy): 36 000 (wg kursu na dzień zaciągnięcia) 
i 6000 (dodatnie różnice kursowe zrealizowane)

30 000

15. Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (różnice 
dodatnie)

4 100

16. Zmiana stanu (wzrost) rozliczeń międzyokresowych przychodów 6 800

17. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych za rok obrotowy

80 000

18. Wartości niematerialne i prawne:  
 Zakup (za gotówkę) 12 000

19. Środki trwałe w budowie:  
 Nabycie (zapisy memoriałowe) 140 000
 Zapłata 40 000

20. Zaliczki na poczet budowy środków trwałych 20 000

21. Środki transportu:  
 Zakup (za gotówkę) 35 000

22. Maszyny i urządzenia:  
 Sprzedaż (wartość netto) (por. pkt 1) 44 000
 Ujawnienie (por. pkt 3) 9 000
 Darowizna przekazana (por. pkt 2) 16 000
 Nabycie (zapisy memoriałowe) 130 000
 Zapłata 70 000
 Przekazany wkład niepieniężny (por. pkt 30) 15 000
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23. Budynki:  
 Zniszczenie budynku – wartość netto (por. pkt 8) 19 000

24. Nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych (wydatek) 4 700

25. Nabycie udziałów w innej jednostce (wydatek) 30 000

26. Nabycie 3-letnich obligacji Skarbu Państwa (wydatek) 2 500

27. Udzielenie innej jednostce pożyczki długoterminowej (na 4 lata) 5 000

28. Nabycie akcji innych jednostek w celach handlowych 400 000

29. Do Spółki „ALFA” wniesiono wkład niepieniężny w postaci składników 
aktywów obrotowych (zapasów)

20 000

30. Spółka „ALFA” pokryła akcje innej jednostki wkładem niepieniężnym 
w postaci środków trwałych (por. pkt 22)

15 000

31. Konwersja zaciągniętego kredytu długoterminowego na akcje własne 12 000

32. Umorzenie zaciągniętej pożyczki długoterminowej 5 200

33. Aktualizacja wartości bilansowej inwestycji krótkoterminowych, in plus, 
do wartości rynkowej

1 700

34. Spłata raty kapitałowej leasingu finansowego 4 800
 Spłata odsetek i prowizji leasingowych (por. pkt 7) 1 600

35. Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu 
gospodarczego

34 000

36. Stan na koniec roku środków pieniężnych zablokowanych na rachunku 
na okres dłuższy niż trzy miesiące, jako zabezpieczenie kredytu oraz 
środków ZFŚS

60 000

Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Akcyjnej „ALFA” za rok 20XX  
Metoda bezpośrednia

w PLN

   Treść pozycji Dane za rok 
sprawozdawczy

1 2 3 4 5

A.   Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

 I.  Wpływy 918 800

  1. Sprzedaż 892 000

  2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 26 800

 II.  Wydatki 819 700

  1. Dostawy i usługi 279 000

  2. Wynagrodzenia netto 202 800

  3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 106 000

  4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 108 000

  5. Inne wydatki operacyjne 123 900

 III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) 99 100
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B.   Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

 I.  Wpływy 132 000

  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

67 000

  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerial-
ne i prawne

–

  3. Z aktywów finansowych, w tym: 65 000

   a) w jednostkach powiązanych –

   b) w pozostałych jednostkach 65 000

   – zbycie aktywów finansowych 46 000

   – dywidendy i udziały w zyskach 17 000

   – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych –

   – odsetki 2 000

   – inne wpływy z aktywów finansowych –

  4. Inne wpływy inwestycyjne –

 II.  Wydatki 619 200

  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

157 000

  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 
i prawne

–

  3. Na aktywa finansowe, w tym: 442 200

   a) w jednostkach powiązanych –

   b) w pozostałych jednostkach 442 200

   – nabycie aktywów finansowych 437 200

   – udzielone pożyczki długoterminowe 5 000

  4. Inne wydatki inwestycyjne 20 000

 III.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l–ll) (487 200)

C.   Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

 I.  Wpływy 756 000

  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych in-
strumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

410 000

  2. Kredyty i pożyczki 346 000

  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych –

  4. Inne wpływy finansowe –

 II.  Wydatki 154 400

  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych –

  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 16 000

  3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podzia-
łu zysku

20 000
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  4. Spłaty kredytów i pożyczek 99 000

  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych –

  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych –

  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4 800

  8. Odsetki 14 600

  9. Inne wydatki finansowe –

 III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 601 600

D.   Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/–B.III+/–C.III) 213 500

E.   Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 217 600

   – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4 100

F.   Środki pieniężne na początek okresu 32 500

G.   Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 246 000

   – o ograniczonej możliwości dysponowania 60 000

Rachunek przepływów pieniężnych 
Metoda pośrednia

w PLN

   Treść pozycji Rok 
sprawozdawczy

1 2 3 4 5

A.   Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

 I.  Zysk (strata) netto 64 000

 II.  Korekty razem 35 100

  1. Amortyzacja 80 000

  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (1 100)

  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (4 400)

  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 14 300

  5. Zmiana stanu rezerw 29 000

  6. Zmiana stanu zapasów (150 000)

  7. Zmiana stanu należności (115 000)

  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem po-
życzek i kredytów

182 500

  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 000

  10. Inne korekty (5 200)

 III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) 99 100

B.   Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

 I.  Wpływy 132 000

  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

67 000
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  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 
i prawne

–

  3. Z aktywów finansowych, w tym: 65 000

   a) w jednostkach powiązanych –

   b) w pozostałych jednostkach 65 000

   – zbycie aktywów finansowych 46 000

   – dywidendy i udziały w zyskach 17 000

   – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych –

   – odsetki 2 000

   – inne wpływy z aktywów finansowych –

  4. Inne wpływy inwestycyjne –

 II.  Wydatki 619 200

  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

157 000

  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 
i prawne

–

  3. Na aktywa finansowe, w tym: 442 200

   a) w jednostkach powiązanych –

   b) w pozostałych jednostkach 442 200

   – nabycie aktywów finansowych 437 200

   – udzielone pożyczki długoterminowe 5 000

  4. Inne wydatki inwestycyjne 20 000

 III.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–lI) (487 200)

C.   Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

 I.  Wpływy 756 000

  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instru-
mentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

410 000

  2. Kredyty i pożyczki 346 000

  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych –

  4. Inne wpływy finansowe –

 II.  Wydatki 154 400

  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych –

  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 16 000

  3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podzia-
łu zysku

20 000

  4. Spłaty kredytów i pożyczek 99 000

  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych –

  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych –

  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4 800



KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”

57

1 2 3 4 5

  8. Odsetki 14 600

  9. Inne wydatki finansowe –

 III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l–ll) 601 600

D.   Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/–B.III+/–C.HI) 213 500

E.   Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 217 600

   – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4 100

F.   Środki pieniężne na początek okresu 32 500

G.   Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 246 000

   – o ograniczonej możliwości dysponowania 60 000

Objaśnienia do przykładu (w PLN) 

Metoda bezpośrednia

Dane zaczerpnięto bezpośrednio z ewidencji księgowej.

I. Wpływy 918 800

 1. Sprzedaż  
 680 000 – wpływy ze sprzedaży  
 152 000 – VAT z działalności operacyjnej (wpływ)  
  60 000 – wpływy innych należności (z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń)  

 Razem: 892 000
 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej  
 14 000 – wpływy z tytułu VAT dotyczącego działalności inwestycyjnej  
  6 000 – odsetki naliczone i otrzymane zaliczone do działalności operacyjnej  
  6 800 –  pozostałe wpływy (patrz: zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 

przychodów)
 

 Razem: 26 800
II. Wydatki 819 700
 1. Dostawy i usługi  
 239 000 – wydatki z tytułu zużycia materiałów i energii oraz usług obcych  
  40 000 – VAT z działalności operacyjnej (wydatek)  
 Razem: 279 000
 2. Wynagrodzenia netto  
 200 000 – wynagrodzenia bieżącego okresu (wydatek)  
   2 800 – wypłacone wynagrodzenia zaległe (wydatek)  
 Razem: 202 800
 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia  
 106 000 – narzuty na wynagrodzenia oraz płatności innych świadczeń (wydatek)  
 Razem: 106 000
 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym  
 25 000 – zapłacony podatek dochodowy (wydatek)  
 78 000 – VAT – rozliczenie z Urzędem Skarbowym (wydatek)  
  5 000 – inne płatności z tytułu podatków i opłat (wydatek)  
 Razem: 108 000
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 5. Inne wydatki operacyjne  
  7 000 – kary i grzywny (wydatek)  
  8 000 – odsetki zwłoki (wydatek)  
 35 400 –  odsetki naliczone i zapłacone z tytułu działalności operacyjnej, podróże 

służbowe itp.
 

 11 000 – VAT z działalności inwestycyjnej (wydatek)  
 14 000 – płatności z tytułu pozostałych zobowiązań operacyjnych  
 48 500 – pożyczki udzielone pracownikom ze środków ZFŚS  
 Razem: 123 900
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II)  
 wpływy 918 800 minus wydatki 819 700 99 100

Metoda pośrednia

W nawiasach, pochyłym wytłuszczonym drukiem, podano numery informacji 
zawartej w materiałach roboczych do przykładu.

Grupa A – Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto  

 Pozycja R rachunku zysków i strat 64 000

II. Korekty razem  

 Suma korekt A.II.1 do A.ll.10 35 100

 1. Amortyzacja razem (17) 80 000

 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  

 ujemne zrealizowane różnice kursowe (13) 9 000

 ujemne zrealizowane różnice kursowe (13) 6 000

 dodatnie niezrealizowane różnice kursowe (15) (4 100)

 razem korekta (1 100)

 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  

 dywidendy otrzymane (4) (17 000)

 odsetki otrzymane (5) (2 000)

 odsetki zapłacone od kredytów (7) 13 000

 odsetki i prowizje leasingowe zapłacone (34) 1 600

 razem korekta (4 400)

 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  

 zysk ze sprzedaży maszyny (1) (23 000)

 darowizna niepieniężna przekazana (2) 16 000

 ujawnienie środka trwałego (3) (9 000)

 zysk ze zbycia inwestycji (6) (21 000)

 wartość netto zniszczonego budynku (8) 19 000

 Aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowej (33) (1 700)

 odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu 
gospodarczego (35)

34 000

 razem korekta 14 300
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 5. Zmiana stanu rezerw  
 zmiana stanu razem – wzrost (10) 29 000

 6. Zmiana stanu zapasów  
 bilansowa zmiana stanu (170 000)
 plus  
 korekta z tytułu otrzymanego wkładu niepieniężnego (29) + 20 000

 razem korekta (150 000)

  7. Zmiana stanu należności  
 zmiana stanu razem (115 000)

  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów

 

 zmiana stanu zobowiązań  

 (bez funduszy specjalnych) – wzrost 341 000
 minus  

 korekta z tytułu wzrostu zobowiązań  

 inwestycyjnych (19, 22) (160 000)

 zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych 181 000
 zmiana stanu funduszy specjalnych – wzrost 6 500
 minus  

 korekta z tytułu odpisu z zysku na ZFŚS (11) (5 000)

 zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych 1 500
 razem zmiana stanu zobowiązań i funduszy specjalnych 181 000  + 1 500 = 182 500

  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  
 wzrost rozliczeń międzyokresowych czynnych (9) (1 800)

 wzrost rozliczeń międzyokresowych przychodów (16) 6 800

 razem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 000

 10. Inne korekty  

 korekty wyniku finansowego netto z tytułu:  

 – umorzenia pożyczki (32) (5 200)

 razem korekta: (5 200)

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  

 zysk netto 64 000
 suma korekt 35 100
 razem 99 100
Grupa B – Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 132 000
 1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych
 

 sprzedaż maszyny (1) 67 000

(...)
 3. Z aktywów finansowych (w pozostałych jednostkach), 65 000

 w tym:  

 – zbycie aktywów finansowych  

 wpływ ze sprzedaży inwestycji (6) 46 000
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 – dywidendy i udziały w zyskach  

 otrzymane dywidendy brutto (4) 17 000

 – odsetki  

 wpływ z tytułu odsetek od lokat bankowych powyżej trzech miesięcy (5) 2 000

II. Wydatki 619 200

 1.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akty
wów trwałych

 wydatki na nabycie:

 wartości niematerialnych i prawnych (18) 12 000

 środków trwałych w budowie (19) 40 000

 środków transportu (21) 35 000

 maszyn i urządzeń (22) 70 000

 razem 157 000

(...)

 3. Na aktywa finansowe (w pozostałych jednostkach), 442 200

 w tym:  

 – nabycie aktywów finansowych  

 wydatki na nabycie:  

 krótkoterminowych aktywów finansowych (24) 4 700

 udziałów w obcych jednostkach (25) 30 000

 3-letnich obligacji Skarbu Państwa (26) 2 500

 akcji innych jednostek – w celach handlowych (28) 400 000

 razem 437 200

 – udzielone pożyczki długoterminowe  

 udzielona innej jednostce na 4 lata pożyczka (27) 5 000

 4. Inne wydatki inwestycyjne  

 wypłacone zaliczki inwestycyjne (20) 20 000

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l–ll)  

 razem wpływy 132 000

 minus 619 200

 razem wydatki (487 200)

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy: 756 000

 1.  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumen
tów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

 emisja akcji Spółki „ALFA”:  

 ogólna wartość emisji w cenie emisyjnej:  

 (12) 450 000 minus koszty emisji 10 000 = 440 000

 minus  

 należne wpłaty na kapitał podstawowy (12) 30 000

 razem wpływy z emisji 410 000
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 2. Kredyty i pożyczki  

 zaciągnięcie kredytu długoterminowego (13) 200 000

 kredyt w rachunku bieżącym (per saldo) (14) 6 000

 zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego (14) 140 000

 razem wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 346 000

II. Wydatki: 154 400

 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  

 wypłata dywidend (11) 16 000

 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  

 wypłata nagród z zysku (11) 20 000

 4. Spłaty kredytów i pożyczek  

 wydatki na spłatę:  

 kredytu długoterminowego  

 (łącznie z różnicami kursowymi) (13) 69 000

 kredytu krótkoterminowego  

 (łącznie z różnicami kursowymi) (14) 30 000

 razem 99 000

 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  

 wydatek na spłatę raty kapitałowej leasingu finansowego (34) 4 800

 8. Odsetki  

 zapłacone odsetki i prowizje:  

 od kredytów (7) 13 000

 od leasingu finansowego (34) 1 600

 razem 14 600

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l–ll)  

 razem wpływy 756 000

 minus 154 400

 razem wydatki 601 600

D.  Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)

 przepływy pieniężne netto z działalności: 213 500

 operacyjnej (A.III) 99 100

 inwestycyjnej (B.lll) (487 200)

 finansowej (C.III) 601 600

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 217 600

w tym:

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4 100

F. Środki pieniężne na początek okresu 32 500

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D) 246 000

w tym:

– o ograniczonej możliwości dysponowania (36) 60 000
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Przykład nr 2 
 – Konsolidowanie rachunków przepływów pieniężnych metodą pośrednią 

na podstawie jednostkowych rachunków

Założenia
1.  Spółka dominująca D posiada 80% udziałów w spółce zależnej Z oraz 30% 

udziałów w spółce stowarzyszonej S.
2.  Spółka D wycenia udziały w jednostkach podporządkowanych w cenie nabycia.
3.  Dane finansowe spółki zależnej Z obejmowane są w skonsolidowanym sprawo-

zdaniu finansowym metodą pełną, zaś dane spółki S metodą praw własności.
4.  Udziały w spółce Z nabyto w 200X-2 roku za cenę 272 400 zł; wartość księgowa 

aktywów netto wynosiła 150 000 zł; miały one pokrycie w kapitale zakładowym 
równym 100 000 zł i kapitale zapasowym równym 50 000 zł. Jednak wartość 
godziwa budynku administracyjnego o pozostałym 10-letnim okresie użytkowa-
nia na dzień objęcia kontroli była wyższa o 50 000 zł od jego wartości bilansowej, 
wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki D, sporządzonym na ten dzień.

5.  Wartość firmy spółki Z w kwocie 120 000 zł (272 400 – 80% × [150 000 + 50 000 – 
19% × 50 000 zł]) podlega rozliczeniu w równych ratach przez cztery lata. 
Do 1 stycznia 200X roku odpisano już połowę wartości firmy spółki Z.

6.  Jednostkowe rachunki przepływów pieniężnych spółek D i Z na dzień sporzą-
dzenia skonsolidowanego sprawozdania, którym jest 31 grudnia 200X roku, 
przedstawia tabela 3.

7.  Dane spółki S obejmowane są metodą praw własności (por. pkt 3), dlatego 
wystarczające są następujące informacje: w rozliczeniu ceny nabycia 30% udzia-
łów równej 70 000 zł powstała ujemna wartość firmy w wysokości 50 000 zł; 
do 1 stycznia 200X roku odpisano już kwotę 20 000 zł. Aktywa netto spółki S 
od dnia nabycia udziałów do dnia 1 stycznia 200X roku wzrosły o 250 000 zł 
i na dzień 1 stycznia 200X roku wynoszą 650 000 zł. Dla potrzeb niniejszego 
przykładu zakłada się, że wartości godziwe aktywów netto na dzień rozpoczę-
cia wywierania znaczącego wpływu na spółkę S nie odbiegały istotnie od war-
tości bilansowych.

Inne ważne dla sporządzenia skonsolidowanego rachunku dane finansowe wraz 
z ich opisem zawierają tabele 1 i 2. W tabeli 2 liczby pisane pogrubioną czcion-
ką w nawiasach dotyczą punktów założeń do przykładu oraz założeń z tabeli 1.

Tabela 1. Wybrane dane finansowe o zdarzeniach i operacjach w spółkach D, 
Z i S w 200X roku
Lp. Dane finansowe i fakty za 200X rok zł

1 2 3

8. Wynik finansowy netto (Zysk) spółki D za 200X rok 300 000

9. Wynik finansowy netto (Zysk) spółki Z za 200X rok 150 000

10. Wynik finansowy netto (Zysk) spółki S za 200X rok 100 000

11. Roczna kwota odpisu wartości firmy spółki Z 30 000
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12. Roczna kwota odpisu ujemnej wartości firmy spółki S 10 000

13. Dodatkowa roczna amortyzacja środków trwałych (budynek administracyjny) 
od różnicy między wartością godziwą a wartością ewidencyjną z dnia nabycia 
udziałów

5 000

14. Saldo niezrealizowanych zysków na transakcjach między spółką D i Z, zawartych 
w zapasie końcowym produktów znajdujących się w spółce Z

15 000

15. Saldo niezrealizowanych zysków na transakcjach między spółką Z i D, zawartych 
w zapasie końcowym towarów znajdujących się w spółce D

20 000

16. Spółka D udzieliła w 200X roku spółce Z krótkoterminowej pożyczki na wydatki 
bieżące. Pożyczka do końca roku nie została spłacona

500 000

17. Naliczone i zapłacone odsetki od uzyskanej pożyczki 120 000

18. Naliczona i wypłacona dywidenda z zysku spółki Z za rok 200X-1 50 000

19. Naliczona i wypłacona dywidenda z zysku spółki S za rok 200X-1 40 000

20. Saldo bieżących należności spółki D w spółce Z na 1.01.200X roku 310 000

21. Saldo bieżących należności spółki D w spółce Z na 31.12.200X roku 250 000

22. Saldo bieżących należności spółki Z w spółce D na 1.01.200X roku 70 000

23. Saldo bieżących należności spółki Z w spółce D na 31.01.200X roku 150 000

24. Spółka Z w ciągu roku podwyższyła kapitał podstawowy, który został objęty 
proporcjonalnie do posiadanych udziałów i opłacony gotówką

400 000

Tabela 2. Ustalenie łącznego i skonsolidowanego wyniku finansowego 
za 200X rok
Lp. Elementy wyniku finansowego spółek D, Z i S zł

1 2 3

25. Wynik finansowy spółki D (8) 300 000

26. Wynik finansowy spółki Z (9) 150 000

27. Wynik łączny spółek D i Z (300 000 + 150 000 zł) 450 000

28. Saldo niezrealizowanych zysków na transakcjach między spółkami D i Z (14)  
Aktywa podatkowe z tytułu eliminacji zysków na sprzedaży wewnątrz grupy

(15 000)  
2 850

29. Saldo niezrealizowanych zysków na transakcjach między spółkami Z i D (15)  
Aktywa podatkowe z tytułu eliminacji zysków na sprzedaży wewnątrz grupy

(20 000)  
3 800

30. Dodatkowa roczna amortyzacja środków trwałych (13)  
Rozwiązanie części rezerwy na podatek odroczony z tytułu przeszacowania 
aktywów

(5 000)  
950

31. Roczny odpis wartości firmy spółki Z (11) (30 000)

32. Roczny odpis ujemnej wartości firmy spółki S (12) 10 000

33. Naliczona i wypłacona dywidenda z zysku spółki Z (50 000 × 80%) (18) (40 000)

34. Naliczona i wypłacona dywidenda z zysku spółki S (40 000 × 30%) (19) (12 000)

35. Udział w zysku spółki stowarzyszonej S (30% × 100 000 zł) (10) 30 000

36. Udziały mniejszości w zysku spółki Z (20% × [150 000 – 5 000 + 19% × 5 000 – 
20 000 + 19% × 20 000 zł]) (9)

(25 950)
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37. Skonsolidowany wynik finansowy spółek D, Z i S(*) 349 650

38. Różnica między wynikiem łącznym spółek D i Z a wynikiem skonsolidowanym 
(450 000  –  349 650 zł)

(100 350)

(*)  W rozwiązaniu przykładu przyjęto, że wycena udziałów w spółce S metodą praw własności, mimo 
powodowania różnicy przejściowej z punktu widzenia odroczonego podatku dochodowego nie 
obejmuje stosownej rezerwy na odroczony podatek dochodowy. Wykorzystano tu przypadek, 
o którym mowa w pkt 16.8 (b) KSR 2 „Podatek dochodowy”.

  Kwota 100 350 zł różnicy między wynikiem łącznym spółek objętych konsolidacją metodą pełną 
a wynikiem skonsolidowanym grupy kapitałowej powinna być wprowadzona jako łączna korekta 
konsolidacyjna do dokumentacji konsolidacyjnej, tak by skonsolidowany rachunek, sporządzony 
metodą pośrednią na podstawie konsolidowanych rachunków spółek D i Z, wykazywał spójność 
ze skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat grupy spółek D i Z oraz spółki stowarzyszonej S, 
w powiązaniu z poszczególnymi korektami wyniku finansowego poszczególnych działów przepły-
wów pieniężnych. Lepiej jednak poszczególne korekty wyniku finansowego, wpływające na skon-
solidowany wynik finansowy, przeprowadzać odrębnie, tak jak czyni się to przy konsolidowaniu 
rachunków zysków i strat. Celowe jest stosowanie podobnego podejścia do tych korekt pozycji bi-
lansu, które również wpływają na korekty przepływów pieniężnych.

  Korekty konsolidacyjne, dotyczące poszczególnych pozycji skonsolidowanego rachunku, zawiera sche-
mat 1, w którym znakiem dodatnim (+) i ujemnym (–) oznaczono odpowiednio wpływ korekty danej 
pozycji na przepływy pieniężne. Liczby podane w nawiasie odpowiadają pozycji założeń do przykładu 
oraz wyliczeń poczynionych na ich podstawie w tabeli 2. Wytłuszczona, pisana kursywą liczba z literą 
odpowiada punktowi Standardu i wyjaśnia przyjęty sposób ujęcia korekty konsolidacyjnej.

Schemat 1. Korekty konsolidacyjne SRPP Punkty  
Standardu (+) (–)

1 2 3 4

(a) Roczny odpis wartości firmy spółki Z (11, 31) (8.14 b)   

Odpisy wartości firmy  30 000  

Zysk netto   30 000

(b)  Dodatkowa roczna amortyzacja od środków trwałych 
(13, 30)

(8.14 g)   

Amortyzacja (środków trwałych)  5 000  

Zysk netto   5 000

(c)  Rozwiązanie części rezerwy na odroczony podatek do
chodowy z tytułu różnicy na wycenie budynku spół
ki D (b)

(8.14 h)   

Zysk netto  950  

Zmiana stanu rezerw   950

(d)  Eliminacja salda niezrealizowanych zysków na transak
cjach między spółkami D i Z (14, 15, 28, 29)

(8.14 c)   

Zysk netto   35 000

Zmiana stanu produktów i towarów (zapasów)  35 000  

(e)  Korekty podatku dochodowego z tytułu eliminacji zy
sków na transakcjach między spółkami D i Z (14, 15, 
28, 29) lub (d)

(8.14 h)   

Zysk netto  6 650  

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2850 + 3800)   6 650
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(f) Przekazanie pożyczki gotówkowej spółce Z (16) (8.8 c)   

Wydatki na aktywa finansowe (udzielone pożyczki)  500 000  

(Przepływy pieniężne działalności inwestycyjnej)    

Wpływy z kredytów i pożyczek   500 000

(Przepływy pieniężne działalności finansowej)    

(g)  Eliminacja odsetek od pożyczki udzielonej spółce Z 
(17)

(8.14. f)   

Wydatki na odsetki  120 000  

(Przepływy pieniężne działalności finansowej)    

Wpływy z aktywów finansowych (z odsetek)   120 000

(Przepływy pieniężne działalności inwestycyjnej)    

(h) Eliminacja dywidendy należnej od spółki Z (18,33) (8.14 e)   

Zysk netto   40 000

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  40 000  

(Przepływy pieniężne działalności operacyjnej)    

(i)  Eliminacja dywidendy wypłaconej przez spółkę Z 
(18, 33)

(8.8 a)   

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  50 000  

(Przepływy pieniężne działalności finansowej)    

Wpływy z aktywów finansowych (z dywidend)   40 000

(Przepływy pieniężne działalności inwestycyjnej)    

Dywidendy wypłacone udziałowcom mniejszościowym   10 000

(Przepływy pieniężne działalności inwestycyjnej)    

(j)  Eliminacja dywidendy uzyskanej od spółki S  
(19, 34)

(8.14 e)   

Zysk netto   12 000

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  12 000  

(Przepływy pieniężne działalności operacyjnej)    

(k)  Ujęcie skutków eliminacji wzajemnych rozrachunków 
spółek D i Z (20, 21, 22, 23)

(8.15)   

Zmiana stanu należności krótkoterminowych  20 000  

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych   20 000

(l)  Udziały w zyskach jednostki stowarzyszonej S  
(10, 12, 32, 35)

(8.14 d)   

Zysk netto  40 000  

Zysk (strata) z udziałów w jednostkach rozliczanych me-
todą praw własności

  40 000

(Przepływy pieniężne działalności operacyjnej)    

(m)  Udziały w zysku spółki Z należne udziałowcom mniej
szościowym (9, 13, 15)

(8.14 a)   
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1 2 3 4

Zysk netto (20% × [150 000 – 5000 + 19% × 5000 – 
20 000 + 19% × 20 000 zł])

  25 950

Zyski mniejszości  25 950  
(Przepływy pieniężne działalności operacyjnej)    

(n) Rozliczenie podwyższenia kapitału spółki Z (24) (8.17)   
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach zależnych  320 000  
(Przepływy pieniężne działalności inwestycyjnej)    
Wpływy z emisji udziałów własnych oraz dopłat do kapitału   400 000
(Przepływy pieniężne działalności finansowej)    
Wpływy z emisji udziałów, objętych przez udziałowców 
mniejszościowych

 80 000  

(Przepływy pieniężne działalności finansowej)    

Zapisy korygujące razem  1 285 550 1 285 550

Na podstawie danych finansowych spółek D i Z, zawartych w ich jednostkowych 
rachunkach, oraz uwzględniając korekty konsolidacyjne ujęte w schemacie 1, spo-
rządzono skonsolidowany rachunek przedstawiony w tabeli 3. W tabeli tej wyka-
zano jedynie te pozycje rachunku, które zawierają dane liczbowe, zaś litery pisane 
pogrubioną kursywą w nawiasach odpowiadają poszczególnym korektom konso-
lidacyjnym, przedstawionym w schemacie 1.
Przyjęte nazwy poszczególnych pozycji skonsolidowanego rachunku zostały nieco 
uproszczone w stosunku do tych, jakie zawiera załącznik nr 4 rozporządzenia 
o konsolidacji.

Tabela 3. Konsolidacja rachunków przepływów pieniężnych spółek D i Z 
z udziałami w spółce stowarzyszonej S

Pozycje rachunku  
przepływów pieniężnych 

Spółka D 
 1.01–31.12. 

200X 

Spółka Z 
1.01–31.12. 

200X 

Korekty Dane 
skonsoli
dowane(+) (–)

1 2 3 4 5 6

Przepływy środków 
pieniężnych z działalności 
operacyjnej

Zysk netto 300 000 150 000 (c) 950 (a) 30 000 349 650

   (e) 6 650 (b) 5 000  

   (I) 40 000 (d) 35 000  

    (h) 40 000  

    (j) 12 000  

    (m) 25 950  

Korekty razem 748 000 290 000 167 950 67 600 1 138 350

Zyski udziałowców 
mniejszościowych

  (m) 25 950  25 950
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1 2 3 4 5 6

Zysk z udziałów w spółce S 
rozliczanej metodą praw 
własności

   (I) 40 000 (40 000)

Amortyzacja 150 000 120 000 (b) 5 000  275 000

Odpisy wartości firmy   (a) 30 000  30 000

Odsetki i udziały w zyskach 
spółek Z i S

(102 000) 140 000 (h) 40 000
(j) 12 000

 90 000

Zysk z działalności 
inwestycyjnej

(120 000) (40 000)   (160 000)

Zmiana stanu rezerw (30 000) 10 000  (c) 950 (20 950)

Zmiana stanu zapasów 570 000 (30 000) (d) 35 000  575 000

Zmiana stanu należności 300 000 20 000 (k) 20 000  340 000

Zmiana stanu zobowiązań (20 000) 70 000  (k) 20 000 30 000

Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych

   (e) 6 650 (6 650)

Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej

1 048 000 440 000 215 550 215 550 1 488 000

Przepływy środków 
pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej

Wpływy ze zbycia środków 
trwałych

180 000 80 000   260 000

Wpływy z aktywów 
finansowych w spółkach Z i S

172 000   (g) 120 000
(i) 40 000

12 000

Razem wpływy działalności 
inwestycyjnej

352 000 80 000 -0- 160 000 272 000

Wydatki na nabycie środków 
trwałych

600 000 800 000   1 400 000

Wydatki na aktywa 
finansowe w spółce Z

820 000  (f) 500 000
(n) 320 000

 –

Dywidendy wypłacone 
udziałowcom 
mniejszościowym

   (i) 10 000 10 000

Razem wydatki działalności 
inwestycyjnej

1 420 000 800 000 820 000 10 000 1 410 000

Przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej

(1 068 000) (720 000) 820 000 170 000 (1 138 000)

Przepływy środków 
pieniężnych z działalności 
finansowej

     

Wpływy netto z emisji kapitału  400 000  (n) 400 000 –

Wpływy z emisji udziałów, 
objętych przez udziałowców 
mniejszościowych

  (n) 80 000  80 000
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1 2 3 4 5 6

Zaciągnięte kredyty 
i pożyczki

600 000 500 000  (f) 500 000 600 000

Razem wpływy działalności 
finansowej

600 000 900 000 80 000 900 000 680 000

Wydatki na dywidendy 120 000 50 000 (i) 50 000  120 000

Spłaty kredytów i pożyczek 260 000 200 000   460 000

Odsetki zapłacone 70 000 150 000 (g) 120 000  100 000

Razem wydatki działalności 
finansowej

450 000 400 000 170 000 -0- 680 000

Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej

150 000 500 000 250 000 900 000 0

Razem przepływy pieniężne 
netto

130 000 220 000 1 285 550 1 285 550 350 000

Środki pieniężne na 
początek roku

70 000 30 000   100 000

Środki pieniężne na koniec 
roku

200 000 250 000   450 000
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KOMUNIKAT Nr 13 MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia uchwały  
Komitetu Standardów Rachunkowości  
w sprawie przyjęcia znowelizowanego  

Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2  
„Podatek dochodowy”

(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2010 r.)

Ogłasza się uchwałę nr 7/10 Krajowego Standardu Rachunkowości z dnia 
20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu 
Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”, stanowiącą załącznik do komunikatu.

Minister Finansów

w z. Elżbieta Suchocka-Roguska
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Załącznik do komunikatu nr 13 Ministra Finansów 
z dnia 22 czerwca 2010 r. (poz. 31)

UCHWAŁA Nr 7/10  
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia znowelizowanego  
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2  

„Podatek dochodowy”

Na podstawie § 6 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu 
Standardów Rachunkowości (Dz.U. Nr 140, poz. 1580, z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1.

1.  Komitet przyjmuje nowelizację Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 
„Podatek dochodowy”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Standard, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

3.  Traci moc uchwała nr 5/04 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 wrześ-
nia 2004 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 „Podatek 
dochodowy”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Komitetu
Przewodnicząca 

Komitetu Standardów Rachunkowości

Dorota Będziak Joanna Dadacz
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Załącznik do uchwały nr 7/10   
Komitetu Standardów Rachunkowości  

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI Nr 2 
„Podatek dochodowy”

Spis treści:
I. Cel i zakres stosowania Standardu

II. Definicje
III. Wartość podatkowa aktywów. Ustalanie różnic przejściowych między war-

tością bilansową a wartością podatkową aktywów
IV. Wartość podatkowa pasywów. Ustalanie różnic przejściowych między war-

tością bilansową a wartością podatkową pasywów
V. Wartość podatkowa pozycji nieujętych w aktywach i zobowiązaniach.Ustalanie 

różnic przejściowych dotyczących tych pozycji. Straty podatkowe możliwe do 
odliczenia od dochodu w przyszłości. Niewykorzystane ulgi podatkowe

VI. Ustalanie wartości podatkowej aktywów i pasywów w umowach leasingowych
VII. Ujmowanie zobowiązań i należności z tytułu podatku dochodowego

VIII. Tworzenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
IX. Ustalanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
X. Wycena należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego

XI. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
XII. Pozycje bezpośrednio zwiększające lub zmniejszające kapitał własny. Ujęcie 

kosztu lub przychodu z tytułu podatku dochodowego
XIII. Premie inwestycyjne
XIV. Kompensowanie należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego 

oraz aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
XV. Połączenia. Nabycie jednostki lub jej zorganizowanej części

XVI. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych. Wycena udzia-
łów w jednostkach podporządkowanych w jednostkowych sprawozdaniach 
finansowych

XVII. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym (jednostkowym i skonsolidowanym).
XVIII. Ujawnianie informacji dotyczących podatku dochodowego (w jednostkowym 

i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym)
XIX. Śródroczne sprawozdania finansowe (jednostkowe jak i skonsolidowane)

Załącznik A. Procedury stosowane przy ujmowaniu i wycenie aktywów i rezerw 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Załącznik B. Przykład zastosowania procedur, omówionych w załączniku A
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 I. Cel i zakres stosowania Standardu

1.1.  Celem niniejszego Krajowego Standardu Rachunkowości (dalej zwanego 
Standardem) jest określenie – w dostosowaniu do przepisów ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. 
zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości – zasad ujmowania, wyceny i pre-
zentacji należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz akty-
wów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego podat-
nikiem jest jednostka1, a także zasad ujawniania informacji ich dotyczących 
w sprawozdaniach finansowych. Postanowień Standardu nie stosuje się do 
osób fizycznych, prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających spra-
wozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz do pozostałych 
jednostek, jeżeli jednostki te nie są podatnikami podatku dochodowego od 
działalności gospodarczej. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego postanowienia Standardu odpowiednio stosuje się do jednostki 
dominującej, jednostek zależnych i współzależnych objętych konsolidacją, bez 
względu na to, czy jednostki te (lub niektóre spośród nich) stanowią podat-
kową grupę kapitałową, czy też są indywidualnie opodatkowane podatkiem 
dochodowym.

1.2.  Dla celów Standardu pojęcie „podatek dochodowy” obejmuje podatki od 
dochodu obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jest to poda-
tek dochodowy od osób prawnych) i poza tym terytorium.

1.3.  Ujmowanie i wycena aktywów i zobowiązań (rezerw) z tytułu podatku docho-
dowego i z tytułu odroczonego podatku dochodowego wymaga znajomości 
właściwych przepisów podatkowych2. Standard zakłada, że te aktywa i zobo-
wiązania (rezerwy) są ujmowane i wyceniane przy uwzględnieniu przepisów 
podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy. Jeżeli jednak na dzień 
bilansowy zostały już uchwalone lub wydane przez uprawnione do tego 
organy przepisy podatkowe, których wejście w życie nastąpi w przyszłości 
i nie zależy od decyzji innych organów (z wyłączeniem orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego), aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego są ujmowane i wyceniane przy uwzględnieniu tych nowo uchwalonych 
przepisów.

1.4.  Treść Standardu jest zgodna w podstawowych zagadnieniach z Między-
narodowym Standardem Rachunkowości 12 „Podatki dochodowe” (MSR 12) 
Między narodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (International 

1  Postanowienia Standardu stosuje się do jednostek, bez względu na rodzaj ich działalności. Jednak 
w przypadku niektórych jednostek, np. banków, szczególne zasady rachunkowości, określone przez 
odrębne przepisy, mogą modyfikować postanowienia Standardu.

2  Określenie wartości podatkowej aktywów i pasywów lub pozycji nieujętych w aktywach i zobo-
wiązaniach nie jest możliwe bez znajomości przepisów podatkowych. Podobnie zastosowanie 
odpowiednich stawek podatkowych do ustalenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego wymaga analizy właściwych przepisów podatkowych. Stąd, choć efekty podatkowe 
transakcji są ujmowane zgodnie z zasadami rachunkowości, ujęcie i wycena tych efektów nie są 
możliwe bez znajomości właściwych przepisów podatkowych.
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Financial Reporting Standards), wydanych przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board) 
we dług stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. Różnice pomiędzy niniejszym Stan-
dardem a Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 12 polegają na:

  –  bardziej szczegółowym unormowaniu niektórych zagadnień w stosunku 
do MSR 12, biorąc pod uwagę rozwiązania wynikające z polskiego prawa 
podatkowego; w szczególności unormowano sposób ujęcia i rozliczenia pre-
mii inwestycyjnych,

  –  ujmowaniu w każdym przypadku aktywów z tytułu odroczonego podat-
ku dochodowego, przy równoczesnym dokonywaniu – w miarę potrzeby – 
odpisów aktualizujących wartość tych aktywów, co jest rozwiązaniem prost-
szym. MSR 12 zakłada ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego tylko do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiąg-
nięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujem-
nych różnic przejściowych,

  –  w pkt 11.15. i 11.16. określono czynniki, które powinny być brane pod uwagę 
przy ustaleniu, czy jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu na poziomie 
pozwalającym na potrącenie ujemnych różnic przejściowych; niektóre z nich 
są różne od wskazanych przez MSR 12,

  –  w pkt 14.2. przyjęto, że kompensowanie aktywów i rezerw z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego zależy od przyjętych przez jednostkę zasad 
(polityki) rachunkowości, odmiennie niż przewiduje to MSR 12,

  –  w pkt 15.4. i 16.5. przyjęto, że korekta aktywów z tytułu odroczonego podat-
ku dochodowego wskutek rozwiązania odpisów aktualizujących te aktywa 
koryguje wartość firmy nie później niż do końca roku obrotowego; MSR 12 
w związku z MSSF 3 przewiduje inny okres, w którym taka korekta może być 
dokonana,

  –  w pkt 16.11. przyjęto, że jeżeli jednostka dominująca, wspólnik jednostki 
współzależnej lub znaczący inwestor, zgodnie z pkt 16.8. jest zobowiązany 
do ujęcia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, powinien 
ustalić sposób odwracania się różnic przejściowych. Jeżeli nie jest możliwe 
wiarygodne określenie sposobu odwrócenia się różnic przejściowych w przy-
szłości, należy przyjąć, że odwrócenie tych różnic przejściowych nastąpi 
poprzez sprzedaż udziałów; MSR 12 nie określa postępowania w tej sytuacji,

  –  w pkt 16.14. przyjęto, że jeżeli jednostka nie ma sprecyzowanych zamiarów 
co do postępowania z udziałami jednostki zależnej, a różnica przejściowa 
jest różnicą ujemną, zakłada się, że nie jest prawdopodobne, że ujemne róż-
nice przejściowe odwrócą się w przyszłości; MSR 12 nie określa postępowa-
nia w tej sytuacji,

  –  w pkt 19.4. przyjęto, że różnicę pomiędzy kosztami podatku dochodowego, 
o których mowa w pkt 19.1c. a kosztami podatku dochodowego, o których 
mowa w pkt 19.3. zalicza się do aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego; MSR 12 nie określa sposobu ujęcia w bilansie tej 
różnicy,

  – przewidziano węższy zakres ujawnień informacji w stosunku do MSR 12.
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1.5.  Standard reguluje zagadnienia dotyczące niewykorzystanych ulg podatko-
wych, o których mowa w MSR 12, a które nie są uregulowane w ustawie 
o rachunkowości.

1.6.  Przykłady zawarte w Standardzie opierają się na przepisach podatkowych, 
w tym w szczególności na przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z późn. zm.), 
zwanej dalej ustawą o podatku dochodowym, według stanu prawnego na 
1 stycznia 2010 r. W celu zapewnienia kompletności tematyki Standardu oraz 
spójności materiału, w przykładach uwzględniono również przepisy ustawy 
o podatku dochodowym, obowiązujące w latach poprzedzających 2010 r. Z tej 
samej przyczyny w niektórych przykładach przyjęto założenia co do stawek 
podatkowych, obowiązujących w latach następujących po 2010 r. Przykłady 
te zostały oznaczone w tekście Standardu w przypisach.

1.7.  Standard zawiera niektóre rozwiązania, dostosowane do przepisów podatko-
wych, nieobowiązujących w dniu 1 stycznia 2010 r. Dotyczy to w szczegól-
ności rozwiązań, o których mowa w pkt 3.5., 3.10., 4.9., 5.5., 10.3. Przyczyną 
zawarcia tych rozwiązań w Standardzie jest uwzględnienie możliwości wpro-
wadzenia ewentualnych zmian przepisów podatkowych.

1.8. Wyjaśnienia Standardu nie służą do interpretacji przepisów podatkowych.

II. Definicje

2. Użyte w Standardzie określenia oznaczają:
  Wynik finansowy brutto – zysk brutto lub strata brutto ustalona zgodnie z zasa-

dami rachunkowości.
  Dochód lub strata podatkowa – różnica pomiędzy przychodami podatkowymi 

i kosztami uzyskania przychodów. Jeżeli różnica pomiędzy przychodami podat-
kowymi a kosztami uzyskania przychodów jest dodatnia, stanowi dochód do 
opodatkowania, jeżeli jest ujemna, stanowi stratę podatkową.

  Przychody podatkowe – kwoty wpływające na zwiększenie dochodu (zmniej-
szające stratę podatkową). Zasady ustalania przychodów podatkowych określają 
przepisy podatkowe. Przychody stanowiące w myśl ustawy o podatku dochodo-
wym element dochodów wolnych od podatku nie są w rozumieniu Standardu 
przychodem podatkowym.

  Koszty uzyskania przychodów – kwoty wpływające na zmniejszenie dochodu 
(zwiększające stratę podatkową). Zasady ustalania kosztów uzyskania przycho-
dów określają przepisy podatkowe. Koszty stanowiące w myśl ustawy o podat-
ku dochodowym element dochodów wolnych od podatku nie są w rozumieniu 
Standardu kosztami uzyskania przychodów.

  Podstawa opodatkowania – dochód pomniejszony o odliczenia od dochodu 
a powiększony o doliczenia do dochodu.

  Odliczenia od dochodu – odliczenia pomniejszające dochód, dokonywane 
w celu ustalenia podstawy opodatkowania; przedmiot i sposób odliczeń od 
dochodu określają przepisy podatkowe. 
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  Doliczenia do dochodu – doliczenia powiększające dochód, dokonywane 
w celu ustalenia podstawy opodatkowania; przedmiot i sposób doliczeń do 
dochodu określają przepisy podatkowe.

  Podstawa opodatkowania po odliczeniach (podstawa obliczenia podatku 
dochodowego) – podstawa wymiaru zobowiązania z tytułu podatku docho-
dowego, ustalona za dany okres zgodnie z przepisami podatkowymi. Iloczyn 
podstawy opodatkowania po odliczeniach oraz stawki podatku dochodowe-
go stanowi, po uwzględnieniu doliczeń do podatku i odliczeń od podatku, 
zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego. Podstawę opodatkowania po 
odliczeniach stanowi podstawa opodatkowania, pomniejszona o zmniejsze-
nia podstawy opodatkowania a powiększona o zwiększenia podstawy opodat-
kowania.

  Zmniejszenia podstawy opodatkowania – zmniejszenia pomniejszające pod-
stawę opodatkowania, dokonywane w celu ustalenia podstawy opodatkowa-
nia po odliczeniach; przedmiot i sposób odliczeń od podstawy opodatkowania 
określają przepisy podatkowe.

  Zwiększenia podstawy opodatkowania – zwiększenia powiększające podsta-
wę opodatkowania, dokonywane w celu ustalenia podstawy opodatkowania po 
odliczeniach; przedmiot i sposób odliczeń od podstawy opodatkowania okre-
ślają przepisy podatkowe.

  Odliczenia od podatku – zmniejszenie kwoty stanowiącej iloczyn podstawy 
opodatkowania po odliczeniach i stawki podatkowej, dokonywane w celu usta-
lenia zobowiązania lub należności z tytułu podatku dochodowego; przedmiot 
i sposób odliczeń od podatku określają przepisy podatkowe.

  Doliczenia do podatku – zwiększenie kwoty stanowiącej iloczyn podstawy opo-
datkowania po odliczeniach i stawki podatkowej, dokonywane w celu ustalenia 
zobowiązania lub należności z tytułu podatku dochodowego; przedmiot i spo-
sób doliczeń do podatku określają przepisy podatkowe.

  Premia inwestycyjna – koszt uzyskania przychodów, zwolnienie dochodu, odli-
czenie od dochodu, zmniejszenie podstawy opodatkowania lub odliczenie od 
podatku w przypadku nabycia lub wytworzenia składnika aktywów podlegają-
cych amortyzacji lub gruntów zaliczonych do aktywów trwałych (z wyjątkiem 
gruntów wycenianych wg wartości godziwej), niewiążące się ze zmniejszeniem 
jego wartości podatkowej.

  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego – kwota podatku dochodowe-
go podlegająca zapłacie, ustalona zgodnie z przepisami podatkowymi.

  Należność z tytułu podatku dochodowego – kwota podatku dochodowego 
podlegająca zwrotowi lub zaliczeniu na poczet przyszłych zobowiązań podat-
kowych, ustalona zgodnie z przepisami podatkowymi.

  Wartość bilansowa składnika aktywów lub pasywów – wartość danego skład-
nika aktywów lub pasywów ustalona zgodnie z zasadami rachunkowości.

  Wartość podatkowa składnika aktywów lub pasywów – wartość danego 
składnika aktywów lub pasywów ustalona przy uwzględnieniu przepisów 
podatkowych.
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  Różnice przejściowe – różnice pomiędzy wartością bilansową danego składnika 
aktywów lub pasywów a jego wartością podatkową. Różnice przejściowe mogą 
być:

 a)  Dodatnimi różnicami przejściowymi. Są to te różnice przejściowe, które spo-
wodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w przyszłych 
okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub 
składnika pasywów rozliczona. Dodatnie różnice przejściowe powstają, gdy 
wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość podatko-
wa albo wartość bilansowa składnika zobowiązań jest niższa niż jego wartość 
podatkowa. Dodatnie różnice przejściowe mogą również powstawać w związ-
ku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania.

 b)  Ujemnymi różnicami przejściowymi. Są to te różnice przejściowe, które powo-
dują powstanie kwot pomniejszających podstawę opodatkowania w przyszłych 
okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub 
składnika pasywów rozliczona. Ujemne różnice przejściowe powstają, gdy war-
tość bilansowa składnika aktywów jest niższa niż jego wartość podatkowa albo 
wartość bilansowa składnika zobowiązań jest wyższa niż jego wartość podatko-
wa. Ujemne różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozy-
cjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania.

  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – kwota zobowiązania 
z tytułu podatku dochodowego, które według przewidywań powstanie w przy-
szłości, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.

  Niewykorzystane ulgi podatkowe – dochody wolne od podatku oraz zmniejsze-
nia podstawy opodatkowania, podlegające przeniesieniu do odliczenia w następ-
nych latach podatkowych.

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – kwota, jaka według 
przewidywań zmniejszy w przyszłości zobowiązanie z tytułu podatku dochodo-
wego lub będzie podlegać zwrotowi, w związku z występowaniem ujemnych 
różnic przejściowych lub w związku ze stratą podatkową, możliwą do odliczenia 
od dochodu w przyszłości; aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
powstają również w związku z niewykorzystanymi ulgami podatkowymi.

  Koszty lub przychody z tytułu podatku dochodowego3 – łączna kwota kosz-
tów lub przychodów z tytułu podatku dochodowego (bieżącego i odroczonego), 
uwzględniana przy ustaleniu zysku lub straty netto za dany okres sprawozdawczy.

  Strategia podatkowa – planowana przez jednostkę transakcja lub seria transakcji, 
których celem jest osiągnięcie zamierzonego wpływu na zobowiązanie lub należ-
ność z tytułu podatku dochodowego.

3  Przyjęte pojęcie kosztów lub przychodów z tytułu podatku dochodowego nie wyczerpuje definicji 
pojęcia kosztów lub przychodów w rozumieniu ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 30 i 31 
ustawy o rachunkowości). Dla celów Standardu przez koszty lub przychody z tytułu podatku docho-
dowego rozumie się wyłącznie „łączną kwotę kosztów lub przychodów z tytułu podatku dochodo-
wego (bieżącego i odroczonego), uwzględnianą przy ustaleniu zysku lub straty netto za dany okres 
sprawozdawczy”. Przyczyną takiego podejścia jest dążenie do uproszczenia języka Standardu. Zatem 
definicja kosztów lub przychodów z tytułu podatku dochodowego, zawarta w tym Standardzie, nie 
podważa zasadności definicji zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 30 i 31 ustawy o rachunkowości.
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 Udziały – również odpowiednio akcje.
  Połączenie – łączenie się spółek handlowych lub ich zorganizowanych części, 

o którym mowa w rozdziale 4a ustawy o rachunkowości.

III. Wartość podatkowa aktywów. Ustalanie różnic przejściowych 
między wartością bilansową a wartością podatkową aktywów

3.1.  Wartość podatkowa aktywów jest to kwota, o której mowa w art. 37 ust. 2 
ustawy o rachunkowości, wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego (podstawy opodatkowania po odliczeniach) w przy
padku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści eko
nomicznych. Taki sposób ustalania wartości podatkowej stosuje się do akty
wów, z których korzyści są opodatkowane.

3.2.  Przez aktywa rozumie się – w myśl art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości 
– kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej 
wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszło-
ści wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Ujęcie w księgach jednostki 
jakiegokolwiek składnika aktywów wiąże się z oczekiwaniem wpływu przyszłych 
korzyści do jednostki. Korzyści wynikające z aktywów są uzyskiwane w różny 
sposób: w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych wykorzystywanych w procesach wytwarzania produktów, zarządzania lub 
sprzedaży albo w innych celach, korzyści z tych aktywów wynikają z ich wyko-
rzystywania w tych procesach. Aktywa te dostarczają zazwyczaj pośrednio przy-
szłe korzyści wobec ich wykorzystywania w procesach związanych z działalnoś-
cią jednostki. W przypadku produktów lub towarów wpływ przyszłych korzyści 
następuje zazwyczaj drogą uzyskania środków pieniężnych lub prawa do ich 
otrzymania w momencie zbycia wyrobu lub towaru albo wykonania usługi. 
W przypadku aktywów mających postać należności wpływ przyszłych korzyści 
następuje z reguły drogą otrzymania środków pieniężnych z tytułu ich spłaty. 
Bez względu na sposób uzyskania korzyści z aktywów, ostatnim etapem realiza-
cji tych korzyści jest zazwyczaj otrzymanie środków pieniężnych ze zbycia wyro-
bów, towarów lub wykonania usług albo ze spłaty należności z tego tytułu.

3.3.  Wpływ przyszłych korzyści z aktywów może być na pewnym etapie ich uzyski-
wania opodatkowany. Jeżeli jednostka wycenia dany składnik aktywów w kwocie 
wyższej od jego wartości podatkowej, a korzyści z tego składnika aktywów będą 
w przyszłości, na pewnym etapie ich realizacji, opodatkowane4, to utworzenia 

4  Przyszłe korzyści wynikające ze składnika aktywów mogą podlegać opodatkowaniu na etapie rea-
lizacji korzyści wynikających bądź z tego składnika aktywów, bądź z aktywów powstałych wskutek 
wykorzystania danego składnika aktywów. Tak np. korzyści ze środków trwałych wykorzystywanych 
do celów produkcyjnych wynikają z ich stosowania w procesach wytwórczych. Na etapie wytwa-
rzania produktów korzyści te nie są opodatkowane. Jednak korzyści te są pośrednio opodatkowane 
wskutek opodatkowania przychodów podatkowych wynikających ze zbycia wyrobów lub wykona-
nia usług powstałych dzięki wykorzystaniu tych środków trwałych.

  Podobnie jak aktywa wykorzystywane do celów produkcyjnych, źródłem korzyści ekonomicznych 
są aktywa wykorzystywane na potrzeby zarządzania lub sprzedaży albo w innych celach.
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wymaga rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5. Jest to tym uza-
sadnione, że realizacja w przyszłości korzyści ze składnika aktywów spowodu-
je zwiększenie podstawy opodatkowania wyższe od kwoty, która w przyszłości 
pomniejszy podstawę opodatkowania (wartość podatkowa). Wycena składnika 
aktywów w kwocie wyższej od jego wartości podatkowej oznacza zatem oczeki-
wanie powstania w przyszłości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, 
wskutek przeszłych zdarzeń. Choć sam obowiązek podatkowy powstanie w przy-
szłości, to jednostka, wobec powstania dodatniej różnicy przejściowej (w tym 
przypadku nadwyżki wartości bilansowej nad wartością podatkową składnika 
aktywów), oczekuje wykorzystania obecnych lub przyszłych aktywów wskutek 
przeszłych zdarzeń, co oznacza, że jest obciążona zobowiązaniami w rozumieniu 
definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości. Zasady tworze-
nia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z dodatni-
mi różnicami przejściowymi przedstawiono w pkt 8.1.

Przykład zastosowania pkt 3.1. i 3.3.

W grudniu roku 20X2 jednostka nabyła budynek o wartości początkowej 1 100 000 zł, zaliczając 
go do środków trwałych. Dla celów rachunkowości środek trwały amortyzowano metodą liniową, 
przy założeniu 30-letniego okresu wykorzystywania i wartości końcowej 500 000 zł. 
Koszty amortyzacji budynku są uznawane za koszty uzyskania przychodów. Przepisy podatkowe 
zakładają amortyzację środka trwałego według metody liniowej ze stawką 2,5%, bez uwzględnie-
nia wartości końcowej. 

Wartość bilansowa środka trwałego na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 1 080 000 zł

Wartość podatkowa środka trwałego na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 1 072 500 zł

Różnica przejściowa (dodatnia)6: 7 500 zł

Przykład zastosowania pkt 3.1. i 3.3.

15.11.20X3 r. jednostka nabyła akcje, klasyfikując je jako przeznaczone do obrotu. Cenę nabycia 
akcji ustalono na 4 000 000 zł. Na dzień bilansowy 31.12.20X3 r. wartość godziwą akcji ustalono 
na 5 500 000 zł.
Przepisy podatkowe przewidują, że kwota wydatków na nabycie akcji jest uznawana za koszty 
uzyskania przychodów w momencie ich zbycia. Korekty wartości akcji nie stanowią przychodów 
podatkowych i kosztów uzyskania przychodów.

Wartość bilansowa akcji na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 5 500 000 zł

Wartość podatkowa akcji na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 4 000 000 zł 

Różnica przejściowa (dodatnia): 1 500 000 zł

3.4.  Jeżeli jednostka wycenia dany składnik aktywów w kwocie niższej od wartości 
podatkowej, a korzyści wynikające ze składnika aktywów będą w przyszłości opo-

5  Zasady tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, przedstawione w pkt 8.1., 
przewidują wyjątki od reguły polegającej na tworzeniu rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego od dodatnich różnic przejściowych.

6  Zgodnie z definicją różnic przejściowych zawartą w pkt 2, różnice dodatnie występują w przypad-
ku nadwyżki wartości bilansowej aktywów nad ich wartością podatkową.
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datkowane na pewnym etapie realizacji tych korzyści, to ujęcia wymagają akty-
wa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7. Jest to uzasadnione tym, że 
w przyszłości realizacja korzyści wynikających ze składnika aktywów spowoduje 
zwiększenie podstawy opodatkowania w kwocie niższej od kwoty, która w przy-
szłości pomniejszy podstawę opodatkowania (wartość podatkowa). Wycena 
składnika aktywów w kwocie niższej od wartości podatkowej oznacza zatem 
oczekiwanie zmniejszenia w przyszłości podstawy opodatkowania, wskutek zda-
rzeń przeszłych. Zmniejszenie podstawy opodatkowania spowoduje w przyszłości 
zmniejszenie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego jednostki pod warun-
kiem, że w przyszłości dochód jednostki będzie kształtował się na odpowiednio 
wysokim poziomie. Jednostka dysponuje zatem aktywami z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego8. Zasady ich ujmowania określa pkt 9.1.

Przykład zastosowania pkt 3.1. i 3.4. 

W grudniu roku 20X2 jednostka nabyła maszynę produkcyjną o wartości początkowej 510 000 zł. 
Dla celów rachunkowości maszynę amortyzowano metodą naturalną, w proporcji do liczby godzin 
pracy. Szacuje się, że maszyna przez okres jej używania przepracuje 10 000 godzin. Po okresie uży-
wania urządzenie zostanie zbyte za 10 000 zł. W 20X3 r. maszyna przepracowała 3000 godzin. 
Koszty amortyzacji maszyny są uznawane za koszty uzyskania przychodów. Przepisy podatkowe 
zakładają, że amortyzacji maszyny należy dokonywać według metody liniowej ze stawką 20%, bez 
uwzględnienia wartości końcowej. 

Wartość bilansowa środka trwałego na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 360 000 zł

Wartość podatkowa środka trwałego na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 408 000 zł

Różnica przejściowa (ujemna)9: –48 000 zł

Przykład zastosowania pkt 3.1. i 3.4. 

W dniu 31.12.20X3 r. jednostka posiadała w zapasie towary o cenie nabycia 2 000 000 zł. Ceny 
towarów tego rodzaju uległy istotnemu obniżeniu w drugiej połowie 20X3 r. Według stanu na 
31.12.20X3 r. cenę sprzedaży tych towarów ustalono na 1 500 000 zł. 
Przepisy podatkowe przewidują, że wartość nabytych towarów jest uznawana za koszty uzyskania 
przychodów w momencie ich zbycia, a odpisy aktualizujące wartość towarów nie stanowią kosz-
tów uzyskania przychodów. 

Wartość bilansowa zapasu towarów na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.:  1 500 000 zł

Wartość podatkowa zapasu towarów na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.:  2 000 000 zł

Różnica przejściowa (ujemna):  –500 000 zł

7  Zasady ujmowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, określone w pkt 9.1., 
przewidują wyjątki od reguły polegającej na ujęciu aktywów z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego od ujemnych różnic przejściowych.

8  Jeżeli jednak nie jest prawdopodobne, iż dochód jednostki w przyszłości pozwoli na potrącenie 
ujemnych różnic przejściowych, aktywa te obejmuje się, w całości lub w części, odpisami aktuali-
zującymi z tytułu utraty wartości. Przesłanki wystąpienia utraty wartości aktywów z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego określono w pkt 11.11.–11.20. Standardu.

9  Zgodnie z definicją różnic przejściowych zawartą w pkt 2, różnice ujemne występują w przypadku 
nadwyżki wartości podatkowej aktywów nad ich wartością bilansową.
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3.5.  Wyjaśnienia pkt 3.1. stosuje się odpowiednio do aktywów, z których korzyści 
będą opodatkowane, jeżeli z aktywami tymi związana jest kwota wpływająca 
na wartość odliczeń od podatku.

3.6.  Jeżeli korzyści ekonomiczne wynikające ze składnika aktywów nie będą 
opodatkowane10, a odpisanie, utrata lub inne zmniejszenie wartości skład
nika aktywów nie zostanie uwzględnione jako zmniejszenie podstawy opo
datkowania, to wartość podatkowa składnika aktywów jest jego wartością 
bilansową11.

3.7.  Wpływ przyszłych korzyści wynikających ze składnika aktywów może nie być 
opodatkowany. Może to – przykładowo – być spowodowane tym, że korzyści 
z aktywów zostały już opodatkowane na uprzednich etapach ich realizacji, a na 
danym etapie realizacji korzyści aktywa nie przynoszą już żadnych dodatkowych 
korzyści12. Jeżeli korzyści ekonomiczne wynikające ze składnika aktywów nie będą 
uwzględniane przy ustalaniu przyszłej podstawy opodatkowania, a odpisanie, 
utrata lub inne zmniejszenie wartości składnika aktywów nie zostanie uwzględ-
nione jako zmniejszenie podstawy opodatkowania, to realizacja przyszłych korzy-
ści wynikających ze składnika aktywów, bądź brak realizacji tych korzyści, nie spo-
woduje powiększenia ani pomniejszenia podstawy opodatkowania. W związku 
z takimi aktywami nie tworzy się rezerw z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego ani nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
gdyż realizacja korzyści z tych aktywów, bądź ich brak, nie spowoduje zwiększeń 
lub zmniejszeń zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. Ponieważ Standard 
zakłada ustalanie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowe-
go w oparciu o różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową aktywów 
i pasywów, to w przypadku tych aktywów nie powstają różnice tego rodzaju. 
Ich wartość podatkowa jest równa wartości bilansowej.

Przykład zastosowania pkt 3.6.

Jednostka 1.07.20X3 r. poręczyła spłatę nieoprocentowanej pożyczki na kwotę 1 000 000 zł, udzie-
lonej dla BETA S.A. Ze względu na niewywiązywanie się przez BETA S.A. ze swoich zobowiązań jed-
nostka spłaciła kwotę pożyczki – 1 000 000 zł. Jednocześnie wstąpiła w prawa wierzyciela, przejmu-
jąc wierzytelność z tytułu pożyczki. Ze względu na sytuację finansową dłużnika, jednostka objęła 
wierzytelność odpisem aktualizującym. 
W myśl przepisów podatkowych odpisy aktualizujące przejętą wierzytelność nie stanowią i nie będą 
stanowić kosztów uzyskania przychodów. W razie ewentualnej spłaty wierzytelności, w jednostce 
nie powstanie przychód podatkowy. 

Wartość bilansowa należności na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.:  0 zł

Wartość podatkowa należności na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 0 zł

10  W rozumieniu Standardu pojęcie „składniki aktywów, z których korzyści nie będą opodatkowane” 
obejmuje składniki aktywów, z których korzyści nie będą opodatkowane, oraz składniki aktywów, 
z których całość korzyści będzie elementem dochodów wolnych od podatku.

11  Zobacz: art. 37 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
12  Innym przykładem sytuacji, gdy wpływ przyszłych korzyści wynikających ze składnika aktywów nie 

jest opodatkowany, jest sytuacja, gdy przychody jednostki są elementem dochodów wolnych od 
podatku dochodowego.
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Uzasadnienie: bez względu na to, w jakiej kwocie wierzytelność zostanie spłaco-
na, jednostka nie uzna kosztów uzyskania przychodów ani przychodów podatko-
wych w związku z udzieloną pożyczką. Zatem zgodnie z pkt 3.6. wartość podat-
kowa pożyczki jest równa jej wartości bilansowej. 

Różnica przejściowa: 0 zł

3.8.  Jeżeli korzyści ekonomiczne ze składnika aktywów nie będą opodatkowa
ne, lecz odpisanie, utrata lub inne zmniejszenie wartości składnika akty
wów zmniejszy podstawę opodatkowania, to wartość podatkowa składnika 
aktywów jest jego wartością bilansową powiększoną o kwotę, jaka w przy
szłości zmniejszy podstawę opodatkowania, jeżeli jednostka uzyska korzy
ści odpowiadające wartości bilansowej tego składnika aktywów.

3.9.  Niekiedy przepisy podatkowe przewidują, że uzyskanie korzyści wynikających 
z aktywów nie zostanie opodatkowane, lecz nieuzyskanie tych korzyści wpły-
nie na pomniejszenie podstawy opodatkowania. W przypadku tych aktywów 
ich przyszła pełna realizacja nie spowoduje powiększenia ani pomniejsze-
nia podstawy opodatkowania, natomiast częściowe lub pełne odpisanie, 
utrata lub inne zmniejszenie wartości spowoduje pomniejszenie podstawy 
opodatkowania. Jeżeli następuje zmniejszenie wartości takich aktywów, ale 
z przyczyn określonych w przepisach podatkowych zmniejszenie takie nie 
jest jeszcze uwzględniane przy ustalaniu podstawy opodatkowania (będzie 
uwzględniane w przyszłości), powstają ujemne różnice przejściowe. Zasady 
ujmowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego określo-
no w pkt 9.1.

Przykład zastosowania pkt 3.8. 

W 20X3 r. jednostka sprzedała towary za 1 000 000 zł. Sprzedaż była opodatkowana stawką 0% 
dla celów podatku od towarów i usług. W związku z tym, że należność okazała się nieściągalna, 
lecz została zabezpieczona na kwotę 300 000 zł, na dzień bilansowy – 31.12.20X3 r. – dokonano 
odpisu aktualizującego wartość należności na kwotę 700 000 zł. 
Koszty z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności zostaną uznane w przyszłości za koszty 
uzyskania przychodów. 

Wartość bilansowa należności na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 300 000 zł

Wartość podatkowa należności na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 1 000 000 zł 
 (300 000 + 700 000)

Różnica przejściowa (ujemna): –700 000 zł

Przykład zastosowania pkt 3.8. 

W 20X9 r. jednostka sprzedała towary za 2 000 000 w walucie obcej X. Sprzedaż była dla celów podat-
ku od towarów i usług opodatkowana stawką 0%. Kurs waluty X na dzień sprzedaży wyniósł 5,00 zł. 
Do wyceny na dzień bilansowy – 31.12.20X9 r. – przeliczono należność według kursu 4,00 zł. 
Przepisy podatkowe zakładają ujmowanie przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przy-
chodów z tytułu różnic kursowych w momencie spłaty należności z tytułu sprzedaży. 
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Wartość bilansowa należności na dzień bilansowy 31.12.2009 r.: 8 000 000 zł 
 (2 000 000 × 4)
Wartość podatkowa należności na dzień bilansowy 31.12.2009 r.: 10 000 000 zł
Uzasadnienie: realizacja korzyści ze składnika aktywów nie spowoduje powiększe-
nia podstawy opodatkowania, lecz brak takiej realizacji spowoduje zmniejszenie 
podstawy opodatkowania w przyszłości, w związku z czym zgodnie z pkt 3.8.: 
wartość podatkowa = wartość bilansowa należności + kwota, jaka w przyszłości 
zmniejszy podstawę opodatkowania, w związku z realizacją korzyści wynikających 
z należności według wartości bilansowej.

(8 000 000 +  
2 000 000)

Różnica przejściowa (ujemna): –2 000 000 zł

3.10.  Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 3.8., stosuje się odpowiednio do akty-
wów, z których korzyści nie będą opodatkowane, lecz odpisanie, utrata lub 
inne zmniejszenie wartości aktywów zostanie uwzględnione przy ustaleniu 
odliczeń od podatku.

3.11. Jeżeli składnik aktywów składa się z części:
   a) z których korzyści będą opodatkowane, i/lub
   b)  z których korzyści nie będą opodatkowane, a odpisanie, utrata lub 

inne zmniejszenie wartości nie zostanie uwzględnione przy ustalaniu 
podstawy opodatkowania, i/lub

   c)  z których korzyści nie będą opodatkowane, a odpisanie, utrata lub inne 
zmniejszenie wartości zostanie uwzględnione przy ustalaniu podsta
wy opodatkowania, to wyjaśnienia pkt 3.1., 3.6. i 3.8. stosuje się odpo
wiednio do tych części składnika aktywów.

3.12.   Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 3.1., 3.6. i 3.8., stosuje się również do akty-
wów, które uprzednio zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym, lecz których 
wartość odpisano, zamortyzowano lub zmniejszono w jakikolwiek inny sposób.

Przykład zastosowania pkt 3.11. 

W 20X9 r. jednostka sprzedała towary za cenę 2 000 000 w walucie obcej X. Sprzedaż była dla 
celów podatku od towarów i usług opodatkowana stawką 0%. Kurs waluty na dzień sprzedaży 
wyniósł 5,00 zł. Do wyceny na dzień bilansowy – 31.12.20X9 r. – przeliczono należność według 
kursu 6,00 zł. 
Przepisy podatkowe zakładają ujmowanie przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przy-
chodów z tytułu różnic kursowych w momencie spłaty należności z tytułu sprzedaży. 

Wartość bilansowa należności na dzień bilansowy 31.12.2009 r.:  12 000 000 zł 
 (2 000 000 × 6)

Wartość podatkowa należności na dzień bilansowy 31.12.2009 r.: 10 000 000 zł 
 (10 000 000 + 0)
Wartość podatkowa części należności, z której korzyści ekonomiczne nie będą 
opodatkowane, lecz której odpisanie, utrata lub inne zmniejszenie wartości zosta-
nie uwzględnione jako zmniejszenie podstawy opodatkowania: 
Uzasadnienie: realizacja korzyści wynikających z tej części składnika aktywów nie 
spowoduje powiększenia podstawy opodatkowania, lecz brak takiej realizacji spo-
woduje zmniejszenie podstawy opodatkowania w przyszłości, w związku z czym 
zgodnie z pkt 3.8.: 

10 000 000 zł
(2 000 000 × 5 

+ 0)
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wartość podatkowa = wartość bilansowa części należności, z której korzyści nie będą 
opodatkowane + kwota, jaka w przyszłości zmniejszy podstawę opodatkowania, 
w związku z realizacją korzyści z tej części należności według wartości bilansowej. 

Wartość podatkowa dodatnich różnic kursowych, tj. części należności, z której 
korzyści zostaną opodatkowane: 0 zł
Uzasadnienie: realizacja korzyści wynikających z tej części składnika aktywów 
spowoduje powiększenie podstawy opodatkowania, w związku z czym zgod-
nie z pkt 3.1.: 
wartość podatkowa = kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy opodat-
kowania w razie uzyskania z nich, w sposób bezpośredni lub pośredni, korzyści 
ekonomicznych.  

Różnica przejściowa (dodatnia): 2 000 000 zł

 

Przykład zastosowania pkt 3.11. 
Jednostka udzieliła 1.07.20X3 r. pożyczki w kwocie 1 000 000 zł, oprocentowanej według stopy 7% 
w stosunku rocznym, którą zakwalifikowano do udzielonych pożyczek i wierzytelności własnych. 
Na dzień bilansowy 31.12.20X3 r. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności. 
W myśl przepisów podatkowych przychody podatkowe z tytułu odsetek powstają w momencie ich 
otrzymania (zapłaty). 

Wartość bilansowa należności na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 1 035 000 zł
(1 000 000 + 35 000 zł, tj. 7% od 1 000 000/2) 

Wartość podatkowa należności na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.:  1 000 000 zł 
 (1 000 000 + 0)
Wartość podatkowa należności z tytułu pożyczek bez odsetek:  1 000 000 zł
Uzasadnienie: realizacja korzyści wynikających z tej części składnika aktywów, 
bądź brak takiej realizacji, nie spowoduje zwiększenia ani zmniejszenia podsta-
wy opodatkowania w przyszłości, w związku z czym zgodnie z pkt 3.6.:  
wartość podatkowa = wartość bilansowa.  

Wartość podatkowa odsetek od należności z tytułu pożyczek: 0 zł
Uzasadnienie: realizacja korzyści wynikających z tej części składnika aktywów 
spowoduje powiększenie podstawy opodatkowania, w związku z czym zgod-
nie z pkt 3.1.: 
wartość podatkowa = kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy opodat-
kowania w razie uzyskania z nich, w sposób bezpośredni lub pośredni, korzyści 
ekonomicznych.  

Różnica przejściowa (dodatnia): 35 000 zł

 

Przykład zastosowania pkt 3.11. 
W 20X3 r. jednostka sprzedała towary za 1 000 000 zł. Sprzedaż jest opodatkowana dla celów 
podatku od towarów i usług według stawki 22%. W związku z tym, że należność była nieściągal-
na, dokonano na dzień bilansowy odpisu aktualizującego 100% wartości należności. 
Koszty z tytułu odpisu aktualizującego należność zostaną uznane w przyszłości za koszty uzyskania 
przychodów w zakresie, w jakim uznano przychody podatkowe, tj. w kwocie 1 000 000 zł. Pozostała 
część odpisów aktualizujących należność w kwocie 220 000 zł, odpowiadającej należnemu VAT, 
nie zostanie uznana za koszt uzyskania przychodów. 



Krajowe Standardy Rachunkowości

84

Uzasadnienie ustalania różnic przejściowych: mimo że należność nie spełnia kryteriów wyznaczo-
nych przez definicję aktywów, zgodnie z pkt 3.12. zasady ustalania różnic przejściowych są analo-
giczne, jak w przypadku aktywów, gdyż należność uprzednio została ujęta w sprawozdaniu finan-
sowym jako składnik aktywów. 

Wartość bilansowa należności na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 0 zł

Wartość podatkowa należności na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 1 000 000 zł 
 (0 + 1 000 000)
Dla części należności wynikającej z VAT: 0 zł
Uzasadnienie: realizacja korzyści wynikających z tej części składnika aktywów, 
bądź brak takiej realizacji, nie spowodują zwiększenia ani zmniejszenia podsta-
wy opodatkowania w przyszłości, w związku z czym zgodnie z pkt 3.6.:  
wartość podatkowa = wartość bilansowa.  
   
Dla pozostałej części należności: 1 000 000 zł
Uzasadnienie: realizacja korzyści wynikających z tej części składnika aktywów 
nie spowoduje powiększenia podstawy opodatkowania, lecz brak takiej realiza-
cji spowoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania w przyszłości, w związku 
z czym zgodnie z pkt 3.8.:

(0 + 1 000 000)

wartość podatkowa = wartość bilansowa + kwota, jaka w przyszłości zmniejszy 
podstawę opodatkowania, w związku z realizacją korzyści z części należności 
według wartości bilansowej.  

Różnica przejściowa (ujemna): –1 000 000 zł

3.13.   Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się 
wyłącznie w odniesieniu do tych oczekiwanych przyszłych zwiększeń i zmniej-
szeń podstawy opodatkowania po odliczeniach (także doliczeń do podatku lub 
odliczeń od podatku), które wynikają ze zdarzeń przeszłych. Nie można ujmo-
wać rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w opar-
ciu o przyszłe planowane kwoty zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. 
Informacje o przyszłych, planowanych przychodach podatkowych i kosztach 
uzyskania przychodów są niekiedy wykorzystywane przez jednostki dla celów 
planowania podatkowego i mają np. postać budżetów określających oczekiwane 
dane dotyczące podstawy opodatkowania i kwot przyszłych zobowiązań z tytu-
łu podatku dochodowego. Informacje o przyszłych zobowiązaniach podatko-
wych, wynikające z takich opracowań, nie mogą być podstawą ujęcia rezerw 
lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wynika to z faktu, 
że wiele operacji uwzględnianych przy ustalaniu oczekiwanych zobowiązań 
z tytułu podatku dochodowego dotyczy transakcji przyszłych, które nie mogą 
być ujęte ani w księgach, ani w sprawozdaniu finansowym. Natomiast informa-
cje wynikające z takich opracowań mogą być wykorzystywane do innych celów, 
np. do ustalenia, że prawdopodobne jest, aby uzyskany w przyszłości dochód 
pozwolił na potrącenie ujemnych różnic przejściowych13.

3.14.  Przy ustaleniu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku docho
dowego nie kompensuje się ze sobą różnic przejściowych.

13  Zobacz: pkt 11.11.–11.20. Standardu.
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Przykład zastosowania pkt 3.14.
Na 31.12.20X3 r. jednostka posiadała dwie maszyny. Dane dotyczące tych środków trwałych:

Wartość środka trwałego Maszyna 1 Maszyna 2

Początkowa – dla celów rachunkowości  1 000 000 zł  2 000 000 zł

Umorzenia – dla celów rachunkowości  400 000 zł  1 000 000 zł

Bilansowa (netto)  600 000 zł  1 000 000 zł

Początkowa – dla celów podatkowych  1 000 000 zł  2 000 000 zł

Umorzenia – dla celów podatkowych  800 000 zł  600 000 zł

Podatkowa (netto)  200 000 zł  1 400 000 zł

Poza powyższymi, nie występują żadne inne różnice przejściowe.

Choć suma wartości bilansowych obu środków trwałych jest równa sumie ich wartości podatkowych 
(1 600 000 zł), odrębnie uwzględnia się różnice przejściowe dodatnie 400 000 zł (600 000 zł – 
200 000 zł) oraz różnice przejściowe ujemne 400 000 zł (1 000 000 – 1 400 000).

3.15.  Wartości podatkowe aktywów ustala się przy uwzględnieniu przepisów 
podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy14. Przy ustalaniu war
tości podatkowej aktywów uwzględnienia wymagają wiarygodnie usta
lone zamierzenia jednostki co do sposobu wykorzystania aktywów15.

IV. Wartość podatkowa pasywów.  
Ustalanie różnic przejściowych między wartością bilansową 

a wartością podatkową pasywów

4.1.  Wartością podatkową pasywów jest – zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o rachun
kowości – ich wartość bilansowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości 
pomniejszą podstawę podatku dochodowego (podstawę opodatkowania po 
odliczeniach). Jeżeli wskutek przeszłych zdarzeń rozliczenie zobowiązań jed
nostki w przyszłości spowoduje zwiększenie podstawy opodatkowania, war
tość podatkowa zobowiązania jest równa wartości bilansowej powiększonej 
o kwoty, które w przyszłości powiększą podstawę opodatkowania.

4.2.  Przez zobowiązania rozumie się – w myśl art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachun-
kowości – wynikające z przeszłych zdarzeń obowiązki wykonania świadczeń 
o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posia-
danych lub przyszłych aktywów jednostki. Uznanie obowiązku wykonania 
świadczenia za zobowiązanie wiąże się z oczekiwaniem zmniejszenia przy-
szłych korzyści jednostki, wobec konieczności wydania środków pieniężnych 
lub innych aktywów.

4.3.  Jeżeli w wartości bilansowej zobowiązań jednostki zawarte są kwoty, które 
w przyszłości zmniejszą podstawę opodatkowania, to w związku z obsługą 

14  Zobacz: pkt 1.3. Standardu.
15  Zobacz: pkt 11.6.–11.9. Standardu.
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lub rozliczeniem zobowiązania nastąpi zmniejszenie podstawy opodatkowania 
w przyszłości, wynikające z przeszłych zdarzeń. Jednostka dysponuje zatem 
aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Sposób ustalania tych 
aktywów przedstawia pkt 9.1.16

Przykład zastosowania pkt 4.1.
1.07.20X3 r. jednostka zaciągnęła zobowiązanie z tytułu kredytu na kwotę 5 000 000 zł, opro-
centowane według stopy 10% w stosunku rocznym. Spłata kredytu i odsetek nastąpi 1.07.20X4 r.

Odsetki od zobowiązania będą uznane za koszty uzyskania przychodów w momencie ich spłaty.

Wartość podatkowa zobowiązania na dzień 31.12.20X3 r.: 5 000 000 zł

Uzasadnienie: wartość bilansowa zawiera kwoty, które w przyszłości pomniejszą 
podstawę opodatkowania, w związku z czym zgodnie z pkt 4.1.:

(5 250 000 – 
250 000)

wartość podatkowa = wartość bilansowa – kwota przyszłych zmniejszeń pod-
stawy opodatkowania, zawartych w wartości bilansowej.  

Wartość bilansowa zobowiązania na dzień 31.12.20X3 r.:  5 250 000 zł

Różnice przejściowe (ujemne)17: –250 000 zł 

Przykład zastosowania pkt 4.1.
Układ zbiorowy pracy, którego stroną jest jednostka, przewiduje wypłatę nagród jubileuszowych. 
W związku z tymi świadczeniami na dzień 31.12.20X3 r. jednostka utworzyła rezerwy na nagrody 
jubileuszowe w kwocie 10 500 000 zł (dokonała biernych rozliczeń międzyokresowych).

Przepisy podatkowe przewidują, że koszty nagród jubileuszowych są kosztami uzyskania przycho-
dów w momencie poniesienia tych kosztów. Utworzenie rezerw na nagrody jubileuszowe nie sta-
nowi kosztów uzyskania przychodów.

Wartość podatkowa zobowiązania na dzień 31.12.20X3 r.: 0 zł

Uzasadnienie: wartość bilansowa zawiera kwoty, które w przyszłości pomniejszą 
podstawę opodatkowania, w związku z czym zgodnie z pkt 4.1.:

(10 500 000 – 
10 500 000)

wartość podatkowa = wartość bilansowa – kwota przyszłych zmniejszeń pod-
stawy opodatkowania, zawartych w wartości bilansowej.

Wartość bilansowa zobowiązania na dzień 31.12.20X3 r.: 10 500 000 zł

Różnice przejściowe (ujemne): –10 500 000 zł

 

Przykład zastosowania pkt 4.1.
Rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu napraw gwarancyjnych wyniosły w jednostce na dzień 
31.12.20X3 r. 1 000 000 zł. W grudniu 20X3 r. jednostka miała również zobowiązania z tytułu umów 
o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej w kwocie 400 000 zł. Zobowiązania 
te nie zostały rozliczone do 31.12.20X3 r.

16  Jeżeli jednak nie jest prawdopodobne, iż podstawa opodatkowania jednostki w przyszłości pozwoli 
na potrącenie ujemnych różnic przejściowych, aktywa te należy objąć, w całości lub w części, odpi-
sami aktualizującymi z tytułu utraty wartości. Zobacz pkt 11.11.–11.20. Standardu.

17  Zgodnie z definicją różnic przejściowych zawartą w pkt 2 różnice ujemne występują w przypadku 
nadwyżki wartości bilansowej pasywów nad ich wartością podatkową.
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Przepisy podatkowe przewidują, że koszty napraw gwarancyjnych są kosztami uzyskania przycho-
dów w momencie ich poniesienia. Natomiast koszty z tytułu umów o dzieło zawartych z osoba-
mi nieprowadzącymi działalności gospodarczej są kosztami uzyskania przychodów w momencie 
zapłaty wynagrodzenia.

 
Rozliczenia 

międzyokresowe  
bierne

Zobowiązania 
z tytułu umów 

o dzieło

Wartość podatkowa na dzień 31.12.20X3 r.: 0 zł 0 zł
Uzasadnienie: wartość bilansowa zawiera kwoty, 
które w przyszłości pomniejszą podstawę opo-
datkowania, w związku z czym zgodnie z pkt 4.1.:

(1 000 000 – 1 000 000) (400 000 – 400 000)

wartość podatkowa = wartość bilansowa – kwota 
przyszłych zmniejszeń podstawy opodatkowania, 
zawartych w wartości bilansowej.

  

Wartość bilansowa na dzień 31.12.20X3 r.: 1 000 000 zł 400 000 zł

Różnice przejściowe (ujemne): –1 000 000 zł –400 000 zł

4.4.  Niekiedy rozliczenie zobowiązania w terminie późniejszym spowoduje wyko-
rzystanie aktywów jednostki, a ponadto, wskutek przeszłych zdarzeń, powięk-
szy w przyszłości podstawę opodatkowania. Fakt, że zwiększenie w przyszłości 
podstawy opodatkowania wynikające z przeszłych zdarzeń, spowoduje powsta-
nie w przyszłości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, oznacza, że 
jednostka oczekuje wykorzystania obecnych lub przyszłych aktywów wskutek 
przeszłych zdarzeń, a zatem spoczywają na niej zobowiązania, których termin 
wymagalności lub kwota nie są pewne (por. art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachun-
kowości), co uzasadnia utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Jeżeli zatem rozliczenie zobowiązania w terminie późniejszym 
spowoduje wykorzystanie aktywów jednostki, a ponadto, wskutek przeszłych 
zdarzeń, powiększy w przyszłości podstawę opodatkowania, wartość podatko-
wa zobowiązań jest wyższa od wartości bilansowej. Zasady ujmowania rezerw 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego określa pkt 8.1.

Przykład zastosowania pkt 4.1.

Jednostka nabyła od dostawcy zagranicznego towary. Zobowiązanie wobec dostawcy w walu-
cie obcej X z tego tytułu wyniosło 1 000 000. Kurs waluty na dzień zaciągnięcia zobowiązania 
wyniósł 2,00 zł.
Dokonując wyceny na dzień 31.12.20X9, przeliczono zobowiązanie według kursu 1,70 zł. Przepisy 
podatkowe zakładają ujmowanie przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przychodów 
z tytułu różnic kursowych w momencie spłaty zobowiązań.

Wartość podatkowa zobowiązania na dzień bilansowy – 31.12.20X9: 2 000 000 zł
Uzasadnienie: rozliczenie zobowiązania w wartości bilansowej spowodo-
wałoby powiększenie podstawy opodatkowania o 300 000 zł, w związku 
z czym, zgodnie z pkt 4.1.:

(1 700 000 + 300 000)

wartość podatkowa = wartość bilansowa + kwota przyszłych zwiększeń 
podstawy opodatkowania, które wynikają z przeszłych zdarzeń.
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Wartość bilansowa zobowiązania na dzień bilansowy – 31.12.20X9: 1 700 000 zł

Różnice przejściowe (dodatnie): 300 000 zł

4.5.  Jeżeli kwoty, które w przyszłości pomniejszą lub powiększą podstawę opo
datkowania podatkiem dochodowym (mowa o nich w pkt 4.1.), są objęte 
wartością podatkową aktywów, to nie uwzględnia się ich przy ustalaniu 
wartości podatkowej zobowiązania.

4.6.  Przyczyną uwzględniania w wartości podatkowej zobowiązań kwot, które 
w przyszłości powiększą lub pomniejszą podstawę opodatkowania, jest fakt, 
że wskutek przeszłych zdarzeń lub transakcji jednostka posiada „odroczone”18 
zobowiązania lub należności, które w przyszłości ulegną przekształceniu 
– odpowiednio – w zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego lub w jego 
zmniejszenie albo prawo do zwrotu tego podatku. Jeżeli jednak kwoty te 
objęte są wartością podatkową aktywów, to ich uwzględnienie w wartości 
podatkowej zobowiązań powodowałoby podwójne ustalenie różnic przejścio-
wych: od wartości zobowiązań i od wartości aktywów. Z tego powodu, jeżeli 
kwoty, które w przyszłości pomniejszą lub powiększą podstawę opodatkowa-
nia podatkiem dochodowym (mowa o nich w pkt 4.1.), są objęte wartością 
podatkową innych pozycji, to nie uwzględnia się ich przy ustalaniu wartości 
podatkowej zobowiązań.

Przykład zastosowania pkt 4.5.
Jednostka zaciągnęła 1.07.20X1 r. kredyt w kwocie 1 000 000 zł, oprocentowany według stałej stopy 
14% w stosunku rocznym. Kredyt wraz z odsetkami niepodlegającymi kapitalizacji powinien zostać 
spłacony w 20X4 r. Zobowiązanie w latach 20X1–20X2 służyło sfinansowaniu budowy środka trwa-
łego, a odsetki za 20X1 r. i 20X2 r. zostały uwzględnione w wartości środka trwałego w budowie. 
Odsetki za 20X3 r., tj. po przyjęciu do używania środka trwałego, zostały ujęte jako koszty finansowe.

W myśl przepisów podatkowych odsetki naliczone od zobowiązań służących sfinansowaniu środ-
ka trwałego w okresie jego budowy (tj. za lata 20X1–20X2) zwiększają wartość środka trwałego 
w budowie. Natomiast odsetki naliczone po przyjęciu do używania środka trwałego (tj. naliczone 
w 20X3 r.) będą stanowić koszty uzyskania przychodów z chwilą ich zapłaty.

 31.12.20X1 r. 31.12.20X2 r. 31.12.20X3 r.

Wartość podatkowa zobowiązania: 1 070 000 zł 1 210 000 zł 1 210 000 zł

Wartość bilansowa zobowiązania: 1 070 000 zł 1 210 000 zł 1 350 000 zł

Różnice przejściowe: 0 zł 0 zł –140 000 zł

4.7.  Jeżeli zobowiązania jednostki mają postać rozliczeń międzyokresowych 
przychodów, to ich wartość podatkowa jest równa wartości, która w przy
szłości zwiększy podstawę obliczenia podatku dochodowego (podstawę 
opodatkowania po odliczeniach).

18  Nazwa „odroczona” należność lub zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest tym uzasad-
niona, że należność lub zobowiązanie to nie stanowi prawnie wierzytelności, lecz w przyszłości 
ulegnie przekształceniu w wymagalną należność lub zobowiązanie.



KSR nr 2 „Podatek dochodowy”

89

4.8.   Jeżeli jednostka ujęła rozliczenia międzyokresowe przychodów (np. wobec 
otrzymania w postaci darowizny środków trwałych podlegających amortyza-
cji), a uzyskane z tego tytułu aktywa zaliczyła do przychodów podatkowych, to 
oznacza to, że powstała ujemna różnica przejściowa. Jest to tym uzasadnione, 
że ustalenie przychodów podatkowych – zgodnie z przepisami podatkowy-
mi – w momencie otrzymania aktywów, powoduje uwzględnienie dla celów 
podatkowych transakcji, która nie mogła jeszcze wpłynąć na wynik finanso-
wy jednostki. Realizacja przychodu ze sprzedaży produktów lub towarów nie 
następuje bowiem w chwili otrzymania aktywów, lecz wykonania świadczenia. 
W rezultacie efekty podatkowe takiej transakcji pojawiają się z „wyprzedze-
niem” w stosunku do efektów, które powinny być ujęte zgodnie z zasadami 
rachunkowości. Z tych przyczyn zdefiniowano różnice przejściowe dotyczące 
rozliczeń międzyokresowych przychodów zgodnie z pkt 4.7.

4.9.   Zasady, o których mowa w pkt 4.1., 4.5. i 4.7., stosuje się odpowiednio do 
zobowiązań, których realizacja w przyszłości spowoduje doliczenia do podat-
ku lub odliczenia od podatku. Zasady te stosuje się również do zobowiązań, 
które uprzednio ujęto w sprawozdaniu finansowym, lecz których wartość 
odpisano lub zmniejszono w jakikolwiek inny sposób.

4.10. Wartość podatkowa kapitałów własnych jest równa ich wartości bilansowej.
4.11.  Pkt 3.14. i 3.15. stosuje się odpowiednio do wartości podatkowej pasywów.

V. Wartość podatkowa pozycji nieujętych w aktywach 
i zobowiązaniach. Ustalanie różnic przejściowych dotyczących 

tych pozycji. Straty podatkowe możliwe do odliczenia od 
dochodu w przyszłości. Niewykorzystane ulgi podatkowe. 

5.1.  Nieujęte w aktywach lub zobowiązaniach, wynikające z przeszłych zdarzeń 
prawa i obowiązki, zmniejszające lub zwiększające podstawę opodatkowania 
w przyszłości, stanowią ujemne lub dodatnie różnice przejściowe w kwocie, 
w której spowodują odpowiednio – zmniejszenie lub zwiększenie podstawy 
opodatkowania w przyszłości. Poniesione straty podatkowe, które zgodnie 
z przepisami prawa podatkowego jednostka może odliczyć w przyszłości od 
dochodu, oraz niewykorzystane ulgi podatkowe stanowią podstawę do uję
cia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

5.2.  Straty podatkowe poniesione przez jednostkę mogą być zazwyczaj przez 
pewien okres, wyznaczony w przepisach podatkowych, uwzględniane przy 
ustalaniu w przyszłości podstawy opodatkowania. W przypadku wystąpienia 
straty podatkowej, możliwej w przyszłości do odliczenia od dochodu, przyj-
muje się, że jednostka posiada aktywa z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego19. Jest to tym uzasadnione, że jednostka w omawianej sytuacji uzyska 

19  Jeżeli jednak nie jest prawdopodobne, że przyszły dochód jednostki pozwoli na odliczenie strat 
podatkowych, to od aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego dokonuje się odpisów 
aktualizujących. Szczegółowe kryteria ustalania, kiedy jest prawdopodobne, że podstawa opodat-
kowania pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych i odliczenie strat podatkowych, 
przedstawiono w pkt 11.11.–11.20. Standardu.
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przyszłe korzyści powstałe wskutek przeszłych zdarzeń. Korzyści te polegają na 
prawie do zmniejszenia przyszłego zobowiązania z tytułu podatku dochodo-
wego, wobec odliczenia straty podatkowej od dochodu. 

Przykład zastosowania pkt 5.1. i 5.2. 

W roku 20X3 jednostka poniosła stratę podatkową w kwocie 3 000 000 zł. Przepisy podatkowe prze-
widują, że strata ta może być odliczona od dochodu w okresie 5 kolejnych lat, przy czym w każdym 
z lat nie można pomniejszyć dochodu o więcej niż 50% jej kwoty. 

Kwota stanowiąca podstawę do ujęcia aktywów z tytułu odroczonego podat
ku dochodowego: 
Uzasadnienie: strata podatkowa podlegająca odliczeniu od dochodu, jaki zosta-
nie osiągnięty w przyszłości, wynosi 3 000 000 zł, zatem zgodnie z pkt 5.1. sta-
nowi ona podstawę do ujęcia aktywów z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego. 

–3 000 000 zł 

Straty podatkowe będą stanowiły podstawę do ujęcia aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, z uwzględnieniem pkt 11.11.–11.2020.

5.3.   Dochody wolne od podatku, nieodliczone w roku podatkowym, oraz zmniej-
szenia podstawy opodatkowania, nieodliczone od podstawy opodatkowania 
w roku podatkowym, podlegają niekiedy odliczeniu w przyszłych latach podat-
kowych. W takim przypadku dochody te lub zmniejszenia stanowią podsta-
wę do ujęcia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego21. Jest to 
tym uzasadnione, że jednostka w omawianej sytuacji uzyska przyszłe korzy-
ści powstałe wskutek przeszłych zdarzeń. Korzyści te polegają na prawie do 
zmniejszenia przyszłego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, wobec 
przysługujących odliczeń (zmniejszeń). Przykłady dotyczące niewykorzysta-
nych ulg podatkowych zawarto w rozdziale XIII. 

5.4.   Niektóre zdarzenia nie powodują ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań 
(np. udzielenie poręczenia, przyjęcie w najem środka trwałego). Niekiedy jed-
nak zdarzenia te mogą powodować, że w przyszłości nastąpi zmniejszenie lub 
zwiększenie podstawy opodatkowania. Oczekiwane zmniejszenie podstawy 
opodatkowania wskutek przeszłych zdarzeń oznacza powstanie ujemnych róż-
nic przejściowych, a oczekiwane zwiększenie podstawy opodatkowania wsku-
tek przeszłych zdarzeń – powstanie dodatnich różnic przejściowych. Wartość 
podatkowa tych pozycji, stanowiących jednocześnie różnice przejściowe, jest 

20  Istnienie straty podatkowej, poniesionej w niedalekiej przeszłości, jest czynnikiem przemawiającym 
za tym, że nie zostanie osiągnięty dochód pozwalający na potrącenie ujemnych różnic przejścio-
wych, chyba że strata wynikała ze zidentyfikowanego zdarzenia, którego prawdopodobieństwo 
ponownego wystąpienia jest nikłe. Zobacz pkt 11.15. Standardu.

21  Jeżeli jednak nie jest prawdopodobne odliczenie dochodów wolnych od podatku lub zmniejszeń 
podstawy opodatkowania w przyszłości, to od aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego dokonuje się odpisów aktualizujących. Szczegółowe kryteria ustalania, kiedy jest prawdopo-
dobne odliczenie dochodów wolnych od podatku lub kiedy podstawa opodatkowania pozwoli na 
jej zmniejszenia w przyszłości, przedstawiono w pkt 11.11.–11.20. Standardu.
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równa kwotom, które w przyszłości spowodują zwiększenie lub zmniejszenie 
podstawy opodatkowania. 

5.5.   Zasady, o których mowa w pkt 5.1., stosuje się odpowiednio do pozycji, 
które w przyszłości spowodują doliczenia do podatku lub odliczenia od 
podatku. 

5.6.  Wartość podatkową pozycji nieujętych w aktywach i zobowiązaniach okre-
śla się, biorąc pod uwagę przepisy podatkowe obowiązujące na dzień bilan-
sowy22. 

VI. Ustalanie wartości podatkowych aktywów i pasywów 
w umowach leasingowych 

6.1.  W przypadku umów leasingowych wartości podatkowe aktywów i pasywów 
ustala się zgodnie z postanowieniami rozdziałów III–V, z uwzględnieniem 
postanowień niniejszego rozdziału. 

Przykład zastosowania pkt 6.1. 

W dniu 31.12.20X2 r. jednostka (korzystający) zawarła umowę leasingu z przedsiębiorstwem 
LEASING S.A. (finansujący). Przedmiotem umowy była maszyna. LEASING S.A. nabyła maszynę 
za cenę 140 400 zł (+ 22% VAT), a następnie oddała ją w używanie jednostce. Zgodnie z umową 
przeniesienie prawa własności nastąpi po dokonaniu zapłaty 50 000 zł w dniu 1.01.20X5 r. W umo-
wie nie wskazano, że odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych dokonuje korzystający. 
Jednostka jest podatnikiem VAT dokonującym wyłącznie sprzedaży opodatkowanej podatkiem od 
towarów i usług. LEASING S.A. nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym. Ze względu na 
przeniesienie prawa własności przedmiotu umowy po jej zakończeniu, dla celów rachunkowości 
przedmiot umowy został zakwalifikowany, zarówno przez korzystającego jak i finansującego, do 
aktywów korzystającego. Stopę procentową finansującego ustalono (w przybliżeniu) na 7%. Stopa 
ta jest znana korzystającemu. 

Jednostka zamierza używać maszyny przez okres najbliższych 5 lat. Po tym okresie jednostka zamie-
rza zbyć urządzenie za cenę 20 000 zł. Do amortyzacji jednostka stosuje metodę liniową.

Zgodnie z przepisami podatkowymi prawo do amortyzacji maszyny przysługuje finansującemu. 
Finansujący ujmuje przychody podatkowe z tytułu rat leasingowych w momencie wymagalności 
zapłaty. Korzystający zalicza opłaty leasingowe do kosztów uzyskania przychodów. Podatkowo 
maszyna jest amortyzowana liniowo, według stawki 20%, bez uwzględnienia wartości końcowej. 
Harmonogram rat leasingowych przedstawiono poniżej: 

Data wymagalności Opłaty leasingowe VAT RAZEM 

1.01.20X3 r. 50 000 zł 11 000 zł 61 000 zł 

1.01.20X4 r. 50 000 zł 11 000 zł 61 000 zł 

1.01.20X5 r.  
(cena sprzedaży) 

50 000 zł 11 000 zł 61 000 zł 

RAZEM 150 000 zł 33 000 zł 183 000 zł

22  Zobacz: pkt 1.3. Standardu.
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KORZYSTAJĄCY

Ujęcie  
(31.12.X2 r.) 31.12.X3 r. 31.12.X4 r. 1.01.X5 r.

Wartość bilansowa maszyny: 140 400 116 320
140 400 –

(140 400 – 
20 000)/5

92 240
140 400 – 2 × 

(140 400 – 
20 000)/5

92 240

Wartość podatkowa maszyny:
Uzasadnienie: ponieważ maszyna została 
ujęta w aktywach, a korzyści z niej wynikające 
będą w przyszłości opodatkowane, do ustale-
nia różnic przejściowych stosuje się pkt 3.1.

0 0 0 50 000

Różnice przejściowe dotyczące maszyny: 140 400 116 320 92 240 42 240
Wartość podatkowa zobowiązań:
Uzasadnienie: ponieważ zobowiązanie zosta-
ło ujęte w księgach, a jego rozliczenie spo-
woduje powstanie kosztów uzyskania przy-
chodów, do ustalenia różnic przejściowych 
stosuje się wyjaśnienia pkt 4.1.

0 0 0 0

Wartość bilansowa zobowiązań: 140 400 96 728
(1 + 7%) × 
(140 400 – 

50 000)

50 00023

(1 + 7%) × 
(96 728 – 

50 000)

0

Różnice przejściowe dotyczące zobowiązań: –140 400  –96 728 –50 000  0

FINANSUJĄCY
Ujęcie 

(31.12.X2 r.) 31.12.X3 r. 31.12.X4 r. 1.01.X5 r.

Wartość bilansowa maszyny: 0 0 0 0
Wartość podatkowa maszyny:
Uzasadnienie: ponieważ maszyna została ujęta 
w aktywach, a korzyści z niej wynikające będą 
w przyszłości opodatkowane, do ustalenia różnic 
przejściowych stosuje się pkt 3.1. Późniejsze wyłą-
czenie maszyny z ksiąg w chwili spełnienia kryte-
riów leasingu finansowego nie stanowi, zgodnie 
z pkt 3.12., przeszkody do stosowania pkt 3.1.

140 400 112 320
140 400 – 

20% × 
140 400

84 240
140 400 – 2 × 

20% × 
140 400

0

Różnice przejściowe dotyczące maszyny: –140 400 –112 320 –84 240  0

Wartość bilansowa należności: 140 400 96 728
(1 + 7%) × 
(140 400 – 

50 000)

50 00024

(1 + 7%) × 
(96 728 – 

50 000)

0

Wartość podatkowa należności:
Uzasadnienie: ponieważ należności zostały ujęte 
w księgach, a korzyści z nich wynikające spowo-
dują ujęcie przychodów podatkowych, do usta-
lenia różnic przejściowych stosuje się pkt 3.1.

0 0 0 0

Różnice przejściowe dotyczące należności: 140 400 96 728 50 000  0

23  Ze względu na zaokrąglenie stopy procentowej finansującego wystąpiła różnica pomiędzy wartoś-
cią ostatniej płatności a wartością ustaloną przy zastosowaniu stopy 7% (49 998,96 zł).

24  Dokonano zaokrąglenia. Dokładna kwota ustalona przy zastosowaniu stopy procentowej finansu-
jącego wynosi 49 998,96 zł.
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6.2.  Jeżeli przy ustaleniu podstawy opodatkowania uwzględniono kwoty doty
czące przyszłych transakcji, które dla celów rachunkowości nie powodują 
jeszcze ujęcia niektórych składników aktywów lub pasywów (lub ich czę
ści), wartość podatkową tych pozycji, nieujętych w aktywach lub pasywach, 
stanowią kwoty, które ustalono by jako wartości podatkowe, gdyby trans
akcje te ujęto w księgach. 

Przykład zastosowania pkt 6.1. i 6.2.

W dniu 31.12.20X2 r. jednostka (korzystający) zawarła umowę leasingu z przedsiębiorstwem GAMMA S.A. 
(finansujący). Przedmiotem umowy była maszyna biurowa. GAMMA S.A. nabyła ją za cenę 204 000 zł 
(+ 22% VAT), a następnie oddała ją w używanie jednostce. Po okresie, na który została zawarta umowa, 
w dniu 1.01.20X5 r., urządzenie zostanie zwrócone GAMMA S.A. W umowie wskazano, że odpisów amor-
tyzacyjnych dokonuje korzystający. Jednostka jest podatnikiem VAT dokonującym wyłącznie sprzedaży opo-
datkowanej podatkiem od towarów i usług.

Stopa procentowa finansującego wynosi 9,5% i jest znana korzystającemu. Zgodnie z ustawą 
o rachunkowości przedmiot umowy został zakwalifikowany, zarówno przez korzystającego jak 
i finansującego, do aktywów finansującego25. GAMMA S.A., po zwróceniu przez jednostkę urzą-
dzenia, zamierza używać maszyny przez okres kolejnych 2 lat (zatem okres użyteczności maszyny 
ustalono na 4 lata). Po tym okresie urządzenie zostanie sprzedane za niewielką kwotę. Do amor-
tyzacji maszyny GAMMA S.A. stosuje metodę liniową.

Zgodnie z przepisami podatkowymi prawo do amortyzacji maszyny przysługuje korzystającemu. 
W myśl przepisów podatkowych maszyna jest amortyzowana metodą liniową według stawki 14%. 
Harmonogram opłat leasingowych przedstawiono poniżej:

Data
wymagalności

Spłaty wartości
przedmiotu

umowy

(1)

Pozostała
część opłat

(2)

Razem
opłaty 

leasingowe

(3) = (1) + (2)

VAT

(4)

RAZEM

(5)

1.01.20X3 r. 28 000 zł 2 000 zł 30 000 zł 6 600 zł 36 600 zł

1.01.20X4 r. 28 000 zł 2 000 zł 30 000 zł 6 600 zł 36 600 zł

1.01.20X5 r. 148 000 zł 2 000 zł 150 000 zł 33 000 zł 183 000 zł

RAZEM 204 000 zł 6 000 zł 210 000 zł 46 200 zł 256 200 zł

25  Aktualna wartość minimalnych opłat leasingowych wynosi:

PV = 30 000 + 
30 000

+ 
150 000

≈ 182 498,90
(1 + 9,5%)1 (1 + 9,5%)2

  Ponieważ wartość ta stanowi 89,46% wartości godziwej przedmiotu umowy oraz ponieważ nie-
spełnione są pozostałe kryteria leasingu finansowego, przedmiot umowy jest ujmowany w akty-
wach finansującego.
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KORZYSTAJĄCY

Ujęcie  
(31.12.20X2 r.) 31.12.X3 r. 31.12.X4 r. 1.01.X5 r.

Wartość bilansowa maszyny: 0 0 0 0

Wartość podatkowa maszyny:
Uzasadnienie: mimo że maszyna nie stano-
wi składnika aktywów, zgodnie z pkt 6.2. 
do ustalenia wartości podatkowej stosuje 
się zasady właściwe dla składników akty-
wów, tj. pkt 3.1.

204 000 175 440
204 000 – 

14% × 
204 000

146 880
204 000 – 2 × 

14% × 204 000

0

Różnice przejściowe dotyczące maszyny: –204 000 –175 440 –146 880 0

Wartość podatkowa zobowiązań:
Uzasadnienie: mimo że jednostka nie wyka-
zuje zobowiązań z tytułu nabycia maszyny, 
zgodnie z pkt 6.2. do ustalenia wartości 
podatkowej stosuje się wyjaśnienia właści-
we dla składników zobowiązań, tj. pkt 4.1.

204 000 176 000
204 000 – 

28 000

148 000
204 000 – 2 × 

28 000

0

Wartość bilansowa zobowiązań: 0 75 000
0,5 × 210 000 –

30 000

150 000
210 000 –

2 × 30 000

0

Różnice przejściowe dotyczące zobowią
zań: 

204 000 101 000 –2 000 0

FINANSUJĄCY

Ujęcie 
(31.12.20X2 r.) 31.12.X3 r. 31.12.X4 r. 1.01.X5 r.

Wartość bilansowa maszyny: 204 000 153 000
204 000 – 

25% × 
204 000

102 000
204 000 – 

50% × 
204 000

102 000

Wartość podatkowa maszyny:
Uzasadnienie: ponieważ maszyna została 
ujęta w aktywach, a korzyści z niej wyni-
kające będą w przyszłości opodatkowane, 
do ustalenia różnic przejściowych stosuje 
się pkt 3.1. 

0 0 0 0

Różnice przejściowe dotyczące maszyny: 204 000  153 000 102 000 102 000

Wartość bilansowa należności: 0 0 0 0

Wartość podatkowa należności: 
Uzasadnienie: mimo że należności nie 
zostały ujęte w księgach, zgodnie z pkt 6.2. 
do ustalenia wartości podatkowej stosuje 
się zasady właściwe dla składników akty-
wów, tj. pkt 3.1.

204 000 176 000 
204 000 – 

28 000

148 000 
204 000 – 2 × 

28 000

0

Różnice przejściowe dotyczące należ
ności: 

–204 000 –176 000 –148 000  0

Wartość bilansowa produkcji niezakoń
czonej (w jej koszty wchodzi amortyza
cja):

0 75 000
0,5 × 210 000 –

30 000

150 000
210 000 – 2 × 

30 000

0
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Wartość podatkowa produkcji
niezakończonej:
Uzasadnienie: ponieważ produkcja nie-
zakończona (usługi w toku) została ujęta 
w księgach, a korzyści z niej wynikające spo-
wodują w przyszłości ujęcie przychodów 
podatkowych, do ustalenia różnic przejścio-
wych stosuje się pkt 3.1.

0 0 0 0

Różnice przejściowe dotyczące produkcji 
niezakończonej:

0 75 000 150 000  0

VII. Ujmowanie zobowiązań i należności  
z tytułu podatku dochodowego 

7.1.  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego ujmuje się w kwocie, w jakiej 
zobowiązanie to powstało (zgodnie z przepisami podatkowymi). 

7.2.  Należność z tytułu podatku dochodowego ujmuje się w kwocie, w jakiej 
jednostka ma zgodnie z przepisami podatkowymi prawo do zwrotu podat
ku dochodowego i/lub do zaliczenia jej na poczet przyszłych zobowiązań 
podatkowych. 

7.3.  Jeżeli podatnikiem jest podatkowa grupa kapitałowa, w celu sporządzenia 
sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład tej grupy, zobowią-
zanie lub należność z tytułu podatku dochodowego ustalone dla podatkowej 
grupy kapitałowej rozlicza się między jej uczestników, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami podatkowymi i zawartą między uczestnikami grupy umową. 

VIII. Tworzenie rezerw z tytułu odroczonego  
podatku dochodowego 

8.1.  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wyso
kości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, 
w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, 
które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego (podstawy opodatkowania po odliczeniach)26. 

   Nie tworzy się rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, gdy 
różnica przejściowa27: 

  a)  dotyczy wartości firmy, której amortyzacja, odpisanie lub jakiekolwiek 
inne zmniejszenie nie powoduje obniżenia podstawy opodatkowania, lub 

26  Zobacz: art. 37 ust. 5 ustawy o rachunkowości.
27  Pkt 8.1. stosuje się bez względu na kwoty przyszłych podstaw opodatkowania, jakie zgodnie z ocze-

kiwaniami zostaną osiągnięte przez podatnika. Oczekiwanie strat podatkowych nie stanowi zatem 
podstawy do nieujmowania rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, inne zmniej-
szenie nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, powodowałoby konieczność ponownej korekty 
wartości firmy. Stąd nie tworzy się rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku 
z różnicami przejściowymi, dotyczącymi wartości firmy, której amortyzacja, odpisanie lub jakiekol-
wiek inne zmniejszenie nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.
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  b)  wynika z początkowego ujęcia w księgach danego składnika aktywów 
lub pasywów wskutek transakcji, która: 

    –  nie stanowi połączenia ani nabycia jednostki albo jej zorganizowanej 
części oraz 

    – nie wpływa na podstawę opodatkowania lub wynik finansowy brutto. 

Przykład zastosowania pkt 8.1.
W grudniu roku 20X3 jednostka nabyła maszynę do robót górniczych o wartości początkowej 120 000 zł. 
Przewidywany okres użytkowania maszyny wynosi 5 lat. Oczekuje się, że wartość końcowa środka trwałego 
wyniesie 0 zł. Dla celów rachunkowości środek trwały będzie amortyzowany metodą liniową.

Koszty amortyzacji środka trwałego stanowią koszty uzyskania przychodów. Dla celów podatkowych śro-
dek trwały będzie amortyzowany metodą liniową według stawki 25%. 

Stawka podatku dochodowego określona przez przepisy podatkowe dla lat 20X4–20X8 wynosi 19%.

Stan na dzień 31.12.X3 r. 31.12.X4 r. 31.12.X5 r. 31.12.X6 r. 31.12.X7 r. 31.12.X8 r.

Wartość bilansowa: 120 000 96 000 72 000 48 000 24 000 0

Wartość podatkowa: 120 000 90 000 60 000 30 000 0 0

Różnice przejściowe: 0 6 000 12 000 18 000 24 000 0

Rezerwy z tytułu od
roczonego podatku 
dochodowego:

0 1 140
(19% × 
6 000)

2 280
(19% × 

12 000)

3 420
(19% × 

18 000)

4 560
(19% × 

24 000)

0

8.2.  Bez względu na sposób realizacji połączenia rozliczanego metodą nabycia, 
wartość firmy stanowi różnicę pomiędzy ceną przejęcia jednostki a wartością 
godziwą jej aktywów netto. Wszelkie zobowiązania i należności z tytułu podatku 
dochodowego, aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego, ustalone na dzień połączenia rozliczanego metodą nabycia, uwzględnia 
się w wartości godziwej aktywów netto nabywanej jednostki, z uwzględnieniem 
pkt 15.2. Ponieważ te aktywa, zobowiązania (rezerwy) zostaną uwzględnione 
przy ustaleniu wartości godziwej aktywów netto przejmowanej jednostki, ich 
ujęcie wpłynie na kwotę wartości firmy. Przyjęcie, że na dzień połączenia należy 
ująć rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wartości firmy, 
której amortyzacja, odpisanie lub jakiekolwiek inne zmniejszenie nie stanowi 
kosztu uzyskania przychodów, powodowałoby konieczność ponownej korekty 
wartości firmy. Stąd nie tworzy się rezerw z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego w związku z różnicami przejściowymi, dotyczącymi wartości firmy, któ-
rej amortyzacja, odpisanie lub jakiekolwiek inne zmniejszenie nie stanowi kosztu 
uzyskania przychodów. 

8.3.  Jeżeli jednak odpisanie, amortyzacja lub inne zmniejszenie wartości firmy 
jest ujmowane jako koszt uzyskania przychodów, różnice pomiędzy wartością 
bilansową a wartością podatkową wartości firmy stanowią różnice przejściowe, 
które uwzględnia się przy ustaleniu aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, z uwzględnieniem pkt 11.11.–11.20. 

8.4.  Zasady, o których mowa w pkt 8.2. i 8.3., stosuje się odpowiednio do warto-
ści firmy, ustalonej w razie wyceny udziałów metodą praw własności, oraz do 
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wartości firmy, ustalonej w związku z włączeniem danych jednostki do skon-
solidowanego sprawozdania finansowego metodą pełną lub proporcjonalną. 

8.5.  Jeżeli w momencie początkowego ujęcia w księgach aktywów lub zobowiązań 
powstaje różnica przejściowa, która nie wpływa na wynik brutto lub podstawę 
opodatkowania, a jednocześnie nie jest wynikiem połączenia, nie ujmuje się 
aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Przyczyną 
takiego postępowania jest fakt, że choć logiczne jest twierdzenie o występo-
waniu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego przy 
istnieniu różnicy przejściowej spełniającej to kryterium, ujęcie tych rezerw lub 
aktywów musiałoby się wiązać z korektą wartości początkowej aktywów lub 
zobowiązań, będących źródłem różnicy przejściowej. W celu zapewnienia zro-
zumiałości informacji wynikających ze sprawozdań finansowych nie ujmuje 
się aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od tego 
typu różnic przejściowych. 

8.6.  Jeżeli różnice przejściowe obejmują część uwzględnianą i część nieuwzględ
nianą przy tworzeniu rezerw (lub ustalaniu aktywów) z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego (mowa o tym w pkt 8.1.a. lub 8.1.b.), to dla usta
lania rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyodrębnia 
się różnice przejściowe stanowiące podstawę tworzenia tych rezerw oraz 
różnice przejściowe pomijane przy ich tworzeniu. 

8.7.  Niekiedy różnice przejściowe dotyczące aktywów lub zobowiązań zawierają 
zarówno różnice przejściowe, o których mowa w pkt 8.1.a. lub 8.1.b., jak i inne 
różnice przejściowe. Ponieważ różnice przejściowe, o których mowa w pkt 8.1.a. 
lub 8.1.b., nie stanowią podstawy do ujęcia rezerw lub aktywów z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego, pozostałe różnice przejściowe są natomiast 
uwzględniane przy ich ustalaniu, konieczne jest wydzielenie różnic przejścio-
wych, o których mowa w pkt 8.1.a. lub 8.1.b., i pozostałych różnic przejściowych. 
Przykład dotyczący takiej sytuacji zawarto przy omawianiu pkt 9.1. 

8.8.  W przypadku gdy podatnikiem podatku dochodowego jest podatkowa 
grupa kapitałowa, to jednostka wchodząca w skład tej grupy wykazuje 
w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym rezerwy z tytułu odro
czonego podatku dochodowego tworzone w taki sposób, jakby ta jednost
ka była podatnikiem podatku dochodowego. 

8.9.  Jeżeli w wyniku ujęcia danej transakcji powstają jednocześnie różnice dodat
nie i ujemne w tej samej wysokości, które nie wpływają na wynik finansowy 
ani na podstawę opodatkowania, to nie uznaje się ich za różnice, w związku 
z którymi nie ujmuje się aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na podstawie pkt 8.1.b. 

Przykład zastosowania pkt 8.9.
Treść analogiczna jak w przykładzie następującym po pkt 6.1. Wskutek zawarcia umowy leasingu, na 
31.12.20X2 r. u korzystającego powstają różnice przejściowe:
– dodatnie, dotyczące środków trwałych – na kwotę 140 400 zł,
– ujemne, dotyczące zobowiązań – na kwotę 140 400 zł. 
Mimo że te różnice przejściowe:
a) nie stanowią efektu połączenia ani nabycia zorganizowanej części jednostki,
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b)  powstają na dzień ujęcia aktywów i zobowiązań, a w chwili ujęcia nie wpływają na wynik finansowy 
ani na podstawę opodatkowania,

nie stanowią one różnic przejściowych, o których mowa w pkt 8.1.b. Różnice takie w pełni neutralizują 
się. Zatem, zgodnie z pkt 8.9., różnice te będą stanowić podstawę do ujęcia aktywów i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego.

8.10.  Jeżeli w momencie ujęcia wyemitowanego (wystawionego) instrumentu 
finansowego powstaje dodatnia różnica przejściowa, wpływająca na kapi
tał własny emitenta (wystawcy), to różnicy tej nie uznaje się za różnicę, 
w związku z którą nie ujmuje się rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na podstawie pkt 8.1.b. 

IX. Ustalanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

9.1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wyso
kości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku docho
dowego, w związku z: 

 a)  ujemnymi różnicami przejściowymi, 
 b) stratami podatkowymi, możliwymi do odliczenia w przyszłości28 oraz 
 c)  niewykorzystanymi ulgami podatkowymi29. 
  Jednostka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

w związku ze wszystkimi ujemnymi różnicami przejściowymi (a), stratami 
podatkowymi, możliwymi do odliczenia w przyszłości (b) oraz niewyko
rzystanymi ulgami podatkowymi (c), a równocześnie dokonuje – w miarę 
potrzeby – odpisów aktualizujących te aktywa, zgodnie z pkt 11.11.–11.20. 
Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy różnice przejściowe: 

 a)  dotyczą ujemnej wartości firmy, której odpisanie lub jakiekolwiek inne 
zmniejszenie nie powoduje podwyższenia podstawy opodatkowania, lub 

 b)  wynikają z początkowego ujęcia w księgach danego składnika akty
wów lub pasywów wskutek transakcji, która: 

   –  nie stanowi połączenia ani nabycia jednostki albo jej zorganizowa
nej części oraz 

   –  nie wpływa na podstawę opodatkowania lub wynik finansowy brutto. 
9.2.  Przyczyny nieustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych, o których mowa 
w pkt 9.1.a. i 9.1.b., są analogiczne do przyczyn, o których mowa w pkt 8.2.–8.5. 

9.3.   Dla celów ustalenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
od pozycji częściowo zawierających różnice przejściowe, uwzględniane przy 
ustaleniu aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
a częściowo różnice przejściowe, nieuwzględniane przy ustaleniu aktywów 
lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa 
w pkt 9.1.a. i 9.1.b., stosuje się odpowiednio pkt 8.6. 

28  Zobacz: art. 37 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
29  Zobacz: pkt 1.5. Standardu.
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 Przykład zastosowania pkt 9.1.
W grudniu roku 20X3 jednostka nabyła samochód osobowy, którego cena nabycia wyniosła 120 000 zł. 
Jednostka zamierza użytkować samochód przez 6 lat. Dla celów rachunkowości samochód będzie amor-
tyzowany metodą przyspieszoną podwójną30.
Przepisy podatkowe zezwalają na uznanie za koszty uzyskania przychodów amortyzacji samochodu od war-
tości początkowej nie większej niż równowartość 20 000 EURO, przeliczonych na złote według kursu średnie-
go EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Kurs ten 
wyniósł 4,7170 zł.
Dla celów podatkowych samochód będzie amortyzowany metodą liniową według stawki 20%, bez 
uwzględnienia wartości końcowej. W momencie zbycia samochodu jego cena nabycia (wyższa od rów-
nowartości 20 000 EURO, przeliczonych na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania), pomniejszona o dokonane według 
zasad podatkowych odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej (stanowiące i niestanowiące kosz-
tów uzyskania przychodów) stanowi koszt uzyskania przychodów.
Stawka podatkowa, według stanu na 31.12.20X3 r. wynosi 19% i jest niezmienna w okresie 6 lat.
W kolejnych latach prawdopodobne było, że podstawa opodatkowania jednostki w przyszłości pozwoli 
na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.

31.12.X3 r. 31.12.X4 r. 31.12.X5 r. 31.12.X6 r. 31.12.X7 r. 31.12.X8 r. 31.12.X9 r.

Wartość bilansowa: 120 000,00 80 000,00 53 333,33 35 555,55 23 703,70 15 802,47 0,00

W tym część wartości 
bilansowej uwzględnia-
na przy ustalaniu rezerw 
lub aktywów z tytułu od-
roczonego podatku do-
chodowego: 94 340,00 62 893,33 41 928,89 27 952,59 18 635,06 12 423,37 0,00

W tym część wartości bi-
lansowej nieuwzględnia-
na przy ustaleniu rezerw 
lub aktywów z tytułu od-
roczonego podatku do-
chodowego: 25 660,00 17 106,67 11 404,44 7 602,96 5 068,64 3 379,10 0,00

Wartość podatkowa: 94 340,00 75 472,00 56 604,00 37 736,00 18 868,00 0,00 0,00

Różnice przejściowe: 25 660,00 4 528,00 –3 270,67 –2 180,45 4 835,70 15 802,47 0,00

W tym część różnic przej-
ściowych uwzględniana 
przy ustaleniu aktywów 
lub rezerw z tytułu od-
roczonego podatku do-
chodowego:

0 –12 578,67 –14 675,11 –9 783,41 –232,94 12 423,37 0,00

(94 340,00 –
94 340,00)

(62 893,33 –
75 472,00)

(41 928,89 –
56 604,00)

(27 952,59 –
37 736,00)

(18 635,06 –
18 868,00)

(12 423,37 –
0,00)

W tym część różnic przej-
ściowych nieuwzględ-
niana przy ustaleniu 
aktywów lub rezerw 
z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego: 25 660,00 17 106,67 11 404,44 7 602,96 5 068,64 3 379,10 0,00

Aktywa z tytułu odro
czonego podatku do
chodowego:

0 2 389,95 2 788,27 1 858,85 44,26 0,00 0,00
(19% × 

12 578,67)
(19% × 

14 675,11)
(19% × 

9 783,41)
(19% × 

232,94)

Rezerwy z tytułu odro
czonego podatku do
chodowego:

0 0 0 0 0 2 360,44 
(19% × 

12 423,37)

0

30  Dla celów rachunkowości przyjęto, że stawka amortyzacyjna wynosi 2 × 1/6 = 1/3. Przy ustaleniu odpi-
sów amortyzacyjnych pominięto wartość końcową środka trwałego. Przyjęto, że w przypadku gdy kwota 
amortyzacji obliczonej przy użyciu metody przyspieszonej podwójnej jest niższa od amortyzacji obliczo-
nej przy użyciu metody liniowej, nie następuje zmiana metody amortyzacji.
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9.4.  Zapewnienie kompletności wymaga ujęcia aktywów z tytułu odroczone-
go podatku dochodowego w związku z wszystkimi ujemnymi różnicami 
przejściowymi, stratami podatkowymi, możliwymi do odliczenia od docho-
du w przyszłości oraz niewykorzystanymi ulgami podatkowymi, z wyłą-
czeniem różnic wskazanych w pkt 9.1.a. i 9.1.b., niezależnie od przewi-
dywanego kształtowania się dochodu w przyszłości. Jeżeli przewidywany 
dochód w przyszłych okresach nie pozwala na potrącenie ujemnych różnic 
przejściowych, dokonuje się odpisu aktualizującego aktywa z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego. Zasady ustalania, czy doszło do utraty 
wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, określają 
pkt 11.11.–11.20. 

9.5.  Jeżeli podatnikiem jest podatkowa grupa kapitałowa, w jednostkowych spra-
wozdaniach finansowych jednostek wchodzących w skład tej grupy aktywa 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się tak, jakby jednost-
ka będąca uczestnikiem grupy była podatnikiem. 

9.6.  Jeżeli w wyniku ujęcia danej transakcji powstają jednocześnie różnice 
dodatnie i ujemne w tej samej wysokości, które nie wpływają na wynik 
finansowy ani na podstawę opodatkowania, to nie uznaje się ich za róż
nice, w związku z którymi na podstawie pkt 9.1.b. nie ujmuje się akty
wów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

 

X. Wycena należności i zobowiązań z tytułu  
podatku dochodowego 

10.1.   Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego wycenia się w kwocie, 
w jakiej zobowiązanie powstało i wymaga w przyszłości zapłaty. 

10.2.  Należność z tytułu podatku dochodowego wycenia się w kwocie, w któ
rej należność powstała i podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet 
przyszłych zobowiązań podatkowych. Jeżeli nie jest prawdopodobne, 
że jednostka uzyska zwrot, osiągnie dochód, pozwalający na potrące
nie należności z tytułu podatku dochodowego z przyszłych zobowiązań 
z tytułu podatku dochodowego lub w jakikolwiek inny sposób odzyska 
korzyści wynikające z tych należności, wówczas dokonuje się odpisu 
aktualizującego ich wysokość w ciężar kosztów z tytułu podatku docho
dowego. 

10.3.   Niekiedy jednostki mają należności z tytułu podatku dochodowego, które 
mogą być wyłącznie potrącone z przyszłego zobowiązania z tytułu podat-
ku dochodowego. Jeżeli powstanie takiego zobowiązania w przyszłości nie 
jest prawdopodobne, wpływ przyszłych korzyści z tytułu należności jest 
również wątpliwy. W takich sytuacjach dokonuje się odpisu aktualizujące-
go kwotę należności z tytułu podatku dochodowego. 
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XI. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego  
podatku dochodowego 

11.1.   Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowe
go ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obo
wiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego31. 

11.2.  Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego mają cha-
rakter odpowiednio „odroczonych” należności i „odroczonych” zobowią-
zań, które w przyszłości ulegną przekształceniu w należności (zmniejsze-
nie zobowiązań) i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Kwotę 
aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się 
w oparciu o różnice przejściowe, które oznaczają odpowiednio zmniej-
szenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania w przyszłości, wskutek 
przeszłych zdarzeń lub transakcji, a także uwzględniając straty podatko-
we, możliwe do odliczenia od dochodu w przyszłości oraz niewykorzysta-
ne ulgi podatkowe. Ponieważ kwota zmniejszeń lub zwiększeń podstawy 
opodatkowania po odliczeniach wpływa na zmniejszone lub zwiększone 
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego obliczone za pomocą sta-
wek, które są stosowane w momencie uwzględnienia tych kwot przy okre-
ślaniu podstawy opodatkowania po odliczeniach, właśnie te przyszłe staw-
ki stosuje się do wyceny aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 

11.3.  Przyszłe stawki podatkowe określa się na podstawie obowiązujących prze-
pisów podatkowych w zakresie, w jakim przepisy te wyznaczają stawki 
podatkowe32. Nie stosuje się do wyceny aktywów i rezerw z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego stawek innych, niż określone przez prze-
pisy podatkowe, mimo oczekiwania zmian stawek podatkowych. Podejście 
takie jest tym uzasadanione, że możliwości wiarygodnego przewidywania 
zmian stawek podatkowych są ograniczone. 

11.4.  Jeżeli aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego uleg-
ną przekształceniu odpowiednio w należności (zmniejszenia zobowiązań) 
i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w okresie, dla którego 
przepisy podatkowe nie określają stawki podatkowej, do wyceny aktywów 
i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego stosuje się stawkę, 
określoną przez przepisy podatkowe dla ostatniego okresu. 

Przykład zastosowania pkt 11.1.
Jednostka udzieliła pożyczki 1.07.20X1 r. w kwocie 100 000 zł, oprocentowanej według stopy 10% 
w stosunku rocznym. Odsetki nie będą podlegać kapitalizacji. Spłata pożyczki nastąpi w dniu 
30.06.20X4 r. Spłaty odsetek będą dokonywane corocznie w terminie 30 czerwca.

31  Zobacz: art. 37 ust. 6 ustawy o rachunkowości.
32  Przy ustalaniu właściwych stawek podatkowych należy wziąć pod uwagę również stawki wyni-

kające z przepisów uchwalonych lub wydanych, lecz jeszcze nieobowiązujących; zobacz pkt 1.3. 
Standardu.
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Jednostka zakwalifikowała udzieloną pożyczkę do kategorii aktywów finansowych stanowiących 
udzielone pożyczki i wierzytelności własne.
Przychody podatkowe z tytułu odsetek są ujmowane w momencie otrzymania odsetek.
Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi na 31.12.20X1 r. stawka podatku dochodo-
wego, jaka będzie obowiązywała w:
– 20X2 r. – 28% podstawy opodatkowania,
– 20X3 r. – 24% podstawy opodatkowania,
– 20X4 r. – 22% podstawy opodatkowania.

Według stanu prawnego na 31.12.20X2 r. (zmiana ustawy podatkowej) stawka podatku dochodo-
wego, jaka będzie obowiązywała w 20X3 r., wyniesie 27% podstawy opodatkowania. 
Po kolejnej zmianie ustawy podatkowej, według stanu prawnego na 31.12.20X3 r., stawka podat-
ku dochodowego, jaka będzie obowiązywała w 20X4 r., wyniesie 19% podstawy opodatkowania.

31.12.20X1 r. 31.12.20X2 r. 31.12.20X3 r. 31.12.20X4 r.

Wartość bilansowa pożyczki 
z odsetkami: 105 000 105 000 105 000 0

Wartość podatkowa pożyczki: 100 000 100 000 100 000 0

Wartość podatkowa wartości 
nominalnej pożyczki: 100 000 100 000 100 000 0

Wartość podatkowa odsetek: 0 0 0 0

Różnice przejściowe: 5 000 5 000 5 000 0

Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego:

1 400
(5 000 × 28%)

1 350
(5 000 × 27%)

950
(5 000 × 19%)

0

11.5.  Jeżeli różnice przejściowe powstają w różnych okresach i ulegają odwró
ceniu w różnych okresach, w których stawki podatkowe określone przez 
przepisy podatkowe są różne, do ustalenia aktywów i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego przyjmuje się i konsekwentnie sto
suje metodę, określającą kolejność odwracania się różnic przejściowych. 
Metodę tę stosuje się do wszystkich różnic przejściowych. Zaleca się stoso
wanie metody przyjmującej, że różnice powstające jako pierwsze ulegają 
odwróceniu jako pierwsze. Jeżeli wiarygodne ustalenie terminów odwra
cania się różnic przejściowych w przyszłości nie jest możliwe, stosuje się 
rozwiązanie, o którym mowa w pkt 11.8.33 

Przykład zastosowania pkt 11.5.
Jednostka nabyła w grudniu 20X0 r. za 25 000 zł używaną maszynę do robót budowlanych. Maszyna 
dla celów rachunkowości będzie amortyzowana metodą liniową przez okres 5 lat, bez uwzględnie-
nia wartości końcowej. Oczekuje się, że po tym okresie zostanie zlikwidowana.
Dla celów podatkowych maszyna jest amortyzowana metodą liniową według indywidualnej stawki 
amortyzacyjnej 50%. Ustawa o podatku dochodowym według stanu na 31.12.20X1 r. przewiduje 
następujące stawki podatkowe:

33  Uzasadnienie tego rozwiązania jest analogiczne jak uzasadnienie rozwiązania zastosowanego 
w pkt 11.8.; uzasadnienie to przytoczono w pkt 11.9.
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w 20X2 r. – 28% podstawy opodatkowania,
w 20X3 r. – 24% podstawy opodatkowania,
w 20X4 r. – 22% podstawy opodatkowania.
Zmiany ustawy o podatku dochodowym, jakie zostały przyjęte w 20X2 r., ustaliły stawkę podatko-
wą dla 20X3 r. na 27%, a zmiany, jakie zostały przyjęte w 20X3 r., ustaliły stawkę podatkową dla 
20X4 r. na 19%. W 20X4 r. nie nastąpiły zmiany stawki podatkowej na następne lata. W grudniu 
20X5 r. jednostka zlikwidowała środek trwały.
Do ustalenia rozchodu różnic przejściowych przyjęto metodę zakładającą, że różnice powstające 
jako pierwsze ulegają odwróceniu jako pierwsze.

Stan na dzień 31.12.20X0 r. 31.12.20X1 r. 31.12.20X2 r. 31.12.20X3 r. 31.12.20X4 r. 31.12.20X5 r.

Wartość bilan
sowa: 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

Wartość po
datkowa: 25 000 12 500 0 0 0 0

Różnice przej
ściowe: 0 7 500 15 000 10 000 5 000 0

Różnice przej-
ściowe powsta-
jące w danym 
okresie: 0 7 500 7 500

(7 500 – 0) (15 000 – 
7 500)

Różnice przej-
ściowe odwra-
cające się w da-
nym okresie: 5 000 5 000 5 000

(15 000 – 
10 000)

(10 000 – 
5 000)

 (5 000 – 0)

Rezerwy z ty
tułu odroczo
nego podatku 
dochodowego: 0 1 750 4 050 1 900 950 0

(5 000 × 24% 
+ 2 500 × 

22%)

(15 000 × 
27%)

(10 000 × 
19%)

(5 000 × 
19%)

11.6.  Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
powinna odzwierciedlać skutki podatkowe, które nastąpią odpowiednio 
do przewidywanego sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia 
zobowiązań.

11.7.   Niekiedy konsekwencje podatkowe zależą od sposobu wykorzystania akty-
wów lub rozliczenia zobowiązań. Może to wpływać na wycenę aktywów lub 
rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wynika to z tego, że:

   –    wartość podatkowa aktywów lub zobowiązań może być różna, przy róż-
nych sposobach ich wykorzystania lub rozliczenia,

   –   stawki podatkowe mogą być różne, w zależności od sposobu uzyskiwania 
korzyści ze składnika aktywów lub rozliczenia zobowiązań.

    Przy ustalaniu aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego uwzględnienia wymagają zamierzenia jednostki co do sposobu 
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wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań oraz wynikające z tych 
zamierzeń skutki podatkowe.

11.8.  W przypadku braku możliwości wiarygodnego ustalenia zamierzeń jed
nostki co do sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowią
zań, których sposób wykorzystania lub rozliczenia wpływa na rozliczenia 
podatkowe, celowe jest przyjęcie rozwiązania, przy którym:

   –   rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w naj
wyższej kwocie,

   –   aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w naj
niższej kwocie.

11.9.   Niemożność wiarygodnego ustalenia zamierzeń jednostki co do sposobu 
wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań oznacza, że jednost-
ka może wykorzystać składnik aktywów lub rozliczyć składnik zobowiązań 
w sposób bardziej lub mniej korzystny podatkowo. Chęć uzyskania korzyści 
podatkowych nie zawsze będzie wyznaczała sposób postępowania jednostki, 
gdyż przy ustaleniu sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobo-
wiązań bierze się pod uwagę również i inne względy, np. kwestie zarząd-
cze. W związku z tym istnieje możliwość, że aktywa zostaną wykorzystane 
lub zobowiązania zostaną rozliczone w sposób mniej korzystny podatkowo. 
Zgodnie z zasadą ostrożności w przypadku braku wiarygodnie ustalonych 
zamierzeń jednostki co do sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia 
zobowiązań rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje 
się w najwyższej kwocie, a aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego – w najniższej kwocie.

Przykład zastosowania pkt 11.6. i 11.7.
W 20X3 r. jednostka sprzedała towary za 100 000 zł. Sprzedaż jest opodatkowana według stawki 
22% dla celów podatku od towarów i usług. W związku z faktem, że należność była nieściągalna, 
dokonano odpisu aktualizującego wartość należności w 100% jej kwoty.
Koszty z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności zostaną uznane w przyszłości za koszty 
uzyskania przychodów w zakresie, w jakim uznano przychody podatkowe, tj. w kwocie 100 000 zł, 
pod warunkiem że nieściągalność należności zostanie uprawdopodobniona. Pozostała część odpi-
sów aktualizujących wartość należności w kwocie 22 000 zł nie zostanie uznana za koszt uzyska-
nia przychodów.
Uprawdopodobnienie nieściągalności należności zależy od działań samej jednostki. Jeżeli jednost-
ka skieruje pozew do sądu i uzyska prawomocne orzeczenie sądu zasądzające zwrot należności, 
a następnie sprawę skieruje na drogę postępowania egzekucyjnego, to podatkowo nieściągalność 
należności zostanie uznana za uprawdopodobnioną. Jeżeli jednostka nie wykona tego działania 
i dopuści do przedawnienia należności, to w myśl przepisów podatkowych odpis aktualizujący 
należność nie zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, mimo nieściągalności należności.

Stawka podatku dochodowego ustalona przez przepisy podatkowe dla 20X4 r. wynosi 19%.

Uzasadnienie ustalania różnic przejściowych: mimo że należność nie spełnia kryteriów wyznaczo-
nych przez definicję aktywów, zgodnie z pkt 3.12. zasady ustalania różnic przejściowych są analo-
giczne jak w przypadku aktywów, gdyż należność uprzednio została ujęta w księgach i wykazana 
w sprawozdaniu finansowym jako składnik aktywów.

Rozwiązanie zależy od tego, jakie działania jednostka zamierza podjąć.
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Wariant A

Jednostka zamierza skierować sprawę do sądu i następnie na drogę postępowania egzekucyjnego; 
jednocześnie brak przesłanek, wskazujących na to, że pozew zostanie odrzucony lub z jakichkol-
wiek innych przyczyn nie dojdzie do realizacji tych zamiarów. Uznanie nieściągalności należności 
za uprawdopodobnioną nastąpi zgodnie z oczekiwaniami w 20X4 r. Jednocześnie w roku tym, 
zgodnie z oczekiwaniami, podstawa opodatkowania wyniesie 1 000 000 zł.

 31.12.20X3 r.

Wartość bilansowa należności: 0 zł

Wartość podatkowa należności: 100 000 zł

Dla części należności wynikającej z VAT:
Uzasadnienie: pkt 3.6.:
wartość podatkowa = wartość bilansowa.

0 zł
 
 

Dla pozostałej części należności:
Uzasadnienie: pkt 3.8.:
wartość podatkowa = wartość bilansowa + kwota, jaka w przyszłości zmniejszy 
podstawę opodatkowania, w związku z realizacją korzyści z części należności  
według wartości bilansowej.

100 000 zł
(0 + 100 000)

Różnice przejściowe: –100 000 zł

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 19 000 zł

Wariant B

Jednostka nie zamierza skierować sprawy do sądu i następnie na drogę postępowania egzekucyj-
nego. Może o tym świadczyć uzasadniona intencja jednostki lub informacje o niedoprowadzaniu 
w poprzednich okresach sprawozdawczych do uprawdopodobnienia nieściągalności należno-
ści. Analogiczne rozwiązanie uzyska się również przy założeniu, że istnieją istotne przesłanki, aby 
uznać, że pozew zostanie odrzucony lub z jakichkolwiek innych przyczyn nie dojdzie do realizacji 
tych zamiarów.

 31.12.20X3 r.

Wartość bilansowa należności: 0 zł

Wartość podatkowa należności: 
Uzasadnienie: pkt 3.6.: 
Wartość podatkowa = wartość bilansowa.

0 zł

Różnice przejściowe: 0 zł

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 0 zł

11.10.   Kwota rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
nie podlega dyskontowaniu.

11.11.   Nie później niż na dzień bilansowy jednostka powinna ustalić, czy doszło 
do utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodo
wego. Uznaje się, że nie doszło do utraty wartości aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, jeżeli jest prawdopodobne, że 
w przyszłości zostanie osiągnięty dochód (lub podstawa opodatkowa
nia), pozwalający na potrącenie ujemnych różnic przejściowych, odli
czenie strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych.
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11.12.   Ujemne różnice przejściowe, straty podatkowe, niewykorzystane ulgi podat-
kowe, możliwe do odliczenia w przyszłości, wskazują, iż zgodnie z ocze-
kiwaniami, wskutek przeszłych zdarzeń, nastąpi w przyszłości zmniejsze-
nie podstawy opodatkowania po odliczeniach. Aby podatnik zrealizował 
korzyści z nich wynikające, konieczne jest zatem, aby było prawdopodob-
ne, że osiągnie on w przyszłości dochód (lub podstawę opodatkowania), 
pozwalający na ich potrącenie.

11.13.   Uważa się, iż prawdopodobne jest, że dochód (lub podstawa opodat
kowania) pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych, odli
czenie strat podatkowych, lub niewykorzystanych ulg podatkowych, 
gdy:

    a)  istnieją wystarczające dodatnie różnice przejściowe, uwzględnione 
przy tworzeniu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowe
go, dotyczące podatku dochodowego płaconego przez tego same
go podatnika na rzecz tej samej władzy podatkowej, które według 
przewidywań odwrócą się:

      –   w tych samych okresach, w których przewiduje się odwrócenie 
ujemnych różnic przejściowych, odliczenie strat podatkowych lub 
odliczenie niewykorzystanych ulg podatkowych bądź

      –  w następnych okresach, w których możliwe jest odliczenie strat 
podatkowych od dochodu, 

      lub
    b)  osiągnięcie dochodu (lub podstawy opodatkowania) pozwalające

go na potrącenie ujemnych różnic przejściowych, i odliczenie strat 
podatkowych i odliczenie niewykorzystanych ulg podatkowych lub 
wyższego dochodu (lub podstawy opodatkowania) jest bardziej 
prawdopodobne niż osiągnięcie dochodu (lub podstawy opodatko
wania) na niższym poziomie. Dochód (lub podstawę opodatkowania) 
ustala się w odniesieniu do tego podatnika i tej władzy podatkowej, 
których dotyczą ujemne różnice przejściowe, straty podatkowe i nie
wykorzystane ulgi podatkowe.

11.14.   Przy ustaleniu, czy osiągnięcie dochodu (lub podstawy opodatkowania) 
pozwalającego na potrącenie ujemnych różnic przejściowych, odliczenie 
strat podatkowych i niewykorzystanych ulg podatkowych, lub wyższego 
jest bardziej prawdopodobne niż osiągnięcie dochodu (lub podstawy 
opodatkowania) niższego, uwzględnienia wymagają wszystkie dostęp-
ne informacje. W pkt 11.15. i 11.16. wskazano na niektóre informacje, 
wymagające uwzględnienia w tym postępowaniu. Im bardziej przeko-
nywające są przesłanki wskazujące na to, że nie jest prawdopodobne 
lub że jest mało prawdopodobne osiągnięcie dochodu (lub podstawy 
opodatkowania), o którym mowa w pkt 11.13.b., tym mocniejsze muszą 
być dowody wskazujące, że osiągnięcie takiego dochodu (lub podstawy 
opodatkowania) jest prawdopodobne, co pozwala uznać, że dokonanie 
odpisu aktualizującego wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego nie jest konieczne.
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11.15.  Informacjami, które mogą potwierdzać, że jest prawdopodobne osiągnięcie 
dochodu (lub podstawy opodatkowania), o którym mowa w pkt 11.13.b., 
są np.:

   a)  osiąganie w ostatnich 3 latach przez podatnika dochodu (lub podstawy 
opodatkowania) odpowiednio wysokiego oraz zysku netto, pod warun-
kiem że jednostka nie oczekuje istotnego zmniejszenia ich wysokości 
w przyszłości; przy ustaleniu tych danych pomija się straty wynikające 
ze zdarzeń nadzwyczajnych, których prawdopodobieństwo ponownego 
wystąpienia jest nikłe,

   b)  zawarte umowy, których realizacja spowoduje uzyskanie dochodu (lub 
podstawy opodatkowania) w kwocie pozwalającej na potrącenie ujem-
nych różnic przejściowych, strat podatkowych i niewykorzystanych ulg 
podatkowych, biorąc pod uwagę występujące na dzień bilansowy infor-
macje dotyczące cen sprzedaży i struktury kosztów,

   c)  prognozy wynikające z budżetu (planu finansowego), sporządzonego 
w sposób pozwalający na stwierdzenie wiarygodności danych w nim 
zawartych; waga tego argumentu zależy między innymi od tego, czy jed-
nostka sporządzała podobne budżety w latach ubiegłych i w jakim stop-
niu budżety te zostały zrealizowane,

   d)  możliwości realizacji strategii podatkowej, pozwalającej na zwiększenie 
dochodu w przyszłości, pod warunkiem że strategia ta jest wykonalna, 
a kierownik jednostki zamierza ją zrealizować.

11.16.  Informacjami, które mogą potwierdzać, że nie jest prawdopodobne osiągnię-
cie dochodu (lub podstawy opodatkowania), o którym mowa w pkt 11.13.b., 
są np.:

   a)  ponoszenie strat podatkowych lub strat ustalonych zgodnie z zasadami 
rachunkowości w którymkolwiek z ostatnich 3 lat,

   b)  niewykorzystanie odliczeń z tytułu strat podatkowych, prawo do których 
zostało utracone w ostatnich 5 latach,

   c)  straty podatkowe lub straty ustalone zgodnie z zasadami rachunkowości 
spodziewane w kolejnych latach (mimo np. wysokiego dochodu i zysku 
netto osiąganych w latach ubiegłych).

11.17.  Jeżeli zgodnie z oczekiwaniami dochód (lub podstawa opodatkowania), jaki 
zostanie osiągnięty w przyszłości, pozwoli na potrącenie części ujemnych róż-
nic przejściowych, odliczenie części strat podatkowych lub odliczenie części 
niewykorzystanych ulg podatkowych, to odpisu spowodowanego utratą war-
tości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego dokonuje się na 
część wartości tych aktywów, reprezentujących pozycje, których potrącenie 
od dochodu (lub podstawy opodatkowania) w przyszłości nie jest prawdo-
podobne.

11.18.  Jeżeli uprzednio ujęto odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, a wskutek zmian szacunków potrą
cenie ujemnych różnic przejściowych, odliczenie strat podatkowych lub 
odliczenie niewykorzystanych ulg podatkowych przy ustaleniu dochodu 
(lub podstawy opodatkowania) w przyszłości stało się prawdopodob
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ne, to odpowiednio zmniejsza się odpisy aktualizujące wartość aktywów 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Przykład zastosowania pkt 11.13.

Wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jednostki na 1.01.20X3 r. wyno-
siła 200 000 zł.

Ze względu na brak dodatnich różnic przejściowych jednostka nie ujmowała rezerw z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego na 1.01.20X3 r.

W 20X3 r. jednostka poniosła stratę podatkową – 1 000 000 zł. Ponadto na 31.12.20X3 r. wystąpi-
ły następujące różnice przejściowe:
– ujemne różnice przejściowe dotyczące środków trwałych – 700 000 zł,
– ujemne różnice przejściowe dotyczące odsetek od zobowiązań – 200 000 zł,
– dodatnie różnice przejściowe dotyczące odsetek od udzielonych pożyczek – 2 000 000 zł.

Sposób odwrócenia różnic przejściowych przedstawiono poniżej:

 
RAZEM 
różnice 

przejściowe

Odwrócenie różnic przejściowych

20X4 r. 20X5 r. 20X6 r. 20X7 r. 20X8 r.

Różnice przejściowe doty-
czące środków trwałych: –700 000 –200 000 –200 000 –200 000 –100 000 

 
 

Różnice przejściowe doty-
czące zobowiązań: –200 000 –200 000 

 
 

 
 

 
 

 
 

Różnice przejściowe do-
tyczące odsetek od udzie-
lonych pożyczek: 2 000 000 

 
 

 
 2 000 000 

 
 

 
 

Strata podatkowa możli-
wa do odliczenia od do-
chodu w przyszłości: –1 000 000

 
 

 
 –500 000 

 
 –500 000 

Odwracające się ujem
ne różnice przejścio we 
i odliczenia strat podat
kowych, pomniejszone 
o odwracające się dodat
nie różnice przejściowe: 100 000 –400 000 –200 000 1 300 000 –100 000 –500 000 

Przepisy podatkowe przewidują, że strata podatkowa może być odliczona od dochodu w okre-
sie 5 kolejnych lat, przy czym w każdym z lat nie można pomniejszyć dochodu o więcej niż 50% 
jej kwoty.

Ustawa o podatku dochodowym według stanu na 31.12.20X3 r. przewiduje stawkę 19% dla 20X4 r.

Biorąc pod uwagę istnienie straty podatkowej oraz brak pozytywnych informacji dotyczących 
efektów działalności, uznano, że nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu przez jednostkę 
w ciągu najbliższych 5 lat.

Planowana strata podatkowa w każdym z pięciu najbliższych lat wynosi 2 000 000 zł.
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Ustalenie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

 Aktywa z tytułu 
odroczonego 

podatku 
dochodowego

Rezerwy z tytułu 
odroczonego 

podatku 
dochodowego

Obliczenia

Aktywa z tytułu odroczonego podatku do
chodowego, dotyczące środków trwałych: 133 000  (700 000 × 19%)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku do
chodowego, dotyczące zobowiązań: 38 000  (200 000 × 19%)

Rezerwy z tytułu odroczonego podat
ku dochodowego, dotyczące odsetek od 
udzielonych pożyczek:  380 000 (2 000 000 × 19%)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku do
chodowego, dotyczące straty podatkowej: 190 000  (1 000 000 × 19%)

RAZEM 361 000 380 000  

Ustalenie odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego:

RAZEM 20X4 r. 20X5 r. 20X6 r. 20X7 r. 20X8 r.

Odwracające się różnice przej
ściowe ujemne pomniejszo
ne o odwracające się różnice 
przejściowe dodatnie: 100 000 –400 000 –200 000 1 300 000 –100 000 –500 000

Nadwyżki dodatnich różnic 
przejściowych pozostające po 
pokryciu ujemnych różnic przej-
ściowych w roku obrotowym: 1 300 000 0 0 1 300 000 0 0

Ujemne różnice przejściowe 
nieznajdujące pokrycia w do-
chodzie i odwracających się do-
datnich różnicach przejścio-
wych w roku obrotowym: –1 200 000 –400 000 –200 000 0 –100 000 –500 000

Rozliczenie niepokrytych ujem-
nych różnic przejściowych na 
okresy, w których istnieją nad-
wyżki dodatnich różnic przej-
ściowych nad ujemnymi i w któ-
rych możliwe jest odliczenie od 
dochodu strat podatkowych:

300 000 300 000
(400 000 + 
200 000)/2

Ujemne różnice przejściowe 
niepokryte przez dochód i do-
datnie różnice przejściowe: –900 000 –200 000 –100 000 0 –100 000 –500 000

Stawki podatkowe: 19% 19% 19% 19% 19%

Wartość aktywów z tytułu odro-
czonego podatku dochodowe-
go wynikających z niepokrytych 
ujemnych różnic przejściowych:

171 000 38 000
(200 000 × 

19%)

19 000
(100 000 × 

19%)

0 19 000
(100 000 × 

19%)

95 000
(500 000 × 

19%)

Kwota odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 171 000
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Ujęcie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
– księgowanie na 31.12.20X3 r.

DT Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Uzasadnienie: zobacz ustalenie aktywów z tytułu odroczone-
go podatku dochodowego; wartość stanu początkowego akty-
wów z tytułu odroczonego podatku dochodowego była równa 
200 000 zł

161 000 
(361 000 – 

200 000)

 

DT Koszty z tytułu podatku dochodowego34 219 000  

CT Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Uzasadnienie: zobacz ustalenie rezerw z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego; wartość stanu początkowego rezerw z tytu-
łu odroczonego podatku dochodowego była równa 0 zł

 380 000

Ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu  
odroczonego podatku dochodowego – księgowanie na 31.12.20X3 r.

DT Koszty z tytułu podatku dochodowego 171 000  

CT Odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 
Uzasadnienie: zobacz ustalenie odpisów aktualizujących wartość 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  
171 000

11.19.    Jeżeli jednostka do uprawdopodobnienia korzyści, wynikających z akty
wów z tytułu podatku odroczonego, stosuje budżet podatkowy jak 
i dodatnie różnice przejściowe, to ustala dochód, wykazany w budże
cie podatkowym, ustalić uwzględnienia odwracających się różnic przej
ściowych.

Przykład zastosowania pkt 11.19.
Wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jednostki na 1.01.20X7 r. wyno-
siła 1 000 000 zł, a rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 0 zł. Na koniec 
20X6 r. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie były objęte odpisami aktu-
alizującymi. 

W 20X7 r. dochód jednostki wynosił 0 zł. Przewiduje się osiągnięcie dochodu do opodatko-
wania w 20X8 r. i w 20X9 r., bez efektu odwracających się różnic przejściowych, w wysokości 
1 000 000 zł. W związku z tym, biorąc pod uwagę odwracające się różnice przejściowe, prze-
widuje się poniesienie w 20X8 r. i w 20X9 r. łącznej straty podatkowej –2 000 000 zł. 

Na 31.12.20X7 r. wystąpiły następujące różnice przejściowe: 
– ujemne różnice przejściowe dotyczące odsetek od zobowiązań – 3 000 000 zł,  
– ujemne różnice przejściowe dotyczące należności – 3 000 000 zł.

34  Koszt z tytułu podatku dochodowego zostanie zaprezentowany w rachunku zysków i strat w pozy-
cji „Podatek dochodowy”; zobacz: pkt 17.2. Standardu.
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Sposób odwrócenia ujemnych różnic przejściowych przedstawiono poniżej:

 RAZEM różnice 
przejściowe

Odwrócenie różnic przejściowych

20X8 r. 20X9 r.

Różnice przejściowe dotyczące 
zobowiązań: –3 000 000  –3 000 000

Różnice przejściowe dotyczące 
należności: –3 000 000 –3 000 000  

Odwracające się ujemne różni
ce przejściowe: –6 000 000 –3 000 000 –3 000 000

 

Ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

 

Aktywa z tytułu 
odroczonego 

podatku 
dochodowego

Obliczenia

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowe
go, dotyczące zobowiązań: 570 000 (3 000 000 × 19%)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowe
go, dotyczące należności: 570 000 (3 000 000 × 19%)

RAZEM 1 140 000  

 

Ustalenie odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego:

RAZEM 20X8 r. 20X9 r.

Odwracające się różnice 
przejściowe ujemne: –6 000 000  –3 000 000 –3 000 000

Prognoza dochodu: –4 000 000 –2 000 000  –2 000 000

Dochód skorygowany o efekt 
odwracających się różnic 
przejściowych:

2 000 000 1 000 000
(–2 000 000 + 

3 000 000 = 1 000 000)

1 000 000
(–2 000 000 + 

3 000 000 = 1 000 000)

Ujemne różnice przejściowe 
pokryte przez dochód: –2 000 000  –1 000 000 –1 000 000

Ujemne różnice przejściowe 
niepokryte przez dochód: –4 000 000 –2 000 000  –2 000 000

Stawka podatkowa: 19% 19%

Odpisy aktualizujące war-
tość aktywów z tytułu po-
datku odroczonego: 380 000  380 000

Kwota odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 760 000
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Ujęcie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
– księgowanie na 31.12.20X7 r.

DT Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Uzasadnienie: zobacz ustalenie aktywów z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego; wartość stanu początkowego aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego była równa 1 000 000 zł

140 000 
(1 140 000 – 

1 000 000)

 

DT Koszty z tytułu podatku dochodowego35  140 000

Ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów  
z tytułu odroczonego podatku dochodowego – księgowanie na 31.12.20X7 r.

DT Koszty z tytułu podatku dochodowego 760 000  

CT Odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego po
datku dochodowego
Uzasadnienie: zobacz ustalenie odpisów aktualizujących wartość ak-
tywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  
760 000

Przykład zastosowania pkt 11.19.
Wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jednostki na 1.01.20X5 r. wynosiła 
2 000 000 zł, a rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 1 000 000 zł. Na koniec 20X4 r. 
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie były objęte odpisami aktualizującymi. 

W 20X5 r. podstawa opodatkowania jednostki po odliczeniach wynosiła 100 000 zł. Planuje się 
poniesienie straty podatkowej –2 000 000 zł w 20X6 r., w 20X7 r., 20X8 r. i 20X9 r.

Na 31.12.20X5 r. wystąpiły następujące różnice przejściowe:
– dodatnie różnice przejściowe dotyczące środków trwałych – 3 000 000 zł, 
– dodatnie różnice przejściowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych – 6 000 000 zł, 
– ujemne różnice przejściowe dotyczące odsetek od zobowiązań – 3 000 000 zł, 
– ujemne różnice przejściowe dotyczące należności – 9 000 000 zł.

Sposób odwrócenia różnic przejściowych przedstawiono poniżej:

 
RAZEM 
różnice 

przejściowe

Odwrócenie różnic przejściowych

20X6 r. 20X7 r. 20X8 r. 20X9 r.

Różnice przejściowe dotyczące 
środków trwałych: 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000  

Różnice przejściowe dotyczące 
wartości niematerialnych i praw-
nych: 6 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Różnice przejściowe dotyczące 
zobowiązań: –3 000 000  –3 000 000   

Różnice przejściowe dotyczące 
należności: –9 000 000 –6 000 000 –3 000 000   

Odwracające się ujemne różni
ce przejściowe, pomniejszone 
o odwracające się dodatnie róż
nice przejściowe: –3 000 000 –3 500 000 –3 500 000 2 500 000 1 500 000

35  Koszt z tytułu podatku dochodowego zostanie zaprezentowany w rachunku zysków i strat w pozy-
cji „Podatek dochodowy”; zobacz: pkt 17.2. Standardu.
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Ustalenie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

 

Aktywa z tytułu 
odroczonego 

podatku 
dochodowego

Rezerwy z tytułu 
odroczonego 

podatku 
dochodowego

Obliczenia

Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, dotyczące 
środków trwałych:  570 000 (3 000 000 × 19%)

Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, dotyczące 
wartości niematerialnych i prawnych:  1 140 000 (6 000 000 × 19%)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, dotyczące zobowiązań: 570 000  (3 000 000 × 19%)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, dotyczące należności: 1 710 000  (9 000 000 × 19%)

RAZEM 2 280 000 1 710 000  

Ustalenie odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego:

RAZEM 20X6 r. 20X7 r. 20X8 r. 20X9 r.

Odwracające się różnice przejściowe 
ujemne pomniejszone o odwracają
ce się różnice przejściowe dodatnie:

–3 000 000 –3 500 000 –3 500 000 2 500 000 1 500 000

Nadwyżki dodatnich różnic przejścio-
wych pozostające po pokryciu ujem-
nych różnic przejściowych w roku ob-
rotowym:

4 000 000 0 0 2 500 000 1 500 000

Ujemne różnice przejściowe nieznaj-
dujące pokrycia w odwracających się 
dodatnich różnicach przejściowych 
w roku obrotowym:

–7 000 000 –3 500 000 –3 500 000 0 0

Rozliczenie niepokrytych ujemnych 
różnic przejściowych na okresy, w któ-
rych istnieją nadwyżki dodatnich róż-
nic przejściowych nad ujemnymi 
i w których możliwe jest odliczenie 
od dochodu strat podatkowych:

4 000 000 2 500 000 
(750 000 + 

(1 750 000)

1 500 000 

1 500 000

Wartość niepokrytych ujemnych róż-
nic przejściowych przez dodatnie róż-
nice przejściowe:

–3 000 000 –250 000 –2 750 000 0 0

Prognoza straty podatkowej: –8 000 000 –2 000 000 –2 000 000 –2 000 000 –2 000 000

Strata podatkowa skorygowana 
o efekt odwracających się różnic przej-
ściowych:

2 000 000 1 500 000 
(–2 000 000 + 

3 500 000)

1 500 000 
(–2 000 000 + 

3 500 000)

–4 500 000 
(–2 000 000 – 

2 500 000)

–3 500 000 
(–2 000 000 – 

1 500 000)

Rozliczenie niepokrytych ujemnych 
różnic przejściowych na okresy, w któ-
rych prognozowany jest dochód:

–1 750 000 –250 000 –1 500 000 0 0

Niepokryte ujemne różnice przejścio-
we:

1 250 000 0 1 250 000 0 0

Stawka podatkowa: 19% 19% 19% 19%

Odpisy aktualizujące wartość akty-
wów z tytułu podatku odroczonego:

237 500 0 237 500 0 0

Kwota odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 237 500
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Ujęcie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
– księgowanie na 31.12.20X5 r.

DT Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodo
wego 280 000 

(2 280 000 – 
2 000 000)

 

 Uzasadnienie: zobacz ustalenie aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego; stan począt-
kowy aktywów z tytułu odroczonego podatku do-
chodowego wynosił 2 000 000 zł

DT Koszty z tytułu podatku dochodowego 430 000  

CT Rezerwy z tytułu odroczonego podatku docho
dowego

 
710 000 

(1 710 000 – 
1 000 000) Uzasadnienie: zobacz ustalenie rezerw z tytułu od-

roczonego podatku dochodowego; stan początko-
wy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego wynosił 1 000 000 zł

 

Ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
– księgowanie na 31.12.20X5 r.

DT Koszty z tytułu podatku dochodowego 237 500  

CT Odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego  237 500

 Uzasadnienie: zobacz ustalenie odpisów aktualizu-
jących wartość aktywów z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego   

11.20.  Przy sporządzaniu harmonogramu odwracania się dodatnich i ujem
nych różnic przejściowych pod uwagę bierze się zamiary jednostki co do 
sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań, zgodnie 
z pkt 11.6. Z braku wiarygodnych dowodów co do terminu odwracania 
się różnic przejściowych stosuje się pkt 11.8.

XII. Pozycje bezpośrednio zwiększające lub  
zmniejszające kapitał własny.  

Ujęcie kosztu lub przychodu z tytułu podatku dochodowego

12.1.  Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczą
ce operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się 
również na kapitał (fundusz) własny36. Jeżeli zobowiązanie lub należność 
z tytułu podatku dochodowego powstaje w związku z operacją, rozliczaną 
z kapitałem (funduszem) własnym, skutki ujęcia tego zobowiązania lub 
tej należności ujmuje się również w kapitale własnym.

12.2.  Skutki ustalenia należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz 
aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane 
są bezpośrednio w kapitale własnym (tzn. nie przez wynik finansowy) jed-

36 Zobacz: art. 37 ust. 9 ustawy o rachunkowości.
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nostki, jeśli transakcja stanowiąca podstawę ich ujęcia jest również ujmowa-
na bezpośrednio w kapitale własnym. Przyczyną takiego postępowania jest 
fakt, że skoro efekt danej transakcji, zdarzenia lub wyceny nie został ujęty 
w rachunku zysków i strat, to skutek podatkowy z nimi związany również nie 
powinien zostać odniesiony na rachunek zysków i strat.

Przykład zastosowania pkt 12.1.

W 20X3 r. jednostka nabyła akcje, klasyfikując je jako dostępne do sprzedaży. Cenę ich nabycia 
ustalono na 1 050 000 zł. Na 31.12.20X3 r. wyceniono akcje w wartości godziwej, tj. 1 500 000 zł. 
Zasady (polityka) rachunkowości przyjęte przez jednostkę przewidują odnoszenie skutków przece-
ny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży na kapitał z aktualizacji wyceny.

Przepisy podatkowe przewidują, że przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów z tytu-
łu akcji są ujmowane w momencie ich zbycia. Ustawa o podatku dochodowym według stanu na 
31.12.20X3 r. przewiduje, że dla 20X4 r. stawka podatkowa wyniesie 19%.

 31.12.20X3 r.

Wartość bilansowa inwestycji w akcje na 31.12.20X3 r.: 1 500 000 zł

Wartość podatkowa inwestycji w akcje na 31.12.20X3 r.: 1 050 000 zł

Różnica przejściowa: 450 000 zł

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 85 500 zł

Zgodnie z pkt 12.1. ujęta rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zmniejszy kapitał 
z aktualizacji wyceny o 85 500 zł.

Przykład zastosowania pkt 12.1.
W dniu 1.07.20X3 r. jednostka nabyła obligacje o wartości nominalnej 1 000 000 zł i terminie wyku-
pu 31.12.20X6 r., klasyfikując je jako dostępne do sprzedaży. Odsetki od obligacji wynoszą 4% i są 
płatne 31 grudnia każdego roku. Cena nabycia obligacji wyniosła 920 851 zł (w tym 20 000 zł 
odsetek naliczonych na dzień nabycia). W dniu 31.12.20X3 r. wartość godziwą obligacji ustalono 
na 950 000 zł (wartość ta nie zawierała odsetek, zapłaconych w tym dniu). Skutki wyceny akty-
wów finansowych dostępnych do sprzedaży są ujmowane przez jednostkę w kapitale z aktualizacji 
wyceny (efektywną stopę procentową ustalono na 7,30%).

Przepisy podatkowe przewidują, że przychody podatkowe z tytułu odsetek są ujmowane w momen-
cie ich otrzymania. W momencie zbycia obligacji ujmowane są przychody podatkowe w wysokości 
należnej kwoty i koszty uzyskania przychodów w wysokości ceny nabycia (skorygowanej o odsetki 
zawarte w cenie nabycia, jeżeli uprzednio były one zapłacone). Skutki wyceny obligacji na dzień 
bilansowy nie stanowią natomiast przychodów podatkowych ani kosztów uzyskania przychodów. 
Ustawa o podatku dochodowym przewiduje, że dla 20X4 r. stawka podatkowa wyniesie 19%.

 31.12.20X3 r.

Wartość bilansowa inwestycji w obligacje: 950 000 zł

Wartość podatkowa inwestycji w obligacje: 900 851 zł 
920 851 – 20 000

Różnica przejściowa (dodatnia), w tym: 49 149 zł



Krajowe Standardy Rachunkowości

116

Różnica przejściowa (dodatnia) uwzględniona w wyniku finanso
wym:

13 019,08 zł 
920 851 × (1 + 7,30%)1/2 – 

40 000 – 900 851

Różnica przejściowa (dodatnia) uwzględniona w kapitale z aktu
alizacji wyceny:

36 129,92 zł 
49 743 – 75 079,08

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 9 338,31 zł 
19% × 49 149

Zwiększenie kosztów podatku dochodowego: 2 473,63 zł 
19% × 13 019,08

Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny: 6 864,68 zł 
19% × 36 129,92

Zgodnie z pkt 12.1., ujęta rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 9338,31 zł 
zmniejszy kapitał z aktualizacji wyceny w kwocie 6864,68 zł i zwiększy koszty podatku dochodo-
wego o 2473,63 zł.

12.3.  Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres spra
wozdawczy obejmuje:

   a) część bieżącą,
   b) część odroczoną37.
12.4.  Skutki ujęcia oraz wyceny (w tym dokonania odpisów aktualizujących) 

należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, aktywów 
i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rozliczeń mię
dzyokresowych przychodów z tytułu premii inwestycyjnych są ujmowane 
w rachunku zysków i strat, z wyłączeniem skutków:

   a)  ujęcia należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz 
aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
w związku ze zdarzeniami bezpośrednio wpływającymi na kapitał (fun
dusz) własny, o których mowa w pkt 12.1. z zastrzeżeniem pkt 12.5.,

   b)  zmian przepisów podatkowych, w zakresie różnic przejściowych doty
czących transakcji, które wpłynęły na kapitał z aktualizacji wyceny, 
o których mowa w pkt 12.5. i 12.6.,

   c)  odniesienia odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na kapitał z aktualizacji wyceny, o czym mowa w pkt 12.7.8.,

   d)  odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku docho
dowego, o czym mowa w pkt 13.3.,

   e)  odliczeń od podatku lub refundacji jednostce będącej podatnikiem 
w jakiejkolwiek innej formie podatku, pobieranego przez płatnika, 
w przypadku gdy wraz z odliczeniem lub refundacją następuje zmniej
szenie wartości bilansowej składnika aktywów,

    f)  ujęcia należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz akty
wów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w związku 
z połączeniem lub nabyciem jednostki albo jej zorganizowanej części 
(zobacz pkt 15.2., 15.4.),

37 Zobacz: art. 37 ust. 8 ustawy o rachunkowości.
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   g)  ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym aktywów i rezerw 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w związku z włączeniem 
danych jednostki do skonsolidowanego sprawozdania finansowego meto
dą pełną lub metodą proporcjonalną (zobacz pkt 16.2., 16.4–16.6.).

12.5.  Jeżeli wskutek zmian przepisów podatkowych następuje zmiana stawek 
podatkowych, jakie będą stosowane w przyszłości, lub ustalenie stawek 
podatkowych dla lat, dla których przepisy nie określały dotychczas stawek, 
skutki tych zmian uwzględnia się w okresie sprawozdawczym, w którym 
nastąpiła zmiana przepisów. Skutki wyceny aktywów i rezerw z tytułu odro
czonego podatku dochodowego według zmienionych stawek podatkowych 
są ujmowane w rachunku zysków i strat, z wyjątkiem skutków wyceny tych 
aktywów i rezerw, które zgodnie z pkt 12.1. zostały uwzględnione w kapita
le z aktualizacji wyceny. Skutki wyceny tych aktywów i rezerw według zmie
nionych stawek odnoszone są również na kapitał z aktualizacji wyceny.

12.6.  Pkt 12.5. stosuje się odpowiednio do zmian wartości podatkowej obowiąz
ków i praw (w tym strat podatkowych podlegających odliczeniu od dochodu 
w przyszłości), o których mowa w pkt 5.1., będących skutkiem zmian prze
pisów podatkowych.

12.7.  Stan odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu odroczonego podat
ku dochodowego rozlicza się między:

   a)  kapitał z aktualizacji wyceny – w części, w jakiej aktywa z tytułu odroczo
nego podatku dochodowego, które odniesiono na ten kapitał, uczestniczą 
w łącznej kwocie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

   b)  rachunek zysków i strat – w pozostałej części.

Przykład zastosowania pkt 12.4.

Stany aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek i koniec 20X3 r., 
były w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki OMEGA S.A. następujące:

 1.01.20X3 r. 31.12.20X3 r.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
w tym: 3 000 000 8 000 000

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, doty-
czące inwestycji wycenianych w wartości godziwej (różnice 
z wyceny ujęto w kapitale z aktualizacji wyceny): 2 000 000 3 000 000

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, doty-
czące pozostałych operacji: 1 000 000 5 000 000

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym: 2 000 000 7 000 000

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, doty-
czące inwestycji wycenianych w wartości godziwej (różnice 
z wyceny ujęto w kapitale z aktualizacji wyceny): 1 000 000 3 000 000
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Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
dotyczące pozostałych operacji: 1 000 000 4 000 000

W roku obrotowym 20X3 powstało zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego (odniesione 
w całości na koszty podatku), w kwocie 10 000 000 zł.
W roku obrotowym 20X3 OMEGA S.A. nie łączyła się z innymi spółkami, nie nabywała również 
innych jednostek lub ich zorganizowanych części. OMEGA S.A. nie korzystała w latach uprzednich 
ani w roku bieżącym z premii inwestycyjnych.

Łączna kwota kosztów z tytułu podatku dochodowego 
w 20X3 r.:

9 000 000 
10 000 000 – (5 000 000 – 1 000 000) 

+ (4 000 000 – 1 000 000)

Kwota korekty kapitału z aktualizacji wyceny wynikają
ca z wyceny aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, dokonana w 20X3 r.:

–1 000 000 
(3 000 000 – 2 000 000) – 

(3 000 000 – 1 000 000)

Przykład zastosowania pkt 12.4.
Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 20X3 r., zakończony w dniu 31.12.20X3 r., 
ustalono, że jednostka nie tworzyła rezerw na świadczenia pracownicze, wynikające z zatwierdzone-
go programu nagród jubileuszowych i z odpraw emerytalnych. Ze względu na wysokość kwot doty-
czących tych świadczeń uznano, że błąd ten należy rozliczyć przez wynik finansowy z lat ubiegłych38.

Aby poprawnie rozliczyć skutki błędu ustalono co następuje:

 20X2 r. 20X3 r.

Rezerwy na świadczenia pracownicze na początek okresu: 20 000 000 21 800 000

Zwiększenia rezerw z tytułu naliczenia odsetek: 1 600 000 1 308 000

Zwiększenia rezerw z tytułu strat aktuarialnych: 2 280 000 954 400

Zmniejszenia rezerw z tytułu wymagalnych świadczeń: 2 080 000 1 112 400

Rezerwy na świadczenia pracownicze na koniec okresu: 21 800 000 22 950 000

Według stanu na 31.12.20X1 r. świadczenia pracownicze o wartości bilansowej 2 000 000 zł zostaną 
wypłacone w 20X2 r., a świadczenia pracownicze o wartości bilansowej 1 000 000 zł – w 20X3 r. 
W celu uwzględnienia rezerw na świadczenia pracownicze w sprawozdaniu finansowym, sporządzo-
nym na 31.12.20X3 r., w księgach rachunkowych ujęto rezerwę w kwocie 22 950 000 zł oraz zmniej-
szono wynik finansowy za rok 20X3 o kwotę 1 150 000 zł (1 308 000 + 954 400 – 1 112 400), zalicza-
jąc pozostałą kwotę, tj. 21 800 000 zł, do wyniku z lat ubiegłych. W sprawozdaniu finansowym za 
20X3 r. zapewniono porównywalność sprawozdania finansowego za 20X2 r. poprzez zmniejszenie 
wyniku za 20X2 r. o kwotę 1 800 000 zł (1 600 000 + 2 280 000 – 2 080 000), zaliczając pozostałą 
kwotę, tj. 20 000 000 zł, do wyniku z lat ubiegłych.
Ujęte rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych stanowiły podstawę do ujęcia aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. Nie stwierdzono powstania żadnych dodatkowych różnic 
przejściowych, wskutek ujęcia rezerw na świadczenia pracownicze.

Ustawa o podatku dochodowym według stanu na 31.12.20X1 r. przewidywała następujące staw-
ki podatkowe:
w 20X2 r. – 28% podstawy opodatkowania,
w 20X3 r. – 24% podstawy opodatkowania,
od 20X4 r. – 22% podstawy opodatkowania.

38 Zobacz: art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości.



KSR nr 2 „Podatek dochodowy”

119

Zmiana ustawy o podatku dochodowym, jaka została przyjęta w 20X2 r., ustaliła stawkę podatkową dla 
20X3 r. na 27%. Jednocześnie zmiana ustawy usunęła stawkę 22%, określoną dla 20X4 r. Zmiana ustawy 
o podatku dochodowym, jaka została przyjęta w 20X3 r., ustaliła stawkę podatkową dla 20X4 r. na 19%.

Aby ująć efekty podatku odroczonego dotyczące błędu, ustalono, co następuje:

 31.12.20X1 r. 31.12.20X2 r. 31.12.20X3 r.

Wartość podatkowa: 0 0 0

Wartość bilansowa: 20 000 000 21 800 000 22 950 000

Różnice przejściowe 
(ujemne): –20 000 000 –21 800 000 –22 950 000

Stawka podatku 
dochodowego:
 
 
 

Dla różnic przejściowych 
odwracających się w:

– 20X2 r. – 28%,
– 20X3 r. – 24%,
– 20X4 r. – 22%.

27%
 
 
 

19%
 
 
 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego:

4 540 000 
28% × 2 000 000 + 

24% × 1 000 000 + 22% ×  
(20 000 000 – 3 000 000)

5 886 000 
27% × 

21 800 000

4 360 500 
19% × 

22 950 000

W księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym za 20X3 r. ujmuje się aktywa z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego na kwotę 4 360 500 zł, zwiększając koszty podatku za rok 20X3 r. 
o 1 525 500 zł (5 886 000 – 4 360 500) i zaliczając kwotę 5 886 000 zł do wyniku z lat ubiegłych:

DT Aktywa z tytułu odroczonego podatku docho
dowego 4 360 500  

DT Koszty z tytułu podatku dochodowego 1 525 500  

CT Wynik finansowy z lat ubiegłych  5 886 000

W sprawozdaniu finansowym za 20X3 r. należy zapewnić porównywalność ze sprawozdaniem 
finansowym za 20X2 r. poprzez zmniejszenie kosztów podatku za 20X2 r. o kwotę 1 346 000 zł 
(4 540 000 – 5 886 000) i zaliczenie pozostałej kwoty, tj. 4 540 000, do wyniku z lat ubiegłych. 
Korekta ta następuje pozaksiegowo.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalone na 31.12.20X1 r., na 31.12.20X2 r. 
oraz na 31.12.20X3 r., podlegają weryfikacji w celu ustalenia, czy nie nastąpiła utrata ich wartości.

Przykład zastosowania pkt 12.5.

W grudniu 20X0 r. jednostka nabyła budynek wykorzystywany dla celów ogólnego zarządu za 
1 000 000 zł.
Budynek będzie amortyzowany metodą liniową przez okres 20 lat. Oczekuje się, że po tym okresie 
zostanie zbyty za 600 000 zł. Roczna amortyzacja wynosi 20 000 zł.
Dla celów podatkowych budynek jest amortyzowany metodą liniową stawką 2,5% (amortyzacja 
roczna 25 000 zł). Ustawa o podatku dochodowym według stanu na 31.12.20X0 r. przewiduje 
następujące stawki podatkowe:
w 20X1 r. – 28%,
w 20X2 r. – 28%,
w 20X3 r. – 24%,
od 20X4 r. – 22%.
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Zmiany ustawy o podatku dochodowym wprowadziły następujące stawki podatkowe:
–  zmiana uchwalona w 20X2 r. określiła stawkę podatkową dla 20X3 r. – 27%; jednocześnie zmia-

na ustawy usunęła stawkę 22%, określoną dla 20X4 r.
– zmiana uchwalona w 20X3 r. określiła stawkę podatkową dla 20X4 r. – 19%,
–   zmiany uchwalone w 20X4 r. i w kolejnych latach określały stawkę podatkową dla następnych 

lat na 19%.

Podstawa opodatkowania po odliczeniach w każdym z rozpatrywanych okresów (bez uwzględnie-
nia amortyzacji budynku) wynosiła 200 000 zł. Oprócz różnic przejściowych dotyczących budynku, 
nie występowały inne różnice przejściowe.

 31.12.20X1 r. 31.12.20X2 r. 31.12.20X3 r. 31.12.20X4 r. 31.12.20X5 r. 31.12.20X6 r.

Wartość 
bilansowa: 980 000 960 000 940 000 920 000 900 000 880 000

Wartość 
podatkowa: 975 000 950 000 925 000 900 000 875 000 850 000

Różnice 
przejściowe: 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Rezerwy 
z tytułu 
odroczonego 
podatku 
dochodowego:
(odwrócenie 
różnic przejścio-
wych nastąpi 
przy zbyciu 
budynku)

1 100
(5 000 × 

22%)

2 700
(10 000 × 

27%)

2 850
(15 000 × 

19%)

3 800
(20 000 × 

19%)

4 750
(25 000 × 

19%)

5 700
(30 000 × 

19%)

Zmiany stanu 
rezerw z tytułu 
odroczonego 
podatku 
dochodowego: 1 100 1 600 150 950 950 950

W tym zmiana 
rezerw z tytułu 
odroczonego 
podatku 
dochodowego, 
wskutek po-
wsta nia różnic 
przejścio wych:

1 100 
(22% × 
5 000)

1 350 
(27% × 
5 000)

950 
(19% × 
5 000)

950 
(19% × 
5 000)

950 
(19% × 
5 000)

950 
(19% × 
5 000)

W tym zmiana 
rezerw z tytułu 
odroczonego 
podatku 
dochodowego, 
wskutek 
zmiany stawki 
podatkowej:

0 250 
(27% – 

22%) × 5 000

–800 
(19% – 
27%) × 
10 000

0 0 0

Podstawa 
opodatkowania 
po odliczeniach:

175 000 
(200 000 – 

2,5% × 
1 000 000)

175 000 175 000 175 000 175 000 175 000
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Zobowiązanie 
podatkowe 
powstałe 
w kolejnych 
latach: 49 000 49 000 47 250 33 250 33 250 33 250

Koszty z tytułu 
podatku 
dochodowego: 50 100 50 600 47 400 34 200 34 200 34 200

 XIII. Premie inwestycyjne

13.1.   Niekiedy przepisy podatkowe przewidują, że w przypadku nabycia lub 
wytworzenia określonych aktywów, podatnik ma prawo do dokonania odli-
czeń od dochodu, odliczeń od podstawy opodatkowania lub od podatku albo 
do uznania pewnych kwot za koszty uzyskania przychodów. Rozwiązania 
podatkowe tego typu można podzielić na dwie grupy:

   a)  rozwiązania, którym towarzyszy zmniejszenie wartości podatkowej naby-
tych lub wytworzonych aktywów; tego typu rozwiązania podatkowe przy-
bierają formę przyspieszonych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych 
dla celów podatkowych, tzn. całkowita kwota zmniejszeń podstawy opo-
datkowania po odliczeniach jest analogiczna, jak w razie niestosowania 
tego typu rozwiązań, jednak zmniejszenia te są ujmowane w większym 
stopniu w początkowych okresach, a w mniejszym w późniejszych okre-
sach; zasady ujmowania efektów podatkowych tego typu rozwiązań są 
analogiczne do zasad uwzględniania innych różnic przejściowych i zosta-
ły przedstawione w poprzednich rozdziałach,

   b)  rozwiązania, którym nie towarzyszy zmniejszenie wartości podatkowej 
nabytych lub wytworzonych aktywów; tego typu rozwiązania podatko-
we mają charakter dotacji i nazywane są premiami inwestycyjnymi.

13.2.  Jeżeli jednostka korzysta z premii inwestycyjnych, zmniejszenia zobowią
zań z tytułu podatku dochodowego wskutek ich wykorzystania ujmuje się 
i wycenia zgodnie z zasadami właściwymi dla ujmowania i wyceny dotacji, 
subwencji lub dopłat, służących sfinansowaniu nabycia lub wytworzenia 
środków trwałych albo wykonania prac rozwojowych. Różnice przejścio
we dotyczące rozliczeń międzyokresowych przychodów, ujętych wskutek 
rozliczenia premii inwestycyjnych, nie stanowią podstawy do ujęcia akty
wów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

13.3.  W przypadku korzystania z premii inwestycyjnych ujmowany jest również 
składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego związany z dochodami 
wolnymi od podatku nieodliczonymi w roku podatkowym oraz zmniej
szeniami podstawy opodatkowania, nieodliczonymi w roku podatko
wym i przeniesionymi do odliczenia w latach następnych (o czym szerzej 
mowa w rozdziale V. Wartość podatkowa pozycji nieujętych w aktywach 
i zobowiązaniach. Ustalanie różnic przejściowych dotyczących tych pozy
cji. Straty podatkowe możliwe do odliczenia od dochodu w przyszłości. 
Niewykorzystane ulgi podatkowe). Ten składnik aktywów z tytułu podatku 
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odroczonego podlega testom na utratę wartości – w przypadku wystąpie
nia utraty wartości następuje równolegle odpisanie takich międzyokreso
wych rozliczeń przychodów z tytułu premii inwestycyjnych, w przypadku 
których dotacja już nie wystąpi.

Przykład zastosowania pkt 13.2.

15.12.20X8 r. Y sp. z o.o. nabyła nowe technologie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych i wprowadziła je do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych. 20.12.20X8 r. jednostka zapłaciła za te technologie 2 000 000 zł. W grudniu 20X8 r. 
jednostka uzyskała prawo do odliczeń związanych z wydatkami na nowe technologie. Przepisy 
podatkowe przewidują, że wydatki na nabycie nowych technologii stanowią zmniejszenie pod-
stawy opodatkowania w wysokości 50% wydatków, poniesionych przez podatnika, uwzględnio-
nych w wartości początkowej w części, w jakiej została zapłacona w roku podatkowym, w któ-
rym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych. Zmniejszenie to nie powoduje obniżenia wartości podatkowej składnika wartości 
niematerialnych i prawnych.

W przypadku gdy wysokość podstawy opodatkowania nie pozwala na odliczenie wydatków zwią-
zanych z nabyciem nowych technologii, zmniejszenia podstawy opodatkowania można dokonać 
w ciągu trzech następnych lat podatkowych w kwocie nie większej niż 50% wydatków.

Wartość bilansowa nowej technologii na dzień bilansowy 31.12.20X8 r.:  2 000 000 zł
Wartość podatkowa nowej technologii na dzień bilansowy 31.12.20X8 r.:  2 000 000 zł
Różnica przejściowa:  0 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w związku z premią inwestycyjną na dzień bilansowy 
31.12.20X8 r.: 190 000 zł

(50% × 2 000 000 × 19% = 190 000).

Równowartość rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększa koszty podatku dochodowego.

Wariant A

Podstawa opodatkowania spółki Y w bieżącym roku pozwala na odliczenie kwoty wydatków na 
nabycie nowych technologii.

Przy ustalaniu podstawy opodatkowania po odliczeniach spółka Y pomniejsza podstawę opodat-
kowania o kwotę 1 000 000 zł. Efektem jest:
–  ujęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

i kosztów podatku dochodowego w kwocie 190 000 zł,
–  ujęcie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego; zobowiązanie to jest niższe o 190 000 zł, 

wskutek uwzględnienia wydatków na nabycie nowych technologii.

Łączny efekt uwzględnienia zmniejszenia podstawy opodatkowania, związanego z wydatkami na 
nabycie nowych technologii, nie wpływa na koszty podatku dochodowego spółki Y.

Wariant B

Podstawa opodatkowania spółki Y pozwala na odliczenie wydatków związanych z nabyciem nowych 
technologii. Brak jest dowodów wskazujących na możliwość odzyskania w przyszłości korzyści 
z aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Spółka Y:
–  ujmuje rozliczenia międzyokresowe przychodów i koszty podatku dochodowego w kwocie 

190 000 zł,
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–  ujmuje aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 190 000 zł (jako ilo-
czyn stawki podatkowej i kwoty zmniejszenia podstawy opodatkowania) i zmniejszenie kosztów 
podatku dochodowego,

–  przeprowadza test na utratę wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
(brak podstawy opodatkowania, pozwalającej na odliczenie wydatków związanych z naby-
ciem nowych technologii stanowi przesłankę wskazującą na utratę wartości aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego). W przypadku utraty wartości aktywów z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego spółka Y ujmuje odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczo-
nego podatku dochodowego oraz zmniejsza rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu 
premii inwestycyjnych.

Przykład zastosowania pkt 13.2.
S sp. z o.o. w 20X9 r. rozpoczęła działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na tere-
nie strefy jednostka może ująć jako dochody wolne od podatku nakłady na środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne oraz na najem gruntów i budowli w wysokości 50% wydatków na te akty-
wa. Wydatki na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyniosły w 20X9 r. 5 000 000 zł.

Ze względu na fakt, że w przypadku wydatków inwestycyjnych spełnione są kryteria wyznaczone 
przez definicję premii inwestycyjnej, ujmuje się rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 
premii (tj. w kwocie 50% × 5 000 000 × 19% = 475 000 zł) i zwiększyła koszty podatku dochodo-
wego. Rozwiązanie to stosuje się bez względu na to, czy jednostka S osiąga dochód, czy poniesie 
stratę podatkową.

Wariant A

Przy ustaleniu podstawy opodatkowania za rok 20X9 spółka S uwzględnia odliczenie dochodów 
wolnych od podatku, związanych z działalnością w specjalnych strefach ekonomicznych.
Przy ustaleniu podstawy opodatkowania spółki S następuje odliczenie dochodów wolnych od 
podatku, a tym samym, pośrednio, zmniejszenie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. 
Efektem jest:
–  ujęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

i kosztów podatku dochodowego w kwocie 475 000 zł,
–  ujęcie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, uwzględniającego dochody wolne od 

podatku; zobowiązanie takie jest mniejsze o 475 000 zł, wskutek uwzględnienia dochodów wol-
nych od podatku.

Łączny efekt uwzględnienia dochodów wolnych od podatku nie wpływa na koszty podatku docho-
dowego spółki S.

Wariant B

Spółka S nie ma możliwości uwzględnienia, przy ustaleniu podstawy opodatkowania, dochodów 
wolnych od podatku, związanych z działalnością w specjalnych strefach ekonomicznych. Dochody 
wolne od podatku będą uwzględniane przy ustaleniu podstawy opodatkowania w następnych 
latach podatkowych. Brak jest dowodów wskazujących na możliwość odzyskania w przyszłości 
korzyści z aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Spółka S:
–  ujmuje rozliczenia międzyokresowe przychodów i koszty podatku dochodowego w kwocie 

475 000 zł.
–  ujmuje aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 475 000 zł (jako iloczyn 

stawki podatkowej i kwoty dochodów wolnych od podatku, podlegających odliczeniu w przy-
szłych latach podatkowych) i zmniejszenie kosztów podatku dochodowego,
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–  przeprowadza test na utratę wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
(brak możliwości odliczenia dochodów wolnych od podatku stanowi przesłankę wskazującą na 
utratę wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego). W przypadku utraty 
wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółka S zmniejsza rozliczenia 
międzyokresowe przychodów z tytułu premii inwestycyjnych.

 

Przykład zastosowania pkt 13.2.

K sp. z o.o. w 20X9 r. rozpoczęła działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na tere-
nie strefy jednostka może ująć jako dochody wolne od podatku nakłady na środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne oraz na najem gruntów i budowli w wysokości 50% wydatków na te akty-
wa (jednak w roku podatkowym nie poniesiono wydatków na te aktywa). Jednocześnie jednostka 
ma prawo do zwolnienia dochodu w kwocie 50% dwuletnich kosztów pracy pracowników nowo 
zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Koszty pracy tych pracowników w bieżącym roku wyniosły 
4 000 000 zł. Maksymalna kwota zwolnienia dochodu wynosi 50% wartości środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracow-
ników, w zależności od tego która z nich jest wyższa. Stawka podatku dochodowego wynosi 19%.

Ze względu na fakt, że nie są spełnione kryteria wyznaczone przez definicję premii inwestycyjnej, 
skutki zwolnienia dochodu nie są ujmowane jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Jeżeli 
zatem K sp. z o.o. osiąga dochód, zwolnienie dochodu w kwocie 2 000 000 zł powoduje zmniej-
szenie kosztów podatku dochodowego i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w kwocie 
380 000 zł. Jeżeli spółka K nie osiągnie dochodu do opodatkowania, ujmuje aktywa z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego w kwocie 380 000 zł i zmniejszenie kosztów podatku dochodo-
wego. Następnie K przeprowadza test na utratę wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego (brak możliwości odliczenia dochodów wolnych od podatku stanowi przesłankę 
wskazującą na utratę wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego). W przy-
padku utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółka S ujmuje 
koszty podatku dochodowego.

 

Przykład zastosowania pkt 13.2.
Spółka Z SA rozpoczęła w 20X9 r. działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na 
terenie strefy jednostka może ująć jako dochody wolne od podatku kwoty, równe 50% wydatków 
na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz najem gruntu i budynku. Najem gruntów 
i budynków stanowi dla Z SA leasing operacyjny, nie poniesiono natomiast wydatków na nabycie 
lub wytworzenie środków trwałych stanowiących aktywa jednostki. Wydatki na najem gruntów 
i budynku wyniosły w 20X9 r. 2 000 000 zł. Stawka podatku dochodowego wynosi 19%.

Ze względu na fakt, że nie są spełnione kryteria wyznaczone przez definicję premii inwestycyjnej 
(wydatki nie są związane z ujętym składnikiem aktywów), skutki zwolnienia dochodu ujmuje się 
w okresie, w którym zwolnienie przysługuje. Jeżeli zatem spółka Z osiągnęłaby dochód w 20X9 r., 
ujęto by zmniejszenie kosztów podatku dochodowego w kwocie 190 000 zł (50% × 2 000 000 × 
19% = 190 000 zł), wskutek zmniejszenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Jeżeli 
spół ka Z nie osiągnie dochodu do opodatkowania, ujmuje aktywa z tytułu odroczonego podat-
ku dochodowego w kwocie 190 000 zł i zmniejszenie kosztów podatku dochodowego. Następnie 
Z przeprowadza test na utratę wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (brak 
możliwości odliczenia dochodów wolnych od podatku stanowi przesłankę wskazującą na utratę war-
tości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego). W przypadku utraty wartości akty-
wów z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółka S ujmuje koszty podatku dochodowego.
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Przykład zastosowania pkt 13.2.
W dniu 15.12.1995 r. jednostka nabyła maszynę o wartości początkowej 1 000 000 zł. Stosownie 
do obowiązujących wówczas przepisów jednostka dokonała:
a)  w 1995 r., jednorazowo odliczeń od dochodu w kwocie 1 000 000 zł, korzystając z ulgi inwe-

stycyjnej; wskutek skorzystania z ulgi jednostka utraciła prawo do amortyzowania środka trwa-
łego dla celów podatkowych,

b)  w 1996 r. odliczeń od dochodu w kwocie 1 000 000 zł, korzystając z premii inwestycyjnej, sta-
nowiącej odliczenie od dochodu kwoty, równej odliczeniu od dochodu z tytułu ulgi z roku 
ubiegłego.

Efekty podatkowe ulgi inwestycyjnej powodują ujęcie przez jednostkę rezerw z tytułu odroczo-
nego podatku dochodowego, wynikających z dodatniej różnicy pomiędzy wartością bilansową 
a wartością podatkową środka trwałego. Dla celów rachunkowości maszyna jest amortyzowana 
metodą liniową według stawki 5%, bez wartości końcowej. W związku z tym wartość bilansowa 
maszyny na 31.12.2003 r. wyniosła 600 000 zł (1 000 000 zł – 8 × 5% × 1 000 000 zł). Ponieważ 
wartość podatkowa maszyny wyniosła 0, rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
ustalono na 31.12.2003 r. w kwocie 114 000 zł (600 000 zł × 119%).

Efekty podatkowe premii inwestycyjnej zostały ujęte przez jednostkę w sprawozdaniu finanso-
wym, sporządzonym za 1996 r., doprowadzając do zmniejszenia kosztów podatku. Stawka podat-
ku dochodowego, w myśl ustawy o podatku dochodowym, wyniosła 40% w 1996 r.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2003 r. jednostka dokonała przekształcenia 
sprawozdania finansowego w celu uwzględnienia efektów premii inwestycyjnej. Jednostka na 
31.12.2001 r., 31.12.2002 r. i 31.12.2003 r. nie dysponowała produktami, na które rozliczane są 
koszty amortyzacji maszyny.
Ustalono oszczędności z tytułu premii inwestycyjnej:

1 000 000 × 40% = 400 000 zł

Ponieważ premia inwestycyjna stanowi, zgodnie z pkt 13.2., rozliczenia międzyokresowe przycho-
dów, które ujmuje się i wycenia zgodnie z zasadami właściwymi dla ujmowania i wyceny dota-
cji, subwencji i dopłat, służących sfinansowaniu nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo 
wykonania prac rozwojowych, należy ją odpisywać równolegle do dokonywania odpisów amor-
tyzacyjnych. Wartość odpisów premii za okres 01.01.1996 r.–31.12.2002 r. wyniosła 140 000 zł 
(7 × 5% × 400 000 zł). Odpis premii za 2003 r. wynosi 20 000 zł (400 000 zł × 5%).

Aby przekształcić sprawozdanie finansowe, dokonuje się następującego zapisu w księgach rachun-
kowych 2003 r.:

DT Wynik finansowy z lat ubiegłych 260 000  

  (400 000 – 140 000)  

CT Koszty podatku dochodowego  20 000

CT Rozliczenie międzyokresowe przychodów  240 000

Jednocześnie należy zapewnić porównywalność sprawozdania finansowego za 2002 r., w sprawo-
zdaniu finansowym sporządzonym za 2003 r.

Zgodnie z pkt 4.7. ujęcie premii inwestycyjnej jako rozliczeń międzyokresowych przychodów powo-
duje powstanie różnic przejściowych dotyczących tej pozycji bilansu, gdyż kwota premii inwesty-
cyjnej, odpisywanej na wynik finansowy w kolejnych latach, nie będzie stanowiła przychodów 
podatkowych. Zgodnie z pkt 13.2. te różnice przejściowe są pomijane przy ustaleniu aktywów 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego.



Krajowe Standardy Rachunkowości

126

XIV. Kompensowanie należności i zobowiązań  
z tytułu podatku dochodowego oraz aktywów i rezerw  

z tytułu odroczonego podatku dochodowego

14.1.   W sprawozdaniu finansowym kompensuje się należności i zobowiązania 
z tytułu podatku dochodowego, z wyjątkiem przypadku gdy:

   a)  jednostka ma prawo do potrącenia należności i zobowiązań z tytułu 
podatku dochodowego, oraz

   b)  zamierza potrącić należność i zobowiązanie z tytułu podatku dochodo
wego.

Przykład zastosowania pkt 14.1.
24.02.20X4 r. jednostka ustaliła nadpłatę z tytułu podatku dochodowego w zeznaniu podatko-
wym, sporządzonym za 20X3 r., w kwocie 2 300 000 zł. Jednostka nie miała żadnych zaległości 
podatkowych ani bieżących zobowiązań podatkowych. W kwartalnym sprawozdaniu finansowym, 
sporządzonym na 31.03.20X4 r., jednostka uwzględniła również zobowiązanie z tytułu podatku 
dochodowego w kwocie 4 800 000 zł.
Zgodnie z przepisami nadpłata jest zaliczana na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami 
oraz na poczet bieżących zobowiązań podatkowych. W razie ich braku nadpłata podlega zwroto-
wi z urzędu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. Jeżeli jednak podatnik złoży wnio-
sek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 
nadpłata lub jej część zostanie wykorzystana w ten sposób.

Kompensowanie należności i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego zależy od zamiarów jed-
nostki.

Wariant A:  Jednostka złożyła wniosek o zaliczenie nadpłaty, wynikającej z zeznania za 20X3 r., na poczet 
przyszłych zobowiązań podatkowych. W związku z tym prezentuje ona zobowiązanie z tytułu 
podatku dochodowego na 31.03.20X4 r. w kwocie 2 500 000 zł (4 800 000 zł – 2 300 000 zł).

Wariant B:  Jednostka nie złożyła wniosku o zaliczenie nadpłaty, wynikającej z zeznania za 20X3 r., na 
poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W związku z tym prezentuje ona zobowiązanie 
z tytułu podatku dochodowego, ustalone na 31.03.20X4 r., w kwocie 4 800 000 zł oraz należ-
ność wynikającą z nadpłaty w kwocie 2 300 000 zł. Ponieważ warunki, określone w pkt 14.1.b., 
nie zostały spełnione, należność i zobowiązanie nie podlegają kompensowaniu.

Wariant C:  Jednostka złożyła wniosek o zaliczenie części nadpłaty, wynikającej z zeznania za 20X3 r., na 
poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W tym przypadku rozwiązanie określone w warian-
cie A stosuje się do tej części nadpłaty, która zostaje zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań 
podatkowych, a rozwiązanie określone w wariancie B – do pozostałej części nadpłaty.

Przykład zastosowania pkt 14.1.
15.03.20X4 r. jednostka ALFA S.A. ustaliła zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego w zezna-
niu rocznym, sporządzonym za 20X3 r., w kwocie 5 600 000 zł. Do 31.03.20X4 r. zobowiązanie to 
nie zostało uregulowane przez ALFA S.A.

Jednostka zależna ALFA S.A. – BETA S.A., której dane są uwzględniane w sporządzanym przez 
ALFA S.A. skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą pełną, złożyła 24.03.20X4 r. 
zeznanie podatkowe za 20X3 r., ustalając w nim nadpłatę z tytułu podatku dochodowego w kwo-
cie 2 110 000 zł. Nadpłata ta nie została zwrócona jednostce do końca marca 20X4 r. Za okres 
1.01.20X4 r.–31.03.20X4 r. jednostka ustaliła stratę podatkową. W okresie tym BETA S.A. nie wpła-
cała zaliczek na podatek dochodowy.
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Spółka ALFA S.A. jest spółką publiczną. W związku z tym ma ona obowiązek sporządzenia na 
31.03.20X4 r. kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Ponieważ zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego ALFA S.A. nie może być potrącone od 
nadpłaty, ustalonej przez BETA S.A., nie są spełnione warunki, o których mowa w pkt 14.1. Zatem 
w kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na 31.03.20X4 r., 
należności i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego prezentuje się bez ich kompensowania.

14.2.  Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazy
wane są w bilansie oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, 
jeżeli jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględ
nienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego39. Uznaje się, 
że jednostka posiada tytuł uprawniający do jednoczesnego uwzględnie
nia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przy 
ustaleniu zobowiązania podatkowego, jeżeli:

   a)  jest uprawniona do potrącenia należności i zobowiązań z tytułu podat
ku dochodowego, oraz

   b)  aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowe
go dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę 
podatkową na:

     – tego samego podatnika, lub
     –  różnych podatników, którzy są uprawnieni i zamierzają rozliczyć 

należności i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w kwocie 
netto lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczać zobowiąza
nia z tytułu podatku dochodowego.

14.3.  Kompensowanie lub niekompensowanie aktywów i rezerw z tytułu odroczo-
nego podatku dochodowego jest uzależnione od zasad (polityki) rachun-
kowości, przyjętych przez jednostkę. Jednostka może nie kompensować 
aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub kom-
pensować aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
według zasad określonych w pkt 14.2.

14.4.  W przypadku przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości polegających na kom-
pensowaniu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowe-
go kompensowaniu podlegają aktywa – po uwzględnieniu odpisów z tytułu 
utraty wartości – z rezerwami.

14.5.  W świetle rozwiązań przyjętych w przepisach ustawy o podatku docho-
dowym, aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
mogą być kompensowane w jednostkowych sprawozdaniach finansowych, 
o ile jednostki nie posiadają zakładów, w rozumieniu umów lub konwencji 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od 
dochodów, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych warunkiem kompensowania aktywów i rezerw 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczących różnych jedno-
stek, jest objęcie tych jednostek podatkową grupą kapitałową.

39 Zobacz: art. 37 ust. 7 ustawy o rachunkowości.
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Przykład zastosowania pkt 14.2.
W sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na dzień 31.12.20X3 r., jednostka GIGA S.A. usta-
liła aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na kwotę odpowiednio 
15 000 000 zł i 23 000 000 zł. Spółka nie posiada poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakła-
dów w rozumieniu umów lub konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakre-
sie podatków od dochodów.

Kompensowanie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest uzależnione 
od zasad (polityki) rachunkowości jednostki.

Wariant A:  Jeżeli jednostka przyjęła zasady (politykę) rachunkowości polegające na niekompenso-
waniu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywa i rezer-
wy nie są kompensowane. Jednostka prezentuje zatem aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego w kwocie 15 000 000 zł oraz rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego w kwocie 23 000 000 zł.
Uzasadnienie: zgodnie z pkt 14.2. jednostka ma prawo do niekompensowania akty-
wów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wariant B:  Jeżeli jednostka przyjęła zasady (politykę) rachunkowości polegające na kompensowa-
niu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywa i rezerwy 
są kompensowane. Jednostka prezentuje zatem rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego w kwocie 8 000 000 zł.
Uzasadnienie: zgodnie z pkt 14.2. jednostka ma prawo do kompensowania aktywów 
i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jeżeli posiada tytuł uprawniają-
cy ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podat-
kowego. Jednostka posiada taki tytuł, w rozumieniu pkt 14.2., gdyż:
a)  jednostka jest uprawniona do potrącenia należności i zobowiązań z tytułu podatku 

dochodowego ze względu na sposób ustalenia zobowiązania podatkowego; w usta-
wie o podatku dochodowym zakłada się ustalenie dochodu ze wszystkich źródeł, co 
ogranicza możliwość powstania na dany moment należności i zobowiązań z tytułu 
podatku dochodowego; w przypadkach, w których takie należności i zobowiązania 
mogą jednocześnie wystąpić (przy sporządzaniu śródrocznego sprawozdania finan-
sowego, przy ustaleniu należności wynikających z odliczeń od podatku dochodo-
wego z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych), podatnik zazwyczaj ma prawo 
do potrącenia należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego (uzależnio-
ne niekiedy od złożenia właściwego wniosku); zatem warunek ten jest spełniony;

b)  aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą danego podat-
nika i wynikają z podatku nałożonego przez ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Przykład zastosowania pkt 14.2.
W sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na dzień 31.12.20X3 r., jednostka GIGA S.A. usta-
liła aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na kwotę odpowiednio 
15 000 000 zł i 23 000 000 zł. Jednocześnie jednostka zależna od GIGA S.A. – HATE S.A. (z sie-
dzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) objęta konsolidacją metodą pełną, ustaliła aktywa 
i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości odpowiednio 10 000 000 zł 
i 5 000 000 zł. GIGA S.A. i HATE S.A. nie stanowią podatkowej grupy kapitałowej. Spółki nie dys-
ponują zakładami, w rozumieniu umów lub konwencji w sprawie unikania podwójnego opodat-
kowania w zakresie podatków od dochodów, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kompensowanie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest uzależnione 
od zasad (polityki) rachunkowości przyjętych przez jednostki.
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Wariant A:  Jeżeli do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przyjęto zasady 
(politykę) rachunkowości polegające na niekompensowaniu aktywów i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, aktywa i rezerwy nie są kompensowane. W skon-
solidowanym bilansie prezentowane są zatem aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na kwotę 25 000 000 zł i rezerwy z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego na kwotę 28 000 000 zł.
Uzasadnienie: zgodnie z pkt 14.2. przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupa ma prawo do niekompensowania aktywów i rezerw z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego.

Wariant B:  Jeżeli do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przyjęto zasa-
dy (politykę) rachunkowości polegające na kompensowaniu aktywów i rezerw z tytu-
łu odroczonego podatku dochodowego, aktywa i rezerwy są kompensowane tylko 
w takim zakresie, w jakim grupa posiada tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego 
uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego. W skonsolidowa-
nym bilansie prezentowane są zatem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego w kwocie 5 000 000 zł i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
w kwocie 8 000 000 zł.
Uzasadnienie: zgodnie z pkt 14.2. aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego mogą być z zasady kompensowane w ramach jednostkowego spra-
wozdania finansowego (wyjątek dotyczy aktywów i rezerw wynikających z podatków 
dochodowych, nałożonych przez różne władze podatkowe). Jednak aktywa i rezerwy 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące różnych podatników nie mogą 
być kompensowane, gdyż nie są spełnione warunki, określone w pkt 14.2.

XV. Połączenia. Nabycie jednostki  
lub jej zorganizowanej części

15.1.   Zasady przedstawione w poprzednich rozdziałach stosuje się do połączeń 
jednostek, z uwzględnieniem wyjaśnień zawartych w tym rozdziale.

15.2.  Na dzień połączenia rozliczanego metodą nabycia ustala się aktywa i rezerwy 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące podmiotu przeję-
tego. Wartość tych aktywów i rezerw jest uwzględniana przy ustaleniu war-
tości aktywów netto podmiotu przejętego, a pośrednio przy ustaleniu war-
tości firmy.

15.3.  Na dzień połączenia rozliczanego metodą nabycia ustala się aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, dotyczące podmiotu przejmującego, 
z których uzyskanie korzyści w przyszłości stało się, zgodnie z pkt 11.11.–11.20., 
prawdopodobne, wskutek tegoż połączenia. Wartość tych aktywów zmniejsza 
koszty podatku dochodowego.

15.4.  Jeżeli na dzień połączenia rozliczanego metodą nabycia:
   a)  ustalono dodatnią wartość firmy, nie uwzględniając przy tym aktywów 

z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczących jednostki prze-
jętej, ponieważ były one objęte odpisami aktualizującymi, oraz

   b)  po terminie połączenia, lecz nie później niż do końca roku obrotowego, 
w którym nastąpiło połączenie, uzyskano informacje o okolicznościach 
występujących na dzień połączenia, świadczące o uzyskaniu korzyści 
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z aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczących 
jednostki przejętej,

    –  wynikający z tego powodu wzrost wartości aktywów z tytułu odroczo-
nego podatku dochodowego zmniejsza wartość firmy. Korekta wynikają-
ca z tego tytułu nie może doprowadzić wartości firmy do kwoty mniejszej 
niż 0.

15.5.  Jeżeli na dzień połączenia rozliczanego metodą łączenia udziałów ustalono 
wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego bez odpi-
sów aktualizujących, które anulowano wskutek połączenia, a w poprzed-
nich okresach od aktywów tych (tj. aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, wynikających z tych samych różnic przejściowych) dokona-
no odpisów aktualizujących, sprawozdania finansowe za poprzednie okresy 
przedstawiane dla celów porównania należy tak skorygować, aby wyelimi-
nować utworzone na nie odpisy aktualizujące. Jeżeli wskutek połączenia roz-
liczanego metodą łączenia udziałów, na dzień połączenia ustalono odpisy 
aktualizujące część aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
przyjmuje się, że odpisy te dotyczą wszystkich ujemnych różnic przejścio-
wych, określonych na ten dzień, w proporcji do udziału w łącznej ich war-
tości. W tym przypadku przedstawiane dla celów porównania sprawozdania 
finansowe za poprzednie okresy należy skorygować, odpowiednio przyj-
mując, że odpisy aktualizujące powinny pokrywać część wartości aktywów 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wynikających z tych samych 
różnic przejściowych.

15.6.  Zasady określone w pkt 15.1.–15.5. stosuje się również odpowiednio do naby-
cia jednostki lub zorganizowanej jej części.

XVI. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych. 
Wycena udziałów w jednostkach podporządkowanych 

w jednostkowych sprawozdaniach finansowych

16.1.   Zasady określone w rozdziałach I–XIV stosuje się odpowiednio do skonsoli-
dowanych sprawozdań finansowych, przy konsolidowaniu jednostki metodą 
pełną lub metodą proporcjonalną oraz do wyceny udziałów metodą praw 
własności w jednostkowych lub skonsolidowanych sprawozdaniach finan-
sowych, z uwzględnieniem wyjaśnień zawartych w tym rozdziale.

16.2.  Na dzień objęcia kontroli ustala się aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, dotyczące jednostki zależnej. Wartość tych akty-
wów i rezerw uwzględnia się przy ustalaniu wartości aktywów netto tej 
jednostki, a pośrednio przy ustalaniu wartości firmy oraz kapitałów mniej-
szości.

16.3.  Na dzień objęcia kontroli ustala się aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, dotyczące jednostki dominującej, z których uzyskanie korzy-
ści w przyszłości stało się, zgodnie z pkt 11.11.–11.20., prawdopodobne, 
wskutek tego zdarzenia. Wartość tych aktywów zmniejsza koszty podatku 
dochodowego.
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Przykład zastosowania pkt 16.2. i 16.3.

Spółka akcyjna D nabyła 31.12.20X3 r. 80% akcji spółki akcyjnej Z za cenę 3 200 000 zł. Bilanse obu 
spółek na 31.12.20X3 r. przedstawiono poniżej:

AKTYWA D Z

A. Aktywa trwałe 7 000 000 2 000 000

I. Wartości niematerialne i prawne 962 000 0

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 800 000 2 000 000

III. Inwestycje długoterminowe   

1. Długoterminowe aktywa finansowe   

a) W jednostkach powiązanych   

– Akcje i udziały 3 200 000 0

IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38 000 0

B. Aktywa obrotowe 5 000 000 1 500 000

I. Zapasy   

1. Materiały 1 000 000 300 000

2. Produkty 2 000 000 700 000

II. Należności 1 500 000 200 000

III. Inwestycje krótkoterminowe 500 000 300 000

RAZEM AKTYWA 12 000 000 3 500 000

 

PASYWA D Z

A. Kapitał własny 9 000 000 2 500 000

I. Kapitał podstawowy 6 000 000 2 000 000

II. Kapitał zapasowy 2 500 000 250 000

III. Pozostałe kapitały rezerwowe 200 000 100 000

IV. Zysk (strata) netto 300 000 150 000

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 000 000 1 000 000

I. Rezerwy na zobowiązania   

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 11 400

II. Zobowiązania długoterminowe   

1. Wobec pozostałych jednostek   

a) Kredyty i pożyczki 1 000 000 800 000

III. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek   

1. Wobec pozostałych jednostek   

a) Z tytułu dostaw i usług 2 000 000 188 600

RAZEM PASYWA 12 000 000 3 500 000

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółka D wycenia inwestycje w akcje długotermino-
we w cenie nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
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Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jakie wynikają z jednostkowego sprawo-
zdania finansowego jednostki Z, wynikają z różnej wysokości stawek amortyzacyjnych stosowanych 
dla celów rachunkowości oraz dla celów podatkowych. Dla celów rachunkowości maszyna, naby-
ta przez spółkę Z w grudniu 20X0 r. za 200 000 zł, jest amortyzowana metodą liniową, bez war-
tości końcowej, przy założeniu 10-letniego okresu używania. Dla celów podatkowych maszyna ta 
jest amortyzowana metodą liniową, bez wartości końcowej, według stawki 20%. Ustawa o podat-
ku dochodowym według stanu na 31.12.20X3 r. przewiduje 19% stawkę podatkową dla 20X4 r.
W jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki Z wykazano następujące różnice przejściowe 
oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące maszyny:

 31.12.X3 r.

Cena nabycia maszyny 200 000

Umorzenie dla celów rachunkowości 60 000

Wartość bilansowa maszyny 140 000

Cena nabycia maszyny 200 000

Umorzenie dla celów podatkowych 120 000

Wartość podatkowa maszyny 80 000

Różnica przejściowa 60 000

Stawka podatkowa 19%

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalona na 
31.12.20X3 r. w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki Z:

11 400 
(19% × 60 000)

Spółka D w poprzednim roku obrotowym (20X2 r.) poniosła stratę podatkową – 200 000 zł, pod-
legającą odliczeniu w ciągu 5 kolejnych lat w wysokości nie wyższej niż 50% w jednym roku. Ze 
względu na fakt, że w poprzednim roku obrotowym nie zostały spełnione kryteria, o których mowa 
w pkt 11.13., jednostka ujęła odpis aktualizujący wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego.
W roku obrotowym 20X3 dochód spółki D wyniósł 0. Wobec tego, że spółka Z będzie produkować 
dla spółki D podzespoły, które uprzednio spółka D zakupywała od dostawcy zagranicznego po rela-
tywnie wysokiej cenie, koszty spółki D ulegną w kolejnych latach istotnemu obniżeniu. W 20X3 r. 
zawarto również szereg umów z odbiorcami, których realizacja w kolejnych latach, biorąc pod uwagę 
strukturę kosztów uwzględniającą nowego dostawcę, pozwoli na osiągnięcie korzystnych wyników 
finansowych oraz wysokiej podstawy opodatkowania. Dlatego biorąc pod uwagę dane wynikają-
ce z budżetu uznano, że kryteria określone w pkt 11.13. zostały spełnione wskutek objęcia kontrolą 
spółki Z40, a strata poniesiona przez spółkę D zostanie odliczona od dochodu w kolejnych 2 latach:

40  W przykładzie przedstawiono niektóre argumenty przemawiające za (strata podatkowa w roku 
uprzednim, podstawa opodatkowania 0 w roku bieżącym) i przeciw (np. umowy zawarte z odbior-
cami) ujęciu odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Informacje zawarte w przykładzie nie wystarczają do ustalenia, czy uzyskanie korzyści z aktywów 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest prawdopodobne.

  Przedstawione argumenty należałoby jednak przeanalizować z punktu widzenia ich ewentualnego wpły-
wu na oczekiwaną wysokość podstawy opodatkowania. Występowanie strat podatkowych w latach 
poprzedzających rok obrotowy, wskutek innych zdarzeń niż zdarzenia o charakterze niepowtarzalnym, 
stanowi silną przesłankę sugerującą, że straty takie mogą wystąpić i w przyszłości. Dlatego w wielu przy-
padkach będzie to argument wystarczający do objęcia aktywów z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego odpisami aktualizującymi. W rozpatrywanym przypadku uznano, że obniżka kosztów wskutek 
dostaw od spółki Z będzie na tyle istotna, że biorąc pod uwagę zawarte umowy jest prawdopodobne, że 
dochód, jaki zostanie osiągnięty przez spółkę C, pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
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 20X3 r.

Strata podlegająca odliczeniu: 200 000

Stawka podatkowa: 19%

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31.12.20X3 r.: 38 000
(19% × 200 000)

Informacje dotyczące wartości księgowej i godziwej aktywów i zobowiązań spółki Z na 31.12.20X3 r. 
przedstawiają się następująco:

 Wartość 
godziwa

Wartość 
księgowa Różnica

Aktywa trwałe 1 990 000 2 000 000 –10 000

Aktywa obrotowe 2 150 000 1 500 000 650 000

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez re
zerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego) 688 600 988 600 –300 000

Różnice pomiędzy wartością godziwą a wartością księgową aktywów i zobowiązań wynikają 
z wyceny:
–  maszyny w wartości godziwej (różnica dotycząca aktywów trwałych) niższej od wartości bilan-

sowej (wartość godziwa maszyny – 130 000 zł, a wartość księgowa – 140 000 zł; jednocześnie, 
zgodnie z przedstawionymi założeniami, wartość podatkowa maszyny wyniosła 80 000 zł),

–  produktów w wartości godziwej (różnica dotycząca aktywów obrotowych) wyższej od warto-
ści bilansowej,

–  zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytu o stałym oprocentowaniu w wartości godziwej 
(różnica dotycząca zobowiązań i rezerw na zobowiązania) niższej od wartości bilansowej; odsetki 
jak i raty kapitałowe od tych zobowiązań będą płatne poczynając od 20X5 r.

Ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczących akty-
wów jednostki objętej kontrolą:

Maszyna Wartość godziwa maszyny: 130 000

 Wartość podatkowa maszyny: 80 000

 Różnica przejściowa (dodatnia): 50 000

Zapasy Wartość godziwa produktów: 1 350 000

 Wartość podatkowa produktów: 700 000

 Różnica przejściowa (dodatnia): 650 000

Zobowiązania Wartość godziwa zobowiązań z tytułu kredytu: 500 000

 Wartość podatkowa zobowiązań z tytułu kredytu: 800 000

 Różnica przejściowa (dodatnia): 300 000

Różnice przejściowe dodatnie razem: 1 000 000

Różnice przejściowe ujemne razem: 0
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Ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w skonsolidowa-
nym bilansie:
Różnice przejściowe dotyczące maszyny: 50 000

Różnice przejściowe dotyczące produktów: 650 000

Różnice przejściowe dotyczące zobowiązań z tytułu kredytu: 300 000

Różnice przejściowe dodatnie razem: 1 000 000

Stawka podatkowa właściwa do ustalenia rezerw z tytułu odroczonego podatku do
chodowego: 19%

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 190 000

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujęta w jednostkowym sprawo
zdaniu finansowym spółki Z: 11 400

Korekta rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 178 600

Obliczenie wartości firmy:
Cena nabycia udziałów spółki Z:  3 200 000

Wartość godziwa aktywów netto spółki Z:   

Wartość godziwa aktywów: 4 140 000  

Wartość godziwa zobowiązań i rezerw na zobowiązania  
(bez rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego): 688 600

 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, doty-
czące jednostki objętej kontrolą: 190 000

 

Wartość godziwa aktywów netto spółki Z:  3 261 400

Udział w aktywach netto spółki Z:  80%

Wartość godziwa aktywów netto spółki Z przypadająca na 
jednostkę dominującą D:

 2 609 120 
(80% × 3 261 400)

Wartość firmy:  590 880 
(3 200 000  – 

2 609 120)

Obliczenie kapitałów mniejszości:
Wartość godziwa aktywów netto spółki Z: 3 261 400

Udział udziałowców mniejszościowych w aktywach netto spółki Z: 20%

Wartość godziwa aktywów netto spółki Z przypadająca na udziałowców 
mniejszościowych: 652 280

Skonsolidowany bilans grupy D + Z:

 AKTYWA D Z RAZEM
WYŁĄCZENIA Skonsoli do

wany bilansDT CT

A. Aktywa trwałe 7 000 000 2 000 000 9 000 000  10 000 (1 6 380 880

 W tym akcje D 3 200 000 0 3 200 000  3 200 000 (2  

 W tym wartość 
firmy – jednostki 
zależne 0 0 0 2) 590 880  590 880
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W tym rozliczenia 
międzyokresowe 
czynne z tytułu od-
roczonego podat-
ku dochodowego 38 000 0 38 000   38 000

B. Aktywa obrotowe 5 000 000 1 500 000 6 500 000 1) 650 000  7 150 000

 RAZEM AKTYWA 12 000 000 3 500 000 15 500 000   13 530 880

 

 PASYWA D Z RAZEM DT CT RAZEM

 Kapitał z aktualiza-
cji wyceny jednos-
tki zależnej    2) 761 400 761 400 (1  

A. Kapitał własny 9 000 000 2 500 000 11 500 000   9 000 000

1. Kapitał podsta-
wowy 6 000 000 2 000 000 8 000 000 2) 2 000 000  6 000 000

II. Kapitał zapasowy 2 500 000 250 000 2 750 000 2) 250 000  2 500 000

III. Pozostałe kapitały 
rezerwowe 200 000 100 000 300 000 2) 100 000  200 000

IV. Zysk (strata) netto 300 000 150 000 450 000 2) 150 000  300 000

B. Kapitał mniej
szości     652 280 (2 652 280

D. Zobowiązania 
i rezerwy na zo
bowiązania 3 000 000 1 000 000 4 000 000 1) 300 000 178 600 (1 3 878 600

 RAZEM PASYWA 12 000 000 3 500 000 15 500 000   13 530 880

 
Objaśnienie korekt:
1)  Korekty wartości księgowej aktywów i zobowiązań przejętej spółki Z do warto-

ści godziwej,
2)  Ustalenie wartości firmy, kapitałów mniejszości oraz eliminacja kapitałów włas-

nych przejętej spółki Z.

16.4.  Zasady, o których mowa w pkt 16.2. i 16.3., stosuje się również odpowiednio do 
ujęcia jednostki metodą proporcjonalną oraz do wyceny udziałów metodą praw 
własności w jednostkowych lub skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, 
na dzień powstania stosunku podporządkowania lub na dzień jego wzmocnienia.

16.5.  Jeżeli na dzień objęcia kontroli:
   a)  ustalono dodatnią wartość firmy, nie uwzględniając przy tym aktywów 

z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczących jednostki prze-
jętej, ponieważ były one objęte odpisami aktualizującymi,

   b)  po terminie objęcia kontrolą, lecz nie później niż do końca roku obroto-
wego, w którym nastąpiło objęcie kontrolą, uzyskano informacje o oko-
licznościach występujących na dzień objęcia kontrolą, świadczące o uzy-
skaniu korzyści z aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
dotyczących jednostki zależnej, 
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    wynikający z tego powodu wzrost wartości aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego zmniejsza wartość firmy. Korekta wynikająca z tego 
tytułu nie może doprowadzić wartości firmy do kwoty mniejszej niż 0.

16.6.  Zasady, o których mowa w pkt 16.5., stosuje się również do wyceny dodatniej 
wartości firmy ujętej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, przy 
stosowaniu metody proporcjonalnej oraz wskutek wyceny udziałów meto-
dą praw własności w jednostkowych lub skonsolidowanych sprawozdaniach 
finansowych, na dzień powstania stosunku podporządkowania lub na dzień 
jego wzmocnienia.

16.7.   W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przez różnice przejściowe 
związane z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych rozumie się 
różnice pomiędzy wartością bilansową tych inwestycji a ich wartością podat-
kową. Wartość bilansowa inwestycji w jednostkach podporządkowanych 
obejmuje wartość aktywów netto jednostki podporządkowanej, przypada-
jącą na jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub zna-
czącego inwestora, powiększoną o wartość firmy, a pomniejszoną o ujemną 
wartość firmy i odpisy z tytułu utraty wartości. Różnice przejściowe dotyczą-
ce wartości firmy, ustalonej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
lub przy wycenie udziałów metodą praw własności, nie stanowią podstawy 
do ujęcia aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowe-
go. Są one jednak uwzględniane przy ustaleniu różnic przejściowych zwią-
zanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych, o których mowa 
w pkt 16.8. lub pkt 16.12.

16.8.  Na dzień bilansowy jednostka dominująca, wspólnik jednostki współza
leżnej lub znaczący inwestor ujmuje w jednostkowych lub skonsolidowa
nych sprawozdaniach finansowych rezerwę z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego od dodatnich różnic przejściowych związanych z inwe
stycjami w jednostkach podporządkowanych, z wyjątkiem in westycji, 
w odniesieniu do których spełnione są łącznie następujące warunki:

   a)  jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczą
cy inwestor kontroluje terminy i kwoty odwracających się różnic przej
ściowych, oraz

   b)  jest prawdopodobne, że różnice przejściowe nie odwrócą się w przy
szłości.

     Można odstąpić od ujęcia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodo
wego, dotyczących inwestycji w jednostkach zależnych, współzależnych 
i stowarzyszonych, w przypadku gdy ustalenie rezerw z tytułu odroczone
go podatku dochodowego jest niewykonalne. W tym przypadku, w infor
macji dodatkowej, ujawnia się różnice przejściowe dotyczące inwestycji 
w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych oraz wartość 
nieujętych rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

16.9.  Jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący 
inwestor kontroluje terminy i kwoty odwracających się różnic przejścio-
wych, jeżeli ma możliwość samodzielnego określania sposobu podziału 
zysku przez jednostkę podporządkowaną, biorąc pod uwagę liczbę głosów, 
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jakimi dysponuje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zgromadzeniu 
wspólników lub w innym organie uprawnionym, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, umową lub statutem, do podejmowania decyzji o sposobie 
podziału zysku.

16.10.  Jeżeli w dającej się przewidzieć przyszłości jednostka dominująca, wspól-
nik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor nie zamierza i nie będzie 
zmuszony:

   a) zbyć udziały w jednostce podporządkowanej, oraz
   b)  wywrzeć wpływ na podział zysku przez jednostkę podporządkowaną 

w postaci wypłaty dywidendy, 
    uznaje się za prawdopodobne, że dodatnie różnice przejściowe nie odwró-

cą się w przyszłości.
16.11.  Jeżeli jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczą-

cy inwestor, zgodnie z pkt 16.8. jest zobowiązany do ujęcia rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, ustala się sposób odwracania się róż-
nic przejściowych. Jeżeli nie jest możliwe wiarygodne określenie sposobu 
odwrócenia się różnic przejściowych w przyszłości, przyjmuje się, że odwró-
cenie tych różnic przejściowych nastąpi poprzez sprzedaż udziałów.

Przykład zastosowania pkt 16.8. i 16.11.

Jednostka nabyła 30.06.20X9 r. 800 z 1000 akcji BETA S.A. (jednostka zależna) za cenę 1 000 000 zł. 
Wartość godziwa aktywów netto BETA S.A., ustalona na 30.06.20X9 r., wyniosła 700 000 zł. Na 
dzień nabycia akcji nie występowały różnice pomiędzy wartością godziwą a wartością bilansową 
aktywów i zobowiązań BETA S.A. W okresie od 30.06.20X9 r. do 31.12.20X9 r. jednostka zależna 
osiągnęła zysk netto – 200 000 zł. Jednostka dominująca kontroluje terminy i kwoty odwracają-
cych się różnic przejściowych w rozumieniu pkt 16.9. Wartość firmy jest amortyzowana przez okres 
pięciu lat metodą liniową.

W myśl ustawy o podatku dochodowym dochód z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 
osób prawnych w 20X9 r. nie będzie opodatkowany.

Przepisy podatkowe przewidują, że w przypadku zbycia akcji należy ująć koszt uzyskania przy-
chodów w kwocie równej cenie ich nabycia oraz przychód podatkowy w kwocie równej cenie, po 
której zbyto akcje. Ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest wykonalne.

 31.12.20X9 r.

Wartość firmy: 396 000  
(1 000 000 – 700 000 × 80%) × 90%

Wartość aktywów netto jednostki zależnej, uwzględniona 
w skonsolidowanym bilansie (bez uwzględnienia wartości 
firmy):

900 000 
700 000 + 200 000

Kapitał mniejszości: 180 000 
900 000 × 20%

Wartość bilansowa inwestycji w jednostce zależnej: 1 116 000 
396 000 + 900 000 – 180 000

Wartość podatkowa inwestycji w jednostce zależnej: 1 000 000

Różnice przejściowe: 116 000
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WARIANT A

Jednostka dominująca nie zamierza zbyć akcji spółki BETA, natomiast zakłada możliwość podzia-
łu zysku w postaci dywidendy.

Ponieważ nie został spełniony pkt 16.8b. (jednostka dominująca dopuszcza możliwość wypłaty 
dywidendy, co stanowi odwrócenie się różnicy przejściowej), należy rozważyć utworzenie rezerwy 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ze względu na fakt, iż dywidendy nie są opodatko-
wane, stosownie do pkt 16.11. nie ujmuje się takiej rezerwy.

WARIANT B

Jednostka dominująca zamierza zbyć akcje spółki BETA w ciągu najbliższych 5 lat. Nie przewiduje 
natomiast wypłaty dywidend.

Ponieważ nie został spełniony pkt 16.8b. (jednostka zamierza zbyć akcje), należy rozważyć utwo-
rzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ze względu na fakt, iż odwrócenie 
się różnicy przejściowej nastąpi przez sprzedaż akcji, stosownie do pkt 16.11. ujmuje się taką rezer-
wę w kwocie 22 040 (19% × 116 000) oraz koszty podatku dochodowego.

WARIANT C

Jednostka dominująca nie ma sprecyzowanych zamiarów co do sposobu postępowania z akcjami 
spółki BETA oraz co do wpływu na wypłatę dywidend przez tę spółkę.

Ponieważ nie został spełniony pkt 16.8b. (jednostka może zbyć akcje lub wpłynąć na podział 
dywidendy), należy rozważyć utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Ze względu na fakt, iż odwrócenie się różnicy przejściowej może nastąpić przez sprzedaż akcji, 
stosownie do pkt 16.11. (nie jest możliwe wiarygodne określenie sposobu odwrócenia się różnic 
przejściowych w przyszłości, należy zatem przyjąć, że odwrócenie tych różnic przejściowych nastą-
pi poprzez sprzedaż akcji) ujmuje się taką rezerwę w kwocie 22 040 (19% × 116 000) oraz koszty 
podatku dochodowego.

WARIANT D

Jednostka zamierza sprzedać akcje spółki BETA po trzech latach. Do tego momentu jednostka domi-
nująca zamierza wpłynąć na wypłatę dywidendy przez BETA, w kwocie 100 000 zł.

Ponieważ nie został spełniony pkt 16.8b. (jednostka sprzeda akcje lub wpłynie na wypłatę przez 
BETA dywidendy), należy rozważyć utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego. Ponieważ odwrócenie się różnicy przejściowej:
–  nastąpi przez wypłatę dywidendy w kwocie 100 000 zł (w tym na jednostkę dominującą przy-

pada 80 000 zł),
–  nastąpi poprzez sprzedaż akcji po trzech latach,
ujmuje się taką rezerwę w kwocie 6840 [19% × (116 000 – 80 000)] oraz koszty podatku dochodowego.

 

Przykład zastosowania pkt 16.8. i 16.11.
Jednostka nabyła 30.06.20X9 r. 300 z 1000 akcji GAMMA S.A. (jednostka stowarzyszona) za cenę 
400 000 zł. Wartość godziwa aktywów netto GAMMA S.A., ustalona na 30.06.20X9 r., wyniosła 
700 000. Na dzień nabycia akcji nie występowały różnice pomiędzy wartością godziwą a wartoś-
cią bilansową aktywów i zobowiązań GAMMA S.A. W okresie od 30.06.20X9 r. do 31.12.20X9 r. 
jednostka stowarzyszona osiągnęła zysk netto –200 000 zł.

Wartość firmy jest amortyzowana przez okres pięciu lat metodą liniową.

Znaczący inwestor nie kontroluje terminów i kwot odwracających się różnic przejściowych w rozu-
mieniu pkt 16.9.
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W myśl ustawy o podatku dochodowym dochód z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 
osób prawnych w 20X9 r. nie będzie opodatkowany. Przepisy podatkowe przewidują, że w przy-
padku zbycia akcji należy ująć koszt uzyskania przychodów w kwocie równej cenie ich nabycia oraz 
przychód podatkowy w kwocie równej cenie, po której zbyto akcje.

Ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest wykonalne.

 31.12.20X9 r.

Wartość firmy: 171 000 
(400 000 – 700 000 × 30%) × 90%

Wartość bilansowa inwestycji w jednostce stowa-
rzyszonej (włącznie z wartością firmy):

441 000 
171 000 + 700 000 × 30% + 200 000 × 30%

Wartość podatkowa inwestycji w jednostce sto-
warzyszonej: 400 000

Różnice przejściowe: 41 000

WARIANT A
Znaczący inwestor nie zamierza zbyć akcji spółki GAMMA, natomiast zakłada możliwość wpływu 
na podział zysku w postaci dywidendy.
Ponieważ nie został spełniony pkt 16.8.a. (znaczący inwestor nie kontroluje sposobu odwracania 
się różnicy przejściowej) i 16.8.b. (jest możliwe, że różnice przejściowe odwrócą się w przyszłości), 
należy rozważyć utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ze względu 
na fakt, iż dywidendy nie są opodatkowane, a znaczący inwestor nie zamierza sprzedać akcji, sto-
sownie do pkt 16.11. nie ujmuje się takiej rezerwy.

WARIANT B
Znaczący inwestor zamierza zbyć akcje spółki GAMMA w ciągu trzech lat. W tym okresie znaczący 
inwestor nie zamierza wpływać na wypłatę dywidendy przez GAMMA S.A.
Ponieważ nie został spełniony pkt 16.8.a. (znaczący inwestor nie kontroluje sposobu odwracania 
się różnicy przejściowej) i 16.8.b. (znaczący inwestor zamierza zbyć akcje), należy rozważyć utwo-
rzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ze względu na fakt, iż odwrócenie 
się różnicy przejściowej może nastąpić przez sprzedaż akcji, stosownie do pkt 16.10.a ujmuje się 
taką rezerwę w kwocie 7790 (19% × 41 000) oraz koszty podatku dochodowego.

WARIANT C
Znaczący inwestor nie ma sprecyzowanych zamiarów co do sposobu postępowania z akcjami spół-
ki GAMMA oraz co do wpływu na wypłatę dywidend przez GAMMA.

Ponieważ nie został spełniony pkt 16.8.a. (znaczący inwestor nie kontroluje sposobu odwracania się 
różnicy przejściowej) i 16.8.b. (znaczący inwestor może zbyć akcje lub wpłynąć na wypłatę dywiden-
dy), należy rozważyć utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ze względu 
na fakt, iż odwrócenie się różnicy przejściowej może nastąpić przez sprzedaż akcji, stosownie do pkt 
16.11 ujmuje się taką rezerwę w kwocie 7790 (19% × 41 000) oraz koszty podatku dochodowego.

WARIANT D
Znaczący inwestor zamierza sprzedać akcje spółki GAMMA po trzech latach. Do tego momentu 
znaczący inwestor zamierza wpłynąć na wypłatę dywidendy w kwocie 100 000 zł.
Ponieważ nie został spełniony pkt 16.8.a. (znaczący inwestor nie kontroluje sposobu odwracania się 
różnicy przejściowej) i 16.8.b. (znaczący inwestor sprzeda akcje), należy rozważyć utworzenie rezer-
wy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ponieważ odwrócenie się różnicy przejściowej:
–  może nastąpić poprzez wypłatę dywidendy, a znaczący inwestor nie kontroluje odwracania się 

różnicy przejściowej w ten sposób,
–  może nastąpić poprzez sprzedaż akcji,
stosownie do pkt 16 ust. 11 ujmuje się taką rezerwę w kwocie 7790 (19% × 41 000) oraz koszty 
podatku dochodowego.
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Przykład zastosowania pkt 12.4., 16.8. i 16.11.
Jednostka H S.A. (posiadająca siedzibę na terytorium Polski) nabyła 30.06.20X9 r. 100% z 1000 
akcji spółki Y (jednostka zależna), z siedzibą w strefie EUR, za cenę 4 000 000 EUR, przeliczając je 
(dla celów podatku dochodowego) według kursu 4,00. Wartość godziwa aktywów netto spółki Y, 
ustalona na 30.06.20X9 r., wyniosła 3 000 000 EUR. Na dzień nabycia akcji nie występowały róż-
nice pomiędzy wartością godziwą a wartością bilansową aktywów i zobowiązań Y. W okresie od 
30.06.20X9 r. do 31.12.20X9 r. jednostka zależna osiągnęła zysk netto – 2 100 000 EUR.

Wartość firmy jest amortyzowana przez okres pięciu lat metodą liniową.

Jednostka dominująca H S.A. kontroluje terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych 
w rozumieniu pkt 16.9. Jednocześnie jednak zamierza zbyć akcje spółki Y za 3 lata, nie wpływając 
do tego terminu na podział zysku przez Y w postaci dywidendy.

Stawka podatkowa obowiązująca na terytorium Polski wynosi 19%, a w państwie, w którym ma 
siedzibę spółka Y – 30%. Przepisy podatkowe obowiązujące na terytorium Polski przewidują, że 
w przypadku zbycia akcji należy ująć koszt uzyskania przychodów w kwocie równej cenie ich naby-
cia oraz przychód podatkowy w kwocie równej cenie, po której zbyto akcje.

Na dzień bilansowy 31.12.20X9 r. kurs zastosowany do przeliczenia aktywów i zobowiązań jedno-
stki zależnej wyniósł 5,00 zł. Przychody i koszty jednostki zależnej wyrażone w EUR za okres od 
30.06.20X9 r. do 31.12.20X9 r. zostały przeliczone na złote według kursu 4,50.

Ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest wykonalne.

 31.12.20X9 r.

Wartość firmy w EUR: 900 000  
(4 000 000 – 3 000 000) × 90%

Wartość bilansowa inwestycji w jednostce zależnej  
(włącznie z wartością firmy) w EUR:

6 000 000  
(3 000 000 + 2 100 000 + 

900 000)

Wartość bilansowa inwestycji w jednostce zależnej 
(włącznie z wartością firmy) w zł:

30 000 000  
(6 000 000) × 5

Wartość podatkowa inwestycji w jednostce zależnej: 16 000 000

Różnice przejściowe (w zł): 14 000 000  
(30 000 000 – 16 000 000)

Różnice przejściowe uwzględnione w wyniku finansowym: 9 000 000  
(2 100 000 – 100 000) × 4,5

Różnice przejściowe uwzględnione w kapitale z aktualizacji 
wyceny jednostki zależnej:

5 000 000 
 (14 000 000 – 9 000 000)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
Ze względu na fakt, że jest prawdopodobne odwrócenie się dodatnich różnic przejściowych, a odwró-
cenie to nastąpi poprzez sprzedaż akcji, ujmuje się rezerwę z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego w kwocie 2 660 000 zł (14 000 000 × 19%). Rezerwa ta zostanie ujęta jako koszty podatku 
dochodowego w kwocie 1 710 000 zł (9 000 000 × 19% = 1 710 000 zł) oraz jako zmniejszenie kapi-
tału z aktualizacji wyceny jednostki zależnej w kwocie 950 000 zł (5 000 000 × 19% = 950 000 zł).

16.12.   Na dzień bilansowy jednostka dominująca, wspólnik jednostki współ
zależnej lub znaczący inwestor w jednostkowych lub skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych ujmuje aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego od ujemnych różnic przejściowych związanych 
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z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych, jeżeli prawdopo
dobne jest, że ujemne różnice przejściowe ulegną odwróceniu w przy
szłości. Pkt 11.11.–11.20. stosuje się odpowiednio.

  Można odstąpić od ujęcia aktywów z tytułu odroczonego podatku docho
dowego, dotyczących inwestycji w jednostkach zależnych, współzależnych 
i stowarzyszonych, w przypadku gdy ustalenie aktywów z tytułu odroczo
nego podatku dochodowego jest niewykonalne. W tym przypadku, w infor
macji dodatkowej, ujawnia się różnice przejściowe dotyczące inwestycji 
w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych oraz wartość 
nieujętych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

16.13.   Jeżeli w dającej się przewidzieć przyszłości jednostka dominująca, wspólnik 
jednostki współzależnej lub znaczący inwestor zamierza i będzie w stanie 
zbyć udziały w jednostce podporządkowanej, uznaje się, iż jest prawdopo-
dobne, że ujemna różnica przejściowa ulegnie odwróceniu w przyszłości.

16.14.   Jeżeli jednostka nie ma sprecyzowanych zamiarów co do postępowania 
z udziałami jednostki podporządkowanej, a różnica przejściowa jest róż-
nicą ujemną, zakłada się, iż nie jest prawdopodobne, że ujemne różnice 
przejściowe odwrócą się w przyszłości.

 

Przykład zastosowania pkt 16.12., 16.13. i 16.14.

Jednostka nabyła 30.06.20X9 r. 800 z 1000 akcji FRA S.A. za cenę 1 000 000 zł. Wartość godziwa akty-
wów netto FRA S.A. ustalona na 30.06.20X9 r. wyniosła 700 000 zł. Na dzień nabycia akcji nie wystę-
powały różnice pomiędzy wartością godziwą a wartością bilansową aktywów i zobowiązań FRA S.A.

W okresie od 30.06.20X9 r. do 31.12.20X9 r. jednostka zależna poniosła stratę netto – 400 000 zł.
Wartość firmy jest amortyzowana przez okres pięciu lat metodą liniową.
Jednostka dominująca kontroluje terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych w rozu-
mieniu pkt 16.9.
W myśl ustawy o podatku dochodowym dochód z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 
osób prawnych w 20X9 r. nie będzie opodatkowany. Przepisy podatkowe przewidują, że w przy-
padku zbycia akcji należy ująć koszt uzyskania przychodów w kwocie równej cenie ich nabycia oraz 
przychód podatkowy w kwocie równej cenie, po której zbyto akcje.

Ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest wykonalne.

 31.12.20X9 r.

Wartość firmy: 396 000  
(1 000 000 – 700 000 × 80%) × 90%

Wartość aktywów netto jednostki zależnej, uwzględniona 
w skonsolidowanym bilansie (bez uwzględnienia wartości 
firmy):

300 000  
700 000 – 400 000

Kapitał mniejszości: 60 000  
300 000 × 20%

Wartość bilansowa inwestycji w jednostce zależnej: 636 000 
396 000 + 300 000 – 60 000

Wartość podatkowa inwestycji w jednostce zależnej: 1 000 000

Różnice przejściowe: –364 000
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WARIANT A

Jednostka dominująca nie zamierza zbyć akcji spółki FRA, natomiast zakłada możliwość podziału 
zysku w postaci dywidendy.

Ponieważ nie został spełniony pkt 16.12. (jednostka dominująca nie wpłynie na odwrócenie się 
ujemnej różnicy przejściowej – zobacz pkt 16.13.), nie ujmuje się aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego.

WARIANT B

Jednostka dominująca zamierza zbyć akcje spółki FRA w ciągu najbliższych 5 lat, nie przewiduje 
natomiast wypłaty dywidend.

Ponieważ został spełniony pkt 16.12. (jednostka dominująca zamierza zbyć akcje), ujmuje się akty-
wa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 69 160 (364 000 × 19%) oraz zmniej-
sza koszty podatku dochodowego. Następnie aktywa te są testowane pod kątem utraty wartości, 
zgodnie z pkt 11.11.–11.20.

WARIANT C

Jednostka dominująca nie ma sprecyzowanych zamiarów co do sposobu postępowania z akcjami 
spółki FRA.

Ponieważ jednostka dominująca nie ma sprecyzowanych zamiarów co do sposobu postępowania 
z akcjami spółki FRA, stosownie do pkt 16.14. przyjmuje się, że nie jest prawdopodobne, że ujem-
ne różnice przejściowe odwrócą się w przyszłości. Nie ujmuje się zatem aktywów z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego.

WARIANT D

Jednostka dominująca zamierza sprzedać akcje spółki FRA po trzech latach. Do tego momentu 
jednostka dominująca zamierza wpłynąć na wypłatę dywidendy przez FRA, w kwocie 100 000 zł.

Ponieważ został spełniony pkt 16.12. (jednostka sprzeda akcje po trzech latach), ujmuje się akty-
wa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 69 160 (364 000 × 19%) oraz zmniej-
sza koszty podatku dochodowego. Następnie aktywa te są testowane pod kątem utraty wartości, 
zgodnie z pkt 11.11.–11.20.

16.15.  Jeżeli pomiędzy jednostkami tworzącymi grupę kapitałową dochodzi do 
transakcji, które są źródłem niezrealizowanych zysków lub strat z punktu 
widzenia tej grupy i podlegają wyłączeniu w skonsolidowanym sprawozda-
niu finansowym, to różnice pomiędzy wartością bilansową aktywów, usta-
loną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a ich wartością podat-
kową, są różnicami przejściowymi.

Przykład zastosowania pkt 16.15.

Jednostka dominująca ma 80% udział w aktywach netto jednostki zależnej. Jednostka zależna sprze-
dała jednostce dominującej towary za cenę 100 000 zł, nabyte uprzednio za 70 000 zł. Towary te 
nie zostały sprzedane przez jednostkę dominującą do 31.12.20X3 r. Według przewidywań towary 
te zostaną sprzedane w 20X4 r. Jednostka dominująca i jednostka zależna są podatnikami podatku 
dochodowego. Ustawa o podatku dochodowym przewiduje, że w 20X4 r. stawka podatku docho-
dowego wyniesie 19%.
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W dokumentacji konsolidacyjnej następuje korekta wartości bilansowej towarów do poziomu 
70 000 zł:

Wartość bilansowa towarów w skonsolidowanym bilansie: 70 000

Wartość podatkowa towarów: 100 000

Różnica przejściowa: –30 000

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 5 700
(19% × 30 000)

W dokumentacji konsolidacyjnej następuje eliminacja przychodów i kosztów w kwocie 100 000 zł 
oraz ujęcie korekty wartości towarów w kwocie –30 000 zł i kosztów sprzedanych towarów w kwocie 
30 000 zł, w związku z niezrealizowanym zyskiem na transakcji wewnątrzgrupowej. Jednocześnie 
ujmuje się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zmniejszenie kosztów z tytułu 
podatku dochodowego na kwotę 5700 zł. Kwota niezrealizowanego zysku netto przypadającego 
na udziałowców mniejszości (20% × 30 000 – 20% × 5700 = 4860 zł) zmniejsza kapitał mniejszości. 
Gdyby w tych samych warunkach jednostką sprzedającą była jednostka dominująca, nie ujmowa-
no by korekty kapitałów mniejszości.

16.16.  Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się 
według stawki podatkowej, właściwej dla państwa, w którym nastąpi zby
cie przez grupę kapitałową składnika aktywów lub rozliczenie zobowiązań. 
Różnice przejściowe wynikające z wyceny w wartości godziwej aktywów 
i zobowiązań jednostki zależnej, współzależnej lub stowarzyszonej, mającej 
siedzibę w państwie, w którym obowiązującą walutą jest inna waluta niż PLN, 
są przeliczane według stawki podatkowej, obowiązującej w tym państwie.

Przykład zastosowania pkt 16.16.
Jednostka dominująca A ma 80% udział w aktywach netto jednostki zależnej B. Jednostka domi-
nująca posiada siedzibę na terytorium Polski (stawka podatkowa wynosi 19%) i podlega w Polsce 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednostka zależna ma siedzibę w państwie, w którym 
obowiązującą walutą jest EUR, a stawka podatkowa wynosi 30%.

Jednostka A w dniu 1.12.20X0 r. sprzedała jednostce B towary o cenie nabycia 1 000 000 zł, za 
cenę 500 000 EUR. W związku z tą transakcją jednostka A ujęła przychody podatkowe w kwocie 
2 000 000 zł (przeliczyła 500 000 EUR na złote według kursu 1:4) oraz koszty uzyskania przycho-
dów w kwocie 1 000 000 zł. Te same kwoty jednostka dominująca ujęła w księgach rachunkowych 
jako przychody ze sprzedaży i koszt sprzedanych towarów. Jednostka zależna sprzedała towary 
nabyte od jednostki dominującej za cenę 1 000 000 EUR. Do dnia bilansowego 31.12.20X0 r. jed-
nostka B nie uregulowała swojego zobowiązania wobec jednostki A. Kurs EUR na dzień bilanso-
wy wyniósł 5,00 zł.

Jednostka A ujmuje jako przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów różnice kursowe 
powstałe przy spłacie należności i zobowiązań. Różnice kursowe z wyceny należności i zobowią-
zań nie stanowią dla jednostki A przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki A:

Ze względu na fakt, że jednostka A:
– wycenia należności od jednostki B na dzień 31.12.20X0 r. w kwocie 2 500 000 zł,
– wartość podatkowa tej należności wynosi 2 000 000 zł,
– stawka podatkowa wynosi 19%,
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w jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.20X0 r. jednostka A ujmuje 
rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 95 000 (500 000 × 19%) i jedno-
cześnie ujmuje koszty podatku dochodowego w tej kwocie.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W dokumentacji konsolidacyjnej następuje eliminacja rozrachunków pomiędzy jednostką domi-
nującą a jednostką zależną w kwocie 2 500 000 zł oraz eliminacja przychodów i kosztów z tytu-
łu transakcji wewnątrzgrupowych w kwocie 2 000 000 zł. Ze względu na fakt, że różnice kurso-
we z wyceny pozycji walutowej nie zostały wyeliminowane, nie następuje korekta rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego.

Przykład zastosowania pkt 16.16.

Jednostka dominująca C ma 80% udział w aktywach netto jednostki zależnej D. Jednostka domi-
nująca posiada siedzibę na terytorium Polski (stawka podatkowa wynosi 19%) i podlega w Polsce 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednostka zależna ma siedzibę w państwie, w którym 
obowiązującą walutą jest EUR, a stawka podatkowa wynosi 30%.
Jednostka C w dniu 1.12.20X0 r. sprzedała jednostce D towary o cenie nabycia 1 000 000 zł, za cenę 
500 000 EUR. W związku z tą transakcją jednostka dominująca ujęła przychody podatkowe w kwocie 
2 000 000 zł (przeliczyła 500 000 EUR na złote według kursu 1:4) oraz koszty uzyskania przychodów 
w kwocie 1 000 000 zł. Te same kwoty jednostka C ujęła w księgach rachunkowych jako przycho-
dy ze sprzedaży i koszt sprzedanych towarów. Jednostka D ujęła w swoich księgach rachunkowych, 
prowadzonych w EUR, towary w kwocie 500 000 EUR. Transakcja nie wpłynęła do dochód jednostki 
zależnej (wpłynie na dochód jednostki zależnej w momencie sprzedaży przez nią towarów).
Jednostka D zapłaciła za towary jednostce C w dniu 20.12.20X0 r. Towary nie zostały sprzedane przez 
jednostkę D do 31.12.20X0 r. Według przewidywań towary te zostaną sprzedane w 20X1 r. Kurs EUR 
na dzień bilansowy wyniósł 5,00 zł. Jednostka C ujmuje jako przychody podatkowe i koszty uzyskania 
przychodów różnice kursowe powstałe przy spłacie należności i zobowiązań. Różnice kursowe z wyce-
ny należności i zobowiązań nie stanowią dla jednostki C przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki C:

Ze względu na fakt, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki C, sporządzonym 
na 31.12.20X0 r., nie występują różnice przejściowe, jednostka C nie ujmuje aktywów lub rezerw 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

W dokumentacji konsolidacyjnej eliminuje się przychody i koszty z tytułu transakcji wewnątrz-
grupowych na kwotę 2 000 000 zł. Ponadto następuje korekta wartości bilansowej towarów do 
1 500 000 zł (1 000 000 zł niezrealizowanego zysku na transakcji wewnątrzgrupowej):

Wartość bilansowa towarów w skonsolidowanym bilansie: 1 500 000  
(2 500 000 – 1 000 000)

Wartość podatkowa towarów: 2 500 000  
(500 000 × 5,00)

Różnica przejściowa: –1 000 000

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 300 000  
(30% × 1 000 000)

W dokumentacji konsolidacyjnej ujmuje się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowe-
go oraz zmniejszenie kosztów z tytułu podatku dochodowego na kwotę 300 000 zł. Ujęte aktywa 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają testowi na utratę wartości u podatnika 
podatku dochodowego (zobacz pkt 16.18.).
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Przykład zastosowania pkt 16.16.
Jednostka dominująca E ma 80% udział w aktywach netto jednostki zależnej F. Jednostka domi-
nująca posiada siedzibę na terytorium Polski (stawka podatkowa wynosi 19%) i podlega w Polsce 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednostka zależna F ma siedzibę w państwie, w którym 
obowiązującą walutą jest EUR, a stawka podatkowa wynosi 30%.
Jednostka F w dniu 1.12.20X0 r. sprzedała jednostce E towary o cenie nabycia 1 000 000 EUR, za 
cenę 1 500 000 EUR. W związku z tą transakcją jednostka zależna F ujęła przychody podatkowe 
w kwocie 1 500 000 EUR oraz koszty uzyskania przychodów w kwocie 1 000 000 EUR. Te same 
kwoty jednostka F ujęła w księgach rachunkowych jako przychody ze sprzedaży i koszt sprzeda-
nych towarów. Jednostka E ujęła w swoich księgach rachunkowych towary w kwocie 6 000 000 zł 
(kurs EUR/PLN = 1:4). Transakcja wpłynie na dochód jednostki dominującej w momencie sprzedaży 
przez nią towarów (do dnia bilansowego 31.12.20X0 r. nie wpłynęła na dochód).
Jednostka E zapłaciła za towary jednostce F w dniu 20.12.20X0 r. Towary nie zostały sprzedane przez 
jednostkę E do 31.12.20X0 r. Według przewidywań towary te zostaną sprzedane w 20X1 r. Kurs EUR 
na dzień bilansowy wyniósł 5,00 zł. Jednostka E ujmuje jako przychody podatkowe i koszty uzyskania 
przychodów różnice kursowe powstałe przy spłacie należności i zobowiązań. Różnice kursowe z wyce-
ny należności i zobowiązań nie stanowią dla jednostki E przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki E:

Ze względu na fakt, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki E, sporządzonym 
na 31.12.20X0 r., nie występują różnice przejściowe, jednostka E nie ujmuje aktywów lub rezerw 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

W dokumentacji konsolidacyjnej eliminuje się przychody i koszty z tytułu transakcji wewnątrz-
grupowych na kwotę 6 000 000 zł. Ponadto następuje korekta wartości bilansowej towarów do 
poziomu 4 000 000 zł:

Wartość bilansowa towarów w skonsolidowanym bilansie: 4 000 000 zł  
(1 000 000 EUR × 

4,00)

Wartość podatkowa towarów: 6 000 000 zł

Różnica przejściowa: –2 000 000

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 380 000  
(19% × 2 000 000)

W dokumentacji konsolidacyjnej ujmuje się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
oraz zmniejszenie kosztów z tytułu podatku dochodowego na kwotę 380 000 zł. Ujęte aktywa z tytu-
łu odroczonego podatku dochodowego podlegają testowi na utratę wartości u podatnika podatku 
dochodowego (zobacz pkt 16.18.). Ze względu na „oddolny” charakter transakcji wewnątrzgrupo-
wej zmniejsza się kapitał mniejszości na kwotę 324 000 zł [(2 000 000 – 380 000) × 20% = 324 000].

16.17.  Zasady, o których mowa w pkt 15.7., stosuje się odpowiednio do sporządzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego metodą łączenia udziałów.

16.18.  Ustalenia odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu odroczone
go podatku dochodowego dokonuje się, w skonsolidowanych sprawozda
niach finansowych, na poziomie podatnika podatku dochodowego. Przy 
ustaleniu odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podat
ku dochodowego pod uwagę bierze się różnice przejściowe, powstałe na 
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poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Różnice przej
ściowe powstałe na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finanso
wego przypisuje się do poszczególnych podatników, objętych skonsoli
dowanym sprawozdaniem finansowym.

Przykład zastosowania pkt 16.18.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki X i Y ujęto aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego na kwotę 1 900 000 zł. Aktywa te wynikają z ujemnych różnic przejściowych 
na środkach trwałych w kwocie 10 000 000 zł, powstałych przy objęciu kontrolą jednostki zależ-
nej Y. Ponadto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego w kwocie 35 000 000 zł, wynikające z różnic przejściowych, 
powstałych na poziomie sprawozdania finansowego X (20 000 000 zł) oraz na poziomie sprawo-
zdania finansowego Y (15 000 000 zł). Aktywa te były testowane pod kątem utraty wartości na 
poziomie jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z pkt 11.11.–11.20. X i Y są odręb-
nymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
Zakładając, że wycena aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na poziomie jed-
nostkowych sprawozdań finansowych była prawidłowa, a test na utratę wartości spełniał kryteria, 
o których mowa w pkt 11.11.–11.20., przeprowadza się dodatkowy test na utratę wartości aktywów 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego spółki Y. Wynika to z faktu, że na poziomie jednostkowych sprawozdań finansowych 
były testowane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o wartości 15 000 000 zł, 
tymczasem przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego powstały dodatko-
we różnice przejściowe, które wymagają objęcia testem na utratę wartości.
Przy założeniu prawidłowości wyceny aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego nie jest natomiast wymagany dodatkowy test na utratę wartości na poziomie sprawozdania 
finansowego jednostki X.

16.19.   Zasady, o których mowa w pkt 16.8.–16.15., stosuje się odpowiednio do 
wyceny udziałów (akcji) w jednostkach podporządkowanych w jednost-
kowych sprawozdaniach finansowych.

XVII. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym  
(jednostkowym i skonsolidowanym)

17.1.   Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazu
je się w bilansie odpowiednio jako rozliczenia międzyokresowe i rezer
wy. W przypadku podziału aktywów na trwałe i obrotowe, a zobowiązań 
(rezerw) na długoterminowe i krótkoterminowe, aktywa i rezerwy z tytu
łu odroczonego podatku dochodowego zalicza się odpowiednio do akty
wów trwałych i zobowiązań (rezerw) długoterminowych.

17.2.  Koszty lub przychody z tytułu podatku dochodowego, o których mowa 
w pkt 12.4., wykazuje się z zastrzeżeniem pkt 17.3., w rachunku zysków 
i strat w pozycji podatek dochodowy; jeżeli jednostka przewiduje zaprzesta
nie określonego rodzaju działalności i w związku z tym w rachunku zysków 
i strat odrębnie wykazuje przychody i koszty dotyczące tej działalności od 
przychodów i kosztów działalności kontynuowanej41, w pozycji podatek 

41 Zobacz: art. 47 ust. 3 ustawy o rachunkowości.
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dochodowy wykazuje się odrębnie koszty lub przychody z tytułu podatku 
dochodowego (zarówno bieżącego, jak i odroczonego) dotyczące działal
ności, która podlega zaprzestaniu, od kosztów lub przychodów z tytułu 
podatku dochodowego z działalności kontynuowanej.

17.3.  Jeżeli podatek dochodowy, pobierany przez płatnika podatku, jest następ
nie refundowany jednostce będącej podatnikiem w postaci odliczeń od 
podatku, lub w jakiejkolwiek innej formie, a zmniejszeniu zobowiązania 
z tytułu podatku dochodowego towarzyszy zmniejszenie określonych 
przychodów jednostki, jednostka wykazuje te odliczenia lub inne refun
dacje jako korekty kwot, stanowiących przychody.

17.4.   Koszty lub przychody z tytułu podatku dochodowego przypisane do działal-
ności kontynuowanej obejmują koszty podatku dochodowego, które dotyczą 
tej działalności, skorygowane o zmiany wysokości odpisów aktualizujących 
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz skutki zmian prze-
pisów podatkowych inne, niż wymienione w pkt 12.4.b. Skutki ustalenia akty-
wów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczących strat podat-
kowych, wykazuje się jako część działalności kontynuowanej i działalności 
w trakcie zaniechania, stosownie do źródła powstania straty podatkowej.

Przykład zastosowania pkt 17.2.
Jednostka DELTA sp. z o.o. w 20X3 r. poniosła stratę podatkową w kwocie 1 000 000 zł. Strata ta 
wynikała z:
– dochodu osiągniętego na działalności kontynuowanej w kwocie 1 700 000 zł,
–  straty nadzwyczajnej dotyczącej działalności zaniechanej uwzględnionej przy ustaleniu docho-

du w kwocie 200 000 zł,
– straty na działalności podlegającej zaprzestaniu w kwocie 2 500 000 zł.
Ustalono, że w DELTA sp. z o.o. nie ma różnic przejściowych na 31.12.20X3 r. Strata podatkowa 
może być rozliczona w ciągu 5 lat, nie więcej niż po 50% w jednym roku. Uznano, że nie jest praw-
dopodobne odliczenie straty od dochodu w latach następnych.
W myśl ustawy o podatku dochodowym stawka podatkowa w 20X3 r. wynosiła 27%. Według stanu 
na 31.12.20X3 r. stawka podatkowa dla 20X4 r. wyniesie 19%.

Ujęcie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
– księgowanie na 31.12.20X3 r.

DT Aktywa z tytułu odroczonego podatku docho
dowego

190 000 
(1 000 000 × 19%)

 

DT Koszty z tytułu podatku dochodowego (działal
ność kontynuowana)

323 000 
(1 700 000 × 19%)

 

CT Przychody z tytułu podatku dochodowego 
(działalność w trakcie zaniechania)

 513 000 
(2 700 000 × 19%)

Ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
– księgowanie na 31.12.20X3 r.

DT Koszty z tytułu podatku dochodowego (działal
ność kontynuowana)

190 000  

CT Odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego

 190 000
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17.5.   Jeżeli skutki ujęcia aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego, zgodnie z pkt 12.1., odniesiono na kapitał (fundusz) własny, to 
wykazuje się je w tej samej pozycji kapitałów własnych, w której wykazano 
skutki transakcji stanowiącej źródło różnic przejściowych.

17.6.   Premie inwestycyjne wykazuje się w bilansie jako rozliczenia międzyokre-
sowe przychodów. Odpisy premii inwestycyjnych wykazuje się w rachunku 
zysków i strat w pozycji podatek dochodowy.

XVIII. Ujawnianie informacji dotyczących podatku dochodowego 
(w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym)

18.1.  We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego (jednostkowego jak 
i skonsolidowanego), przedstawiając przyjęte przez jednostkę zasady 
(politykę) rachunkowości, omawia się również zasady (politykę) przyję
tą w zakresie podatku dochodowego, a w szczególności:

   a)  określa przyjętą metodę rozchodu („odwracania się”) różnic przejścio
wych w przypadku, o którym mowa w pkt 11.5.,

   b)  wyjaśnia, czy przyjęto zasadę kompensowania czy niekompensowa
nia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
(zobacz: pkt 14.2.–14.5.).

18.2.  W dodatkowych informacjach i objaśnieniach, w jednostkowych jak i skon
solidowanych sprawozdaniach finansowych, podaje się następujące infor
macje dotyczące podatku dochodowego:

   a)  dane o stanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiąza
niu i stanie końcowym42, z uwzględnieniem:

    –  stanu początkowego rezerw; informację tę podaje się w sposób pozwala-
jący na jej uzgodnienie z kwotą zaprezentowaną w bilansie, z uwzględ-
nieniem kompensat, o których mowa w rozdziale XIV,

    –  zwiększeń lub zmniejszeń rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego dotyczących operacji, które wpłynęły na wynik finan-
sowy,

    –  zwiększeń lub zmniejszeń rezerw z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego dotyczących operacji, które odniesiono na kapitał (fundusz) 
własny, z wyszczególnieniem rodzaju różnic przejściowych, stanowiących 
podstawę ujęcia tych rezerw,

    –  zwiększeń rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, uwzględ-
nionych przy ustaleniu wartości firmy,

    –  pozostałych zwiększeń lub zmniejszeń rezerw z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego,

    –  stanu końcowego rezerw; informację tę podaje się w sposób pozwalają-
cy na jej uzgodnienie z kwotą wykazaną w bilansie, z uwzględnieniem 
kompensat, o których mowa w rozdziale XIV,

42 Zobacz: ustawa o rachunkowości, załącznik nr 1 – Dodatkowe informacje i objaśnienia, pkt 1.8.
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   b)  wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych czynnych wynikających 
z aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z uwzględ
nieniem43:

     –  wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez 
odpisów aktualizujących) wynikających ze strat podatkowych z określe-
niem terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat,

     –  wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez 
odpisów aktualizujących) wynikających z nierozliczonych dochodów 
wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opo-
datkowania,

     –  wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez 
odpisów aktualizujących) wynikających z pozostałych ujemnych różnic 
przejściowych,

     –  odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu odroczonego podat-
ku dochodowego,

     –  uzgodnienia powyższych danych z wartością aktywów z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego wykazaną w bilansie, z uwzględnie-
niem kompensat, o których mowa w rozdziale XIV,

   c)  rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podat
kiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto44,

   d) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych45,
   e)  przypuszczalną wysokość aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależ
nych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie 
jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12.). W tym przypadku podaje się również 
informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji.

18.3.  Zaleca się ujawnienie w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, w jed
nostkowych jak i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, nastę
pujących danych:

   a)  informacji o stanie rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, zmniejszeniach i stanie końcowym, z uwzględnieniem:

     –  stanu początkowego rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego z wyodrębnieniem odpisów aktu-
alizujących (odrębnie wpływających na wynik i na kapitał); informację 
tę podaje się w sposób pozwalający na jej uzgodnienie z kwotą zapre-
zentowaną w bilansie, z uwzględnieniem kompensat, o których mowa 
w rozdziale XIV,

     –  zwiększeń lub zmniejszeń rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego dotyczących operacji, które wpły-
nęły na wynik finansowy,

43 Zobacz: ustawa o rachunkowości, załącznik nr 1 – Dodatkowe informacje i objaśnienia, pkt 1.11.
44 Zobacz: ustawa o rachunkowości, załącznik nr 1 – Dodatkowe informacje i objaśnienia, pkt 2.5.
45 Zobacz: ustawa o rachunkowości, załącznik nr 1 – Dodatkowe informacje i objaśnienia, pkt 2.10.
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     –  zwiększeń lub zmniejszeń rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego dotyczących operacji, które odnie-
siono na kapitał własny, z wyszczególnieniem rodzaju różnic przejścio-
wych, stanowiących podstawę ujęcia tych aktywów,

     –  zwiększeń rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu odroczone-
go podatku dochodowego, uwzględnionych przy ustaleniu wartości 
firmy,

     –  pozostałych zwiększeń lub zmniejszeń rozliczeń międzyokresowych 
czynnych z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

     –  zmian wartości odpisów aktualizujących wartość rozliczeń między-
okresowych czynnych z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
ze wskazaniem, jaka ich część wpłynęła na wynik finansowy, a jaka na 
kapitał własny,

     –  stanu końcowego rozliczeń międzyokresowych czynnych z wyodręb-
nieniem odpisów aktualizujących (odrębnie wpływających na wynik 
i na kapitał); informację tę przedstawia się w sposób pozwalający na 
jej uzgodnienie z kwotą wykazaną w bilansie, z uwzględnieniem kom-
pensat, o których mowa w rozdziale XIV,

   b)  kwot wpływających na wysokość kosztów lub przychodów z tytułu 
podatku dochodowego, z wyszczególnieniem:

     –  zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, jakie powstały w ciągu 
roku obrotowego,

     – skutków ustalenia i odpisania premii inwestycyjnej,
     –  skutków zmian wartości aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego, wynikających ze zmian stawek podatkowych, 
z określenia stawek podatkowych dla lat, dla których uprzednio nie okre-
ślano tych stawek, lub ze zmian zasad opodatkowania, które wpłynęły 
na zmianę sposobu określania wartości podatkowej,

     –  skutków ujęcia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wynikających ze straty podatkowej,

     –  skutków pozostałych zmian wartości aktywów i rezerw z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego, które wpłynęły na wynik finansowy,

     –  skutków ujęcia lub zmniejszenia odpisu z tytułu utraty wartości akty-
wów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

     – skutków innych zdarzeń,
   c)  kwoty podatku dochodowego, o której mowa w pkt 12.4.a., odniesio

nej na kapitały własne z wyszczególnieniem pozycji kapitałów włas
nych, na które wpłynął podatek dochodowy,

   d)  opisu istotnych premii inwestycyjnych uzyskanych w okresie sprawo
zdawczym oraz danych o stanie rozliczeń międzyokresowych przycho
dów z tytułu premii inwestycyjnych, z wyodrębnieniem:

     –  stanu początkowego rozliczeń międzyokresowych z tytułu premii inwe-
stycyjnych,

     –  zmniejszeń rozliczeń międzyokresowych z tytułu odpisanych na wynik 
premii inwestycyjnych,
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     –  zwiększeń rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu uzyska-
nych premii inwestycyjnych,

     –  innych zmniejszeń i zwiększeń rozliczeń międzyokresowych przycho-
dów z tytułu premii inwestycyjnych, z wyodrębnieniem ich istotnych 
tytułów,

     –  stanu końcowego rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu 
premii inwestycyjnych,

   e)  łącznej kwoty dodatnich różnic przejściowych dotyczących inwestycji 
w jednostkach podporządkowanych, dla których nie utworzono rezerw 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, oraz kwoty rezerw z tytu
łu odroczonego podatku dochodowego, która zostałaby ujęta, gdyby 
jednostka zamierzała zbyć te inwestycje w następnym roku obrotowym,

    f)  łącznej kwoty ujemnych różnic przejściowych dotyczących inwestycji 
w jednostkach podporządkowanych, dla których nie ustalono akty
wów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, oraz kwoty akty
wów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (nie uwzględnia
jąc odpisów aktualizujących), która zostałaby ujęta, gdyby jednostka 
zamierzała zbyć te inwestycje w następnym roku obrotowym,

   g)  liczbowego uzgodnienia kosztów z tytułu podatku dochodowego 
i wyniku finansowego brutto, z wyszczególnieniem:

       i)  wyniku finansowego brutto osiągniętego w okresie sprawozdawczym,
      ii)  kwoty podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto, obli-

czonej jako iloczyn wyniku finansowego brutto i stawki podatkowej 
stosowanej w okresie sprawozdawczym,

     iii)  liczbowego określenia różnic pomiędzy kwotą podatku dochodowe-
go od wyniku finansowego brutto, o której mowa w pkt ii), a kwotą 
kosztów lub przychodów z tytułu podatku dochodowego, prezento-
waną w rachunku zysków i strat, z wyszczególnieniem:

       –  kosztów lub przychodów z tytułu podatku dochodowego, będą-
cych skutkiem zdarzeń wpływających na podstawę opodatkowania 
w okresie sprawozdawczym, które nie były i nie będą wliczane do 
wyniku finansowego brutto,

       –  skutków zdarzeń wpływających na wynik finansowy brutto w okre-
sie sprawozdawczym, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie 
były i nie będą wliczane do podstawy opodatkowania,

       –  skutków zmniejszenia kosztów z tytułu podatku dochodowego 
w związku z odpisami premii inwestycyjnych,

       –  skutków zwiększenia lub zmniejszenia kosztów z tytułu podatku 
dochodowego w związku ze zwiększeniem lub zmniejszeniem odpi-
sów aktualizujących wartość aktywów z tytułu odroczonego podat-
ku dochodowego,

       –  skutków pozostałych zdarzeń, w tym uwzględnienia przy wycenie 
aktywów lub rezerw z tytułu podatku dochodowego stawek podat-
kowych odmiennych od stawki obowiązującej w okresie sprawo-
zdawczym,
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       iv)  faktycznych kosztów z tytułu podatku dochodowego wskazanych 
w rachunku zysków i strat,

     h)  określenia przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktu
alizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

18.4.  W sprawozdaniu finansowym ujawnia się również inne informacje, niż 
wymienione w pkt 18.1. i 18.2., jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.

XIX. Śródroczne sprawozdania finansowe  
(jednostkowe jak i skonsolidowane)

19.1.   Na dzień bilansowy, na który sporządza się śródroczne sprawozdanie finan-
sowe, ujmuje się:

   a) aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
   b) zobowiązania lub należności z tytułu podatku dochodowego,
   c) koszty lub przychody z tytułu podatku dochodowego,
   d)  podatek dochodowy wpływający na kapitał własny, wg zasad określo-

nych w rozdziałach I–XVII.
19.2.  Jednostki (grupy kapitałowe) ustalają:
   a) przewidywaną wysokość wyniku finansowego brutto za rok obrotowy,
   b)  przewidywaną wysokość kosztów (przychodów) z tytułu podatku docho-

dowego za rok obrotowy,
   c) efektywną stopę podatkową, rozumianą jako iloraz b) i a).
19.3.  Wielkość kosztów podatku dochodowego, prezentowaną w śródrocznych 

sprawozdaniach finansowych, ustala się jako iloczyn efektywnej stopy podat-
kowej, o której mowa w pkt 19.2.c., i wyniku finansowego brutto za dany 
okres śródroczny.

19.4.  Różnicę pomiędzy kosztami podatku dochodowego, o których mowa 
w pkt 19.1.a., a kosztami podatku dochodowego, o których mowa w pkt 19.3., 
zalicza się do aktywów lub rezerw z tytułu podatku odroczonego.

Przykład zastosowania pkt 19.1.–19.4.

Jednostka R SA ujęła na koniec 2008 r. rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
w kwocie 2 000 000 zł. Jednostka w 2008 r. poniosła stratę podatkową w kwocie 10 mln zł, lecz 
nie ujęła aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z tą stratą, gdyż nie 
było prawdopodobne osiągnięcie dochodu. W 2009 r. nastąpiła zmiana szacunków dotyczących 
prognozowanego dochodu. W pierwszym kwartale R SA osiągnęła dochód i zysk brutto w kwo-
cie 10 mln zł. Taki sam dochód i zysk brutto planuje się osiągnąć w kolejnych trzech kwartałach.
R SA jest spółką publiczną zobligowaną do przygotowania kwartalnych sprawozdań finansowych. 
Planuje się, że na koniec 2009 r. rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zosta-
ną ustalone w wysokości 4 000 000 zł, a aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
– 1 000 000 zł. W 2009 r. nie planuje się przeprowadzenia transakcji, których skutki ujęte byłyby 
w kapitale własnym lub powodowałyby ujęcie wartości firmy – zatem skutki podatkowe przepro-
wadzonych transakcji zostaną ujęte tylko w kosztach podatku dochodowego.
Na koniec pierwszego kwartału wyceniono rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowe-
go na kwotę 3 000 000 zł, a aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 1 500 000 zł. 
Strata podatkowa za 2008 r. została w połowie potrącona od dochodu za pierwszy kwartał 2009 r.
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Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31.03.2009 r.

DT Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 500 000  

CT Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 000 000

CT Koszty podatku dochodowego  500 000

Ustalenie planowanego wyniku finansowego brutto za 2009 r.: 4 × 10 000 000 = 40 000 000
Ustalenie planowanych kosztów podatku dochodowego:
Planowane koszty podatku bieżącego: (40 000 000 – 5 000 000) × 19% = 6 650 000
Planowane koszty podatku odroczonego: (4 000 000 – 2 000 000) – 1 000 000 = 1 000 000
RAZEM planowane koszty podatku: (6 650 000 + 1 000 000) = 7 650 000

Efektywna stopa podatkowa: 7 650 000/40 000 000 = 19,125%

Koszty podatku dochodowego w sprawozdaniu za I kwartał: 10 000 000 × 19,125% = 1 912 500
Koszty zobowiązania z tytułu podatku dochodowego za I kwartał = (10 000 000 – 5 000 000) × 
19% = 950 000
Przychód z tytułu odroczonego podatku dochodowego za I kwartał = 500 000
Doksięgowanie kosztów z tytułu podatku za I kwartał = 1 912 500 + 500 000  – 950 000 = 1 462 500

DT Koszty podatku dochodowego 1 462 500  

CT Rezerwy z tytułu podatku odroczonego  1 462 500

Przykład zastosowania pkt 19.1.–19.4.

Założenia takie jak w przykładzie poprzednim. Jednak na koniec 2008 r. jednostka ujęła aktywa 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1 900 000 zł w związku ze stratą podat-
kową za 2008 r.

Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31.03.2009 r.

DT Koszty podatku dochodowego 1 400 000  

CT Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 000 000

CT Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  400 000

Ustalenie planowanego wyniku finansowego brutto za 2009 r.: 4 × 10 000 000 = 40 000 000
Ustalenie planowanych kosztów podatku dochodowego:
Planowane koszty podatku bieżącego: (40 000 000 – 5 000 000) × 19% = 6 650 000
Planowane koszty podatku odroczonego: (4 000 000 – 2 000 000) + 900 000 = 2 900 000
RAZEM planowane koszty podatku: (6 650 000 + 2 900 000) = 9 550 000

Efektywna stopa podatkowa: 9 550 000/40 000 000 = 23,875%

Koszty podatku dochodowego w sprawozdaniu za I kwartał: 10 000 000 × 23,875% = 2 387 500
Koszty zobowiązania z tytułu podatku dochodowego za I kwartał = (10 000 000 – 5 000 000) × 
19% = 950 000
Koszt z tytułu odroczonego podatku dochodowego za I kwartał = 1 400 000
Doksięgowanie kosztów z tytułu podatku za I kwartał = 2 385 500 – 1 400 000 – 950 000 = 37 500

DT Koszty podatku dochodowego 37 500  

CT Rezerwy z tytułu podatku odroczonego  37 500
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Załącznik A.  
Procedury stosowane przy ujmowaniu i wycenie aktywów 

i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Załącznik ma charakter pomocniczy i ilustruje jeden z możliwych sposobów postę-
powania przy stosowaniu wyjaśnień Standardu w celu ustalania aktywów i rezerw 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień bilansowy. Nie stanowi on 
części postanowień Standardu.

1.  W celu zapewnienia kompletnego ujęcia aktywów i rezerw z tytułu odroczone-
go podatku dochodowego, na dzień bilansowy ustala się:

 –  wartości podatkowe wszystkich składników aktywów i zobowiązań oraz 
porównuje się z wartościami bilansowymi odpowiednich składników akty-
wów i zobowiązań, celem ustalenia różnic przejściowych,

 –  różnice przejściowe wynikające z pozycji nieujętych w aktywach i zobowiązaniach, 
które spowodują odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodat-
kowania (odliczenia od podatku lub doliczenia do podatku) w przyszłości,

 –  kwoty strat podatkowych możliwych do odliczenia od dochodu w przyszłości.
2. Ustala się kwoty różnic przejściowych (pkt 8.1. i 9.1. Standardu):
 –  stanowiących podstawę do ujęcia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego,
 –  niestanowiących podstawy do ujęcia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego.
3.  Jeżeli prawo podatkowe przewiduje różne stawki dla różnych lat, dokonuje się 

analizy odwracania się różnic przejściowych w celu ustalenia właściwych sta-
wek podatkowych do wyceny aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. W przypadku gdy prawo podatkowe przewiduje jedną stawkę, 
analiza taka nie jest konieczna (pkt 11.4. i 11.5. Standardu).

4.  Dla wszystkich ustalonych różnic przejściowych, stanowiących podstawę do 
ujęcia aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, oraz 
strat podatkowych możliwych do odliczenia od dochodu w przyszłości ustala się 
kwoty aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie 
z zasadami opisanymi w rozdziałach VIII, IX i w pkt 11.1.–11.10. Standardu.

5.  Ustalone – jak wyżej – aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego dzieli się na odnoszone na rachunek zysków i strat, na kapitał włas-
ny oraz na wartość firmy, zgodnie z postanowieniami rozdziału XII Standardu. 
Rozliczenia wymagają koszty (przychody) z tytułu podatku dochodowego mię-
dzy poszczególne pozycje rachunku zysków i strat, zgodnie z postanowieniami 
rozdziału XVII Standardu.

6.  Wszystkie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego poddaje się 
analizie z punktu widzenia ewentualnej utraty wartości oraz ustala wysokość 
odpisów aktualizujących wartość tych aktywów zgodnie z zasadami opisany-
mi w pkt 11.11.–11.20. Standardu. Ujęte odpisy odnosi się na kapitał (fundusz) 
z aktualizacji wyceny lub koszty podatku dochodowego, zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 12.7. Standardu.
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Załącznik B.  
Przykład zastosowania procedur, omówionych w załączniku A

Załącznik ma charakter pomocniczy i ilustruje jeden z możliwych sposobów postę-
powania przy stosowaniu wyjaśnień Standardu w celu ustalania aktywów i rezerw 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień bilansowy. Nie stanowi on 
części postanowień Standardu.

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 20X2 r. jednostka ustaliła aktywa 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1 300 000 zł oraz rezer-
wy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 500 000 zł. Całość 
aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczyła ope-
racji ujętych w wyniku finansowym. Na dzień 31.12.20X2 r. aktywa z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego były objęte odpisami aktualizującymi w kwocie 
900 000 zł.

Jednostka stosuje zasady (politykę) rachunkowości, polegające na kompenso-
waniu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W trakcie 
roku 20X3 nie stwierdzono błędów, których skutki należałoby rozliczyć z kapitałem 
(funduszem) własnym oraz nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości.

W rocznym zeznaniu podatkowym, sporządzonym za 20X3 rok, ustalono zobo-
wiązanie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 1 400 000 zł (zaliczki na poda-
tek dochodowy, zapłacone w trakcie roku 20X3, wyniosły 1 000 000 zł).

Ad 1 załącznika A. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 20X3 r. usta-
lono wartości bilansowe i podatkowe aktywów i pasywów oraz różnice przejścio-
we na dzień 31.12.20X3 r. (z wyjątkiem aktywów i rezerw z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, których stan, przedstawiony poniżej, wynika z bilansu 
otwarcia 20X3 r.).

AKTYWA Wartości 
bilansowe

Wartości 
podatkowe

Różnice 
przejściowe

A. Aktywa trwałe 4 500 000 4 200 000 300 000

I. Wartości niematerialne i prawne 1 000 000 800 000 200 000

II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 000 000 2 700 000 300 000

III. Inwestycje długoterminowe 500 000 700 000 –200 000

IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

B. Aktywa obrotowe 13 600 000 19 500 000 –5 900 000

I. Zapasy 5 000 000 5 500 000 –500 000

II. Należności 6 000 000 9 000 000 –3 000 000

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 600 000 5 000 000 –2 400 000

 RAZEM AKTYWA 18 100 000 23 700 000 –5 600 000
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PASYWA Wartości 
bilansowe

Wartości 
podatkowe

Różnice 
przejściowe

A. Kapitał własny 10 000 000 10 000 000 0

I. Kapitał podstawowy 4 000 000 4 000 000 0

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0 0

III. Udziały (akcje) własne 0 0 0

IV. Kapitał zapasowy 6 200 000 6 200 000 0

V. Kapitał z aktualizacji wyceny –500 000 –500 000 0

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

VIII. Zysk (strata) netto 300 000 300 000 0

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 100 000 6 400 000 –1 700 000

I. Rezerwy na zobowiązania 2 100 000 100 000 –2 000 000

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 100 000 100 000 0

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 000 000 0 –2 000 000

II. Zobowiązania długoterminowe 3 500 000 3 300 000 –200 000

III. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jedno-
stek 2 500 000 3 000 000 500 000

RAZEM PASYWA 18 100 000 16 400 000 –1 700 000

Ad 2 załącznika A. Spośród różnic przejściowych, ustalonych na 31.12.20X3 r., wydzie-
lono różnice przejściowe, stanowiące podstawę do ujęcia aktywów i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, oraz różnice przejściowe niestanowiące podsta-
wy do ujęcia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. Aktywa trwałe 300 000 900 000 50 000 950 000 –650 000 0 –650 000

I. Wartości niemate-
rialne i prawne 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0

II. Rzeczowe aktywa 
trwałe 300 000 450 000 50 000 500 000 –200 000 0 –200 000

III. Inwestycje długoter-
minowe –200 000 250 000 0 250 000 –450 000 0 –450 000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

IV. Długoterminowe 
rozliczenia między-
okresowe 0 0 0 0 0 0 0

B. Aktywa obrotowe –5 900 000 900 000 0 900 000 –6 800 000 0 –6 800 000
I. Zapasy –500 000 0 0 0 –500 000 0 –500 000

II. Należności –3 000 000 500 000 0 500 000 –3 500 000 0 –3 500 000
III. Inwestycje krótkoter-

minowe –2 400 000 400 000 0 400 000 –2 800 000 0 –2 800 000
RAZEM –5 600 000 1 800 000 50 000 1 850 000 –7 450 000 0 –7 450 000

 
PASYWA

A. Kapitał własny 0 0 0 0 0 0 0
I. Kapitał podstawowy 0 0 0 0 0 0 0

II. Należne wpłaty na 
kapitał podstawowy 0 0 0 0 0 0 0

III. Udziały (akcje) 
własne 0 0 0 0 0 0 0

IV. Kapitał zapasowy 0 0 0 0 0 0 0
V. Kapitał z aktualizacji 

wyceny 0 0 0 0 0 0 0
VI. Pozostałe kapitały 

rezerwowe 0 0 0 0 0 0 0
VII. Zysk (strata) z lat 

ubiegłych 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Zysk (strata) netto 0 0 0 0 0 0 0

B. Zobowiązania i re
zerwy na zobowią
zania –1 700 000 500 000 0 500 000 –2 200 000 0 2 200 000

I. Rezerwy na zobo-
wiązania –2 000 000 0 0 0 –2 000 000 0 –2 000 000

1. Rezerwa z tytułu od-
roczonego podatku 
dochodowego 0 0 0 0 0 0 0

2. Rezerwa na świad-
czenia emerytalne 
i podobne –2 000 000 0 0 0 –2 000 000 0 2 000 000

II. Zobowiązania dłu-
goterminowe –200 000 0 0 0 –200 000 0 –200 000

III. Zobowiązania 
krótko terminowe 
wobec pozostałych 
jednostek 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0

RAZEM PASYWA –1 700 000 500 000 0 500 000 –2 200 000 0 –2 200 000

Ad 3 załącznika A. Ponieważ prawo podatkowe przewiduje stawkę 19% dla roku 
20X4 i jednocześnie nie określa innych stawek dla lat następnych, nie jest potrzeb-
na analiza sposobu odwracania się różnic przejściowych.

Ad 4 załącznika A. Ustalono aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na 31.12.20X3 r.:
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A. Aktywa trwałe 900 000 19% 171 000 –650 000 19% 123 500

I. Wartości niemate-
rialne i prawne 200 000 19% 38 000 0 19% 0

II. Rzeczowe aktywa 
trwałe 450 000 19% 85 500 –200 000 19% 38 000

III. Inwestycje długoter-
minowe 250 000 19% 47 500 –450 000 19% 85 500

IV. Długoterminowe 
rozliczenia między-
okresowe 0 19% 0 0 19% 0

B. Aktywa obrotowe 900 000 19% 171 000 –6 800 000 19% 1 292 000

I. Zapasy 0 19% 0 –500 000 19% 95 000

II. Należności 500 000 19% 95 000 –3 500 000 19% 665 000

III. Inwestycje krótko-
terminowe 400 000 19% 76 000 –2 800 000 19% 532 000

 RAZEM 1 800 000 19% 342 000 –7 450 000 19% 1 415 500

 

PASYWA

A. Kapitał własny 0 19% 0 0 19% 0

I. Kapitał podstawowy 0 19% 0 0 19% 0

II. Należne wpłaty na 
kapitał podstawowy 0 19% 0 0 19% 0

III. Udziały (akcje) 
własne 0 19% 0 0 19% 0

IV. Kapitał zapasowy 0 19% 0 0 19% 0

V. Kapitał z aktualizacji 
wyceny 0 19% 0 0 19% 0

VI. Pozostałe kapitały 
rezerwowe 0 19% 0 0 19% 0

VII. Zysk (strata) z lat 
ubiegłych 0 19% 0 0 19% 0

VIII. Zysk (strata) netto 0 19% 0 0 19% 0

B. Zobowiązania i re
zerwy na zobowią
zania 500 000 19% 95 000 –2 200 000 19% 418 000
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1 2 3 4 5 6 7 8

I. Rezerwy na zobo-
wiązania 0 19% 0 –2 000 000 19% 380 000

1. Rezerwa z tytułu 
odroczonego podat-
ku dochodowego 0 19% 0 0 19% 0

2. Rezerwa na świad-
czenia emerytalne 
i podobne 0 19% 0 –2 000 000 19% 380 000

II. Zobowiązania dłu-
goterminowe 0 19% 0 –200 000 19% 38 000

III. Zobowiązania krót-
koterminowe wobec 
pozostałych jed-
nostek 500 000 19% 95 000 0 19% 0

 RAZEM PASYWA 500 000 19% 95 000 –2 200 000 19% 418 000

 
Pozycja Wartość Obliczenie

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 1 833 500 1 415 500 + 418 000

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 437 000 342 000 + 95 000

Ad 5 załącznika A. Ustalono, że aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego w kwocie:
– 1 738 500 zł dotyczą operacji ujętych w wyniku finansowym,
–  95 000 zł dotyczą operacji ujętych w kapitale z aktualizacji wyceny (skutki wyce-

ny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujęte w kapitale z aktuali-
zacji wyceny).
Ustalono, że zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 1 400 000 zł 

(ujęte uprzednio w księgach) dotyczy zysków nadzwyczajnych w kwocie 100 000 zł 
oraz działalności kontynuowanej w kwocie 1 300 000 zł. W przedsiębiorstwie nie 
występuje działalność w trakcie zaniechania. Całość zobowiązania z tytułu podat-
ku dochodowego, tj. 1 400 000 zł, zostanie zaprezentowana w pozycji „Podatek 
dochodowy”.

Ad 6 załącznika A. Ustalono, że jest prawdopodobne, iż podstawa opodatkowania 
pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych, w zakresie uzasadniającym 
wycenę aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w kwocie 500 000 zł. 
W związku z tym odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podat-
ku dochodowego ujęto w kwocie 1 333 500 zł (1 833 500 – 500 000 = 1 333 500).

Kwotę odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu odroczonego podat-
ku dochodowego odnosi się na:
–  kapitał z aktualizacji wyceny – w kwocie: (95 000/1 833 500) × 1 333 500 ≈ 

69 093 zł,
–  wynik finansowy – w pozostałej kwocie (1 333 500 – 900 000 – 69 093 = 

364 407 zł).
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Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wprowadza się 
do ksiąg na podstawie dowodu wewnętrznego w następujący sposób:

Ujęcie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
– księgowanie na 31.12.20X3 r.

DT Aktywa z tytułu odroczonego podat
ku dochodowego

533 500 
(1 833 500 – 1 300 000)

 

DT Rezerwy z tytułu odroczonego po
datku dochodowego

63 000 
(500 000 – 437 000)

 

CT Kapitał z aktualizacji wyceny  95 000

CT Koszty z tytułu podatku dochodowe
go (działalność kontynuowana)

 501 500 
(533 500 + 63 000 – 

95 000)

Ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
– księgowanie na 31.12.20X3 r.

DT Koszty z tytułu podatku dochodowe
go (działalność kontynuowana)

364 407 
(433 500 – 69 093)

 

DT Kapitał z aktualizacji wyceny 69 093  

CT Odpisy aktualizujące wartość akty
wów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

 433 500 
(1 333 500 – 900 000)
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UCHWAŁA Nr 9/09 
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie przyjęcia znowelizowanego  
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 

„Niezakończone usługi budowlane”
(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2009 r.)

Na podstawie § 6 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu 
Standardów Rachunkowości (Dz.U. Nr 140, poz. 1580, z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. 

1.  Komitet przyjmuje nowelizację Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 
„Niezakończone usługi budowlane”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Standard, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

3.  Traci moc uchwała nr 9/06 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 
18 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości 
„Niezakończone usługi budowlane”.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca 
Komitetu Standardów Rachunkowości

Joanna Dadacz
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Załącznik do uchwały nr 9/09 Komitetu Standardów Rachunkowości 

z dnia 26 października 2009 r. (poz. 87)

KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI Nr 3 
„Niezakończone usługi budowlane”

I. Cel Standardu

I.1.   Umowy o usługi budowlane charakteryzują się zazwyczaj długim okresem 
realizacji. Ich wykonanie i odbiór często przypada na inny okres sprawozdaw-
czy niż ten, w którym rozpoczęto prace. W przypadku takim Ustawa z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223 ze zm.), zwana dalej Ustawą, zgodnie z zasadą współmierności 
kosztów do przychodów oraz zasadą memoriału, sformułowanymi w jej art. 6, 
nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadcze-
nia, dotyczące ich przychody i koszty. Takie podejście rodzi w praktyce szereg 
problemów, w rozwiązaniu których ma pomóc niniejszy Krajowy Standard 
Rachunkowości, zwany dalej Standardem.

II. Zakres Standardu

II.1.  Standard określa – zgodnie z przepisami Ustawy – zasady ustalania przycho-
dów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane, a także zasa-
dy prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniach finansowych. 
Określając moment ujęcia przychodów i kosztów z niezakończonych umów 
o usługi budowlane, Standard opiera się na zasadach ogólnych oraz na przepi-
sach szczegółowych zawartych w art. 34a, 34c i 34d Ustawy. Standard zawiera 
ponadto praktyczne wskazówki i przykłady objaśniające stosowanie zasad.

II.2.  O ile jednak Ustawa reguluje zasady ustalania przychodów i kosztów z wszel-
kiego rodzaju niezakończonych umów o usługi, w tym budowlane, to zakres 
Standardu został ograniczony wyłącznie do umów o usługi budowlane. Jednak 
zasady ustalania przychodów i kosztów zawarte w Standardzie zaleca się odpo-
wiednio stosować także do innych usług o podobnym charakterze (np. do usta-
lania przychodów i kosztów z długoterminowych umów o usługi informatyczne 
(oprogramowanie), projektowe, geologiczne, naukowo-badawcze).

   Standardu nie stosuje się do usług budowlanych wykonywanych przez dewe-
loperów we własnym zakresie.

II.3.  Ustawa w art. 34a ust. 1 nakłada obowiązek ustalania przychodów i kosztów 
według zasad określonych w jej art. 34a, 34c i 34d do usług, których okres 
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realizacji trwa dłużej niż 6 miesięcy oraz które zostały w istotny sposób wyko-
nane na dzień bilansowy. Niemniej w celu zapewnienia jednolitości postępo-
wania zaleca się stosowanie przewidzianych w tych artykułach i określonych 
w Standardzie zasad do wszystkich umów o usługi budowlane niezakończo-
nych na dzień bilansowy, mogących mieć znaczący wpływ na sytuację finan-
sową jednostki, niezależnie od długości okresu ich realizacji.

II.4.  Zakresem Standardu objęto także niektóre zagadnienia związane z odroczonym 
podatkiem dochodowym od umów budowlanych. Zaprezentowane rozwiązania 
są zgodne z przepisami Ustawy oraz z Krajowym Standardem Rachunkowości 
nr 2 „Podatek dochodowy”, które należy stosować odpowiednio.

   W zakres Standardu nie wchodzą jednak szczegółowe zagadnienia stosowa-
nia przepisów podatkowych; regulują je właściwe przepisy prawa podatkowe-
go. Przyjęte w Standardzie rozwiązania nie stanowią interpretacji przepisów 
podatkowych.

II.5.  Treść Standardu jest zgodna w podstawowych rozwiązaniach z Mię dzy na-
ro dowym Standardem Rachunkowości 11 „Umowy o usługę budowlaną”1, 
wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2006 roku. Różnice pomiędzy 
niniejszym Standardem a Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 
nr 11 polegają na:

  –  ograniczeniu zakresu Standardu do umów o usługi budowlane, podczas 
gdy MSR 11 dotyczy umów o budowę dowolnego składnika aktywów,

  –  rozszerzeniu zakresu Standardu o zagadnienia związane z odroczonym 
podatkiem dochodowym dotyczącym umów o usługi budowlane,

  –  bardziej szczegółowym wyjaśnieniu niektórych zagadnień w porównaniu 
do MSR 11.

III. Definicje pojęć stosowanych w Standardzie

III.1.  Stosowane w Standardzie pojęcia oznaczają:
   Usługi budowlane są to usługi polegające na budowie, odbudowie, ulepszeniu 

(przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, modernizacji), rozbiórce i remoncie 
konstrukcji połączonych z gruntem w sposób trwały, wykonanych z materia-
łów budowlanych i elementów składowych, będących wynikiem prac (robót) 
budowlanych. W szczególności są to usługi (prace, roboty) polegające na:

  a) przygotowaniu terenu pod budowę,
  b)  wznoszeniu kompletnych budynków i budowli lub ich części oraz wykony-

waniu robót wchodzących w zakres inżynierii lądowej i wodnej,
  c) wykonywaniu instalacji budowlanych,
  d) wykonywaniu wykończeniowych robót budowlanych,
  e) rekultywacji środowiska po rozbiórce budynków lub budowli.
   Szerzej poszczególne rodzaje usług budowlanych omówiono w punktach III.3. 

do III.6.

1 Dosłowne tłumaczenie angielskiej nazwy MSR 11 (Construction contracts) to Umowy o budowę.
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   W dalszej części Standardu, ilekroć mowa jest o budowie, rozumie się przez 
to również odpowiednio odbudowę, ulepszenie, rozbiórkę i remont.

   Umowa o usługę budowlaną, zwana dalej umową budowlaną lub umową, 
jest to umowa zawarta między wykonawcą i zamawiającym, której przedmio-
tem jest budowa składnika aktywów trwałych lub ich zespołu następująca 
w wyniku wykonania usługi budowlanej. Składniki te są ze sobą ściśle powią-
zane lub wzajemnie zależne pod względem projektowym, technologicznym 
lub ze względu na ich funkcję użytkową czy ostateczne przeznaczenie lub spo-
sób użytkowania. Umowa może być także zawarta między wykonawcą a pod-
wykonawcą2.

   Umowy budowlane są zazwyczaj dzielone na mniejsze elementy dla celów 
zarządczych lub technologicznych (np. na poszczególne obiekty, etapy lub 
rodzaje robót budowlanych wchodzących w zakres umowy). W niniejszym 
Standardzie elementy te zostały nazwane pracami.

   Umowa budowlana o cenach ryczałtowych zwanych także stałymi, jest to 
umowa, w której zamawiający i wykonawca umawiają się na stosowanie okre-
ślonej w umowie stałej ceny lub stawki za wybudowaną jednostkę produktu. 
Umowa taka może również zawierać klauzulę umożliwiającą aktualizację ceny. 
Przykłady umów w cenach ryczałtowych (stałych) podano w pkt III.7.

   Umowa budowlana o cenę „koszt plus” jest to umowa, w której zamawiający 
i wykonawca umawiają się, że wykonawcy są zwracane przez zamawiającego 
określone, rzeczywiste lub planowane, koszty wykonania umowy, powiększo-
ne o ustalony procent zysku liczony od tych kosztów lub o stałą stawkę zysku. 
Przykłady umów o cenę „koszt plus” podano w pkt III.8.

   Okres trwania (cykl życia) umowy – obejmuje trzy fazy: fazę przygotowaw-
czo-projektową, fazę realizacji oraz fazę posprzedażną.

   Koszty umowy ponoszone przez wykonawcę obejmują:
  a)  bezpośrednie koszty wytworzenia usługi budowlanej objętej określoną 

umową,
   b)  uzasadnioną część pośrednich kosztów wytworzenia związanych z działa-

niami wynikającymi z umowy, zgodnie z definicją tych kosztów zawartą 
w art. 28 ust. 3 Ustawy,

  c)  inne niż koszty wytworzenia koszty wykonania określonej umowy, które 
zgodnie z warunkami umowy pokrywa zamawiający.

   Koszty umowy obejmują odpowiednio koszty fazy przygotowawczo-projekto-
wej, koszty fazy realizacji (wytworzenia) oraz koszty fazy posprzedażnej (okre-
su rękojmi lub gwarancji).

   Koszty bezpośrednie umowy – są to wszystkie koszty, zarówno wytworzenia, 
jak i inne, które w sposób bezpośredni, bez dodatkowych rozliczeń i kalkulacji 
można odnieść do danej umowy, np. koszty zużycia bezpośrednich materia-
łów budowlanych, koszty wynagrodzeń pracowników fizycznych na budowie, 
koszty usług podwykonawców, koszty pracy sprzętu i transportu technologicz-
nego, itp.

2 Ilekroć w dalszej części mówi się o wykonawcy, dotyczy to również odpowiednio podwykonawcy.
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    Koszty pośrednie umowy – są to koszty usługi budowlanej, które można 
przypisać do danej umowy za pomocą dodatkowych rozliczeń i odpowied-
nich, uwzględniających związek przyczynowo-skutkowy, kluczy rozliczenio-
wych, jak np. koszty wynagrodzeń pracowników nadzorujących budowę 
z pochodnymi (np. kierownika budowy, kierownika robót), koszty zaple-
cza techniczno-socjalnego budowy, koszty obsługujących budowę maszyn 
budowlanych i środków transportu (amortyzacja, zużycie energii na budo-
wie, koszty remontów, ubez pieczeń itp.).

    Koszty stałe umowy – są to koszty, których wysokość nie zależy od stopnia 
zaawansowania prac budowlanych. Przykładem tego typu kosztów są koszty 
zaplecza techniczno-socjalnego budowy, koszty amortyzacji maszyn i urzą-
dzeń (z wyłączeniem amortyzacji następującej metodą naturalną), koszty 
nadzoru, koszty ochrony budowy itd.

    Koszty szacowane, zwane również szacowanymi kosztami osiągnię
cia przychodów – są to koszty umowy ustalone w sposób przewidziany 
Standardem.

    Koszty poniesione – koszty wynikające z dokumentów źródłowych, takich 
jak np. faktury, listy płac, dokumenty PK.

    Globalny budżet kosztów umowy – jest to aktualny co najmniej na dzień 
bilansowy budżet (plan, preliminarz) kosztów umowy dla całego okresu 
trwania (cyklu życia) umowy oraz dla poszczególnych okresów sprawozdaw-
czych i prac objętych umową oddzielnie. Globalny budżet kosztów umowy 
sporządzany jest przy uwzględnieniu rzeczywistego zakresu prac wykonywa-
nych siłami własnymi jednostki, jak i przy pomocy podwykonawców, techno-
logii oraz poziomu płac i cen. Posiadanie aktualnego, globalnego budżetu 
kosztów stanowi warunek konieczny ustalania wyniku z wykonania nieza-
kończonych umów budowlanych o cenach ryczałtowych.

    Przychody z umów, zwane również przychodami szacowanymi, jest to kwota:
   a)  odpowiadająca iloczynowi stopnia zaawansowania usługi budowlanej na 

dzień bilansowy oraz ceny uzgodnionej w umowie (stała, koszty plus), 
ewentualnie zmodyfikowanej z uwagi na zmiany zakresu prac, roszcze-
nia, premie oraz kary umowne (w przypadku takim mówi się o metodzie 
stopnia zaawansowania), lub

   b)  kosztów umowy poniesionych do dnia bilansowego, których pokrycie 
przez zamawiającego jest wysoce prawdopodobne – gdy wiarygodne 
ustalenie stopnia zaawansowania umowy budowlanej nie jest możliwe 
(w przypadku takim mówi się o metodzie zysku zerowego).

    Globalny budżet przychodów z umowy – jest to aktualny co najmniej na 
dzień bilansowy budżet (plan, preliminarz) przychodów z umowy dla całe-
go okresu realizacji umowy oraz dla poszczególnych okresów sprawozdaw-
czych i prac objętych umową oddzielnie.

    Kary umowne – są to przewidziane w umowie kary za niewywiązanie się 
z warunków umowy, np. niedotrzymanie terminów realizacji umowy.

    Premia – jest to przewidziana umową kwota, dodatkowo należna wyko-
nawcy za osiągnięcie lub przekroczenie przez niego ustalonych w umowie 
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warunków wykonania usługi budowlanej, jak np. skrócenie czasu trwania 
budowy, szybkie osiągnięcie docelowych zdolności produkcyjnych.

    Roszczenie – jest to kwota, której wykonawca dochodzi od zamawiające-
go lub innej strony tytułem pokrycia kosztów nieuwzględnionych wcześniej 
w umowie.

    Należności uwarunkowane wykonaniem umowy są to kwoty zafakturowa-
ne zamawiającemu należne za całość lub część pracy wykonanej w ramach 
umowy, niezależnie od tego, czy zostały zapłacone przez zamawiającego, 
czy też nie.

    Należności zafakturowane – kwoty wynikające z wystawionych przez wyko-
nawcę dla zamawiającego odpowiednich faktur sprzedaży.

    Sumy zatrzymane jest to część należności uwarunkowanych wykonaniem 
umowy, której zapłata przez zamawiającego wykonawcy, w myśl umowy, 
nastąpi po spełnieniu określonych w niej warunków (np. po upływie okre-
su rękojmi lub usunięciu zgłoszonych wykonawcy usterek).

    Zaliczki są to kwoty otrzymane przez wykonawcę od zamawiającego przed 
wykonaniem usługi budowlanej na poczet należności uwarunkowanych 
wykonaniem umowy.

    Plac budowy – jest to miejsce, na którym realizowanych jest jednocześnie 
jedna lub kilka umów budowlanych.

    Ceny wewnętrzne – są to ceny stosowane do wyceny świadczeń wewnętrz-
nych, np. usług bazy sprzętowo-transportowej, zbrojeń, stolarki, itp. wytwo-
rzonych przez właściwe komórki jednostki-wykonawcy, ustalone na poziomie:

   a) kosztu planowanego lub
   b) ceny rynkowej lub
   c)  ceny negocjowanej pomiędzy kierownikami poszczególnych komórek jed-

nostki-wykonawcy (centrów odpowiedzialności).
    Ceny wewnętrzne mogą na koniec okresu wymagać odpowiedniej korekty, 

aby zapobiec przesunięciu w czasie zysków lub strat powstających na skutek 
stosowania tych cen.

III.2.   Definicje pozostałych istotnych pojęć użytych w Standardzie zawiera art. 3 
ust. 1 Ustawy oraz rozdział II Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 
„Podatek dochodowy”.

III.3.    Usługi budowlane polegające na przygotowaniu terenu pod budowę obej-
mują w szczególności:

   –  rozbiórkę i burzenie obiektów budowlanych,
   –  roboty ziemne,
   –  roboty związane z przygotowaniem terenów do eksploatacji górniczej,
   –  wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.
III.4.    Usługi budowlane polegające na wznoszeniu kompletnych budynków 

i budowli lub ich części oraz wykonywaniu robót wchodzących w zakres 
inżynierii lądowej i wodnej obejmują w szczególności:

   –  budownictwo ogólne i inżynierię lądową, w tym:
     l  wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem 

budynków,
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	 				l  wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mosto-
wych,

     l  wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych 
obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektro-
trakcyjnych i telekomunikacyjnych,

     l  wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiek-
tów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych,

     l  wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górni-
czych i produkcyjnych,

     l   wykonywanie pozostałych robót ogólnobudowlanych w zakresie obiek-
tów inżynierskich,

     l   wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia 
budynków i budowli z elementów prefabrykowanych;

   –  wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
   –  wykonywanie robót budowlanych drogowych, w tym:
     l  budowa dróg kołowych i szynowych,
     l  roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych;
   –  budowę obiektów inżynierii wodnej, w tym:
     l budowa portów morskich,
     l  budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej;
   –  wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, w tym:
     l  stawianie rusztowań,
     l  roboty związane z fundamentowaniem,
     l  wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji 

stalowych,
     l  wykonywanie robót budowlanych murarskich,
     l  wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych.
III.5.   Usługi budowlane polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych obej-

mują w szczególności:
   –  wykonywanie instalacji elektrycznych, w tym:
     l  wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
     l  wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
	 				l  instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych scho-

dów,
	 				l wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych;
   –  wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
   –    wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych, 

w tym:
	 				l wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
	 				l wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
	 				l wykonywanie instalacji gazowych;
   –  wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
III.6   Usługi budowlane polegające na wykonywaniu wykończeniowych robót 

budowlanych obejmują w szczególności:
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   –  tynkowanie,
   –  zakładanie stolarki budowlanej,
   –  wykładanie podłóg i ścian, w tym:
	 				l posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
     l sztukatorstwo;
   –  malowanie i szklenie,
   –  wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych.
III.7.  Przykładem umów o cenach stałych (ryczałtowych) są umowy zawierające:
   a)  stałą, dokładnie określoną wartość (cenę) za wykonanie usługi budow-

lanej,
   b)  stałą cenę, z możliwością jej korygowania ze względu na zmiany pozio-

mu cen,
   c)  stałą cenę oraz klauzulę dopuszczającą możliwość jej renegocjacji w razie 

zajścia określonych w umowie okoliczności,
   d)  stałą cenę powiększoną o przyznawaną okresowo premię za terminową 

i jakościową realizację umowy,
   e)  stałą cenę, która jest uwarunkowana osiągnięciem ściśle określonych 

wskaźników.
III.8.  Przykładem umów o cenach „koszt plus” są umowy zawierające:
   a)  gwarancję zwrotu poniesionych przez wykonawcę rzeczywistych lub uzna-

nych za racjonalne kosztów jej realizacji powiększonych o zysk,
   b)  warunek wspólnego ponoszenia kosztów przez zleceniodawcę i wyko-

nawcę,
   c)  gwarancję zwrotu poniesionych przez wykonawcę rzeczywistych lub uzna-

nych za racjonalne kosztów jej realizacji powiększonych o zysk i wypłaty 
wykonawcy dodatkowej premii motywacyjnej,

   d)  gwarancję zwrotu poniesionych przez wykonawcę rzeczywistych lub uzna-
nych za racjonalne kosztów jej realizacji i wypłaty okresowej premii wyko-
nawcy,

   e)  gwarancję zwrotu rzeczywistych kosztów jej realizacji oraz wypłaty wyko-
nawcy zysku o ustalonej kwotowo wysokości,

    f)  postanowienia przewidujące rozliczanie kosztów realizacji proporcjonal-
nie do zużytego czasu pracy i materiałów.

III.9.   Niektóre umowy mogą jednocześnie wykazywać cechy umowy w cenach 
stałych, jak również o cenach „koszt plus” (np. umowy o cenach „koszt 
plus” z określonym pułapem przychodu). W takim przypadku wykonawca 
powinien rozważyć odpowiednie zastosowanie zasad ustalania przychodów 
i kosztów umowy dla obydwu typów umów, zawartych w Standardzie.

III.10.  Jeżeli jednostka wykonująca umowę budowlaną stosuje do wyceny świad-
czeń wewnętrznych ceny wewnętrzne, to niezależnie od przyjętego poziomu 
tych cen, ich cechą charakterystyczną jest to, iż różnią się od poniesionego 
(rzeczywistego) kosztu świadczeń wewnętrznych. Dla ustalenia poprawne-
go wyniku finansowego jednostki niezbędne jest odpowiednie rozliczenie 
różnic między wartością świadczeń wewnętrznych wyznaczonych po koszcie 
poniesionym (rzeczywistym) i po cenach wewnętrznych.
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IV. Łączenie i dzielenie umów budowlanych

IV.1.  Umowa budowlana może być zawarta jako: 
   a) pojedyncza umowa,
   b) grupa oddzielnych umów,
   c) umowa główna oraz umowy dodatkowe,
   d)  pojedyncza umowa wraz z dodatkowymi załącznikami (aneksami) do 

niej.
    Sposób zawarcia umowy budowlanej nie wpływa jednak na zasady ustale-

nia jej przychodów i kosztów. Standard stosuje się – w zasadzie – do każdej 
pojedynczej (odrębnej) umowy budowlanej.

IV.2.   W niektórych przypadkach, dla bardziej wiarygodnego ustalenia przycho-
dów i kosztów umowy, celowe może stać się połączenie niektórych umów 
w grupę lub ich rozdzielenie. Zasady określone w pkt IV.3.–IV.6. Standardu 
pozwalają ustalić, czy daną umowę (lub grupę umów) traktować jako poje-
dynczą umowę, czy też dokonać stosownego ich połączenia lub podziału.

IV.3.   Umowa (lub grupa umów) ma charakter pojedynczej umowy (pojedynczych 
umów), jeżeli spełnia następujące warunki:

   a) dla każdego przedmiotu umowy przedłożono odrębną ofertę,
   b)  każdy z przedmiotów umowy był (lub może być) oddzielnie negocjo-

wany, a wykonawca i zamawiający mieli możliwość zaakceptowania lub 
odrzucenia każdej z części umowy dotyczącej tego pojedynczego przed-
miotu umowy, oraz

   c)  można wiarygodnie określić przychody i poniesione koszty każdego przed-
miotu umowy.

IV.4.   Grupę umów zawartych z jednym lub wieloma zamawiającymi traktuje się 
jako pojedynczą umowę budowlaną, jeżeli:

   a) dana grupa umów jest negocjowana łącznie,
   b)  wykonywanie umów jest tak bardzo powiązane ze sobą, że w rzeczywi-

stości są one częścią pojedynczego projektu, a marża zysku jest jedna dla 
całej grupy umów, oraz

   c)  umowy są realizowane na jednym placu budowy jednocześnie lub jedna 
po drugiej.

IV.5.   Umowa może zawierać opcję budowy (w zakresie definicji umowy budow-
lanej) dodatkowego składnika (obiektu) aktywów trwałych na życzenie 
zamawiającego, lub może być uzupełniana drogą włączenia do niej budowy 
dodatkowego składnika aktywów trwałych. Budowę dodatkowego składnika 
aktywów trwałych (np. boiska sportowego wraz z budową szkoły) traktuje 
się jako oddzielną umowę o budowę, jeżeli:

   a)  dany składnik aktywów trwałych znacząco różni się pod względem pro-
jektowym, technologicznym lub ze względu na jego funkcję użytkową od 
składnika aktywów trwałych lub ich grupy będących przedmiotem pier-
wotnej umowy, lub

   b)  cenę za wykonanie tego składnika aktywów trwałych ustala się bez odnie-
sienia do ceny pierwotnej umowy.
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    Jeżeli natomiast budowę dodatkowego składnika aktywów trwałych obe-
jmuje się pierwotną umową po jej rozszerzeniu, to dotyczące tej budowy 
przychody i koszty ujmuje się łącznie z przychodami i kosztami pierwotne-
go przedmiotu umowy.

IV.6.   Jednostki specjalizujące się w wykonywaniu pojedynczych typów robót 
budowlanych (np. roboty instalatorskie, roboty dekarskie, roboty torowe, 
roboty drogowe, usługi sprzętowe itp.) mogą zawierać z głównym wyko-
nawcą umowy budowlanej umowę o podwykonawstwo. Umowa o pod-
wykonawstwo może dotyczyć np. oddzielnych prac w różnych obiektach, 
dodatkowo przewidując jeszcze istotne przerwy w czasie ich realizacji 
(np. zawarta trzyletnia umowa o podwykonawstwo robót dekarskich przy 
budowie osiedla domków jednorodzinnych, gdzie poszczególne domy są 
wykonywane na podstawie umowy z odbiorcą końcowym, a wykonane przez 
podwykonawców usługi są w myśl umowy fakturowane oddzielnie dla każ-
dego domu). Jeśli spełnione są warunki określone w pkt IV.3., to jednostka 
umowę traktuje jako grupę umów i ustala przychody i koszty niezależnie dla 
każdego domu objętego odrębną umową.

V. Ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej

V.1.  Podstawową cechą umów budowlanych jest długi czas ich realizacji, co powo-
duje, że wykonanie objętej umową usługi następuje z reguły w ciągu więcej 
niż jednego okresu sprawozdawczego. Dlatego w celu prawidłowego usta-
lenia przychodów i kosztów danego okresu sprawozdawczego, a więc także 
przychodów i kosztów z robót wykonanych przy jeszcze niezakończonych umo-
wach budowlanych niezbędne jest wiarygodne określanie stopnia zaawanso-
wania, a więc przyrostu robót każdej umowy budowlanej oddzielnie na dzień 
bilansowy. Może to nastąpić w różny sposób (różnymi metodami).

V.2.  Do podstawowych metod pomiaru stopnia zaawansowania niezakończonych 
umów budowlanych należą:

  a)  metoda obmiaru wykonanych prac – polegająca na technicznym pomia-
rze wykonanych od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego prac wyrażo-
nych w jednostkach naturalnych i wycenionych w odpowiednich cenach lub 
w procencie ceny umownej bądź jej składowych. Pomiary te przeprowadza-
ją specjaliści wewnętrzni lub zewnętrzni jednostki, posiadający odpowied-
nią wiedzę techniczną, stosowną do rodzaju realizowanych robót budow-
lanych, oraz dysponujący odpowiednimi cenami lub ich ekwiwalentami.

  b)  metoda kosztowa – polegająca na określaniu na dzień bilansowy stopnia 
zaawansowania prac w takim procencie, jaki stanowi udział poniesionych 
od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego kosztów umowy w całkowi-
tej kwocie kosztów wykonania umowy obejmującej koszty już poniesione 
oraz wynikające z aktualnego globalnego budżetu kosztów koszty wyma-
gające jeszcze poniesienia dla pełnego wykonania umowy.

V.3.  Do ustalania stopnia zaawansowania niezakończonych umów budowlanych 
można stosować również inne metody pomiaru, niż określone w pkt V.2., jeżeli 
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odzwierciedlają one w sposób wiarygodny stopień zaawansowania prac obję-
tych niezakończoną umową.

V.4.  Do ustalania stopnia zaawansowania umowy drogą odpowiedniego obmia-
ru wykonanych prac stosuje się mierzalne i sprawdzalne wielkości. Wyniki 
pomiaru wymagają odpowiedniego udokumentowania przez wykonujących 
go specjalistów.

V.5.  Warunkiem koniecznym stosowania metody kosztowej jest funkcjonowanie 
w jednostce realizującej umowy odpowiedniego systemu rachunkowości zarząd-
czej. Metoda kosztowa wymaga posiadania wiarygodnych danych o kosztach 
umowy poniesionych na realizację działań objętych daną umową i porównania 
ich z sumą kosztów, którą, według przewidywań aktualnych na dzień bilansowy, 
trzeba będzie jeszcze ponieść dla pełnego wykonania umowy, łącznie z usunię-
ciem w okresie rękojmi ujawnionych po jej zakończeniu usterek.

  Na koszty nieodzowne do pełnego wykonania umowy składają się zatem:
   i) rzeczywiste, już poniesione do dnia bilansowego koszty wykonania umowy,
  ii)  przewidywane koszty, których poniesienie jest nieodzowne do wykonania 

umowy, wynikające z aktualnego globalnego budżetu kosztów umowy, 
dlatego budżet ten musi być tak sporządzony (według rodzajów prac), 
aby na dzień bilansowy można było z niego wyłączyć planowane koszty 
już wykonanych prac.

   Wyrażony w procentach iloraz tych dwóch wielkości określa mierzony koszta-
mi stopień zaawansowania umowy na dzień bilansowy, co ilustruje wzór:

stopień  
zaawansowania  

umowy  
obliczony  

metodą kosztową

=

koszty umowy rzeczywiście poniesione  
od daty jej rozpoczęcia do dnia bilansowego

koszty umowy  
rzeczywiście poniesione 
od daty jej rozpoczęcia 
do dnia bilansowego

+

wymagające jeszcze poniesienia koszty 
niezbędne do pełnego wykonania 
umowy wynikające z aktualnego 

globalnego budżetu kosztów umowy

   W przypadku umów o cenach ryczałtowych nie jest wskazane stosowanie 
metody kosztowej do umów charakteryzujących się dużą rozbieżnością pono-
szonych kosztów w stosunku do stopnia realizacji prac.

V.6.  Globalny budżet kosztów umowy charakteryzuje ciągła zmienność warto-
ści planowanych z uwagi na ich aktualizację spowodowaną długim okresem 
budowy, która wpływa niekorzystnie na możliwość dokładnego planowania 
i trafnego przewidywania zarówno zakresu prac i technologii ich wykona-
nia, jak też poziomu cen i płac. W związku z tym celowe może być wyróżnie-
nie w budżecie, oprócz kosztów umowy planowanych na początku realizacji 
umowy, danych o wysokości kosztów po ostatniej aktualizacji. Pozwala to na 
porównanie pierwotnego i aktualnego budżetu oraz ocenę dokonanych w nim 
zmian w trakcie realizacji umowy.

   Niezależnie od wybranego przez jednostkę sposobu sporządzenia globalne-
go budżetu kosztów umowy, do obliczania stopnia zaawansowania umowy 
metodą kosztową jednostka jako podstawę do ustalenia kosztów wymagają-
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cych jeszcze poniesienia dla pełnego wykonania umowy przyjmuje globalny 
budżet kosztów umowy po ostatniej jego aktualizacji.

   Ze względu na te czynniki warunkiem uzyskania wiarygodnych danych nie-
zbędnych do stosowania metody obmiaru wykonanych prac lub metody kosz-
towej jest aktualność globalnego budżetu kosztów umowy, przejawiająca się 
w uwzględnieniu w nim aktualnego zakresu prac, sposobu ich wykonania 
(technologia, koszty własne podwykonawcy) oraz aktualnego poziomu cen 
i płac. Jednostka ma obowiązek aktualizacji globalnego budżetu kosztów 
umowy (szacunku kosztów wynikających z umowy) co najmniej na każdy 
dzień bilansowy.

V.7.  Często umowę dzieli się ze względów zarządczych lub technologicznych na 
mniejsze elementy – prace. Np. umowa o budowę drogi może składać się 
z prac takich jak poszczególne odcinki drogi oraz obiekty budowlane (np. 
wiadukty, mosty) lub rodzaje robót budowlanych (np. roboty ziemne, roboty 
nawierzchniowe itp.). W przypadku takim dla ustalenia stopnia zaawansowa-
nia celowe może być w pierwszej kolejności ustalenie stopnia zaawansowania 
jej poszczególnych prac, a następnie – na podstawie tych informacji oraz zna-
jomości udziału poszczególnych prac w cenie całej umowy – ustalenie stopnia 
zaawansowania umowy jako całości.

   W przypadku takim, do ustalenia na dzień bilansowy stopnia zaawansowania 
poszczególnych prac wykonywanych w ramach jednej umowy, można jedno-
cześnie stosować dla poszczególnych prac różne metody. Na przykład, w umo-
wie o budowę drogi, stopień zaawansowania budowy mostu może zostać 
ustalony za pomocą metody obmiaru technicznego, zaś stopień zaawanso-
wania robót nawierzchniowych metodą pomiaru pracochłonności.

V.8.  Jednostka powinna stosować do umowy taką metodę pomiaru stopnia zaawan-
sowania prac, która według jej najlepszej wiedzy pozwala w sposób najbar-
dziej wiarygodny ustalić rzeczywisty stopień zaawansowania prac objętych 
daną umową. Może ona stosować do różnych umów różne metody (lub zbiory 
metod – por. pkt V.7.) pomiaru stopnia zaawansowania umowy. Można również 
na poszczególnych etapach prac objętych jedną umową stosować różne meto-
dy pomiaru stopnia zaawansowania prac – np. w początkowym etapie metodę 
kosztowa, a w następnych etapach metodę obmiaru wykonanych prac. Dlatego 
zasady (polityka) rachunkowości jednostki powinny zawierać opis wszystkich 
stosowanych metod pomiaru wraz ze wskazaniem kryteriów ich doboru.

VI. Przychody z umów budowlanych

VI.1.  Przychody z umowy budowlanej przewidującej stosowanie ceny uzgodnionej 
w umowie budowlanej obejmują:

  a) początkową kwotę przychodu według ceny ustalonej w umowie oraz
  b)  zmiany kwoty przychodów następujące podczas wykonywania umowy spo-

wodowane zmianą cen lub zakresu umowy, roszczeniami, premiami oraz 
karami umownymi wynikającymi z bezspornych umów:

    i) jeżeli możliwe jest wiarygodne ustalenie ich wartości,
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    ii)  w takim zakresie, w jakim istnieje prawdopodobieństwo, że przychód 
ten zostanie opłacony przez zamawiającego.

     Przy ustalaniu łącznego przychodu, na dzień bilansowy, uwzględnia się 
tylko takie jego składniki, które spełniają warunki określone w podpunk-
tach (i) oraz (ii).

   Przy ustalaniu przychodu uwzględnia się sumy zatrzymane.
VI.2.   Początkowa kwota przychodu ustalona w danej umowie może ulec zmianie 

podczas realizacji umowy. Zmiany takie mogą wynikać np. ze zmiany zakresu 
robót lub ze zmian cen materiałów budowlanych, stawek płac itp. Wszelkie 
skutki tych zmian powinny być uwzględnione w globalnym budżecie przy-
chodów z umowy po ich zaakceptowaniu przez zamawiającego, co najczęściej 
wiąże się ze stosowną zmianą umowy lub odpowiednim aneksem do niej.

VI.3.   Jeżeli zmiana kwoty przychodu wynika ze zwiększenia zakresu robót, to 
jednostka ustala w pierwszej kolejności, czy nie powoduje to konieczności 
wyodrębnienia tych robót jako osobnej umowy. Szczegółowe zasady postę-
powania w takim przypadku objaśniono w rozdziale IV Standardu.

VI.4.   Początkowa kwota przychodów może wzrosnąć w czasie realizacji umowy o rosz-
czenia wykonawcy wobec zamawiającego lub osób (firm) trzecich. Może to – 
przykładowo – wynikać z opóźnień w dostarczeniu dokumentacji budowy lub 
wejścia na plac budowy powstałych z winy zamawiającego, zmian w przepi-
sach prawnych (np. bardziej rygorystycznych wymogów ekologicznych, które 
nie były znane przy zawieraniu umowy), błędów w dokumentacji przetargowej 
i spowodowanych tym nieprawidłowości w projekcie budowlanym.

    Wycena roszczeń i ich uznanie przez zamawiającego obarczone jest wyso-
kim stopniem niepewności. Z tego względu niezmiernie ważna jest rzetelna 
i ostrożna ocena prawdopodobieństwa uznania roszczenia przez zamawia-
jącego i wiarygodne określenie kwoty roszczenia, którą on zaakceptuje.

VI.5.   Kolejną przyczyną zmiany początkowej kwoty przychodów z tytułu umowy 
budowlanej mogą być przewidziane w umowie premie. Są one niekiedy sto-
sowane jako zachęta dla wykonawcy do wykonania usługi przed wyznaczo-
nym w umowie terminem lub też od dotrzymania bądź przekroczenia innych 
warunków wynikających z umowy. Warunki przyznania premii z reguły określa 
umowa, stąd wysokość premii stosunkowo łatwo jest ustalić. Jednak również 
w tym przypadku, aby móc zaliczyć premie do przychodu, jednostka powinna 
uwiarygodnić prawdopodobieństwo jej otrzymania oraz zapewnić poprawną 
wycenę. Źródłem informacji, które pozwala w prosty i efektywny sposób spełnić 
te wymagania, jest odpowiedni system rachunkowości zarządczej. Stosowane 
w nim metody i techniki gromadzenia oraz dostarczania niezbędnych danych 
powodują, że jest to system wczesnego informowania osoby odpowiedzialnej 
za wykonanie umowy, służb finansowo-księgowych i innych o prawdopodo-
bieństwie wypełnienia warunków koniecznych do uzyskania premii.

VI.6.   Początkowa kwota przychodu może także ulec zmniejszeniu na skutek zastoso-
wania przez zamawiającego przewidzianych w umowie kar, wobec niedotrzy-
mania terminów wykonania robót, nieosiągnięcia zagwarantowanych zdolności 
produkcyjnych (np. w oczyszczalni ścieków). Wprawdzie kary takie są zazwy-
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czaj naliczane przy ostatecznym odbiorze robót, nie zaś w czasie ich trwania, to 
jednak – jeżeli wykonawca stwierdzi już w toku wykonywania robót nieuchron-
ność ponoszenia kar, gdyż np. zaległości w postępie prac nie da się nadrobić, 
to powinien je uwzględnić, ustalając przychód z tytułu niezakończonej umowy 
(odpowiednio zmniejszając globalny budżet przychodów z umowy).

VI.7.   Niekiedy cenę umów budowlanych określa się w walucie obcej. W takim 
przypadku, aby ustalić czy istnieje potrzeba odrębnego ujęcia wbudowa-
nego do umowy budowlanej instrumentu pochodnego, jednostka stosuje 
odpowiednie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, 
poz. 1674 ze zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem.

    Jeżeli w myśl Rozporządzenia jednostka jest zobowiązana do odrębnego uję-
cia umowy zasadniczej oraz jednego lub więcej wbudowanych instrumentów 
pochodnych, to od dnia zawarcia umowy instrumenty te ujmuje w księgach 
rachunkowych oraz wycenia w wartości godziwej. Skutki przeszacowania war-
tości godziwej każdego z wydzielonych instrumentów pochodnych, ustalane 
nie rzadziej niż na dzień bilansowy, ujmuje się w przychodach lub kosztach 
finansowych jako zysk lub stratę z aktualizacji wyceny inwestycji.

    Zysków lub strat z przeszacowania wartości godziwej instrumentu pochodne-
go nie bierze się pod uwagę przy oszacowaniu przychodu z umowy zgodnie 
z przyjętą przez jednostkę metodą ustalania stopnia zaawansowania prac.

    Nie bierze się ich również pod uwagę przy porównaniu całkowitych kosztów 
umowy z całkowitymi przychodami z umowy dla określenia rentowności umowy 
lub ustalenia, czy nie zachodzi konieczność utworzenia rezerwy na stratę na 
umowie.

    Jeżeli podczas wykonywania umowy następują zmiany całkowitych przy-
chodów z umowy, spowodowane zmianą ustalonej w umowie ceny lub 
innego składnika przychodów wyrażonych w walucie obcej, to zgodnie 
z Rozporządzeniem jednostka rozważa, czy istnieją powody do wyłączenia 
z ksiąg rachunkowych wbudowanego instrumentu pochodnego ujmowane-
go odrębnie od dnia zawarcia umowy i wprowadzenia do ksiąg nowo wyod-
rębnionego instrumentu pochodnego.

    Jeżeli natomiast umowa zawiera wbudowany instrument pochodny nie-
wymagający wyodrębnienia, gdyż spełnione są warunki określone w § 10 
ust. 1a pkt 5 Rozporządzenia3, to na dzień zawarcia umowy jednostka ustala 
początkową kwotę przychodu w złotych, stosując do przeliczenia terminowe 

3  Z zawartej umowy niebędącej instrumentem finansowym wynika obowiązek dokonywania 
płatności wyrażonych w walucie obcej, która jest:

 a)  walutą, w której którakolwiek z ważnych dla wykonania postanowień umowy stron osiąga 
większość przychodów i ponosi większość kosztów (waluta funkcjonalna),

 b)  walutą, w której zwyczajowo i powszechnie na rynkach międzynarodowych zawierane są 
umowy na dostawę określonych towarów lub usług, lub

 c)  walutą, w której powszechnie na rynku krajowym zawierane są umowy na dostawę okre-
ślonych dóbr lub usług.
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kursy wymiany waluty odpowiadające wynikającym z umowy, oczekiwanym 
przepływom pieniężnym (wpłatom). Obliczoną w ten sposób początkową 
kwotę przychodu, wyrażoną w złotych, bierze się pod uwagę przy porów-
naniu całkowitych kosztów umowy z całkowitymi przychodami z umowy dla 
określenia rentowności umowy bądź ustalenia, czy nie zachodzi konieczność 
utworzenia rezerwy na stratę na umowie.

    Nie rzadziej niż na dzień bilansowy jednostka aktualizuje początkową kwotę 
przychodu. Zaktualizowaną, wyrażoną w złotych, kwotę przychodu oblicza 
się jako sumę przychodów zafakturowanych, przeliczonych przy zastoso-
waniu odpowiednio kursu określonego w art. 30 ust. 2 pkt 1 lub 2 Ustawy 
oraz pozostałych oczekiwanych przepływów pieniężnych z umowy, które 
ustala się, stosując do ich przeliczenia na złote odpowiadające im na dzień 
wyceny terminowe kursy wymiany waluty. Wyliczona kwota jest brana pod 
uwagę na dzień bilansowy w celu:

   –  oszacowania przychodu z umowy zgodnie z przyjętą przez jednostkę meto-
dą ustalania stopnia zaawansowania prac,

   –  porównania całkowitych kosztów wykonania umowy z całkowitymi przy-
chodami z tytułu umowy dla określenia rentowności umowy bądź ustale-
nia, czy zachodzi konieczność utworzenia rezerwy na stratę na umowie.

VI.8.   Okresowo, co najmniej na każdy dzień bilansowy, ustalenia wymagają skutki 
spowodowane realizacją umowy lub jej zmiany, a w miarę rozstrzygania kolej-
nych wątpliwości wprowadzanie koniecznych korekt. Mogą one powodować np. 
zwiększenie wartości przychodów w umowie o cenach stałych (w wyniku zasto-
sowania klauzul umożliwiających podniesienie cen) lub, gdy umowa opiewa na 
stałą cenę za daną ukończoną jednostkę, przychody z umowy mogą wzrosnąć 
w wyniku zwiększenia ilości jednostek. Natomiast stwierdzone niedotrzymanie 
warunków umowy może spowodować naliczenie przez zamawiającego lub 
jego prawo do naliczenia kar umownych, co zmniejsza wysokość przychodów. 
Wzięcia pod uwagę wymagają również inne zmiany umowy oraz roszczenia.

VII. Koszty umów budowlanych

VII.1.  Koszty umów budowlanych ujmuje się oddzielnie dla każdej umowy w rozu-
mieniu rozdziału IV Standardu. Ponoszone przez wykonawcę koszty wyko-
nania umowy budowlanej, zwane zgodnie z definicją z pkt III.1. kosztami 
umowy, obejmują:

   a) bezpośrednie koszty wytworzenia dotyczące określonej umowy,
   b)  uzasadnioną część pośrednich kosztów wytworzenia związanych z dzia-

łalnością wynikającą z umowy, zgodnie z definicją tych kosztów zawartą 
w art. 28 ust. 3 Ustawy,

   c)  inne koszty wykonania umowy, które zgodnie z warunkami umowy pokry-
wa zamawiający.

    Koszty gromadzi się według umów budowlanych począwszy od dnia podpi-
sania umowy lub uzyskania pewności, że umowa między wykonawcą a zama-
wiającym zostanie zawarta, jeżeli poniesiono koszty przed jej podpisaniem.
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VII.2.  Do bezpośrednich kosztów wytworzenia danej umowy zalicza się koszty 
wszystkich trzech faz cyklu życia umowy, które można jednoznacznie przy-
pisać do umowy. Poniżej przedstawia się przykłady kosztów zaliczanych 
zazwyczaj do kosztów bezpośrednich umowy:

   a)  koszty fazy przygotowawczo-projektowej, jak np. koszty przygotowania 
oferty, koszty uczestnictwa w przetargu, koszty dokumentacji projektowo-
-technicznej, jeśli jest możliwe wyodrębnienie tych kosztów i przypisanie 
do umowy, a nie zostały one uprzednio odniesione na wynik finansowy 
wcześniejszych okresów.

   b) koszty fazy realizacji umowy, takie jak:
       i)  koszty zużycia wycenionych w cenach nabycia materiałów budowla-

nych,
      ii)  koszty płac robotników bezpośrednio produkcyjnych z pochodnymi, 

łącznie z kosztami płac nadzoru budowy,
     iii)  koszty eksploatacji własnych lub wynajętych maszyn i urządzeń (sprzę-

tu) wykorzystywanych w trakcie realizacji umowy, takie jak koszty 
najmu lub amortyzacji, koszty przeglądów i napraw, koszty paliwa, 
koszty obsługi itd.,

     iv)  koszty transportu (przemieszczenia) maszyn, urządzeń, materiałów, 
ziemi do i z miejsca budowy,

      v) koszty usług podwykonawców,
   c)  szacunkowe koszty fazy posprzedażnej, jak np. rezerwa na koszty robót 

poprawkowych, gwarancyjnych i rękojmi.
VII.3.  Do uzasadnionej części pośrednich kosztów wytworzenia dotyczących danej 

umowy zalicza się na przykład:
   a) koszty ubezpieczenia budowy,
   b)  koszty projektowania i doradztwa niezwiązane bezpośrednio z daną 

umową, które można przyporządkować do umowy,
   c)  rozliczone koszty świadczeń wewnętrznych (np. sprzętu budowlanego, 

transportu zaplecza tymczasowego),
   d)  koszty wzniesienia, użytkowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza tech-

niczno-socjalnego,
   e)  koszty ogólne budowy, takie jak koszty zarządzania, nadzoru budowlane-

go, ochrony, dowozu lub zakwaterowania pracowników zamiejscowych, 
koszty BHP itp. Koszty ogólne budów poniesione poza budową, o ile są 
istotne, wymagają wyodrębnienia i rozliczenia na poszczególne budowy 
(umowy).

VII.4.  Do innych kosztów zalicza się nieobjęte punktem VII.3. i VII.4. koszty, który-
mi można zgodnie z warunkami umowy obciążyć zamawiającego, np. koszty 
prac rozwojowych dotyczących umowy, koszty finansowania zewnętrznego 
budowy lub koszty ogólne jednostki pokrywane przez wykonawcę itp. Nie 
mogą być to koszty pokrywane z zysku brutto na umowie.

VII.5.  Jeżeli jednostka przed podpisaniem umowy budowlanej aktywuje jako rozlicze-
nia międzyokresowe czynne ponoszone przez siebie koszty fazy przygotowaw-
czej (np. koszty przygotowania dokumentacji do przetargu, koszty wstępnych 
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obmiarów technicznych itd.), to na dzień bilansowy należy ocenić prawdopo-
dobieństwo uzyskania korzyści ekonomicznych z tego składnika aktywu. Jeżeli 
prawdopodobieństwo to nie jest wysokie (np. bardziej prawdopodobne jest, 
że jednostka nie wygra przetargu i nie dojdzie do podpisania umowy budow-
lanej), to jednostka odpisuje utworzone wcześniej rozliczenie międzyokreso-
we kosztów w ciężar kosztów danego okresu sprawozdawczego. Ewentualne 
późniejsze wygranie przetargu i zawarcie umowy nie uzasadnia obciążenia 
w następnym okresie kosztów umowy odpisanymi uprzednio kosztami.

VII.6.  Z kosztów umowy budowlanej – zgodnie z art. 28 ust. 3 Ustawy – wyłącza 
się koszty stałe przypadające na niewykorzystane normalne zdolności pro-
dukcyjne zasobów zaangażowanych przy wykonywaniu danej umowy.

    Wyłączenie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych z kosztów 
umowy nie jest – zgodnie z art. 28 ust. 4a Ustawy – obligatoryjne dla jednostek, 
których roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu roczne-
mu badaniu i ogłaszaniu w myśl art. 64 ust. 1 Ustawy. Warunkiem stosowania 
tego uproszczenia jest, że nie spowoduje ono istotnego zniekształcenia oceny 
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Nie jest 
wskazane zaniechanie eliminacji z kosztów umowy kosztów stałych niewyko-
rzystanych zdolności produkcyjnych w razie znacznego usprzętowienia prac 
i dłuższych nieplanowych przestojów (wstrzymanie prac przy umowie).

VII.7.  Koszty umowy budowlanej mogą zmniejszać przychody uboczne, nie- 
uwzględniane w przychodach z umowy, jak na przykład: przychód ze sprze-
daży niezużytych materiałów czy zbycia maszyn i urządzeń zakupionych 
celem realizacji umowy po jej wykonaniu, o ile uprzednio nabycie materiałów 
lub maszyn i urządzeń (względnie ich pełna amortyzacja) obciążyło koszty 
umowy. Oznacza to, iż tego rodzaju zdarzenia nie są ujmowane jako przy-
chód z umowy lub pozostałe przychody operacyjne, lecz zmniejszają odpo-
wiednio koszty umowy.

VII.8.  Nie zalicza się do kosztów umowy kosztów niepowiązanych z pracami wyni-
kającymi z wykonywania umowy, ani też niedotyczących określonej umowy, 
jak np.:

   a)  kosztów ogólnych, których zwrot nie jest przewidziany w warunkach 
umowy,

   b) kosztów sprzedaży, promocji i marketingu,
   c)  kosztów prac badawczych i rozwojowych, których zwrot nie jest przewi-

dziany w umowie,
   d) kosztów finansowych.
    Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym 

zostały poniesione.

VIII. Ustalanie przychodów i kosztów  
z niezakończonych umów budowlanych

VIII.1.   Najpóźniej na dzień bilansowy ustala się przychody z wykonania każdej 
niezakończonej umowy budowlanej i koszty osiągnięcia tych przychodów. 
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Zarówno przychody, jak i koszty ich osiągnięcia ustala się za okres od roz-
poczęcia danej umowy do dnia bilansowego.

     Bez względu na sposób ustalania przychodów z tytułu umowy i kosz-
tów ich osiągnięcia, przedstawionych w pkt VIII.2.–VIII.4., na dotyczące 
okresu sprawozdawczego przychody z tytułu wykonania umowy i koszty 
ich osiągnięcia wpływa różnica między sumą przychodów z wykonania 
umowy względnie kosztów ich osiągnięcia za okres od daty jej rozpo-
częcia do dnia bilansowego a przychodami z tytułu umowy względnie 
kosztami ich osiągnięcia odniesionymi na wynik finansowy w poprzed-
nich okresach.

     Sposób ustalania przychodów i kosztów ich osiągnięcia różni się jednak 
zależnie od tego, czy umowa budowlana przewiduje jej rozliczenie za 
pomocą cen stałych czy też „koszty plus”, czy możliwy jest wiarygodny 
pomiar stopnia zaawansowania umowy i innych czynników. Zasady usta-
lania przychodów i kosztów, mające zastosowanie do niezakończonych 
umów budowlanych, stosuje się również odpowiednio do tych umów po 
ich zakończeniu, w celu właściwego rozliczenia całej umowy.

VIII.2.   Jeżeli umowa budowlana przewiduje, że jej rozliczenie następuje za 
pomocą cen stałych, zaś:

    a)  ani umowa, ani ustalona w niej cena nie są kwestionowane,
    b)  wiarygodnie zmierzono na dzień bilansowy stopień zaawansowania 

umowy w sposób omówiony w rozdziale V Standardu,
    c)  kompletność i poprawność ustalenia dotychczas poniesionych kosztów 

wykonania umowy nie budzi zastrzeżeń,
    d)  jednostka posiada na dzień bilansowy aktualny globalny budżet 

kosztów umowy, określający kwotę kosztów (łącznie z kosztami fazy 
posprzedażnej), których poniesienie – oprócz dotychczas poniesionych 
kosztów – jest nieodzowne dla pełnego wykonania umowy,

     wówczas przychody z tytułu tej umowy, jak i koszty ich osiągnięcia 
ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania umowy na dzień 
bilansowy.

    W przypadku gdy stopień zaawansowania umowy ustalono:
    a)  metodą kosztową – wówczas przychody oblicza się w takim odsetku 

całkowitych przychodów z umowy, o którym mowa w pkt VI.1., jaki 
procent stanowią dotychczas poniesione koszty wykonania umowy do 
sumy dotychczas poniesionych kosztów wykonania umowy i kosztów 
nieodzownych do pełnego wykonania umowy, wynikających z aktu-
alnego globalnego budżetu kosztów; kosztami osiągnięcia tych przy-
chodów są dotychczas poniesione koszty wykonania umowy powięk-
szone o ewentualną rezerwę na stratę, o czym mowa w pkt VIII.9.,

    b)  innymi metodami określonymi w rozdz. V Standardu – wówczas część 
przychodów z pełnego wykonania umowy, o którym mowa w punk-
cie VI.1., przypadającą na wykonaną część budowy, oblicza się w spo-
sób właściwy dla zastosowanej metody pomiaru stopnia zaawansowa-
nia budowy; kosztem osiągnięcia tych przychodów jest taki odsetek 
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sumy dotychczas poniesionych kosztów wykonania umowy i kosztów 
nieodzownych do pełnego wykonania umowy wynikających z aktual-
nego globalnego budżetu kosztów, jaki procent stanowią przychody 
z wykonania umowy na dzień bilansowy do przychodów z pełnego 
wykonania umowy; koszty osiągnięcia przychodów powiększa ewen-
tualna rezerwa na stratę, o czym mowa w punkcie VIII.9.

     W obu przypadkach zasadę obliczania wartości szacowanych przychodów 
z niezakończonych umów budowlanych rozliczanych za pomocą cen sta-
łych przedstawia wzór:

Pt = P × WZ(%) – (P1 + ... + Pt – 1)
    gdzie:
    t          – numer okresu realizacji umowy
    P         – globalny budżet przychodów umowy
    Pt        – przychód szacowany z umowy w okresie t
    P1 + ... + Pt – 1 –  przychody, które wpłynęły na wynik finansowy w poprzed-

nich okresach
    WZ(%)     – stopień zaawansowania umowy na dzień bilansowy4

VIII.3.   Jeżeli umowa budowlana przewiduje jej rozliczenie za pomocą cen „koszty 
plus”, zaś:

    a)  ani umowa, ani ustalone w niej elementy kształtujące cenę nie są kwe-
stionowane,

    b)  kompletność i poprawność ustalenia dotychczas poniesionych kosztów 
wykonania umowy nie budzi zastrzeżeń,

     wówczas przychody z tytułu tej umowy oblicza się jako iloczyn rzeczywi-
ście poniesionych kosztów umowy w danym okresie, których pokrycie przez 
zamawiającego jest wysoce prawdopodobne, oraz narzutu zysku (premii) 
zgodnie z warunkami umowy. Kosztami osiągnięcia przychodów z tytułu 
tej umowy są rzeczywiście poniesione koszty wykonania umowy poniesio-
ne od daty rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego.

     Zasadę obliczania wartości szacowanych przychodów z niezakończonych 
umów budowlanych rozliczanych za pomocą cen „koszty plus” przedsta-
wia wzór:

Pt = KRP × (1 + NZ)
    gdzie:
    t   – numer okresu realizacji umowy
    Pt  – przychody szacowane z umowy w okresie t
    KRP –  rzeczywiście poniesione koszty umowy od daty rozpoczęcia umowy 

do dnia bilansowego, których pokrycie przez zamawiającego jest 
wysoce prawdopodobne

    NZ  – narzut zysku (%), zgodnie z warunkami umowy

4  Jeżeli jednostka stosuje obmiar stopnia zaawansowania za pomocą cen kosztorysowych, stoso-
wanie wskaźnika procentowego zaawansowania może nie być konieczne.
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VIII.4.   Jeżeli na dzień bilansowy którykolwiek z warunków określonych w pkt VIII.2. 
lub VIII.3. nie jest spełniony albo pokrycie przez zamawiającego poniesio-
nych kosztów wykonania umowy budowlanej jest mało prawdopodobne, 
to przychody z tytułu umowy ustala się w wysokości tej części dotychczas 
poniesionych, od daty rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego kosztów, 
w której ich pokrycie przez zamawiającego jest prawdopodobne. Kosztem 
osiągnięcia przychodów z tytułu tej umowy są rzeczywiście poniesione od 
daty rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego koszty wykonania umowy. 
Zasadę obliczania wartości szacowanych przychodów w takich przypad-
kach przedstawia wzór:

Pt = KRP – (P1 + ... + Pt –1)
    gdzie:
    t         – numer okresu realizacji umowy
    Pt         – przychody szacowane z umowy w okresie t
    P1 + ... + Pt – 1 –  przychody, które wpłynęły na wynik finansowy w poprzed-

nich okresach
    KRP       –  rzeczywiście poniesione koszty umowy od daty rozpoczę-

cia umowy do dnia bilansowego, których pokrycie przez 
zamawiającego jest wysoce prawdopodobne

VIII.5.   Zasadę obliczania wartości szacowanych kosztów z niezakończonych umów 
budowlanych, dla każdego z wariantów jej rozliczenia zaprezentowanych 
w pkt VII.2.–VII.4., przedstawia wzór:

Kt = K × WZ(%) – (K1 + ... + Kt–1)
    gdzie:
    t         – numer okresu realizacji umowy
    Kt        – szacowane koszty umowy w okresie t
    K1 + ... + Kt–1 –  koszty, które wpłynęły na wynik finansowy w poprzednich 

okresach
    K         –  globalny budżet kosztów umowy5, korygowany (aktu-

alizowany) na bieżąco podczas trwania umowy w celu 
uwzględnienia przewidywanych przyszłych zmian w rea-
lizacji prac (uprawdopodobnionych)

    WZ(%)     – stopień zaawansowania umowy

VIII.6.   Wszelkie skutki zmian zakresu umowy, przewidzianej w niej ceny, aktualiza-
cji globalnego budżetu kosztów budowy, aktualizacji globalnego budżetu 
przychodów z budowy, dopływu opóźnionych dokumentów poniesienia 
kosztów (np. faktur podwykonawców) itp. wpływają w całości na przy-

5  Przez globalny budżet kosztów rozumie się sumę kosztów już poniesionych oraz zaktualizo-
wanych kosztów planowanych wymagających jeszcze poniesienia dla wykonania umowy łącz-
nie z rezerwą na koszty usunięcia usterek, które ujawnią się w okresie rękojmi lub gwarancji.
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chody i koszty ich osiągnięcia tego okresu, w którym zmiany te nastąpiły, 
i ewentualnie okresów następnych. Nie koryguje się przychodów i kosztów 
odniesionych na wyniki finansowe poprzednich okresów.

VIII.7.   Przykładami umów budowlanych, w przypadkach których pokrycie ponie-
sionych kosztów jest mało prawdopodobne (por. pkt VIII.4.), są umowy 
budowlane, których:

    a) warunki nie są w pełni możliwe do wyegzekwowania,
    b) zakończenie zależy od wyników toczącego się sporu,
    c)  wykonawca nie jest w stanie zrealizować.
VIII.8.   Przy ustaleniu dotychczas poniesionych kosztów wykonania umowy (por. 

pkt VIII.2.d., VIII.3., VIII.4.) nie bierze się pod uwagę wartości niezużytych 
materiałów budowlanych ogólnego przeznaczenia ani zaliczek udzielonych 
podwykonawcom na poczet przyszłych świadczeń. Są to zapasy względnie 
należności.

VIII.9.   Na całkowitą, przewidywaną na wykonaniu danej umowy stratę (wyni-
ka ona m.in. z porównania aktualnych globalnych budżetów przychodów 
i kosztów umowy) z chwilą jej ujawnienia tworzy się niezwłocznie, w ciężar 
kosztów osiągnięcia przychodów, rezerwę. W następnych okresach spra-
wozdawczych o odpowiednią część wykorzystanej rezerwy pomniejsza 
się koszty osiągnięcia przychodów z tytułu wykonania umowy. Rezerwa 
na przewidywaną stratę na umowie traktowana jest, zgodnie z KSR 6 
„Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania 
warunkowe”, jako rozliczenie międzyokresowe bierne, zaś koszty z nią 
związane obciążają koszty umowy budowlanej.

VIII.10.  Powstające przy księgowym ujęciu przychodów z tytułu wykonania umów 
i kosztów ich osiągnięcia ewentualne różnice prezentuje się odpowied-
nio w bilansie i ujawnia w informacji dodatkowej. Różnice te wykazuje się 
w bilansie w „rozwartym szyku”, bez ich saldowania. Szczegółowy zakres 
prezentacji i ujawnień przedstawia rozdział IX.

VIII.11.  Aby ułatwić ustalenie, czy do umowy budowlanej zastosowanie mają posta-
nowienia pkt VIII.2., VIII.3. lub VIII.4., w załączniku nr 1 do Standardu 
podaje się schematy postępowania.

IX. Prezentacja i ujawnianie informacji

IX.1.  W celu jasnej i przejrzystej prezentacji skutków realizacji niezakończonych 
umów budowlanych wskazane jest, aby zgodnie z uprawnieniem zawar-
tym w art. 50 ust. 1 Ustawy wyodrębnić w bilansie wykonawcy następujące 
dodatkowe pozycje:

  a)  w aktywach, w pozycji B.IV – Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
    – Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
  b)  w pasywach, w pozycji B.IV – Rozliczenia międzyokresowe, pomiędzy 

pozycją B.IV.1. (Ujemna wartość firmy) i B.IV.2. (Inne rozliczenia między-
okresowe)

   – Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
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IX.2.   W informacji dodatkowej zaleca się ujawnienie szczegółowej informacji na 
temat tych pozycji w następującym przekroju:

   Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
   1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK czynne)
   2. Należności niezafakturowane
   Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
   1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK bierne)
   2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (RMP)
IX.3.   W rachunku zysków i strat przychody z niezakończonych umów budowla-

nych wykazuje się w wysokości szacowanej.
IX.4.   Nadwyżkę przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi 

(narastająco) jednostka (wykonawca) wykazuje drugostronnie w aktywach 
bilansu w pozycji

   – Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
   jako Należności niezafakturowane.
IX.5.   Nadwyżkę należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi 

(narastająco) jednostka (wykonawca) wykazuje drugostronnie w pasywach 
bilansu w pozycji

   – Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
   jako Rozliczenia międzyokresowe przychodów (RMP).
IX.6.   Nadwyżkę kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych 

nad kosztami poniesionymi (narastająco) jednostka (wykonawca) wyka-
zuje drugostronnie w pasywach bilansu w pozycji

   – Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
   jako Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK bierne).
IX.7.   Nadwyżkę kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakoń-

czonych umów budowlanych (narastająco) jednostka (wykonawca) wyka-
zuje drugostronnie w aktywach bilansu w pozycji

   – Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
   jako Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK czynne).
IX.8.   We Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego opisania wymagają 

wszystkie metody stosowane do ustalenia przychodów i kosztów z nieza-
kończonych umów budowlanych, w tym metody pomiaru stopnia zaawan-
sowania umowy.

    Jeżeli jednostka – zgodnie z pkt V.7. Standardu – dzieli umowę na mniejsze 
elementy (prace) i dokonuje pomiaru stopnia zaawansowania dla każdej 
z tych prac osobno, to zaleca się ujawnienie o tym stosownej informacji 
we Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

    Opis stosowanych metod rozliczania umów budowlanych wymaga ujęcia 
w dokumentacji przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunko wości.

IX.9.   W części II Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego na dzień 
bilansowy jednostka ujawnia co najmniej następujące informacje dotyczą-
ce wszystkich realizowanych umów budowlanych łącznie:
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Przychody 
ustalone 
wg zasad 

Standardu

Koszty 
ustalone 
wg zasad 

Standardu

Przychody  
zafakturo

wane

Koszty 
poniesione

Rezerwa 
na straty

Umowy o usługi budow-
lane ogółem

     

–  w tym umowy nieza-
kończone łącznie

     

–  w tym umowy nieza-
kończone ustalone me-
todą zysku zerowego

     

    Przez przychody i koszty rozumie się przychody i koszty wpływające na wyka-
zywany w sprawozdaniu finansowym wynik.

IX.10.  Dla wszystkich realizowanych umów budowlanych niezakończonych na dzień 
bilansowy jednostka ujawnia, jeśli występują:

   a) kwotę przewidywanej straty, jeśli została ujęta w rachunku zysków i strat,
   b)  kwotę kosztów, których pokrycie przez zamawiającego nie jest prawdo-

podobne,
   c) kwotę sum zatrzymanych.
IX.11.  Ujawnienia wymagają również, zgodnie z KSR 2, odpowiednie zdarzenia 

związane z odroczonym podatkiem dochodowym wynikającym z umów 
budowlanych, których specyfikę objaśniono w rozdziale IX Standardu.

X. Odroczony podatek dochodowy z tytułu umów budowlanych

X.1.  Ze względu na odmienność momentu powstania przychodów i kosztów 
z umów budowlanych w myśl prawa podatkowego oraz prawa bilansowe-
go, zachodzi konieczność ustalenia różnic przejściowych pomiędzy wartością 
podatkową składnika aktywów (lub pasywów) a odpowiadającą jej wartością 
bilansową składnika aktywów (lub pasywów).

X.2.  Zasady ustalania różnic przejściowych oraz aktywów i rezerw z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego powstających w związku z niezakończonymi 
umowami budowlanych wynikają z zasad ogólnych objaśnionych szczegó-
łowo w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”.

X.3.  Może tu wystąpić, w zależności od obowiązujących przepisów prawa podat-
kowego, do czterech typów różnic przejściowych:

  a)  jeżeli koszty poniesione są wyższe od kosztów szacowanych, to, zgodnie 
z pkt IX.7., nadwyżkę wykazuje się w aktywach, jako Aktywa z tytułu nie-
zakończonych umów budowlanych (RMK czynne). Wartość księgowa akty-
wów jest zatem większa od wartości podatkowej aktywów (która wynosi 0) 
i różnica przejściowa ma charakter dodatni, co uzasadnia utworzenie rezer-
wy na odroczony podatek dochodowy,

  b)  jeżeli koszty poniesione są niższe od kosztów szacowanych, to, zgodnie 
z pkt IX.6., nadwyżkę wykazuje się w pasywach, jako Rozliczenia między-
okresowe umów budowlanych (RMK bierne). Wartość księgowa pasywów 
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jest zatem większa od wartości podatkowej pasywów (która wynosi 0) i róż-
nica przejściowa ma charakter ujemny, co uzasadnia utworzenie aktywów 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

  c)   jeżeli należności zafakturowane, stanowiące przychody podatkowe, są wyższe 
od przychodów szacowanych, to, zgodnie z pkt IX.5., nadwyżkę wykazuje się 
w pasywach, jako Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych (RMP). 
Wartość księgowa pasywów jest zatem większa od wartości podatkowej pasy-
wów (która wynosi 0) i różnica przejściowa ma charakter ujemny, co uzasad-
nia utworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

  d)  jeżeli należności zafakturowane, stanowiące przychody podatkowe, są niż-
sze od przychodów szacowanych, to, zgodnie z pkt IX.4., nadwyżkę wyka-
zuje się w aktywach, jako Aktywa z tytułu niezakończonych umów budow-
lanych (Należności niezafakturowane). Wartość księgowa aktywów jest 
zatem większa od wartości podatkowej aktywów (która wynosi 0) i różni-
ca przejściowa ma charakter dodatni, co uzasadnia utworzenie rezerwy na 
odroczony podatek dochodowy.

   W załączniku nr 2 zaprezentowano schematy ułatwiające identyfikację różnic 
przejściowych dotyczących umów budowlanych.

XI. Rozwiązania technicznoorganizacyjne  
warunkujące stosowanie Standardu

XI.1.   Ustalanie w jednostce przychodów i kosztów umów budowlanych według 
zasad określonych w Standardzie wymaga stworzenia przemyślanego 
i sprawnie działającego systemu rachunkowości zarządczej, obejmującego 
ewidencję, kontrolę i analizę przychodów i kosztów poszczególnych umów.

    Powinien on umożliwiać identyfikację kosztów umowy począwszy od fazy 
przygotowawczo-projektowej (np. koszty związane z projektem technicz-
nym, koszty przygotowania placu budowy itp.), poprzez fazę realizacji, na 
kosztach fazy posprzedażnej skończywszy i ich porównanie z odpowiedni-
mi przychodami z umowy oraz z wielkościami przewidzianymi w globalnym 
budżecie przychodów z umowy i w globalnym budżecie kosztów umowy.

XI.2.   Dane o przychodach i kosztach z umów budowlanych pochodzą z różnych 
komórek organizacyjnych jednostki, które są zaangażowane w sposób bez-
pośredni lub pośredni w realizację umowy. Wybór metody pomiaru stopnia 
zaawansowania umowy i ustalania kosztów i przychodów z umowy wymaga 
właściwego udokumentowania i traktowania jako część dokumentacji księ-
gowej. Z kolei dane o rzeczywistych lub szacowanych przychodach i kosztach 
umowy budowlanej wymagają częściowo dokumentacji wewnętrznej powsta-
jącej w ramach systemu rachunkowości zarządczej, często poza służbami 
finansowo-księgowymi. Istotne jest, aby dokumenty takie spełniały wymogi 
stawiane dowodom księgowym, w tym przewidziane Ustawą (w szczególno-
ści art. 21 i 22 Ustawy).

XI.3.   Stosowany w jednostce sposób ujmowania zarówno rzeczywistych, jak i sza-
cowanych przychodów i kosztów umów budowlanych powinien umożliwiać 
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poprawne i terminowe ich doliczanie do pojedynczej umowy podlegającej 
wycenie – zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale IV Standardu. Na ogół 
stosowany do tego jest system zleceniowy, z czym wiąże się, między innymi, 
podział zleceń na podzlecenia (np. na etapy prac, prace dodatkowe), usta-
lenie zasad numerowania zleceń i podzleceń i zapewnienie ich właściwego 
stosowania przy dokumentowaniu przychodów i kosztów, przyjęcie rozwią-
zań chroniących przed odniesieniem kosztów płac, kosztów zużycia mate-
riałów itp. dotyczących zakończonych zleceń na inne zlecenia.

XI.4.   Szczególnie ważną rolę, zarówno dla świadomego kształtowania przychodów, 
kosztów, jak i stosowania rozwiązań przewidzianych w Standardzie, szczegól-
nie dla umów budowlanych rozliczanych za pomocą cen stałych, do spełnie-
nia mają globalny budżet przychodów z umowy i globalny budżet kosztów 
umowy, sporządzane dla każdej umowy budowlanej. Globalny budżet przy-
chodów z umowy oraz globalny budżet kosztów umowy powinien:

   a)  przyjmować za punkt wyjścia wiążące postanowienia danej umowy oraz 
– w odniesieniu do kosztów – przyjętą technologię, rodzaj zużywanych 
materiałów i sposób (siły własne, podwykonawstwo) wykonywania prac 
oraz rzeczywisty poziom cen i stawek płac;

   b)  być bieżąco aktualizowany w miarę zmian następujących w trakcie reali-
zacji umowy; najczęściej są one spowodowane zmianą zakresu umowy, 
zmianą technologii lub rodzaju zużywanych materiałów, zmianą pozio-
mu cen lub zmianą udziału w pracach sił własnych i obcych; aktualizacje 
takie powinny być odpowiednio uwiarygodnione;

   c)  umożliwiać ustalenie na dzień bilansowy:
     –  kosztów wymagających jeszcze poniesienia dla pełnego wykonania 

umowy, oraz
     – wyniku na zakończenie umowy;
   d)  zapewniać możliwość wielookresowego porównania poniesionych kosz-

tów (lub uzyskanych przychodów) z kosztami (przychodami) budżeto-
wanymi, niezależnie od wyników umowy wykazanych w poszczególnych 
okresach sprawozdawczych jej realizacji.

XI.5.   W celu ułatwienia porównania w księgach rachunkowych przychodów (kosz-
tów) szacowanych z należnościami zafakturowanymi (kosztami poniesiony-
mi) jednostki mogą stosować odpowiednie konta rozliczeniowe, na przykład 
„Rozliczenie kosztów umów” oraz „Rozliczenie przychodów z umów”.

XI.6.   Na koncie „Rozliczenie kosztów umów” po stronie Wn ujmuje się kosz-
ty poniesione, zaś po stronie Ma – koszty szacowane, ustalone zgodnie 
z zasadami przewidzianymi w niniejszym Standardzie (w korespondencji 
z odpowiednim kontem kosztów). Saldo Wn konta „Rozliczenie kosztów 
umów” oznacza nadwyżkę kosztów poniesionych nad kosztami szacowany-
mi i jest prezentowane w bilansie zgodnie z pkt IX.7. jako Aktywa z tytułu 
niezakończonych umów długoterminowych (RMK czynne). Saldo Ma konta 
„Rozliczenie kosztów umów” oznacza nadwyżkę kosztów szacowanych nad 
kosztami poniesionymi i jest prezentowane w bilansie zgodnie z pkt IX.6. 
jako Rozliczenia międzyokresowe umów długoterminowych (RMK bierne).
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XI.7.   Na koncie „Rozliczenie przychodów z umów” po stronie Wn ujmuje się przy-
chody szacowane, ustalone zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniej-
szym Standardzie (w korespondencji z odpowiednim kontem przychodów), 
zaś po stronie Ma – należności zafakturowane (w korespondencji z odpo-
wiednim kontem rozrachunków). Saldo Wn konta „Rozliczenie przychodów 
z umów” oznacza nadwyżkę przychodów szacowanych nad należnościami 
zafakturowanymi i jest prezentowane w bilansie zgodnie z pkt IX.4. jako 
„Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych” (Należności 
niezafakturowane). Saldo Ma konta „Rozliczenie przychodów z umów” ozna-
cza nadwyżkę należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi 
i jest prezentowane w bilansie zgodnie z pkt IX.5. jako „Rozliczenia między-
okresowe przychodów z umów długoterminowych” (RMP).

XI.8.   Wiarygodne ustalenie przychodów i kosztów oraz stopnia zaawansowania 
poszczególnych umów budowlanych wymaga dobrej współpracy służb finan-
sowo-księgowych jednostki realizującej umowę z kierownikami odpowied-
nich budów. Oznacza to efektywny, terminowy i udokumentowany przepływ 
informacji o realizacji umowy, jej przychodach i kosztach oraz o ewentual-
nych zagrożeniach terminu jej wykonania lub wyniku. Na przykład informacje 
o ewentualnych sporach z zamawiającym lub dodatkowych kosztach wykona-
nia umowy najczęściej są znane w pierwszej kolejności kierownikom budowy. 
Kierownik jednostki powinien zadbać o stworzenie odpowiedniego systemu 
niezwłocznego przekazywania tych informacji do służb finansowo-księgo-
wych. Źródłem informacji, które pozwala w prosty i efektywny sposób spełnić 
te wymagania, jest odpowiedni system rachunkowości zarządczej. Stosowane 
w nim metody i techniki gromadzenia oraz dostarczania niezbędnych danych 
powodują, że jest to system wczesnego informowania kierownika jednostki, 
osoby odpowiedzialnej za wykonanie umowy, służb finansowo-księgowych 
i innych o wynikach i zagrożeniach umowy.

XI.9.   Istotny element systemu kontroli wewnętrznej jednostki powinny stanowić 
kontrole poprawności stosowania procedur określenia właściwą metodą 
stopnia zaawansowania umów budowlanych oraz przychodów i kosztów 
poszczególnych umów. Procedury te wymagają właściwego udokumentowa-
nia, zaś ich przestrzeganie okresowej weryfikacji przez odpowiednie służby 
jednostki. W szczególności warunkiem koniecznym jest stworzenie efektyw-
nego systemu budżetowania i sprawozdawczości wewnętrznej przychodów 
i kosztów umów, to jest systemu, który dostarcza wiarygodnych oraz rzetel-
nych informacji o rzeczywistej (historycznej) oraz przyszłej wysokości przy-
chodów i kosztów realizacji poszczególnych umów budowlanych.

XI.10.  Element systemu ustalania przychodów i kosztów umów budowlanych stanowi 
ciągła analiza różnic pomiędzy należnościami zafakturowanymi a przychodami 
szacowanymi oraz różnic pomiędzy kosztami poniesionymi a kosztami szaco-
wanymi. Różnice te, prezentowane w odpowiednich pozycjach bilansu, zgod-
nie z pkt IX.2.–IX.5., informują o rozbieżnościach pomiędzy rzeczywiście uzy-
skiwanymi przychodami lub ponoszonymi kosztami a przychodami (kosztami) 
szacowanymi. W przypadku kiedy wartości te są istotne, celowe jest dokonanie 
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ponownej oceny wiarygodności oszacowanych i uzyskanych (poniesionych) 
przychodów i kosztów umów, a w szczególności stopnia ich zaawansowania.

XII. Przykład 1 – kompleksowy przykład objaśniający

Przedsiębiorstwo budowlane zawarło w 200X roku grupę umów na budowę 
rurociągu oraz obiektów z nim związanych. Okres realizacji zaplanowano na lata 
200X–200X+3 (cztery okresy sprawozdawcze). Wszystkie budowane obiekty wraz 
z rurociągiem są ze sobą ściśle powiązane technologicznie, tak, że prowadzone 
negocjacje dotyczyły całej grupy umów jednocześnie. Prace budowlane dotyczą-
ce poszczególnych pojedynczych umów będą realizowane w ciągłej sekwencji 
czasowej (jedna po drugiej).

Ze względu na przedstawione warunki przedsiębiorstwo budowlane traktuje 
grupę umów dla celów sprawozdawczości finansowej jako jedną umowę.

Określona w umowie stała cena za wykonanie rurociągu i związanych z nim 
obiektów wynosi 75 000 000 zł (globalny budżet przychodów). Planowany koszt 
umowy wynosi 65 000 000 zł (globalny budżet kosztów umowy6).

Pod koniec roku 200X+1 przedsiębiorstwo budowlane, w wyniku aktualizacji glo-
balnego budżetu kosztów umowy, oszacowało, że koszty wzrosną do 70.000.000 zł, 
co wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac odwadniających części 
terenu, na którym realizowano budowę.

W roku 200X+1 zleceniodawca – aneksem do umowy – zatwierdził zmianę 
zakresu robót, co spowodowało wzrost ceny umowy (globalnego budżetu przy-
chodów) o 3 000 000 zł do 78 000 00 zł.

W roku 200X+2 przedsiębiorstwo budowlane wykryło poważne nieprawidłowo-
ści w wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej. W wyniku ustaleń stwier-
dzono, iż koszt dodatkowych prac, nieprzewidzianych w pierwotnej dokumentacji 
wyniesie 10 000 000 zł. Zleceniodawca odmówił pokrycia dodatkowych kosztów, 
gdyż wynikają one z winy wykonawcy. W konsekwencji przedsiębiorstwo budow-
lane zaktualizowało budżet kosztów umowy do kwoty 80 000 000, stwierdzając, iż 
umowa ta zakończy się w roku 200X+3 stratą 2 000 000 zł. Na stratę w roku 200X+2 
utworzono w ciężar kosztów rezerwę.

Dane dotyczące zafakturowanej sprzedaży netto (bez VAT) za okres wykonywania 
umowy przedstawiają się następująco:

 Zafakturowana sprzedaż netto 
(bez VAT) w okresie

Zafakturowana sprzedaż netto 
(bez VAT) narastająco

Rok 200X 11 400 000 11 400 000
Rok 200X+1 31 700 000 43 100 000
Rok 200X+2 23 900 000 67 000 000
Rok 200X+3 11 000 000 78 000 000

6  Przez globalny budżet kosztów rozumie się sumę kosztów już poniesionych oraz zaktualizowa-
nych kosztów planowanych wymagających jeszcze poniesienia dla wykonania umowy łącznie 
z rezerwą na koszty usunięcia usterek, które ujawnią się w okresie rękojmi lub gwarancji. 
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Dane dotyczące rzeczywistych kosztów poniesionych za okres wykonywania umowy 
przedstawiają się następująco:

 Rzeczywiste koszty umowy 
poniesione w okresie

Rzeczywiste koszty umowy 
poniesione narastająco

Rok 200X  9 000 000  9 000 000

Rok 200X+1 29 000 000 38 000 000

Rok 200X+2 32 000 000 70 000 000

Rok 200X+3 10 000 000 80 000 000

Rozważmy trzy warianty ustalania przychodów i kosztów z umowy niezakończonej 
na dzień bilansowy kończący rok 200X, 200X+1, 200X+2 i 200X+3:

Wariant 1
Przedsiębiorstwo budowlane jest zdolne do przeprowadzania wiarygodnych 
szacunków stopnia zaawansowania niezakończonej umowy i ustala ten stopień 
zaawansowania drogą obmiaru technicznego wykonanych prac.

Wariant 2
Przedsiębiorstwo budowlane jest zdolne do przeprowadzania wiarygodnych sza-
cunków stopnia zaawansowania i ustala stopień zaawansowania niezakończonej 
umowy udziałem kosztów umowy poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia 
bilansowego w całkowitych kosztach umowy.

Wariant 3
Przedsiębiorstwo budowlane nie ma możliwości przeprowadzania wiarygodnych 
szacunków stopnia zaawansowania względnie ustalenia rentowności niezakończo-
nej umowy, zaś zamawiający zwróci wykonawcy pełne poniesione koszty.
W przykładzie założono zgodność księgowych i podatkowych zafakturowanych 
przychodów oraz rzeczywistych (poniesionych) kosztów umowy oraz przyjęto zało-
żenie, że wszystkie inne warunki wykonania umowy pozostają bez zmian. Stawkę 
podatku dochodowego przyjęto w wysokości 19%. Dla zwiększenia przejrzystości 
obliczone wartości zaokrąglono do pełnych złotych.

Wariant 1
Przedsiębiorstwo budowlane jest zdolne do przeprowadzania wiarygodnych sza-
cunków stopnia zaawansowania niezakończonej umowy i ustala stopień zaawan-
sowania drogą obmiaru technicznego wykonanych prac.

Zgodnie z dokonanymi przez przedsiębiorstwo na dzień bilansowy technicznymi 
obmiarami prac przedsiębiorstwo ustaliło następujące stopnie zaawansowania:
– na koniec roku 200X   –  14,50%,
– na koniec roku 200X+1 –  53,50%,
– na koniec roku 200X+2 –  86,50%,
– na koniec roku 200X+3 – 100,00%.
Ustalenie przychodów z umowy odbywa się według wzoru z pkt VIII.2b), zaś kosz-
tów – według wzoru z pkt VIII.5. Standardu.
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Dane wyjściowe

Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3

Globalny budżet przychodów 
z umowy (P)

75 000 000 78 000 000 78 000 000 78 000 000

Zafakturowana sprzedaż netto 
(bez VAT) w bieżącym okresie

11 400 000 31 700 000 23 900 000 11 000 000

Zafakturowana sprzedaż netto 
narastająco

11 400 000 43 100 000 67 000 000 78 000 000

Globalny budżet kosztów 
umowy (K)

65 000 000 70 000 000 80 000 000 80 000 000

Rzeczywiste koszty umowy 
poniesione w bieżącym okresie

9 000 000 29 000 000 32 000 000 10 000 000

Rzeczywiście poniesione koszty 
umowy (KRt) narastająco

9 000 000 38 000 000 70 000 000 80 000 000

Stopień zaawansowania w sto
sunku do ceny wynikającej z glo
balnego budżetu przychodów 
z umowy ustalony na podstawie 
technicznego obmiaru prac wy
konanych na dzień bilansowy

14,50% 53,50% 86,50% 100,00%

Rentowność umowy w stosunku 
do przychodów

13,33% 10,26% –2,56% –2,56%

Ustalanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego wykazywanych 
w rachunku zysków i strat

Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3

Stopień zaawansowania umowy 14,5% 53,5% 86,5% 100%

Globalny budżet przychodów 
z umowy (P)

75 000 000 78 000 000 78 000 000 78 000 000

Przychody szacowane 
narastająco

10 875 000 41 730 000 67 470 000 78 000 000

Przychody szacowane za okres 10 875 000 30 855 000 25 740 000 10 530 000

Globalny budżet kosztów 
umowy (K)

65 000 000 70 000 000 80 000 000 80 000 000

Koszty szacowane narastająco 9 425 000 37 450 000 69 200 000 80 000 000

Rezerwa na stratę   270 0007  

Koszty szacowane narastająco 
+ rezerwa na stratę

9 425 000 37 450 000 69 470 000 80 000 000

Koszty szacowane za okres 
+ rezerwa na stratę

9 425 000 28 025 000 32 020 000 10 530 000

Wynik umowy narastająco 1 450 000 4 280 000 –2 000 000 –2 000 000

Wynik umowy za okres 1 450 000 2 830 000 –6 280 000  
  

7 Rezerwę na stratę obliczono według formuły:
  Wynik bieżącego okresu na umowie (bez rezerwy na stratę) – Przewidywana strata 

–1 730 000 – (–2 000 000) = 270 000.



Krajowe Standardy Rachunkowości

190

Obliczenia pomocnicze do ustalenia informacji wykazywanych w bilansie 
na 31.12.XX

Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3

Narastająco szacowany przychód 
z umowy (Pi)

10 875 000 41 730 000 67 470 000 78 000 000

Narastająco zafakturowana sprze-
daż

11 400 000 43 100 000 67 000 000 78 000 000

Różnica –525 000 –1 370 000 470 000  

Narastająco szacowane koszty 
umowy (Ki)

9 425 000 37 450 000 69 200 000 80 000 000

Narastająco poniesione koszty 
umowy (KRi)

9 000 000 38 000 000 70 000 000 80 000 000

Różnica 425 000 –550 000 –800 000  

Wyliczenie odroczonego podatku dochodowego

Rok 200X

Nazwa różnicy Wartość 
księgowa

Wartość 
podatkowa

Różnica

+ –

Należności niezafakturowane 0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe przy-
chodów

525 000 0  525 000

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów czynne

0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów bierne

425 000 0  425 000

Rezerwa na przewidywaną stratę na 
umowie długoterminowej

0 0  0

RAZEM   0 950 000

Stawka podatkowa   19%  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

   180 500

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

  0  

     

 Bilans 
otwarcia

Bilans 
zamknięcia

Różnica  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

0 180 500 180 500  

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

0 0 0  
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Rok 200X+1

Nazwa różnicy Wartość 
księgowa

Wartość 
podatkowa

Różnica

+ –

Należności niezafakturowane 0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów

1 370 000 0  1 370 000

Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów czynne

550 000 0 550 000  

Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów bierne

0 0  0

Rezerwa na przewidywaną stratę 
na umowie długoterminowej

0 0  0

RAZEM   550 000 1 370 000

Stawka podatkowa   19%  

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

   260 300

Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

  104 500  

     

 Bilans 
otwarcia

Bilans 
zamknięcia

Różnica  

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

180 500 260 300 79 800  

Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

0 104 500 104 500  

 Rok 200X+2

Nazwa różnicy Wartość 
księgowa 

Wartość 
podatkowa

Różnica

+ –

Należności niezafakturowane 470 000 0 470 000  

Rozliczenia międzyokresowe przy-
chodów

0 0  0

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów czynne

800 000 0 800 000  

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów bierne

0 0  0

Rezerwa na przewidywaną stratę 
na umowie długoterminowej

270 000 0  270 000

RAZEM   1 270 000 270 000

Stawka podatkowa   19%  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

   51 300

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

  241 300  
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 Bilans 
otwarcia

Bilans 
zamknięcia

Różnica  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

260 300 51 300 –209 000  

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

104 500 241 300 136 800  

Rok 200X+3

Nazwa różnicy Wartość 
księgowa

Wartość 
podatkowa

Różnica

+ –

Należności niezafakturowane 0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe przy-
chodów

0 0  0

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów czynne

0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów bierne

0 0  0

Rezerwa na przewidywaną stratę 
na umowie długoterminowej

0 0  0

RAZEM   0 0

Stawka podatkowa   19%  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

   0

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

  0  

     

 Bilans 
otwarcia

Bilans 
zamknięcia Różnica  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

51 300 0 –51 300  

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

241 300 0 –241 300  

Zestawienie odroczonego podatku dochodowego za lata 200X–200X+3

Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

180 500 79 800 –209 000 –51 300

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

 104 500 136 800 –241 300
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 Zestawienie bieżącego podatku dochodowego za lata 200X–200X+3
Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3

Zafakturowana sprzedaż netto (bez 
VAT) w bieżącym okresie

11 400 000 31 700 000 23 900 000 11 000 000

Rzeczywiste koszty umowy ponie-
sione w bieżącym okresie

9 000 000 29 000 000 32 000 000 10 000 000

Dochód do opodatkowania 2 400 000 2 700 000 –8 100 000 1 000 000

Podatek dochodowy bieżący 456 000 513 000 0 190 000

 Informacje wykazywane w rachunku zysków i strat  
oraz w bilansie

Rachunek zysków i strat (wybrane pozycje)

Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3

Przychody netto ze sprzedaży pro-
duktów, towarów i materiałów

10 875 000 30 855 000 25 740 000 10 530 000

Koszty sprzedanych produktów, to-
warów i materiałów

–9 425 000 –28 025 000 –32 020 000 –10 530 000

Zysk (strata) brutto 1 450 000 2 830 000 –6 280 000 0

Podatek dochodowy     

– bieżący –456 000 –513 000 0 –190 000

– odroczony 180 500 –24 7008 –345 8009 190 000

Zysk (strata) netto 1 174 500 2 292 300 –6 625 800 0

Bilans (wybrane pozycje) na dzień:

AKTYWA 31.12.200X 31.12.200X+1 31.12.200X+2 31.12.200X+3

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

180 500 260 300 51 300  

Aktywa z tytułu niezakończonych 
umów budowlanych

 550 000 1 270 000  

Należności krótkoterminowe 11 400 000 43 100 000 67 000 000 78 000 000

AKTYWA RAZEM 11 580 500 43 910 300 68 321 300 78 000 000

8 Kwota –24 700 wynika z różnicy:
 a) zwiększenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (79 800)
 b) zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (104 500)
  79 800 – 104 500 = –24 700
9 Kwota –345 800 wynika z różnicy:
 a) zmniejszenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (–209 000)
 b) zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (136 800)
 –209 000 – 136 800 = –345 800
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PASYWA 31.12.200X 31.12.200X+1 31.12.200X+2 31.12.200X+3

Zysk (strata) z lat ubiegłych  1 174 500 3 466 800 –3 159 000

Zysk (strata) netto 1 174 500 2 292 300 –6 625 800 0

Rezerwa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

 104 500 241 300  

Pozostałe rezerwy   270 000  

Zobowiązania krótkoterminowe 9 456 00010 38 969 00011 70 969 00012 81 159 00013

Rozliczenia międzyokresowe umów 
budowlanych

950 000 1 370 000   

PASYWA RAZEM 11 580 500 43 910 300 68 321 300 78 000 000

Wyjaśnienia zawarte w dodatkowych informacjach  
i objaśnieniach

Rok 31.12.200X 31.12.200X+1 31.12.200X+2 31.12.200X+3

Aktywa z tytułu niezakończonych 
umów budowlanych

0 550 000 1 270 000 0

1.  Czynne rozliczenia międzyokreso-
we kosztów

0 550 000 800 000 0

2.  Należności niezafakturowane 0 0 470 000 0

Rozliczenia międzyokresowe 
umów budowlanych

950 000 1 370 000 0 0

1.  Bierne rozliczenia międzyokreso-
we kosztów

425 000 0 0 0

2.  Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów

525 000 1 370 000 0 0

Wariant 2
Przedsiębiorstwo budowlane jest zdolne do przeprowadzania wiarygodnych sza-
cunków stopnia zaawansowania i ustala stopień zaawansowania niezakończonej 
umowy udziałem kosztów umowy poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia 
bilansowego w całkowitych kosztach umowy.

Ustalenie przychodów z umowy następuje według wzoru z pkt VIII.2a), zaś kosz-
tów – według wzoru z pkt VIII.5 Standardu.

10  Zobowiązania wobec dostawców 9 000 000 + Zobowiązania z tytułu podatków 456 000
11  Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.200X 9 456 000 + Zobowiązania wobec 

dostawców (z roku 200X+1) 29 000 000 + Zobowiązania z tytułu podatków (z roku 200X+1) 
513 000

12  Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.200X+1 38 969 000 + Zobowiązania wobec 
dostawców (z roku 200X+2) 32 000 000 + Zobowiązania z tytułu podatków (z roku 200X+2) 0

13  Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.200X+2 70 969 000 + Zobowiązania wobec 
dostawców (z roku 200X+3) 10 000 000 + Zobowiązania z tytułu podatków (z roku 200X+3) 
190 000
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Dane wyjściowe
Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3

Globalny budżet przychodów 
z umowy (P)

75 000 000 78 000 000 78 000 000 78 000 000

Zafakturowana sprzedaż netto 
(bez VAT) w bieżącym okresie

11 400 000 31 700 000 23 900 000 11 000 000

Zafakturowana sprzedaż netto 
narastająco

11 400 000 43 100 000 67 000 000 78 000 000

Globalny budżet kosztów umo
wy (K)

65 000 000 70 000 000 80 000 000 80 000 000

Rzeczywiste koszty umowy ponie-
sione w bieżącym okresie

9 000 000 29 000 000 32 000 000 10 000 000

Rzeczywiście poniesione koszty 
umowy (KRt) narastająco

9 000 000 38 000 000 70 000 000 80 000 000

Stopień zaawansowania 
ustalony na podstawie udziału 
poniesionych kosztów w globalnym 
budżecie kosztów umowy

13,85%14 54,29%15 87,50% 100,00%

Rentowność umowy w stosunku do 
przychodów

13,33% 10,26% –2,56% –2,56%

 
Ustalanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego wykazywanych 
w rachunku zysków i strat

Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3

Stopień zaawansowania umowy 13,85% 54,29% 87,50% 100,00%

Globalny budżet przychodów 
z umowy (P)

75 000 000 78 000 000 78 000 000 78 000 000

Przychody szacowane narastająco 10 384 615 42 342 857 68 250 000 78 000 000

Przychody szacowane za okres 10 384 615 31 958 242 25 907 143 9 750 000

Globalny budżet kosztów umowy 
(K)

65 000 000 70 000 000 80 000 000 80 000 000

Koszty szacowane narastająco 9 000 000 38 000 000 70 000 000 80 000 000

Rezerwa na stratę   250 00016  

Koszty szacowane narastająco 
+ rezerwa na stratę

9 000 000 38 000 000 70 250 000 80 000 000

Koszty szacowane za okres 
+ rezerwa na stratę

9 000 000 29 000 000 32 250 000 9 750 000

Wynik umowy narastająco 1 384 615 4 342 857 –2 000 000 –2 000 000

Wynik umowy za okres 1 384 615 2 958 242 –6 342 857 0

14 Dla celów prezentacyjnych procent zaokrąglono do dwóch miejsc po przecinku.
15 Dla celów prezentacyjnych procent zaokrąglono do dwóch miejsc po przecinku.
16 Rezerwę na stratę obliczono według formuły:
 Wynik bieżącego okresu na umowie (bez rezerwy na stratę) – Przewidywana strata
 –1 750 000 – (–2 000 000) = 250 000
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Obliczenia pomocnicze do ustalenia informacji wykazywanych w bilansie 
na 31.12.XX

Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3

Narastająco szacowany przychód 
z umowy (Pi)

10 384 615 42 342 857 68 250 000 78 000 000

Narastająco zafakturowana 
sprzedaż

11 400 000 43 100 000 67 000 000 78 000 000

Różnica –1 015 385 –757 143 1 250 000 0

Narastająco szacowane koszty 
umowy (Ki)

9 000 000 38 000 000 70 000 000 80 000 000

Narastająco poniesione koszty 
umowy (KRi)

9 000 000 38 000 000 70 000 000 80 000 000

Różnica 0 0 0 0

Wyliczenie odroczonego podatku dochodowego

Rok 200X

Nazwa różnicy Wartość 
księgowa

Wartość 
podatkowa

Różnica

+ –

Należności niezafakturowane 0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów

1 015 385 0  1 015 385

Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów czynne

0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów bierne

0 0  0

Rezerwa na przewidywaną stratę 
na umowie długoterminowej

0 0  0

RAZEM   0 1 015 385

Stawka podatkowa   19%  

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

   192 923

Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

  0  

     

 Bilans 
otwarcia

Bilans 
zamknięcia Różnica  

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

0 192 923 192 923  

Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

0 0 0  
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Rok 200X+1

Nazwa różnicy Wartość 
księgowa

Wartość 
podatkowa

Różnica

+ –

Należności niezafakturowane 0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe przy-
chodów

757 143 0  757 143

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów czynne

0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów bierne

0 0  0

Rezerwa na przewidywaną stratę 
na umowie długoterminowej

0 0  0

RAZEM   0 757 143

Stawka podatkowa   19%  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

   143 857

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

  0  

     
 Bilans 

otwarcia
Bilans 

zamknięcia Różnica  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

192 923 143 857 –49 066  

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

0 0 0  

Rok 200X+2

Nazwa różnicy Wartość 
księgowa

Wartość 
podatkowa

Różnica

+ –

Należności niezafakturowane 1 250 000 0 1 250 000  

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów

0 0  0

Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów czynne

0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów bierne

0 0  0

Rezerwa na przewidywaną stratę 
na umowie długoterminowej

250 000 0  250 000

RAZEM   1 250 000 250 000

Stawka podatkowa   19%  

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku ochodowego

   47 500

Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

  237 500  
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 Bilans 
otwarcia

Bilans 
zamknięcia Różnica

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

143 857 47 500 –96 357  

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

0 237 500 237 500  

Rok 200X+3

Nazwa różnicy Wartość 
księgowa

Wartość 
podatkowa

Różnica

+ –

Należności niezafakturowane 0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe przy-
chodów

0 0  0

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów czynne

0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów bierne

0 0  0

Rezerwa na przewidywaną stratę na 
umowie długoterminowej

0 0  0

RAZEM   0 0

Stawka podatkowa   19%  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

   0

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

  0  

     
 Bilans 

otwarcia
Bilans 

zamknięcia Różnica  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

47 500 0 –47 500  

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

237 500 0 –237 500  

Zestawienie odroczonego podatku dochodowego za lata 200X–200X+3

Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3
Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

192 923 –49 066 –96 357 –47 500

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

 0 237 500 –237 500

Zestawienie bieżącego podatku dochodowego za lata 200X–200X+3

Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3
Zafakturowana sprzedaż netto 
(bez VAT) w bieżącym okresie

11 400 000 31 700 000 23 900 000 11 000 000

Rzeczywiste koszty umowy po-
niesione w bieżącym okresie

9 000 000 29 000 000 32 000 000 10 000 000

Dochód do opodatkowania 2 400 000 2 700 000 –8 100 000 1 000 000

Podatek dochodowy bieżący 456 000 513 000 0 190 000
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Informacje wykazywane w rachunku zysków i strat  
oraz w bilansie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wybrane pozycje)

Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3

Przychody netto ze sprzedaży pro-
duktów, towarów i materiałów

10 384 615 31 958 242 25 907 143 9 750 000

Koszty sprzedanych produktów, to-
warów i materiałów

–9 000 000 –29 000 000 –32 250 000 –9 750 000

Zysk (strata) brutto 1 384 615 2 958 242 –6 342 857 0

Podatek dochodowy     

– bieżący –456 000 –513 000 0 –190 000

– odroczony 192 923 –49 066 –333 85717 190 000

Zysk (strata) netto 1 121 538 2 396 176 –6 676 714 0

BILANS (wybrane pozycje) na dzień:
AKTYWA 31.12.200X 31.12.200X+1 31.12.200X+2 31.12.200X+3

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku ochodowego

192 923 143 857 47 500  

Aktywa z tytułu niezakończonych 
umów budowlanych

 0 1 250 000  

Należności krótkoterminowe 11 400 000 43 100 000 67 000 000 78 000 000

AKTYWA RAZEM 11 592 923 43 243 857 68 297 500 78 000 000

     

PASYWA 31.12.200X 31.12.200X+1 31.12.200X+2 31.12.200X+3

Zysk (strata) z lat ubiegłych  1 121 538 3 517 714 –3 159 000

Zysk (strata) netto 1 121 538 2 396 176 –6 676 714 0

Rezerwa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

 0 237 500  

Pozostałe rezerwy   250 000  

Zobowiązania krótkoterminowe 9 456 00018 38 969 00019 70 969 00020 81 159 00021

Rozliczenia międzyokresowe umów 
budowlanych

1 015 385 757 143   

PASYWA RAZEM 11 592 923 43 243 857 68 297 500 78 000 000

17 Kwota –333 857 wynika z różnicy:
 a) zmniejszenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (–96 357)
 b) zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (237 500)
 –96 357 – 237 500 = –333 857
18 Zobowiązania wobec dostawców 9 000 000 + Zobowiązania z tytułu podatków 456 000
19  Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.200X 9 456 000 + Zobowiązania wobec dostawców 

(z roku 200X+1) 29 000 000 + Zobowiązania z tytułu podatków (z roku 200X+1) 513 000
20  Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.200X+1 38 969 000 + Zobowiązania wobec dostaw-

ców (z roku 200X+2) 32 000 000 + Zobowiązania z tytułu podatków (z roku 200X+2) 0
21  Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.200X+2 70 969 000 + Zobowiązania wobec dostaw-

ców (z roku 200X+3) 10 000 000 + Zobowiązania z tytułu podatków (z roku 200X+3) 190 000
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Wyjaśnienia zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

Rok 31.12.200X 31.12.200X+1 31.12.200X+2 31.12.200X+3

Aktywa z tytułu niezakończonych 
umów budowlanych

0 0 1 250 000 0

1.  Czynne rozliczenia międzyokreso-
we kosztów

0 0 0 0

2. Należności niezafakturowane 0 0 1 250 000 0

Rozliczenia międzyokresowe 
umów budowlanych

1 015 385 757 143 0 0

1.  Bierne rozliczenia międzyokreso-
we kosztów

0 0 0 0

2.  Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów

1 015 385 757 143 0 0

 

Wariant 3
Przedsiębiorstwo budowlane nie ma możliwości przeprowadzania wiarygodnych 
szacunków stopnia zaawansowania względnie ustalenia rentowności niezakończo-
nej umowy, zaś zamawiający zwróci wykonawcy pełne poniesione koszty.

Ustalenie przychodów z umowy następuje według wzoru z pkt VIII.4., zaś kosztów 
w wysokości rzeczywiście poniesionych.

Dane wyjściowe

Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3

Globalny budżet przychodów 
z umowy (P)

75 000 000 78 000 000 78 000 000 78 000 000

Zafakturowana sprzedaż netto 
(bez VAT) w bieżącym okresie

11 400 000 31 700 000 23 900 000 11 000 000

Zafakturowana sprzedaż netto na
rastająco

11 400 000 43 100 000 67 000 000 78 000 000

Globalny budżet kosztów umo
wy (K)

65 000 000 70 000 000 80 000 000 80 000 000

lub brak 
możliwości 

oszacowania

lub brak 
możliwości 

oszacowania

lub brak 
możliwości 

oszacowania

lub brak 
możliwości 

oszacowania

Rzeczywiste koszty umowy ponie-
sione w bieżącym okresie

9 000 000 29 000 000 32 000 000 10 000 000

Rzeczywiście poniesione koszty 
umowy (KRt) narastająco

9 000 000 38 000 000 70 000 000 80 000 000

Rentowność umowy w stosunku 
do przychodów

13,33% 10,26% –2,56% –2,56%
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Ustalanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego wykazywanych 
w rachunku zysków i strat

Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3

Globalny budżet przychodów 
z umowy (P)

75 000 000 78 000 000 78 000 000 78 000 000

Przychody szacowane narastająco 9 000 000 38 000 000 70 000 000 78 000 000

Przychody szacowane za okres 9 000 000 29 000 000 32 000 000 8 000 000

Globalny budżet kosztów umo
wy (K)

65 000 000 70 000 000 80 000 000 80 000 000

lub brak 
możliwości 

oszacowania

lub brak 
możliwości 

oszacowania

lub brak 
możliwości 

oszacowania

lub brak 
możliwości 

oszacowania

Koszty szacowane narastająco 9 000 000 38 000 000 70 000 000 80 000 000

Rezerwa na stratę   2 000 00022  

Koszty szacowane narastająco 
+ rezerwa na stratę

9 000 000 38 000 000 72 000 000 80 000 000

Koszty szacowane za okres 
+ rezerwa na stratę

9 000 000 29 000 000 34 000 000 8 000 000

Wynik umowy narastająco 0 0 –2 000 000 –2 000 000

Wynik umowy za okres 0 0 –2 000 000 0

Obliczenia pomocnicze do ustalenia informacji wykazywanych w bilansie 
na 31.12.XX

Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3

Narastająco szacowany przychód 
z umowy (Pi)

9 000 000 38 000 000 70 000 000 78 000 000

Narastająco zafakturowana sprze-
daż

11 400 000 43 100 000 67 000 000 78 000 000

Różnica –2 400 000 –5 100 000 3 000 000 0

Narastająco szacowane koszty umo-
wy (Ki)

9 000 000 38 000 000 70 000 000 80 000 000

Narastająco poniesione koszty umo-
wy (KRi)

9 000 000 38 000 000 70 000 000 80 000 000

Różnica 0 0 0 0

22 Rezerwę na stratę obliczono według formuły:
 Wynik bieżącego okresu na umowie (bez rezerwy na stratę) – Przewidywana strata
 0 – (–2 000 000) = 2 000 000
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Wyliczenie odroczonego podatku dochodowego 
Rok 200X

Nazwa różnicy Wartość 
księgowa

Wartość 
podatkowa

Różnica
+ –

Należności niezafakturowane 0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe przy-
chodów

2 400 000 0  2 400 000

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów czynne

0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów bierne

0 0  0

Rezerwa na przewidywaną stratę na 
umowie długoterminowej

0 0  0

RAZEM   0 2 400 000

Stawka podatkowa   19%  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

   456 000

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

  0  

 Bilans otwarcia Bilans zamknięcia Różnica

Aktywa z tytułu odroczonego podat-
ku dochodowego

0 456 000 456 000

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

0 0 0

Rok 200X+1

Nazwa różnicy Wartość 
księgowa

Wartość 
podatkowa

Różnica
+ –

Należności niezafakturowane 0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe przy-
chodów

5 100 000 0  5 100 000

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów czynne

0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów bierne

0 0  0

Rezerwa na przewidywaną stratę na 
umowie długoterminowej

0 0  0

RAZEM   0 5 100 000

Stawka podatkowa   19%  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

   969 000

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

  0  
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 Bilans 
otwarcia

Bilans 
zamknięcia Różnica

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego

456 000 969 000 513 000

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego

0 0 0

Rok 200X+2

Nazwa różnicy Wartość 
księgowa

Wartość 
podatkowa

Różnica

+ –

Należności niezafakturowane 3 000 000 0 3 000 000  

Rozliczenia międzyokresowe przy-
chodów

0 0  0

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów czynne

0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów bierne

0 0  0

Rezerwa na przewidywaną stratę 
na umowie długoterminowej

2 000 000 0  2 000 000

RAZEM   3 000 000 2 000 000

Stawka podatkowa   19%  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

   380 000

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

  570 000  

    

 Bilans 
otwarcia

Bilans 
zamknięcia Różnica  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

969 000 380 000 –589 000  

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

0 570 000 570 000  

Rok 200X+3

Nazwa różnicy Wartość 
księgowa

Wartość 
podatkowa

Różnica

+ –

1 2 3 4 5

Należności niezafakturowane 0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe przy-
chodów

0 0  0
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1 2 3 4 5

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów czynne

0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów bierne

0 0  0

Rezerwa na przewidywaną stratę na 
umowie długoterminowej

0 0  0

RAZEM   0 0

Stawka podatkowa   19%  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

   0

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

  0  

     

 Bilans 
otwarcia

Bilans 
zamknięcia Różnica  

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

380 000 0 –380 000  

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

570 000 0 –570 000  

Zestawienie odroczonego podatku dochodowego za lata 200X–200X+3

Rok Rok 200X Rok 
200X+1

Rok 
200X+2

Rok 
200X+3

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

456 000 513 000 –589 000 –380 000

Rezerwy z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

0 0 570 000 –570 000

Zestawienie bieżącego podatku dochodowego za lata 200X–200X+3

Rok Rok 200X Rok 
200X+1

Rok 
200X+2

Rok 
200X+3

Zafakturowana sprzedaż netto (bez 
VAT) w bieżącym okresie

11 400 000 31 700 000 23 900 000 11 000 000

Rzeczywiste koszty umowy ponie-
sione w bieżącym okresie

9 000 000 29 000 000 32 000 000 10 000 000

Dochód do opodatkowania 2 400 000 2 700 000 –8 100 000 1 000 000

Podatek dochodowy bieżący 456 000 513 000 0 190 000
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Informacje wykazywane w rachunku zysków i strat oraz w bilansie

Rachunek zysków i strat (wybrane pozycje)

Rok Rok 200X Rok 200X+1 Rok 200X+2 Rok 200X+3

Przychody netto ze sprzedaży pro-
duktów, towarów i materiałów

9 000 000 29 000 000 32 000 000 8 000 000

Koszty sprzedanych produktów, to-
warów i materiałów

9 000 000 –29 000 000 –34 000 000 –8 000 000

Zysk (strata) brutto 0 0 –2 000 000 0

Podatek dochodowy
– bieżący

–456 000 –513 000 0 
–1

–190 000

– odroczony 456 000 513 000 159 00023 190 000

Zysk (strata) netto 0 0 –3 159 000 0

BILANS (wybrane pozycje) na dzień:

AKTYWA 31.12.200X 31.12.200X+1 31.12.200X+2 31.12.200X+3

Aktywa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

456 000 969 000 380 000 0

Aktywa z tytułu niezakończonych 
umów budowlanych

0 0 3 000 000 0

Należności krótkoterminowe 11 400 000 43 100 000 67 000 000 78 000 000

AKTYWA RAZEM 11 856 000 44 069 000 70 380 000 78 000 000

     

PASYWA 31.12.200X 31.12.200X+1 31.12.200X+2 31.12.200X+3

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 –3 159 000

Zysk (strata) netto 0 0 –3 159 000 0

Rezerwa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

0 0 570 000 0

Pozostałe rezerwy 0 0 2 000 000 0

Zobowiązania krótkoterminowe 9 456 00024 38 969 00025 70 969 00026 81 159 00027

Rozliczenia międzyokresowe umów 
budowlanych

2 400 000 5 100 000 0 0

PASYWA RAZEM 11 856 000 44 069 000 70 380 000 78 000 000

23 Kwota –1 159 000 wynika z różnicy:
 a) zmniejszenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (–589 000)
 b) zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (570 000)
 –589 000 – 570 000 = –1 159 000
24 Zobowiązania wobec dostawców 9 000 000 + Zobowiązania z tytułu podatków 456 000
25  Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.200X 9 456 000 + Zobowiązania wobec dostawców 

(z roku 200X+1) 29 000 000 + Zobowiązania z tytułu podatków (z roku 200X+1) 513 000
26  Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.200X+1 38 969 000 + Zobowiązania wobec dostaw-

ców (z roku 200X+2) 32 000 000 + Zobowiązania z tytułu podatków (z roku 200X+2) 0
27  Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.200X+2 70 969 000 + Zobowiązania wobec dostaw-

ców (z roku 200X+3) 10 000 000 + Zobowiązania z tytułu podatków (z roku 200X+3) 190 000
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Wyjaśnienia zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

Rok 31.12.200X 31.12.200X+1 31.12.200X+2 31.12.200X+3

Aktywa z tytułu niezakończonych 
umów budowlanych

0 0 3 000 000 0

1.  Czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów

0 0 0 0

2. Należności niezafakturowane 0 0 3 000 000 0

Rozliczenia międzyokresowe 
umów budowlanych

2 400 000 5 100 000 0 0

1.  Bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów

0 0 0 0

2.  Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów

2 400 000 5 100 000 0 0

Zestawienie wyników finansowych umowy budowlanej  
obliczonych przy zastosowaniu różnych metod szacowania stopnia 
zaawansowania prac

 Rok Rok 
200X

Rok 
200X+1

Rok 
200X+2

Rok 
200X+3 RAZEM

WARIANT 1 Stopień zaawansowania 
w stosunku do 
ceny wynikającej 
z globalnego budżetu 
przychodów ustalony 
na podstawie 
technicznego obmiaru 
prac wykonanych 
na dzień bilansowy

1 174 500 2 292 300 –6 625 800 0 –3 159 000

WARIANT 2 Stopień zaawansowania 
ustalony na podstawie 
udziału poniesionych 
kosztów w globalnym 
budżecie kosztów

1 121 538 2 396 176 –6 676 714 0 –3 159 000

WARIANT 3 Brak wiarygodnego 
szacunku stopnia  
zaawansowania umowy

0 0 –3 159 000 0 –3 159 000

 
Niezależnie od zastosowanej metody wynik narastająco przedsiębiorstwa budow-
lanego na koniec realizacji umowy jest ten sam. Przedsiębiorstwo poniosło stratę 
w wysokości 3 159 000 zł, z czego 2 000 000 to strata na umowie, zaś 1 159 000 
to suma bieżącego należnego podatku dochodowego za okres realizacji umowy 
(przy założeniu, iż przedsiębiorstwo nie rozliczyło straty podatkowej oraz nie usta-
liło aktywu z tytułu podatku odroczonego od strat podatkowych poniesionych 
w roku 200X+2).
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XIII. Przykład 2  
– zastosowanie i rozliczanie cen wewnętrznych  

do umów o usługi budowlane

Przykład ilustruje ujęcie przychodów i kosztów z niezakończonych na dzień bilan-
sowy długoterminowych umów budowlanych w razie stosowania przez jednostki 
cen wewnętrznych. Zgodnie z definicją ujętą w pkt II.1. Standardu ceny wewnętrz-
ne mogą być ustalane na poziomie:
a) ceny rynkowej,
b) kosztu planowanego,
c)  ceny negocjowanej pomiędzy kierownikami poszczególnych ośrodków odpo-

wiedzialności.

Stosowanie cen wewnętrznych, zwłaszcza ustalonych na poziomie cen rynkowych, 
wykazuje liczne zalety:
a)  ułatwiona staje się kontrola efektywności pracy świadczeniodawcy – następuje 

to poprzez porównanie kosztów rzeczywiście poniesionych przez świadczenio-
biorcę (strona Wn konta jego kosztów) z wartością zrealizowanych świadczeń 
wyrażoną w cenach wewnętrznych (strona Ma),

b)  odbiorca świadczeń w pełni kontroluje omawianą grupę kosztów, gdyż są one 
ustalane jako iloczyn rzeczywistej ilości pobranych usług/produktów i stałej 
ceny wewnętrznej,

c)  upraszcza się i przyspiesza procedura rozliczeń, gdyż można świadczenia 
wewnętrzne rozliczyć nawet bez znajomości rzeczywistych kosztów dostawcy 
usług/produktów.

Niezależnie od podstawy przyjętej do ustalenia ceny wewnętrznej, jej cechą cha-
rakterystyczną jest to, iż różni się od rzeczywistego kosztu świadczeń wewnętrz-
nych. Zatem do celów sprawozdawczości finansowej niezbędne jest jej odpowied-
nie skorygowanie do wysokości kosztu rzeczywistego.

Poniżej zaprezentowano jeden z przypadków występujących w praktyce, gdy 
cena wewnętrzna usługi wewnętrznej jest niższa od rzeczywistego kosztu wytwo-
rzenia tej usługi.

W celu zwiększenia przejrzystości przykładu pominięto w nim operacje zwią-
zane z podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz podatkiem dochodowym (bie-
żącym i odroczonym). Ponadto przyjęto założenie, iż przykładowa firma budow-
lana ustala wynik finansowy w wariancie kalkulacyjnym, zaś usługa wewnętrzna 
to usługa sprzętowa realizowana przez zakład sprzętowo-transportowy funkcjo-
nujący w jednostce.

Założenia przykładu
Przedsiębiorstwo budowlane w swojej strukturze organizacyjnej posiada między 
innymi:
1) Zakład budowlano-remontowy (ZBR),
2) Zakład sprzętowo-transportowy (ZST).
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Zakład sprzętowo-transportowy świadczy usługi wypożyczania sprzętu budow-
lanego zarówno dla zakładu budowlano-remontowego (świadczenia wewnętrz-
ne), jak i dla odbiorców zewnętrznych. Świadczenia wewnętrzne wyceniane są 
według cen wewnętrznych.

W rozpatrywanym okresie sprawozdawczym zakład sprzętowo-transportowy 
poniósł koszty proste w wysokości 40 000 zł, w tym koszty niewykorzystanych 
zdolności produkcyjnych 2500 zł.

Zakład budowlano-remontowy poniósł w tym samym okresie koszty w wysoko-
ści 74 000 zł. Ponadto korzystał z usług zakładu sprzętowo-transportowego, które 
są wyceniane za pomocą cen wewnętrznych. W rozpatrywanym okresie zakład 
budowlano-remontowy realizował dwie umowy budowlane. Globalny budżet przy-
chodów z pierwszej umowy ustalono na 1 000 000 zł, zaś globalny budżet kosz-
tów tej umowy na 800 000 zł. Na dzień bilansowy przedsiębiorstwo budowlane 
wiarygodnie oszacowało stopień zaawansowania prac przy umowie na 5%. Druga 
umowa: globalny budżet przychodów z umowy – 600 000 zł, globalny budżet kosz-
tów umowy – 500 000, stopień zaawansowania prac na dzień bilansowy – 10%. 
Stopień zaawansowania prac mierzony jest drogą obmiaru robót.

Cena wewnętrzna usługi wewnętrznej jest niższa od rzeczywistego kosztu 
wytworzenia tej usługi

Lp. Opis operacji Wartość Uwagi

1 2 3 4

1 Koszty proste ZBR (dokumenty: lista płac, PK 
amortyzacji itp.) w tym: umowa I 34 000, umowa II 
40 000

74 000 koszt rzeczywisty

2 Koszty proste ZST (dokumenty: lista płac, PK 
amortyzacji itp.)

40 000 koszt rzeczywisty

3 Faktura za usługę sprzętową dla ZBR  
– dostawca wewnętrzny ZST (dokument: faktura 
wewnętrzna sprzedaży), w tym: umowa I 10 000, 
umowa II 12 000

22 000 cena wewnętrzna

4 Faktura za usługę sprzętową ZST dla odbiorcy 
zewnętrznego (dokument: faktura sprzedaży)

14 000 cena sprzedaży

5 Koszt wytworzenia usługi sprzętowej ZST dla 
odbiorcy zewnętrznego (dokument: PK)

12 375 cena wewnętrzna

6 Oszacowano wykorzystanie normalnych zdolności 
produkcyjnych w ZTS – zaksięgowano koszty stałe 
niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

2 500 koszt rzeczywisty

7 Odchylenie cen wewnętrznych usług zrealizowanych 
przez ZST od rzeczywistego kosztu wytworzenia 
(dokument: PK), w tym:

3 125  

a) odchylenie przypadające na usługi wewnętrzne: 2 000 = 3125 × 64%

b) odchylenie przypadające na usługi zewnętrzne: 1 125 = 3125 × 36%
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1 2 3 4

8 Faktura częściowa sprzedaży za I umowę budowlaną 
(dokument: faktura sprzedaży)

60 000 cena sprzedaży

9 Ustalenie przychodów z I umowy o usługę 
budowlaną 5% × 1 000 000 (dokument: PK)

50 000 szacunek wg 
KSR 3

10 Ustalenie kosztów I umowy o usługę budowlaną 
5% × 800 000 (dokument: PK)

40 000 szacunek wg 
KSR 3

11 Faktura częściowa sprzedaży za II umowę 
budowlaną (dokument: faktura sprzedaży)

62 000 cena sprzedaży

12 Ustalenie przychodów z II umowy o usługę 
budowlaną 10% × 600 000 (dokument: PK)

60 000 szacunek wg 
KSR 3

13 Ustalenie kosztów II umowy o usługę budowlaną 
10% × 500 000 (dokument: PK)

50 000 szacunek wg 
KSR 3

14 Przeniesienie rzeczywistych kosztów umów 
budowlanych (dokument: PK), w tym: umowa I 
44 000, umowa II 52 000

96 000  

15 Przeniesienie przychodów na wynik finansowy 
(dokument: PK)

110 000 +  
14 000

 

16 Przeniesienie kosztów wg rodzaju na rozliczenie 
kosztów (dokument: PK)

114 000  

17 Przeniesienie kosztów wytworzenia umów długo-
terminowych i kosztów wytworzenia sprzedanych 
usług na wynik finansowy (dokument: PK)

90 000 + 
13 500

 

18 Przeniesienie pozostałych kosztów operacyjnych na 
wynik finansowy (dokument: PK)

2 500  
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KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia uchwały  
Komitetu Standardów Rachunkowości  
w sprawie przyjęcia znowelizowanego  

Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4  
„Utrata wartości aktywów”

(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2012 r.)

Ogłasza się uchwałę nr 2/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 lutego 
2012 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości 
nr 4 „Utrata wartości aktywów”, stanowiącą załącznik do komunikatu.

Minister Finansów: w z. M. Orłowska
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Załącznik do komunikatu nr 2 Ministra Finansów 
z dnia 29 marca 2012 r. (poz. 15)

UCHWAŁA Nr 2/12 
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

z dnia 14 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia znowelizowanego  
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4  

„Utrata wartości aktywów”

Na podstawie § 6 ust. 1 w zw. z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu 
Standardów Rachunkowości (Dz.U. Nr 140, poz. 1580, z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. 

1.  Komitet przyjmuje nowelizację Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata 
wartości aktywów”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Standard, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

3.  Traci moc uchwała nr 6/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerw-
ca 2007 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata 
wartości aktywów”.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Komitetu

 Aneta Gołdyń

Przewodnicząca
Komitetu Standardów Rachunkowości

 Joanna Dadacz
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Załącznik do uchwały nr 2/12 Komitetu Standardów 

Rachunkowości z dnia 14 lutego 2012 r.

KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI Nr 4 
„Utrata wartości aktywów”

I. Cel i zakres Standardu

1.1.  Celem niniejszego Krajowego Standardu Rachunkowości (zwanego dalej 
Standardem) jest rozwinięcie przepisów ustawy z 29 września 1994 roku 
o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm., zwanej dalej 
ustawą o rachunkowości lub ustawą), określających zasady ustalania i ujmo-
wania w księgach rachunkowych oraz wykazywania w sprawozdaniu finanso-
wym odpisów aktualizujących wartość bilansową aktywów jednostki, spowo-
dowanych częściową lub całkowitą utratą zdolności do przynoszenia jednostce 
korzyści ekonomicznych przez te aktywa.

1.2.  Aktualizacja do realnej wysokości wartości bilansowej zasobów jednostki zaliczo-
nych do aktywów, gdyż spełniają one warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 12 usta-
wy o rachunkowości, służy zapewnieniu rzetelnego obrazu dokonań i potencjału 
gospodarczego jednostki prezentowanego w księgach rachunkowych i w sprawo-
zdaniu finansowym, a zarazem chroni przed wykazywaniem strat jako aktywów. 
Związana z aktualizacją konieczność weryfikowania zdolności aktywów do przy-
noszenia jednostce w przyszłości korzyści ekonomicznych i dążenie do zachowania 
porównywalności rozwiązań stosowanych w tym zakresie uzasadnia stosowanie 
przez jednostki postępowania przewidzianego w niniejszym Standardzie.

1.3.  Wycena składników aktywów następuje z zachowaniem ostrożności (art. 7 
ust. 1 pkt 1 ustawy). Zasada ostrożności nakazuje aktualizację wartości akty-
wów, w jakiej są one wykazywane w księgach rachunkowych i sprawozdaniu 
finansowym, do ich wartości możliwej do odzyskania, jeżeli jest ona niższa 
od wartości, w której dany składnik aktywów jest wykazywany w księgach 
rachunkowych na dzień bilansowy. Oznacza to konieczność uwzględnia-
nia przy wycenie bilansowej aktywów planowego zmniejszenia ich wartości 
(służy temu amortyzacja i odpisy umorzeniowe niektórych aktywów trwałych 
– art. 32 i art. 33 ust. 1 ustawy) oraz nieplanowanych wcześniej zmniejszeń 
wartości użytkowej lub wartości handlowej składników aktywów, zarówno 
długo- jak i krótkoterminowych (art. 28 ust. 7; art. 34 ust. 5; art. 34a ust. 5; 
art. 35 ust. 2–3; art. 35a ust. 2; art. 35b ustawy). Przedmiotem Standardu jest 
m.in. wyjaśnienie zasad pomiaru utraty wartości aktywów powodowanej inny-
mi przyczynami niż ich amortyzacja (umorzenie).
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1.4.  Wycena składnika aktywów do bilansu powinna następować w wartości, po 
której wprowadzono go do ksiąg, nieprzekraczającej wartości korzyści eko-
nomicznych możliwych do uzyskania dzięki jego posiadaniu (sprawowaniu 
nad nim kontroli). Zasada ta nie dotyczy jednak niektórych składników akty-
wów, dla których ustawa o rachunkowości i rozporządzenie Ministra Finansów 
z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. 
Nr 149, poz. 1674 i z 2004 r. Nr 31, poz. 266 i z 2005 r. Nr 256, poz. 2146, 
zwane dalej rozporządzeniem z 12.12.2001 r. lub rozporządzeniem) przewi-
dują ich wycenę: w wartości rynkowej, wartości godziwej, wartości ustalonej 
metodą praw własności lub w skorygowanej cenie nabycia (po zamortyzo-
wanym koszcie). Tylko w odniesieniu do takiego składnika aktywów może 
nastąpić podwyższenie jego wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych na 
dzień bilansowy (przeszacowanie in plus), co ma miejsce w tym przypadku, 
gdy określona dla składnika aktywów odpowiednio: wartość rynkowa, war-
tość godziwa, wartość ustalona metodą praw własności lub skorygowana cena 
nabycia będzie wyższa niż jego wartość wynikająca z ksiąg rachunkowych. 
W przeciwnym razie, to jest ustalenia, że wartość składnika aktywów możliwa 
do odzyskania jest niższa niż jego wartość wynikająca z ksiąg rachunkowych, 
wymagane jest przeszacowanie in minus, które jest równoznaczne z dokona-
niem odpisu aktualizującego służącego uwzględnieniu utraty wartości przez 
ten składnik aktywów.

1.5.   Jeżeli zatem na dzień bilansowy wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość 
wycenianego składnika aktywów jest wyższa od korzyści ekonomicznych, jakie 
on przyniesie, określonych zgodnie z niniejszym Standardem, to oznacza to, 
że dany składnik aktywów utracił – w zależności od sytuacji – całkowicie lub 
częściowo zdolność do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych, czego 
konsekwencją jest konieczność dokonania odpisu aktualizującego, obniżają-
cego na dzień bilansowy jego wartość bilansową.

1.6.  Standard – pomimo iż zawiera wskazówki jak przeprowadzać ocenę utraty zdol-
ności aktywów do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych – niejedno-
krotnie odwołuje się do konieczności stosowania profesjonalnego osądu opar-
tego na wiedzy, znajomości rzeczy i doświadczeniu. Zobowiązuje to jednostkę 
do poczynienia takich ustaleń, które jej zdaniem pozwalają odzwierciedlić oce-
nianą sytuację w sposób najbardziej zbliżony do stanu rzeczywistego.

1.7.  Standard przedstawia procedurę ustalania odpisu aktualizującego wycenę 
zarówno aktywów operacyjnych, jak i aktywów inwestycyjnych w razie utraty 
przez nie wartości i dotyczy wszystkich aktywów jednostki. Sposób postępo-
wania w nim zalecany zaprezentowano tak, aby uwypuklić:

  –   konieczność kompleksowego podejścia do utraty wartości aktywów,
  –   podobieństwa procedury ustalania odpisu aktualizującego wycenę akty-

wów wobec utraty przez nie wartości niezależnie od tego, czy są to aktywa 
związane z działalnością operacyjną jednostki, czy też są to inwestycje,

  –   zasady wynikającej z ustawy wyceny bilansowej aktywów, odzwierciedlają-
ce wszelkie, zarówno korzystne, jak i niekorzystne (z powodu utraty warto-
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ści) dla jednostki skutki bieżących ruchów cen rynkowych i zmian wartości 
godziwej niektórych długo- i krótkoterminowych aktywów jednostki,

  –   sposób ujmowania w księgach rachunkowych odpisu aktualizującego, który 
zależy od charakteru rozpatrywanych aktywów,

  –   konieczność przestrzegania zasady indywidualnej bilansowej wyceny akty-
wów (art. 7 ust. 3 ustawy), nawet wtedy, gdy składniki te nie wypracowują 
korzyści ekonomicznych samodzielnie, lecz w grupie, wraz z innymi akty-
wami.

1.8.  Mając na uwadze:
   –   art. 28 ust. 7 ustawy, zgodnie z którym trwała utrata wartości uzasadnia 

dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składni-
ka aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, 
a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej,

   –   art. 7 ust. 1 ustawy, w myśl którego zachowanie zasady ostrożności przy 
wycenie aktywów wymaga uwzględnienia zmniejszenia wartości użytkowej,

   oraz jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że:
   –   wiele aktywów trwałych jednostki wypracowuje korzyści ekonomiczne 

zespołowo (grupowo), a ich sprzedaż nie jest przewidywana,
   –   wycena składnika aktywów w cenie sprzedaży netto, a w przypadku jej 

braku – w wartości godziwej ustalonej w inny sposób, nie w każdym 
przypadku zapewnia rzetelną, tj. uzasadnioną jego funkcją w jednostce, 
prezentację wartości danego składnika aktywów,

    uznaje się za celowe uszczegółowienie kwestii wyceny bilansowej w przypad-
ku trwałej utraty wartości aktywów. Pozwala to uwzględniać obok wartości 
handlowej także wartość użytkową aktywów, jako podstawę wyznaczania 
ich wartości możliwej do odzyskania (tj. wartości odzyskiwalnej) dzięki han-
dlowemu lub gospodarczemu wykorzystaniu tych aktywów przez jednostkę. 
Korzystając z delegacji zawartej w art. 10 ust. 3 ustawy Standard przedsta-
wia postępowanie stosowane w tym zakresie.

1.9.   Każdorazowe ustalenie nowej wartości bilansowej składnika aktywów przepro-
wadzone stosownie do przewidzianej w Standardzie procedury ustalania odpi-
su aktualizującego wycenę aktywów spowodowanego utratą przez nie warto-
ści, może wpłynąć na konieczność określenia wartości aktywów i zobowiązań 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Powinno to nastąpić zgodnie 
z Krajowym Standardem Rachunkowości (dalej KSR) 2 – Podatek dochodowy.

1.10.   W przypadku gdy jednostka prowadzi program świadczeń pracowniczych, 
do aktywów związanych z tymi programami nie stosuje się postanowień 
niniejszego Standardu.

1.11.   Do Standardu wprowadzono niektóre kategorie, niewyodrębnione w usta-
wie, aby umożliwić przejrzyste zaprezentowanie sposobu wyceny wartości 
aktywów i ustalania odpisu aktualizującego ich wartość wynikającą z ksiąg 
rachunkowych. Wyjaśniono je w rozdziale II.

1.12.   Ilekroć w Standardzie mowa jest o wpływach lub wydatkach środków pie-
niężnych, rozumie się przez to zarówno wpływy lub wydatki środków pie-
niężnych, jak i ich ekwiwalentów.
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II. Definicje pojęć stosowanych w Standardzie

Stosowane w Standardzie pojęcia oznaczają:
2.1.   Przyszłe korzyści ekonomiczne – tkwiący w danym składniku aktywów lub 

grupie aktywów wymierny potencjał przyczyniania się w jednostce posia-
dającej (kontrolującej) ten składnik, indywidualnie lub wspólnie z innymi 
składnikami aktywów, do:

   l   powstawania i zbywania produktów (wyrobów, usług) i towarów stano-
wiących przedmiot działalności operacyjnej jednostki oraz utrzymywania 
inwestycji, z których jednostka, na podstawie uzasadnionych przesłanek, 
może oczekiwać przyszłych wpływów środków pieniężnych, lub

   l  ograniczania przyszłych operacyjnych wydatków pieniężnych, lub
   l   zamiany aktualnej jego formy na przyszłe wpływy środków pieniężnych, 

także wtedy, gdy można przewidywać łańcuch kolejnych zamian jednej 
formy składnika aktywów na inne, jednak z perspektywą wpływu, w koń-
cowym ogniwie, środków pieniężnych,

   l   zmniejszania wydatków z tytułu przyszłej spłaty aktualnych lub przyszłych 
zobowiązań jednostki.

2.2.   Przyszłe korzyści ekonomiczne netto (przepływy pieniężne netto) – pro-
gnozowane wpływy środków pieniężnych potencjalnie związane odpowied-
nio: z danym składnikiem aktywów lub z grupą aktywów, pomniejszone 
o prognozowane wydatki środków pieniężnych warunkujące wypracowywa-
nie przez ten składnik lub przez grupę aktywów prognozowanych wpływów 
środków pieniężnych.

2.3.   Procedura ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów spowodo
wanego utratą przez nie wartości (zwana dalej zamiennie także procedurą 
aktualizacji wyceny) – podejmowany na dzień bilansowy ciąg analiz i usta-
leń, w wyniku których następuje określenie wysokości odpisu aktualizującego 
wartość aktywów jednostki, wynikającą z jej ksiąg rachunkowych na dzień 
bilansowy, i ustalenie zaktualizowanej wartości bilansowej tychże aktywów 
(tj. wartości prezentowanej w księgach i w sprawozdaniu finansowym na 
ten sam dzień bilansowy).

2.4.   Utrata wartości aktywów – stwierdzone w toku procedury aktualizacji wyce-
ny duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik 
aktywów w znaczącej części lub w całości nie przyniesie przyszłych korzyści 
ekonomicznych netto odpowiadających przynajmniej jego wartości wynika-
jącej z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny bilansowej.

2.5.   Aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne pojedynczo – składniki akty-
wów, posiadające w znacznym stopniu zdolność do samodzielnego przyno-
szenia korzyści ekonomicznych jednostce. Posiadanie takiej zdolności stwier-
dza się, gdy pojedynczemu składnikowi aktywów można przyporządkować 
określone co do rodzaju przyszłe korzyści ekonomiczne wynikające z jego 
wykorzystywania (użytkowania) lub utrzymywania.

2.6.   Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne (zwany zamiennie ośrod-
kiem) – najmniejszy możliwy do zidentyfikowania zespół aktywów, które 
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wypracowują korzyści ekonomiczne grupowo, w znacznym stopniu nieza-
leżnie od korzyści ekonomicznych pochodzących z innych aktywów wypra-
cowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo lub z innych ośrodków wypra-
cowujących korzyści ekonomiczne.

2.7.   Aktywa wspólne – inne niż wartość firmy składniki aktywów, które przyczy-
niają się do powstawania przyszłych korzyści ekonomicznych netto możli-
wych do osiągnięcia przez jednostkę dzięki ich wykorzystaniu w powiąza-
niu z funkcjami przynajmniej dwóch składników aktywów wypracowujących 
korzyści ekonomiczne pojedynczo i/lub ośrodków wypracowujących korzyści 
ekonomiczne.

2.8.   Aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne grupowo – ośrodek wypra-
cowujący korzyści ekonomiczne wraz z przyporządkowanymi do niego akty-
wami wspólnymi, wartością firmy lub ujemną wartością firmy.

2.9.   Obiekt oceny utraty wartości – składnik aktywów wypracowujący korzyści 
ekonomiczne pojedynczo lub aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne 
grupowo łącznie z przyporządkowanymi do nich zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w niniejszym Standardzie zobowiązaniami, rezerwami i przychoda-
mi przyszłych okresów, co do którego istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
utracił on całkowicie lub w części zdolność przynoszenia korzyści ekonomicz-
nych. Zobowiązania, rezerwy i przychody przyszłych okresów uwzględnia 
się tylko wtedy, gdy ustalenie wartości odzyskiwanej (por. pkt 2.12) danego 
obiektu nie jest bez nich możliwe.

2.10.  Wartość handlowa – wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy i ustala-
na w związku ze stosowaniem zasady ostrożnej wyceny wartość 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) dane-
go obiektu oceny utraty wartości. W przypadku niemożności ustalenia ceny 
sprzedaży netto dostępnej na aktywnym rynku – wartość handlową obiektu 
oceny utraty wartości określa jego oszacowana wartość godziwa (w rozumie-
niu art. 28 ust. 6 ustawy) pomniejszona o spodziewane do poniesienia i dające 
się bezpośrednio przyporządkować do czynności zbycia obiektu oceny utra-
ty wartości wydatki środków pieniężnych stanowiące łącznie przewidywane 
koszty sprzedaży (zbycia/likwidacji) tego obiektu, z wyłączeniem kosztów 
finansowych i obciążeń z tytułu podatku dochodowego.

2.11.  Wartość użytkowa – wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy i ustalana 
w związku ze stosowaniem zasady ostrożnej wyceny przydatność gospodar-
cza 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 zdyskontowa-
nych przyszłych korzyści ekonomicznych netto z obiektu oceny utraty warto-
ści ustalona przy założeniu dalszego jego wykorzystywania (utrzymywania)1.

1  W rozumieniu Standardu wartość użytkowa nie jest tożsama z wartością użytkową, o której mowa 
w art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
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2.12.  Wartość odzyskiwana – wyższa z dwóch wartości: (a) wartości handlowej 
lub (b) wartości użytkowej obiektu oceny utraty wartości.

2.13.  Poziom wyceny wartości bilansowej składnika aktywów – określona w usta-
wie lub rozporządzeniu z 12.12.2001 r., zależna od rodzaju składnika akty-
wów, kategoria, po której następuje jego wycena bilansowa. Może to być 
przykładowo: wartość handlowa, tj. cena sprzedaży netto, a w przypadku jej 
braku ustalona w inny sposób wartość godziwa (art. 28 ust. 1 pkt 1, 1a, 2, 
3, 4 oraz art. 28 ust. 7 ustawy), wartość wynikająca z zastosowania metody 
praw własności (art. 28 ust. 1 pkt 4), cena nabycia lub koszt wytworzenia nie 
wyższy od ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy, cena sprzedaży netto 
(art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy), cena rynkowa, cena nabycia albo cena rynkowa, 
zależnie od tego, która z nich jest niższa, a w uzasadnionych okolicznościach 
– wartość godziwa (art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy), kwota wymaganej zapłaty 
ustalona z zachowaniem ostrożności (art. 28 ust. 1 pkt 7 oraz 35b ustawy), 
skorygowana cena nabycia (§ 16 pkt 1 i 2 rozporządzenia z 12.12.2001 r.).

2.14.  Odpis aktualizujący wartość składnika aktywów spowodowany utratą 
wartości – ustalona na dzień wyceny bilansowej nadwyżka wartości skład-
nika aktywów wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny bilanso-
wej nad wartością odzyskiwaną.

2.15.  Odpis aktualizujący wartość składnika aktywów spowodowany trwałą 
utratą jego wartości – odpis aktualizujący wartość składnika aktywów trwa-
łych ustalony dla obiektu oceny utraty wartości, dla którego ustalana była 
trwała utrata wartości.

2.16.  Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość składnika aktywów spowo
dowanego utratą wartości – wartość ustalona w wyniku procedury aktu-
alizacji wyceny podejmowanej na dany dzień bilansowy, która – w uzasad-
nionych okolicznościach – wpływa na wartość bilansową składnika aktywów 
ustalaną na ten dzień poprzez zmniejszenie dotychczasowego odpisu aktu-
alizującego wartość składnika aktywów spowodowanego utratą wartości.

2.17.  Aktywny rynek – rynek, na którym: (a) dobra będące przedmiotem obro-
tu handlowego mają jednorodny charakter, (b) praktycznie zawsze wystę-
pują nabywcy i sprzedawcy zainteresowani danym dobrem, (c) informacja 
o cenach tych dóbr jest powszechnie dostępna.

III. Warunki stosowania i etapy procedury  
aktualizacji wyceny aktywów

3.1.   Wycenę bilansową aktywów służącą uwzględnieniu ewentualnej utraty ich 
wartości, poprzedza ocena roli, jaką aktywa, nad którymi jednostka sprawu-
je kontrolę, będą spełniać w jej działalności w przyszłości.

    W wyniku tej oceny następuje ustalenie, które aktywa wykorzystywane są 
w jednostce do działalności operacyjnej, a które utrzymywane jako inwestycje.

3.2.   Następnie, stosownie do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, jednost-
ka ustala poziom wyceny wartości bilansowej poszczególnych składników 
aktywów.
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3.3.  Do aktywów przyporządkowuje się te związane z nimi zobowiązania, rezerwy 
i przychody przyszłych okresów, które stanowią o możliwości czerpania przy-
szłych korzyści ekonomicznych z danego składnika aktywów. (Przykładowo 
ma to miejsce wtedy, gdy zbycie składnika aktywów może nastąpić jedynie 
nierozłącznie z cesją dotyczącego go zobowiązania.) Celem tego przypo-
rządkowania jest wskazanie, w odniesieniu do których składników aktywów 
ustalenie płynących z nich korzyści ekonomicznych wymaga uwzględnienia 
zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów wpływających na ich 
wartość.

3.4.  Kolejnym warunkiem stosowania procedury aktualizacji wyceny aktywów 
jest określanie korzyści ekonomicznych, jakie te aktywa przyniosą jednostce 
w przyszłości. Informacje takie powinien zapewnić działający w jednostce, 
godny zaufania i sprawny, system planowania działalności, pozwalający na 
wiarygodne określenie spodziewanych korzyści ekonomicznych, zarówno dla 
aktywów wykorzystywanych w działalności operacyjnej, jak i utrzymywanych 
jako inwestycje.

   Ważne jest, aby spodziewane korzyści ekonomiczne, zarówno z aktywów wyko-
rzystywanych w działalności operacyjnej, jak i z inwestycji (niezależnie od roz-
wiązań systemu planowania przyjętego na potrzeby zarządzania działalnoś-
cią jednostki), można było przyporządkować do aktywów wypracowujących 
korzyści ekonomiczne pojedynczo i do aktywów wypracowujących korzyści 
ekonomiczne grupowo.

3.5.  Procedura ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów spowodowane-
go utratą przez nie wartości obejmuje następujące etapy:

  a)  ocenę potrzeby przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny określo-
nych aktywów wobec utraty przez nie wartości (rozdział IV),

  b)  zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne poje-
dynczo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości (rozdział V),

  c)  ocenę, czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu 
aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne 
pojedynczo (rozdział VI):

    –  wycenianych w wartości rynkowej, godziwej lub metodą praw własności 
(pkt 6.1),

    –  wycenianych w kwocie wymaganej zapłaty lub w skorygowanej cenie 
nabycia (pkt 6.2),

    –  wycenianych w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub w wartości 
przeszacowanej (pkt 6.3),

  d)  zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne gru-
powo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości (rozdział VII),

  e)  ocenę, czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu 
aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne 
grupowo (rozdział VIII), obejmujące:

    –  ustalenie wynikającej z ksiąg rachunkowych wartości aktywów wypraco-
wujących korzyści ekonomiczne grupowo (punkt 8.1),

    – ustalenie przyszłych korzyści ekonomicznych netto (punkt 8.2),
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    –  ustalenie i rozliczenie odpisu aktualizującego wycenę aktywów wypra-
cowujących korzyści ekonomiczne grupowo (pkt 8.3).

3.6.  W kolejnych okresach, po przeprowadzeniu procedury aktualizacji wyceny 
aktywów, może okazać się zasadne podwyższenie lub odwrócenie odpisu aktu-
alizującego wycenę aktywów dokonanego uprzednio w toku wyceny bilanso-
wej. Dotyczy to zarówno aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne 
pojedynczo, jak i grupowo. Zmiany uprzednio dokonanego odpisu aktualizu-
jącego nie stanowią błędu podstawowego w rozumieniu art. 54 ust. 3 ustawy 
o rachunkowości. Postępowanie zalecane w przypadku konieczności zmiany 
wysokości uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego przedstawia roz-
dział IX.

3.7.  Każdorazowe przeprowadzenie procedury aktualizacji wyceny aktywów 
i odwrócenie odpisu aktualizującego ich wycenę, w tym przeprowadzo-
nych ocen, szacunków i obliczeń, wymaga odpowiedniego udokumentowa-
nia w dowodzie wewnętrznym stanowiącym podstawę zapisów w księgach 
rachunkowych oraz ujawnień danych dotyczących utraty wartości aktywów 
stosownie do rozdziału XI Standardu.

IV. Ocena potrzeby przeprowadzania procedury ustalania  
odpisu aktualizującego wycenę aktywów

4.1.  Nie rzadziej niż na każdy dzień bilansowy jednostka ustala, czy zachodzi 
potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisu aktualizującego wyce-
nę aktywów spowodowanego utratą przez nie wartości – zarówno w odnie-
sieniu do aktywów wykorzystywanych do działalności operacyjnej, jak i inwe-
stycji, bez względu na to, czy są one dostępne do użytkowania (tzn. gotowe, 
przystosowane już do użytkowania), czy jeszcze nie. Pomocne w tym spraw-
dzeniu jest badanie okoliczności ustalanych na podstawie zewnętrznych 
i wewnętrznych źródeł informacji.

4.2.  Badanie potrzeby przeprowadzenia procedury aktualizacji wyceny aktywów 
oparte na okolicznościach ustalanych na podstawie zewnętrznych źródeł infor-
macji polega na rozpatrzeniu co najmniej poniższych kwestii:

  a)  Czy wystąpiły okoliczności wskazujące na to, że jednostka może nie uzy-
skać z przyczyn od siebie niezależnych należnych jej kwot pieniężnych, 
innych aktywów finansowych, dóbr lub świadczeń? Może to na przykład 
być wywołane: występowaniem negatywnych zmian w środowisku techno-
logicznym, rynkowym, gospodarczym, prawnym i innym, w którym dzia-
łają emitenci instrumentów finansowych posiadanych przez jednostkę, jej 
dłużnicy i inni kontrahenci, a które powodują w ich działalności znaczące 
trudności finansowe lub innej natury, niedotrzymanie warunków umowy 
przez emitentów, dłużników lub innych kontrahentów i niespłacenie albo 
zaleganie ze spłatą należnych odsetek lub nominalnej wartości składni-
ka aktywów, wysokiego prawdopodobieństwa likwidacji, upadłości lub 
restrukturyzacji działalności emitentów, dłużników lub innych kontrahen-
tów, zaniku aktywnego rynku na posiadane składniki aktywów, z powodu 
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trudności finansowych lub innych dotyczących emitentów, dłużników lub 
innych kontrahentów z tym składnikiem związanych.

     Zanik aktywnego rynku z powodu wycofania z obrotu danego instrumen-
tu finansowego, dobra lub świadczenia wynikający z przesłanek gospodar-
czych, a niewymuszony trudnościami, nie jest dowodem utraty wartości akty-
wów posiadanych przez jednostkę. Nie uważa się także za utratę wartości 
w rozumieniu Standardu krótkoterminowego spadku wartości (rynkowej, 
godziwej, ustalonej zgodnie z metodą praw własności lub w skorygowanej 
cenie nabycia) składnika aktywów, dla którego ustawa o rachunkowości lub 
rozporządzenie z 12.12.2001 r. przewiduje taki poziom wyceny bilansowej. 
Za obiektywny dowód utraty wartości składników aktywów wycenianych na 
dzień bilansowy w takich wartościach uważa się natomiast znaczący i prze-
dłużający się spadek ich wartości (rynkowej, godziwej, ustalonej zgodnie 
z metodą praw własności lub w skorygowanej cenie nabycia) poniżej warto-
ści ustalonej przy ich wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych jednostki. Taki 
spadek wartości wskazuje, że nakłady poniesione na pozyskanie składników 
aktywów nie zostaną odzyskane. Na potrzebę przeprowadzenia procedury 
aktualizacji wyceny aktywów wskazywać mogą także zmiany w krajowej lub 
lokalnej sytuacji gospodarczej, takie jak na przykład wzrost bezrobocia, spa-
dek cen nieruchomości, spadek cen niektórych dóbr itp., jeżeli mogą one 
negatywnie wpływać na realizację umów zawartych z emitentami, dłużni-
kami i innymi kontrahentami.

  b)  Czy odzyskanie kosztów poniesionych na wykonanie długotrwałej usługi 
jest prawdopodobne pomimo: wątpliwej ważności umowy, toczącej się 
rozprawy sądowej związanej z umową, niemożności dopełnienia przez 
jednostkę lub drugą stronę umowy i wynikających z niej obowiązków?

  c)  Czy przewidywany wcześniej rozkład w czasie wpływów pieniężnych spo-
dziewanych z określonego składnika aktywów ulegnie zmianie? Może to 
mieć miejsce na przykład, gdy ze względów ekonomicznych lub prawnych 
jednostka przyzna dłużnikowi lub innemu kontrahentowi udogodnienia 
wynikające z jego trudności finansowych lub innych, których w innym 
przypadku nie przyznałaby.

  d)  Czy utrata wartości rynkowej poszczególnych składników aktywów, jaka 
nastąpiła w ciągu okresu sprawozdawczego, jest znacznie wyższa od utra-
ty, której można było się spodziewać w wyniku upływu czasu i zwykłego 
użytkowania?

  e)  Czy w ciągu okresu sprawozdawczego lub do dnia sporządzenia sprawo-
zdania finansowego nastąpił spadek cen na rynkach odbiorców lub wzrost 
cen na rynkach dostawców, na których jednostka prowadzi działalność?

   f)  Czy przewiduje się wzrost kosztów niezbędnych do doprowadzenia sprze-
daży produktów, towarów itp. do skutku?

  g)  Czy na rynku instrumentów finansowych i inwestycji, z których jednostka 
korzysta, wystąpiły niekorzystne zmiany wartości?

  h)  Czy w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpiły lub w niedalekiej przy-
szłości nastąpią znaczne, niekorzystne dla jednostki, zmiany o charakterze 
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technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, 
w którym jednostka prowadzi działalność, lub też na rynkach, do obsługi 
których aktywa jednostki są wykorzystywane?

   i)  Czy w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost rynkowych stóp pro-
centowych lub innych rynkowych stóp zwrotu z inwestycji i czy prawdo-
podobne jest, że wzrost ten wpłynie na stopę dyskontową stosowaną do 
wyliczenia wartości użytkowej danego składnika aktywów i istotnie obniży 
teraźniejszą wartość spodziewanych korzyści ekonomicznych netto z tego 
składnika?

   j)  Czy wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość aktywów netto jednostki na 
dany dzień bilansowy jest wyższa od wartości rynkowej lub godziwej akcji/ 
/udziałów wyemitowanych przez tę jednostkę?

  k)  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 okolicz-
ności i zmian?

4.3.  Badanie potrzeby przeprowadzenia procedury aktualizacji wyceny aktywów 
oparte na okolicznościach ustalanych na podstawie wewnętrznych źródeł 
informacji polega na rozpatrzeniu co najmniej poniższych kwestii:

  a)  Czy istnieją dowody na to, że nastąpiło fizyczne uszkodzenie rzeczowych 
składników aktywów – np. wynika to z ustaleń spisu z natury, meldun-
ków z produkcji, lub utrata wartości zapasów bądź należności wobec nie-
dotrzymania przez kontrahentów terminów zapłaty – o czym świadczy 
zaleganie określonych składników aktywów, zarówno długo-, jak i krót-
koterminowych?

  b)  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?

  c)  Czy jednostka zamierza zaniechać lub restrukturyzować działalność, do 
której są wykorzystywane określone składniki aktywów? Czy zamierza zbyć 
lub zlikwidować jakieś składniki aktywów przed uprzednio przewidywanym 
terminem?

  d)  Czy istnieją dowody świadczące o tym, że ekonomiczne skutki wykorzy-
stania jakichś składników aktywów są, lub w przyszłości będą, gorsze od 
oczekiwanych?

  e)  Czy można uznać, że wartość niektórych (lub wszystkich) składników akty-
wów wynikająca z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy jest wrażliwa 
na wystąpienie innych stwierdzonych okoliczności i zmian?

4.4.  Badanie, o którym mowa w pkt 4.2 i 4.3, służy ustaleniu aktywów, których 
zdolność do przynoszenia korzyści ekonomicznych ulegnie w przyszłości naj-
prawdopodobniej zmianie na gorsze w stosunku do pierwotnych planów 
towarzyszących ich pozyskaniu (nabyciu lub wytworzeniu). Przy przeprowa-
dzaniu tego badania konieczny jest profesjonalny osąd obserwowanych oko-
liczności, także innych niż wymienione powyżej.
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4.5.  W przypadku stwierdzenia, że na dany dzień bilansowy nie występuje żadna 
z okoliczności, wskazujących na potrzebę przeprowadzania procedury aktua-
lizacji wyceny aktywów, jednostka wycenia na dzień bilansowy:

  –  aktywa wyceniane zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem z 12.12.2001 r. 
w wartości rynkowej, godziwej, ustalonej metodą praw własności lub w sko-
rygowanej cenie nabycia – w tych wartościach,

  –   pozostałe aktywa – w ich wartości netto wynikającej z ksiąg rachunkowych 
na dzień bilansowy, z uwzględnieniem w przypadku aktywów opiewają-
cych na waluty obce ich aktualnego na dzień bilansowy kursu.

4.6.  W przypadku stwierdzenia natomiast, że na dany dzień bilansowy występu-
je jedna lub więcej okoliczności, o których mowa w pkt 4.2 i 4.3, jednostka 
przeprowadza dalsze etapy procedury aktualizacji wyceny aktywów wobec 
prawdopodobnej utraty przez nie wartości (rozdział V–VIII).

4.7.  Ponowną ocenę potrzeby przeprowadzenia procedury aktualizacji wyceny 
aktywów wobec utraty przez nie wartości przeprowadza się nie później niż 
na kolejny dzień bilansowy w analogiczny sposób, obejmując nią ponownie 
wszystkie aktywa jednostki. Podczas kolejnych analiz szczególnej uwagi wyma-
gają te aktywa, których wartość była już w okresach wcześniejszych korygo-
wana o odpisy aktualizujące, oraz te, których wartość jest najbardziej wrażli-
wa na wystąpienie okoliczności wymienionych w pkt 4.2 i 4.3.

Przykład 4.1. Przesłanki pochodzące z wewnętrznych źródeł informacji świad
czące o potrzebie przeprowadzenia procedury aktualizacji wyceny aktywów 
spowodowanej utratą przez nie wartości
W jednostce JG na koniec roku obrotowego stwierdzono, że:
1)   przewidziane w jej budżecie (planie finansowym) na kolejne lata wydatki pieniężne związane 

z eksploatacją budynku przeznaczonego pod wynajem (i będącego najważniejszym składni-
kiem inwestycji) są znacznie wyższe niż kwoty pierwotnie zaplanowane,

2)   po podsumowaniu wyników eksploatacji budynku za bieżący okres jednostka stwierdziła także, 
że uzyskany wynik jest znacznie niższy od tego, którego oczekiwano w tym okresie.

 Fakty te uznano za dowody, które mogą wystarczająco świadczyć o poważnej zmianie uwarunko-
wań towarzyszących eksploatacji budynku i z tego powodu uznano za zasadne przeprowadzenie 
procedury aktualizacji wyceny aktywów wobec podejrzenia utraty przez budynek wartości.

V. Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących  
korzyści ekonomiczne pojedynczo  

i ustalenie obiektów oceny utraty wartości

5.1.  Jednostka identyfikuje składniki aktywów uznane za obiekty oceny utraty 
wartości, których mogą dotyczyć skutki okoliczności wymienionych w roz-
dziale IV, aktualne na dzień bilansowy. Identyfikacją objęte są wszystkie 
aktywa, których dotyczyć mogą skutki okoliczności wskazujących na praw-
dopodobną utratę ich wartości, tj. aktywa wykorzystywane do działalności 
operacyjnej i inwestycje, z wyjątkiem aktywów z tytułu odroczonego podat-
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ku dochodowego i aktywów wykazywanych w bilansie w ich wartości nomi-
nalnej (np. gotówka).

5.2.  Ustalenie obiektów oceny utraty wartości wymaga profesjonalnego osądu 
i rozsądnej oceny, uwzględniającej charakter działalności, dotychczasowe 
doświadczenie i plany jednostki związane z wykorzystywaniem poszczegól-
nych składników jej aktywów.

5.3.  Spośród zidentyfikowanych aktywów, o których mowa w pkt 5.1, jednostka 
w pierwszej kolejności wyodrębnia – jako obiekty oceny utraty wartości – akty-
wa wypracowujące korzyści ekonomiczne pojedynczo (por. pkt 2.5).

5.4.  W przypadku trudności jednoznacznego określenia danego składnika aktywów 
jako posiadającego w znacznym stopniu zdolność do samodzielnego wypraco-
wywania korzyści ekonomicznych, jednostka włącza taki składnik (bez wzglę-
du na to czy jest on wykorzystywany do działalności operacyjnej, czy też jest 
on inwestycją) do ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne i postępuje 
w sposób omówiony w rozdziale VII. Może to na przykład dotyczyć przypad-
ku, gdy wykorzystanie danego składnika aktywów w jakimś stopniu zależy od 
wykorzystania innego składnika aktywów (np. czerpanie korzyści z wynajmo-
wania nieruchomości inwestycyjnej wiąże się z udostępnianiem miejsc gara-
żowych w innym obiekcie, który jest wykorzystywany przede wszystkim do 
działalności operacyjnej).

5.5.  Niektóre aktywa występują w jednostce w znacznych ilościach, mają podob-
ny charakter, spełniają podobne funkcje, wyceniane są na dzień bilansowy 
z zastosowaniem takich samych zasad i wiążą się z nimi podobne rodzaje ryzy-
ka. Jednostka może uznać za uzasadnione traktowanie grupy takich aktywów 
jako samodzielnego obiektu wypracowującego korzyści ekonomiczne poje-
dynczo. W szczególności jest to uzasadnione w odniesieniu: do instrumen-
tów finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego, do licznie 
powstających należności handlowych, podobnych co do tytułu ich powsta-
nia, charakteru dłużnika/kontrahenta, zasad ich spłaty, do grup zapasów jed-
norodnych rodzajowo i co do spełnianych funkcji. W rzadkich przypadkach 
może to dotyczyć jednorodnych rodzajowo środków trwałych, wartości nie-
materialnych i prawnych, czy inwestycji rzeczowych lub w postaci wartości 
niematerialnych i prawnych. Warunkiem uznania grupy takich aktywów za 
aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne pojedynczo jest jednak, aby 
każdy składnik danego rodzaju aktywów był wykorzystywany w takich samych 
(i na takich samych) warunkach, pełnił identyczne funkcje gospodarcze, które 
można uznać za wykonywane niezależnie od wykorzystywania innych akty-
wów jednostki, mieć zbliżony okres ekonomicznego życia w jednostce i być 
amortyzowany przy zastosowaniu takiej samej metody i stawki; dodatkowo 
– powinien on być tak samo wrażliwy jak inne składniki tej grupy na rodzaje 
ryzyka związane z wykorzystywaniem takich aktywów. Możliwość traktowania 
grupy aktywów jako jednego obiektu wypracowującego korzyści ekonomicz-
ne pojedynczo nie dotyczy aktywów, które są indywidualnie znaczące, nawet 
jeśli nie spełniają w jednostce funkcji odmiennych, niż inne aktywa o podob-
nym charakterze.
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    Do grupy aktywów uznanej za obiekt wypracowujący korzyści ekonomiczne 
pojedynczo nie może zostać włączony żaden składnik, którego utrata war-
tości jest już pewna. Taki składnik, jeśli był objęty grupą, musi zostać z niej 
wyłączony.

5.6.   Jeżeli w jednostce występują zobowiązania, rezerwy lub przychody przyszłych 
okresów związane w taki sposób ze zidentyfikowanym obiektem oceny utra-
ty wartości, że wysokość korzyści ekonomicznych możliwych w przyszłości do 
uzyskania przez ten obiekt zależy od wartości tych zobowiązań, rezerw lub 
przychodów przyszłych okresów, to takie zobowiązania, rezerwy i przychody 
przyszłych okresów przyporządkowuje się do obiektu oceny utraty wartości.

5.7.   Analizy i ustalenia, o których mowa, jednostka wykonuje na każdy dzień 
przeprowadzenia procedury aktualizacji wyceny aktywów.

5.8.   Istotne jest, aby w kolejnych okresach jednostka zweryfikowała ponownie 
rolę gospodarczą każdego składnika aktywów uznanego za aktywa wypra-
cowujące korzyści ekonomiczne pojedynczo. Jeżeli nie zmienia się gospo-
darcza rola danego składnika aktywów, to jednostka nadal traktuje go jako 
składnik aktywów wypracowujący korzyści ekonomiczne pojedynczo i – dla 
porządku – odnotowuje ten fakt w ewidencji szczegółowej aktywów.

5.9.   Jeżeli w kolejnych okresach nastąpi zmiana planów co do przeznaczenia lub 
funkcji gospodarczych danego składnika aktywów, uznawanego dotychczas 
za wypracowujący korzyści ekonomiczne pojedynczo, ponieważ składnik ten 
– odpowiednio do jego zmienionej roli – nie będzie już samodzielnie wypra-
cowywał korzyści ekonomicznych, to jednostka – zgodnie z pkt 5.4 – włącza 
go do ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne grupowo.

5.10.  Po wyodrębnieniu – w sposób przedstawiony w pkt 5.1–5.9 – obiektów 
oceny utraty wartości wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo, 
jednostka przeprowadza procedury aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami 
omówionymi w rozdziale VI.

VI. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów 
wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo

6.1.   Aktywa wyceniane w wartości rynkowej, godziwej lub metodą praw włas
ności.

6.1.1.  Jednostka ustala, które spośród trwałych i obrotowych aktywów, zidentyfi-
kowanych w sposób określony w rozdziale V i uznanych za wypracowujące 
korzyści ekonomiczne pojedynczo, powinny być zgodnie z ustawą o rachun-
kowości i rozporządzeniem z 12.12.2001 r. oraz przyjętymi przez jednostkę 
zasadami (polityką) rachunkowości – wycenione na dzień bilansowy w war-
tościach rynkowych bądź w inaczej określonej wartości godziwej lub metodą 
praw własności.

    W szczególności są to:
    a)  inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zali-

czone do inwestycji, jeżeli wycenia się je w cenie rynkowej, bądź inaczej 
określonej wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy),
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    b)  długoterminowe udziały w jednostkach podporządkowanych, jeżeli 
wycenia się je w wartości godziwej bądź metodą praw własności (art. 28 
ust. 1 pkt 4 ustawy),

    c)  długoterminowe udziały w innych jednostkach, jeżeli wycenia się je 
w wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 3),

    d)  długoterminowe inwestycje, inne niż wymienione w punktach a)–c), 
jeżeli wycenia się je w wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy),

    e)  krótkoterminowe inwestycje wyceniane według ceny (wartości) rynkowej 
oraz krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek 
i które wycenia się w wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy).

6.1.2.   W pierwszej kolejności jednostka ustala na dzień bilansowy – zgodnie 
z przyjętym dla poszczególnych aktywów poziomem wyceny wartości 
bilansowej – ich wartość rynkową (cenę sprzedaży netto), inaczej osza-
cowaną wartość godziwą lub wartość określoną metodą praw własności, 
kierując się postanowieniami art. 28 ust. 6, art. 44b oraz art. 63 ustawy 
i § 14 rozporządzenia z 12.12.2001 r. oraz innymi zasadami pozwalającymi 
na rzetelne ustalenie tych wartości.

6.1.3.   Następnie jednostka porównuje wartość danego składnika aktywów okre-
śloną zgodnie z pkt 6.1.2 z jego wartością wynikającą na dzień bilansowy 
z ksiąg rachunkowych. Obniżenie wartości danego składnika aktywów ma 
miejsce wtedy, gdy jego wartość wynikająca z ksiąg rachunkowych prze-
wyższa jego wartość ustaloną zgodnie z przewidzianym dla niego pozio-
mem wyceny wartości bilansowej. W przeciwnym razie wartość danego 
składnika aktywów wynikająca z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy 
wymaga podwyższenia do poziomu przewidzianego zasadami wyceny 
wartości bilansowej.

6.1.4.   Odpowiednią do ustaleń, o których mowa w pkt 6.1.3, wartość takich akty-
wów na dzień wyceny bilansowej wynikającą z ksiąg rachunkowych kory-
guje się in plus bądź in minus, a różnice wyceny odnosi, zależnie od inwe-
stycyjnego lub operacyjnego charakteru wycenianego składnika aktywów 
i stosownie do postanowień ustawy o rachunkowości lub rozporządzenia 
z 12.12.2001 r. dotyczących tych aktywów, na wynik finansowy jednostki 
(przychody lub koszty finansowe, pozostałe przychody lub koszty opera-
cyjne) lub odpowiednio na kapitał z aktualizacji wyceny (art. 35 ust. 3 i 4 
ustawy oraz § 21 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 12.12.2001 r.). W skonsolido-
wanym sprawozdaniu finansowym, w przypadku wyceny udziału w innej 
jednostce metodą praw własności, udział w wyniku tej jednostki wykazy-
wany jest w rachunku zysków i strat w odrębnym wierszu, jako „Zysk (stra-
ta) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności”.

6.1.5.   W przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej, 
gdy skutki przeszacowania odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny, 
zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 12.12.2001 r., kumulowanie 
na kapitale odpisów ujemnych możliwe jest tak długo, jak długo nie mają 
one charakteru trwałej utraty wartości. Na dzień bilansowy, na który jed-
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nostka stwierdzi występowanie przesłanek trwałej utraty wartości wyce-
nianego składnika aktywów – zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
z 12.12.2001 r. – ustala się różnicę pomiędzy ceną nabycia danego skład-
nika aktywów i jego wartością godziwą na dany dzień bilansowy. Różnica 
ta wyznacza wysokość odpisu aktualizującego wartość składnika aktywów. 
Zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 12.12.2001 r. jednostka doko-
nuje tego odpisu następująco: przenosi stratę skumulowaną do tego dnia 
w kapitale z aktualizacji wyceny odnoszącą się do tego składnika aktywów 
do kosztów finansowych, a następnie różnicę pomiędzy wartością składni-
ka aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i jego wartością godziwą na 
ten dzień ujmuje w kosztach finansowych z jednoczesnym zmniejszeniem 
wartości składnika aktywów, doprowadzając wartość wycenianego skład-
nika aktywów do jego wartości godziwej ustalonej na dzień bilansowy.

     Ewentualne dalsze (na kolejne dni bilansowe) odpisy wartości godziwej 
takiego składnika aktywów jednostka ujmuje w kosztach finansowych.

6.1.6.   Dla dłużnych instrumentów finansowych, wycenianych zgodnie z § 21 
ust. 2 pkt 2 i § 24 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 12.12.2001 r., jednostka 
ustala na dzień bilansowy wartość godziwą, przez którą rozumie się bie-
żącą wartość oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowaną za 
pomocą bieżącej rynkowej stopy zwrotu stosowanej do podobnych instru-
mentów finansowych. Jeżeli przeszacowanie wartości godziwej na dzień 
bilansowy powoduje zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny poniżej 
zera, to jednostka ustala, czy obniżenie wartości bilansowej tego składni-
ka aktywów wynika z przesłanek wskazujących na trwałą utratę wartości. 
Gdy przypadek taki zachodzi, różnica na dzień bilansowy pomiędzy wyni-
kającą z ksiąg rachunkowych wartością dłużnego instrumentu finansowego 
w skorygowanej cenie nabycia, obliczonej według dotychczasowych zasad, 
i jego wartością godziwą stanowi odpis aktualizujący wartość wycenianego 
składnika aktywów spowodowany trwałą utratą wartości. Dotychczasową 
wartość kapitału z aktualizacji wyceny związaną z tym składnikiem akty-
wów oraz odpis aktualizujący jednostka ujmuje w rachunku zysków i strat, 
doprowadzając jednocześnie wartość wycenianego składnika aktywów do 
jego wartości godziwej ustalonej na dzień bilansowy. Od dnia, w którym 
dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, przychody odsetkowe 
nalicza się z zastosowaniem rynkowej stopy procentowej przyjętej przy usta-
leniu wartości godziwej poddanego przeszacowaniu składnika aktywów.

     W przeciwnym razie skutki obniżenia na dzień bilansowy wartości godzi-
wej takiego składnika aktywów jednostka wykazuje w kapitale z aktualiza-
cji wyceny.

6.1.7.   Jeżeli w następnych okresach wartość przeszacowanego składnika aktywów 
wzrośnie, a wzrost ten może być powiązany z ustaniem zidentyfikowanych 
wcześniej przyczyn utraty przez niego wartości, odwrócenie odpisu aktuali-
zującego zalicza się do przychodów finansowych do wysokości tego odpisu.

6.1.8.   W przypadku instrumentu finansowego, którego nie można wycenić w war-
tości rynkowej lub inaczej ustalonej wartości godziwej (gdyż jest to np. 
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nienotowany instrument kapitałowy), a istnieją obiektywne dowody, że 
nastąpiła utrata jego wartości, to kwotę odpisu aktualizującego spowo-
dowanego utratą jego wartości jednostka ustala na dzień bilansowy jako 
różnicę pomiędzy wartością tego składnika aktywów wynikającą z ksiąg 
rachunkowych i wartością bieżącą oszacowanych przyszłych korzyści eko-
nomicznych netto zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej 
stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych. Tak ustalony odpis 
aktualizujący jednostka odnosi w koszty finansowe. W przyszłości odpis 
ten nie może być odwrócony.

6.1.9.    Do niefinansowych składników aktywów, dla których nie można ustalić war-
tości godziwej w sposób wiarygodny, jednostka stosuje procedurę ustalania 
odpisu aktualizującego wycenę aktywów spowodowanego utratą przez nie 
wartości przewidzianą dla aktywów wycenianych w cenie nabycia (zaku-
pu) lub w koszcie wytworzenia (pkt 6.3).

6.1.10.  W razie ustalenia, że w odniesieniu do składnika aktywów finansowych 
wycenianego metodą praw własności występują obiektywne przesłanki 
wskazujące na to, że wartość firmy związana z udziałem jednostki w war-
tości godziwej aktywów netto jednostki podporządkowanej nie przyniesie 
korzyści ekonomicznych, jednostka ustala wartość odzyskiwalną tego skład-
nika aktywów. W tym celu ustala wyższą z dwóch: wartość handlową tego 
składnika aktywów lub jego wartość użytkową wyrażoną jako wartość bie-
żącą oczekiwanych – dzięki jego utrzymywaniu – przyszłych korzyści eko-
nomicznych netto, zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej 
stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych. Jeżeli wartość odzy-
skiwalna tego składnika aktywów jest wyższa od jego wartości ustalonej 
metodą praw własności, uznaje się, że nie nastąpiła utrata wartości firmy 
związanej z tym składnikiem aktywów. W przeciwnym razie jednostka usta-
la odpis aktualizujący wartość firmy związanej z danym składnikiem akty-
wów w wysokości różnicy pomiędzy ustaloną na dzień bilansowy wartością 
odzyskiwalną i wartością określoną na ten sam dzień metodą praw włas-
ności, maksymalnie w wysokości wartości firmy ustalonej dla tego skład-
nika aktywów na dany dzień bilansowy (tj. po uwzględnieniu jej zakumu-
lowanej amortyzacji i dotychczasowych odpisów aktualizujących). Kwotę 
odpisu aktualizującego jednostka ujmuje w rachunku zysków i strat, jako 
pozostałe koszty operacyjne.

     Tak ustalonego odpisu aktualizującego wartość firmy, związaną ze skład-
nikiem aktywów wycenianym metodą praw własności, nie odwraca się. 
Dokonanie odpisu aktualizującego wartość tego składnika aktywów wyma-
ga skorygowania odpisu amortyzacyjnego ustalonego dla wartości firmy 
ujętej w wartości tego składnika aktywów.

     Jeżeli różnica pomiędzy ustaloną na dzień bilansowy wartością odzyskiwal-
ną składnika aktywów i jego wartością określoną na ten sam dzień meto-
dą praw własności przewyższa wartość firmy ustaloną dla tego składnika 
aktywów na dany dzień bilansowy (tj. po uwzględnieniu jej zakumulowa-
nej amortyzacji i dotychczasowych odpisów aktualizujących), to jednostka 
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traktuje tę nadwyżkę jako odpis aktualizujący udział jednostki w wartości 
godziwej aktywów netto jednostki podporządkowanej.

     Tak ustalony odpis aktualizujący wartość udziału jednostki w wartości 
godziwej aktywów netto jednostki podporządkowanej może być odwróco-
ny jedynie w razie stwierdzenia ustania przyczyn wskazujących na trwałą 
utratę wartości przez ten składnik aktywów.

Przykład 6.1. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych, 
z którymi nie wiążą się przychody z odsetek, wycenianych na dzień bilanso
wy w wartości godziwej poprzez kapitał z aktualizacji wyceny

1.  W jednostce JG na koniec roku obrotowego stwierdzono, że w minionym roku obrotowym wystą-
piły w jej otoczeniu gospodarczym wydarzenia, które pozwalają sądzić, że na dzień bilansowy 
uzasadnione jest przeprowadzenie procedury aktualizacji wyceny aktywów finansowych spowo-
dowanej trwałą utratą wartości.

2.  Okoliczności wskazują, że utrata wartości dotyczyć może między innymi jednego składnika 
aktywów wycenianego w wartości godziwej, zaklasyfikowanego przez jednostkę do aktywów 
dostępnych do sprzedaży i wycenianego – zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie 
i przyjętymi przez JG zasadami (polityką) rachunkowości – przez kapitał z aktualizacji wyceny.

3.  Pozyskanie tego składnika aktywów przez JG nastąpiło jakiś czas temu i wiązało się z wydatkiem 
10 000,- j.p. (jednostek pieniężnych). W okresach od wprowadzenia tego składnika do ksiąg 
rachunkowych do dnia bilansowego wartość godziwa tego składnika była ustalana na każdy 
dzień bilansowy i aktualnie wynosi 9000,- j.p. Z ksiąg rachunkowych wynika, że skumulowany 
do dnia wyceny bilansowej kapitał z aktualizacji wyceny związany z tym składnikiem aktywów 
ma wartość ujemną 1000,- j.p.

4.  Jednostka ustaliła, że na dzień bilansowy wartość godziwa tego składnika aktywów wynosi 7000,- 
j.p. Od chwili nabycia tego składnika za 10 000,- j.p. poniosła więc na nim stratę w wysokości 
3000,- j.p. (tj. 10 000 – 7000). Mając na uwadze zaistniałe okoliczności, JG sądzi, że utrata warto-
ści jest trwała, ponieważ w długim okresie nie można oczekiwać korzystniejszych uwarunkowań 
ze względu na poważne trudności finansowe jednostki. JG decyduje więc o przeprowadzeniu 
stosownych zapisów w księgach rachunkowych i ujawnień wynikających z procedury aktualizacji 
wyceny spowodowanej trwałą utratą wartości przez wyceniany składnik aktywów.

5.  Odpis aktualizujący składnik aktywów na dzień bilansowy wynosi 3000,- j.p. i taką kwotę jed-
nostka ujawni w informacjach dodatkowych do sprawozdania finansowego.

6.  W księgach rachunkowych jednostka zmniejsza natomiast wartość składnika aktywów i obciąża 
rachunek zysków i strat na kwotę 2000,- j.p., tj. w wysokości różnicy pomiędzy wartością godzi-
wą tego składnika aktywów na dzień bilansowy (7000 j.p.) i jego wartością wynikającą z ksiąg 
rachunkowych na ten dzień (9000 j.p.). Ponadto przenosi do rachunku zysków i strat ujemną 
wartość kapitału z aktualizacji wyceny (–1000 j.p.) związaną z wycenianym składnikiem aktywów.

7.  W ten sposób JG ustala wartość bilansową składnika aktywów (7000 j.p.) na poziomie warto-
ści godziwej na dzień bilansowy, obciąża koszty finansowe łącznie kwotą 3000,- j.p. i ujawnia 
informację o odpisie aktualizującym w wysokości 3000,- j.p.

Przykład 6.2. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinanso
wych wycenianych na dzień bilansowy w wartości godziwej

1.  W jednostce JG na koniec roku obrotowego stwierdzono, że w minionym roku obrotowym wystą-
piły okoliczności, które wskazują na potrzebę przeprowadzenia na dzień bilansowy procedury 
aktualizującej (z powodu trwałej utraty wartości) wartość nieruchomości inwestycyjnej wyce-
nianej w wartości rynkowej.
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2.  Cena nabycia tej nieruchomości wynosiła 30 000,-, a jej wartość wykazana w księgach rachun-
kowych – 32 000,-. W ubiegłych okresach nastąpiły zmiany wartości rynkowej tej nieruchomo-
ści, które powodowały zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia jej wartości odnoszone odpo-
wiednio na dobro pozostałych przychodów operacyjnych lub w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych.

3.  Na dzień bilansowy cena rynkowa nieruchomości wynosi 24 000,-; jednostka ustala, że zmniejsze-
nie jej wartości wynosi 8000,- (32 000 – 24 000), obciążając tą kwotą pozostałe koszty operacyjne.

4.   Jednostka ustala zatem wartość bilansową nieruchomości w kwocie 24 000,-, ujmując w pozo-
stałych kosztach operacyjnych kwotę 8000,- i ujawnia w informacji dodatkowej do sprawozdania 
finansowego kwotę 8000,- jako odpis aktualizujący wartość wycenianej nieruchomości.

Przykład 6.3. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów finanso
wych, z którymi wiążą się przychody z odsetek wycenianych na dzień bilan
sowy w wartości godziwej poprzez kapitał z aktualizacji wyceny
1.  Jednostka gospodarcza JG od dwóch lat posiada dłużne aktywa finansowe innej jednostki, które 

zaklasyfikowała do aktywów dostępnych do sprzedaży i wycenia zgodnie z przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości w wartości godziwej poprzez kapitał z aktualizacji wyceny. Początkowa 
wartość tego składnika aktywów wynosiła 500 000,- i ujęta była w księgach rachunkowych jed-
nostki pod datą 1.01.20A1 r.

2.  W dniu początkowego ujęcia tego składnika aktywów JG ustaliła dla niego pierwotną efektywną 
stopę zwrotu – 13,8165% (według sposobu przedstawionego w przykładzie 6.5).

3.  Uwzględniając pierwotną efektywną stopę procentową, jednostka ustaliła, że w przypadku 
zachowania rozkładu płatności przewidzianego w zawartej dwa lata temu umowie w kolejnych 
latach ten składnik aktywów finansowych powinien być wykazywany w sprawozdaniu finanso-
wym sporządzonym na kolejne dni bilansowe w skorygowanej cenie nabycia jak niżej:

Na dzień
Przychody z tytułu  

odsetek  
(IRR × SCN)

Skorygowana cena nabycia (SCN)*

Początkowe ujęcie 01.01.20A1  500 000

31.12.20A1 69 083 424 083

31.12.20A2 58 593 337 676

31.12.20A3 46 655 239 331

31.12.20A4 33 067 127 398

31.12.20A5 17 602 0

* Sposób obliczenia patrz przykład 6.5.

4.  Do dnia wyceny bilansowej JG skumulowała kapitał z aktualizacji wyceny tego składnika akty-
wów w wysokości 25 917, co wynikało z faktu, że na koniec 20A1 r. wartość godziwa tego instru-
mentu ustalona według bieżącej rynkowej stopy zwrotu wynosiła 450 000,-.

5.  Na dzień 31.12.20A2 JG stwierdza okoliczności wskazujące na poważne trudności gospodarcze 
emitenta instrumentu finansowego; jest już pewne, że JG musi ustalić inny rozkład przepływów 
pieniężnych związanych z tym składnikiem aktywów, ponieważ występują przesłanki trwałej 
utraty jego wartości.

6.  Na dzień 31.12.20A2 r. JG ustaliła wartość godziwą tego składnika aktywów, dyskontując ocze-
kiwane wpływy stosownie do nowego rozkładu przepływów pieniężnych, stosując bieżącą ryn-
kową stopę zwrotu, która dla podobnych instrumentów finansowych wynosi 15,4473%:
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Na dzień Wartość godziwa oczekiwanych przepływów pieniężnych 
według nowego rozkładu płatności

31.12.20A3 86 620

31.12.20A4 75 029

31.12.20A5 64 990

31.12.20A6 56 294

31.12.20A7 17 067

Razem 300 000

7.  Jednostka, potwierdzając trwałą utratę wartości tego składnika aktywów, ustala odpis aktualizu-
jący jego wartość w sposób następujący:

Dzień  
bilansowy

Skorygowana cena 
nabycia (SCN) Wartość godziwa

Odpis aktualizujący 
spowodowany 
utratą wartości

31.12.20A2 337 676 300 000 37 676

Wartość bilansowa 300 000

8.  Jednostka wyksięgowuje (odwraca) dodatnie odpisy aktualizujące skumulowane na kapitale 
z aktualizacji wyceny w kwocie 25 917,-, obciąża koszty finansowe odpisem aktualizującym wycenę 
składnika aktywów do wartości godziwej ustalonej na dzień bilansowy i ujawnia odpis aktualizu-
jący wartość tego składnika aktywów spowodowany trwałą utratą wartości w wysokości 37 676,-.

Przykład 6.4. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wycenia
nych na dzień bilansowy metodą praw własności
1.  Znaczący inwestor, jednostka JG, stwierdza na koniec roku obrotowego, że w minionym roku 

obrotowym wystąpiły w otoczeniu gospodarczym jednostki z nim stowarzyszonej wydarzenia, 
które spowodowały, iż jednostka stowarzyszona odczuwa poważne trudności gospodarcze.

2.  Inwestycja dokonana 5 lat temu w akcje tej jednostki (o początkowej wartości, tj. w cenie naby-
cia 40 000,- j.p. i 30% praw własności do aktywów netto jednostki stowarzyszonej) wyceniana 
jest w bilansie JG metodą praw własności.

3.  W dniu nabycia tych akcji JG ustaliła odpowiednio wartość firmy jednostki stowarzyszonej w kwo-
cie 5000,- j.p. Tak więc cena nabycia obejmowała w tym dniu udział w wartości godziwej akty-
wów netto jednostki stowarzyszonej w kwocie 35 000,- j.p. i wartość firmy – 5000,- j.p. Znaczący 
inwestor ustalił jednocześnie 10-letni okres amortyzowania tej wartości firmy.

4.  Wyniki finansowe osiągane przez jednostkę stowarzyszoną w ubiegłych okresach (od chwili naby-
cia jej akcji) były różne: w dwóch pierwszych latach odnotowano zyski, w roku trzecim wystąpiła 
strata, ale wartość akcji przewyższała cenę ich nabycia (wynosiła 47 000,- j.p.). W czwartym roku 
strata jednostki stowarzyszonej była znacząca, a ujęcie udziału w tej stracie zgodnie z metodą 
praw własności spowodowało, iż wartość bilansowa inwestycji (akcji) ustalona na koniec czwar-
tego roku była niższa od jej początkowej wartości i wynosiła 36 000,- j.p.

5.  Kończący się rok obrotowy (piąty rok utrzymywania tej inwestycji) też nie był dla jednostki sto-
warzyszonej pomyślny. Udział JG w stracie jednostki stowarzyszonej wyniósł 3500,- j.p. Na dzień 
bilansowy wartość tej inwestycji wynikająca z ksiąg rachunkowych i ustalona metodą praw włas-
ności wynosi więc 32 000,- j.p. Kwota ta obejmuje wartość firmy – 2500,- (tj. 5000 – 5 × 500) 
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oraz 30% udział w aktywach netto jednostki stowarzyszonej w kwocie 29 500,- (tj. 35.000 + 
8500 – 10 500 – 3500).

6.  Wobec istnienia przesłanek trwałej utraty wartości, jednostka stwierdza na dzień bilansowy, że 
od chwili nabycia akcji za 40 000,- j.p. poniosła stratę w wysokości 8000,- j.p., a okoliczności 
wskazują, że nie można oczekiwać korzystniejszych wyników ze względu na istniejące uwarunko-
wania powodujące poważne trudności gospodarcze jednostki stowarzyszonej. W związku z tym 
JG podejmuje procedurę ustalania odpisu aktualizującego wycenę tej inwestycji spowodowa-
nego trwałą utratą wartości i ustala odpowiednio wartość odzyskiwalną tej inwestycji w kwo-
cie 30 000,- j.p. Różnicę pomiędzy kwotą 32 000,- j.p. i wartością odzyskiwalną (30 000 j.p.), 
tj. 2000,- j.p., JG traktuje jako odpis aktualizujący wartość firmy związanej z tą jednostką sto-
warzyszoną spowodowaną trwałą utratą zdolności do przynoszenia JG korzyści ekonomicznych 
i ujmuje w kosztach finansowych.

7.  Ostatecznie – na dzień bilansowy – JG wykazuje w bilansie wartość inwestycji w jednostce sto-
warzyszonej w kwocie 30 000,- j.p. oraz ujawnia w informacji dodatkowej odpis aktualizujący jej 
wartość w kwocie 10 000,- j.p. Jednocześnie JG weryfikuje zasady amortyzowania, w okresach 
przyszłych, pozostałej wartości firmy (500 j.p.) związanej z jednostką stowarzyszoną.

8.  Ujawniany w informacji dodatkowej odpis aktualizujący wartość inwestycji w jednostce stowarzy-
szonej w kwocie 10 000,- j.p. stanowi różnicę pomiędzy wartością odzyskiwalną tej inwestycji i jej 
wartością wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny bilansowej, po zastosowaniu pro-
cedury wyceny metodą praw własności i obejmuje: dotychczasowe odpisy aktualizujące tę inwe-
stycję wynikające z udziału JG w przyroście aktywów netto jednostki stowarzyszonej (tj. kwotę 
ujemną 5500 j.p.), dotychczasowe odpisy amortyzacyjne wartości firmy jednostki stowarzyszonej 
(tj. 2500 j.p.) oraz odpis aktualizujący wartość firmy dotyczący tej inwestycji (2000 j.p.). Odpis 
ten równy jest jednocześnie kwocie obciążeń kosztów finansowych dokonanych na dzień bilan-
sowy stosownie do obowiązujących w tym przypadku zasad wyceny.

6.2.    Aktywa wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty i w skorygowanej cenie 
nabycia

6.2.1.    Jednostka ustala, które spośród trwałych i obrotowych aktywów zidenty-
fikowanych zgodnie z rozdziałem V i uznanych za aktywa wypracowujące 
korzyści ekonomiczne pojedynczo powinny być zgodnie z ustawą o rachun-
kowości i rozporządzeniem z 12.12.2001 r. oraz przyjętymi przez jednost-
kę zasadami (polityką) rachunkowości – wycenione na dzień bilansowy 
w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności (zgodnie z art. 28 
ust. 1 pkt 7 ustawy) lub w skorygowanej cenie nabycia (w sposób okre-
ślony w § 16 pkt 1 i 2, § 24 ust. 1 i 2 pkt 1 rozporządzenia z 12.12.2001 r.). 
Są to należności oraz inne instrumenty finansowe, które nie są wyceniane 
w wartości godziwej.

6.2.2.   Kwotę wymaganej zapłaty dłużnych instrumentów finansowych, niewyce-
nianych w wartości godziwej, stanowi wartość ustalona w wysokości sko-
rygowanej ceny nabycia.

6.2.3.   Sposób ustalenia kwoty wymaganej zapłaty należności z zachowaniem 
ostrożności zależy od tego, czy należności powstały na skutek:

    a)  wydania środków pieniężnych i spłacone będą aktywami finansowymi 
(aktywa finansowe zaliczane do instrumentów finansowych),

    b)  sprzedaży lub wydania dóbr lub świadczenia usług i spłacone będą 
aktywami pieniężnymi (aktywa finansowe niezaliczone do instrumen-
tów finansowych),
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    c)  wydania aktywów pieniężnych i regulowane będą dostawami dóbr lub 
usług (aktywa zrównane z aktywami rzeczowymi lub niematerialnymi; 
obejmują one w szczególności zaliczki na poczet dostaw zapasów, usług, 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych).

6.2.4.   Kwotę wymaganej zapłaty należności powstałej na skutek wydania środków 
pieniężnych i spłacanej aktywami finansowymi (pkt 6.2.3a) zaklasyfikowa-
nej przez jednostkę do jednej z kategorii: pożyczki udzielone i należności 
własne lub aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
wyznacza skorygowana cena nabycia niepomniejszona o odpis spowodo-
wany utratą wartości (pkt 6.2.7).

     Zgodnie z § 16 pkt 3 rozporządzenia z 12.12.2001 r. należności o krótkim ter-
minie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, można 
stosownie do § 16 pkt 1 rozporządzenia z 12.12.2001 r. wycenić w kwo-
cie wymaganej zapłaty ustalonej zgodnie z punktem 6.2.8, o ile jednostka 
uzna, iż nie różni się ona istotnie od bieżącej wartości przepływów pienięż-
nych oczekiwanych przez nią z tej należności, ustalonej przy zastosowaniu 
przypisanej tej należności stopy procentowej.

6.2.5.   Kwotę wymaganej zapłaty należności powstałej na skutek sprzedaży lub 
wydania dóbr lub świadczenia usług a spłacanej aktywami pieniężny-
mi (pkt 6.2.3b) wyznacza skorygowana cena nabycia niepomniejszona 
o odpis spowodowany utratą wartości, którą jednostka wylicza jako bie-
żącą wartość oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z zastoso-
waniem rynkowej stopy zwrotu dla dłużnych instrumentów finansowych 
o podobnej charakterystyce. W takim przypadku przyjmuje się założenie, 
że rynkowa stopa zwrotu oraz efektywna stopa zwrotu są sobie równe. 
Różnica między wartością nominalną i wartością początkową należności 
rozliczana jest w czasie z zastosowaniem efektywnej stopy zwrotu zgod-
nie z pkt 6.2.7.

     Dla należności o krótkim terminie wymagalności, tj. do 3 miesięcy, kwota 
wymaganej zapłaty może być ustalona w sposób podany w punkcie 6.2.8, 
o ile jednostka uzna, iż wartość ta nie różni się istotnie od bieżącej wartości 
przepływów pieniężnych oczekiwanych przez nią z tej należności, ustalo-
nej przy zastosowaniu przypisanej tej należności stopy procentowej.

6.2.6.   Kwotę wymaganej zapłaty należności stanowiącej zaliczkę na poczet 
dostaw zapasów, usług, środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych (pkt 6.2.3c) określa wartość dóbr lub usług, których otrzymanie 
od kontrahenta jest spodziewane, ustalona przez jednostkę na dzień bilan-
sowy na poziomie ceny sprzedaży (zakupu) dóbr lub usług powiększonej 
o VAT (jeżeli jest to zasadne). Może to być całość tej wartości lub jej część 
ustalona stosownie do umowy, której towarzyszyła zaliczka. W przypadku 
gdy płatność należności ma nastąpić w postaci dostawy dóbr lub usług 
pochodzących z importu, to kwota wymaganej zapłaty powinna uwzględ-
nić ustalony przez NBP średni kurs właściwej waluty z dnia bilansowego. 
Jednostka ustala na ten dzień różnice kursowe związane z taką zaliczką. 
(Jeżeli należność stanowi zaliczka na poczet nabycia środków trwałych 
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lub wartości niematerialnych i prawnych, które będą tworzyć wraz z inny-
mi składnikami aktywów ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne, 
to ustalenie ewentualnego odpisu aktualizującego kwotę tej należności 
następuje zgodnie z wyjaśnieniami rozdziału VII–VIII Standardu, jednak 
przy uwzględnieniu, że ujemne różnice kursowe ustalone dla tej należno-
ści na dzień bilansowy nie wpływają na wysokość odpisu aktualizującego 
aktywa spowodowanego utratą wartości.).

6.2.7.   Skorygowana cena nabycia niepomniejszona o odpis spowodowany utratą 
wartości odpowiada kwocie, po jakiej składnik aktywów wprowadzono do 
ksiąg rachunkowych (wartości początkowej), pomniejszonej o wpływy z tytu-
łu spłat (np. rat pożyczki), skorygowanej o skumulowaną kwotę różnicy mię-
dzy wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalno-
ści, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej. Skorygowaną cenę 
nabycia należności wyrażonej w walucie obcej ustala się najpierw w walucie 
obcej przy zastosowaniu przypisanej tej należności efektywnej stopy procen-
towej. Wyrażoną w walucie obcej wartość kwoty wymaganej zapłaty ustalo-
nej na dzień bilansowy przelicza się następnie, uwzględniając ustalony przez 
NBP średni kurs tej waluty z dnia bilansowego.

6.2.8.   Kwotę wymaganej zapłaty należności o krótkim okresie wymagalności (do 
3 miesięcy) regulowanej środkami pieniężnymi, dla której nie określono 
stopy procentowej, wyznacza nominalna kwota należności. W szczegól-
nych przypadkach kwotę wymaganej zapłaty mogą powiększać kary umow-
ne, zasądzone koszty sądowe oraz należne za zwłokę w zapłacie odsetki 
umowne lub ustawowe, których zapłaty, według stanu na dzień bilanso-
wy, oczekuje jednostka. Jednostka, ustalając kwotę wymaganej zapłaty, nie 
nalicza swojemu kontrahentowi należnych odsetek, jeżeli nie rości sobie 
o nie pretensji. Jeżeli płatność należności ma nastąpić w walucie obcej, to 
kwotę wymaganej zapłaty w złotych ustala się, stosując ustalony przez NBP 
średni kurs tej waluty z dnia bilansowego.

6.2.9.   Jednostka aktualizuje, na dzień bilansowy, w księgach rachunkowych kwotę 
wymaganej zapłaty w sposób podany w pkt 6.2.10–6.2.12, a następnie 
postępuje zgodnie z zaleceniem podanym w pkt 6.2.13.

6.2.10.  Kwotę wymaganej zapłaty należności i skorygowanej ceny nabycia dłużnych 
instrumentów finansowych, ustaloną zgodnie z pkt 6.2.7, wykazaną w księ-
gach rachunkowych jednostka aktualizuje na dzień bilansowy. W tym celu 
porównuje wartość należności wynikającą z ksiąg rachunkowych z kwotą 
wymaganej zapłaty ustaloną na ten sam dzień i odpowiednio podwyższa 
wartość tej należności, jednocześnie uznając przychody finansowe.

6.2.11.  Kwotę wymaganej zapłaty należności o krótkim okresie wymagalności 
ustaloną zgodnie z pkt 6.2.8 wykazaną w księgach rachunkowych jednost-
ka aktualizuje na dzień bilansowy – ujmując jej zwiększenia jako przycho-
dy finansowe lub pozostałe przychody operacyjne, zależnie od tego, czy 
zwiększenie kwoty wymaganej zapłaty wynika z ustawowych lub umow-
nych odsetek, których zapłaty, według stanu na dzień bilansowy, oczekuje 
jednostka, czy też z innych tytułów.
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6.2.12.  Kwoty wymaganej zapłaty należności powstałych na skutek wydania 
aktywów pieniężnych spłacanych dostawą dóbr lub usług (obejmuje ona 
w szczególności zaliczki na poczet dostaw zapasów, usług, środków trwa-
łych, wartości niematerialnych i prawnych) wynikające na dzień bilansowy 
z ksiąg rachunkowych jednostka nie aktualizuje z powodu utraty warto-
ści, jeżeli kwota wymaganej zapłaty ustalona na dzień bilansowy zgodnie 
z pkt 6.2.6 jest wyższa od kwoty wymaganej zapłaty wykazanej w księ-
gach rachunkowych na ten sam dzień. Jeżeli na wysokość kwoty wymaga-
nej zapłaty ustalonej na dzień bilansowy zgodnie z pkt 6.2.6 miały wpływ 
różnice kursowe, jednostka nie traktuje ich jako kwot wpływających na 
wysokość odpisu aktualizującego taką należność.

6.2.13.  Realność zaktualizowanej na dzień bilansowy kwoty wymaganej zapłaty 
danej należności podlega w każdym przypadku weryfikacji pod kątem stop-
nia prawdopodobieństwa jej uzyskania (art. 35b ust. 1 ustawy o rachun-
kowości). W tym celu jednostka postępuje zgodnie z pkt 6.2.14–6.2.20.

6.2.14.  W pierwszej kolejności jednostka ustala, które należności są na dzień bilan-
sowy przedawnione, umorzone lub nieściągalne, na skutek czego kwoty ich 
wymaganej zapłaty (w tym także wartość ustalona jako skorygowana cena 
nabycia niepomniejszona o odpis spowodowany trwałą utratą wartości) nie 
mogą być uznane za realne. Ich uregulowanie nie nastąpi bowiem z powo-
du upływu przewidzianego prawem czasu dochodzenia wierzytelności na 
drodze powództwa cywilnego, co zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapła-
ty (przedawnienie), zwolnienia kontrahenta z zobowiązania i rezygnacji 
ze ściągania należności (umorzenie), albo też z powodu udokumentowa-
nego braku możliwości wyegzekwowania należności w sposób opłacalny 
(nieściągalność). W każdym z tych przypadków jednostka odpisuje taką 
należność z ksiąg rachunkowych, obciążając koszty finansowe albo pozo-
stałe koszty operacyjne zależnie do tego, czy należność stanowi instrument 
finansowy, czy też nie.

6.2.15.  Na dzień bilansowy jednostka ustala również te należności, które wpraw-
dzie nie są ani przedawnione, ani umorzone, ani nieściągalne, ale są wątpli-
we, co oznacza, że termin ich zapłaty już minął i/lub są zagrożone dużym 
prawdopodobieństwem nieściągalności. Jednostka ustala ich wartość wyni-
kającą z ksiąg rachunkowych – jeżeli jest to zasadne po przeliczeniach walu-
towych – i dla takich należności ustala odpis aktualizujący wycenę spowo-
dowany utratą wartości z uwzględnieniem zasad podanych poniżej.

6.2.16.  Zapłata należności jest w szczególności wątpliwa w razie (art. 35b ustawy):
    –  postawienia dłużnika w stan likwidacji lub w stan upadłości; jednost-

ka ustala wówczas odpis aktualizujący spowodowany utratą wartości 
w wysokości różnicy pomiędzy kwotą należności wynikającą z ksiąg 
rachunkowych i wartością gwarancji lub innego zabezpieczenia należ-
ności zgłoszonego likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępo-
waniu upadłościowym,

    –  oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia 
postępowania upadłościowego, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na 
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zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego; jednostka usta-
la wówczas odpis aktualizujący spowodowany utratą wartości w pełnej 
wysokości kwoty należności wynikającej z ksiąg rachunkowych,

    –  kwestionowania przez dłużnika należności lub zalegania przez niego 
z zapłatą, a ocena sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika wskazuje na 
to, że spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna; jed-
nostka ustala wówczas odpis aktualizujący spowodowany utratą wartości 
w wysokości różnicy pomiędzy kwotą należności wynikającą z ksiąg rachun-
kowych i wartością gwarancji lub innego zabezpieczenia należności,

    –  podwyższenia należności już wcześniej aktualizowanej z powodu utra-
ty wartości; jednostka ustala wówczas odpis aktualizujący spowodowa-
ny utratą wartości w kwocie odpowiadającej podwyższeniu należności 
wcześniej powstałej i już aktualizowanej,

    –  gdy doświadczenie wskazuje, że z danym rodzajem działalności lub grupą 
odbiorców (np. w jednostkach energetyki, gazownictwa, telekomunikacji, 
gospodarki komunalnej, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprzeda-
jących na raty), wiąże się znaczne prawdopodobieństwo nieściągalności 
części należności zarówno przeterminowanych, jak i nieprzeterminowa-
nych; jednostka ustala wówczas ogólny odpis aktualizujący należności 
spowodowany utratą ich wartości w wysokości uwzględniającej strukturę 
czasową wymagalności należności (rozkład należności według wynika-
jących z warunków sprzedaży dat ich zapłaty) i doświadczenia jednostki 
lub dostępne jej charakterystyki pozwalające wiarygodnie ustalić prawdo-
podobieństwo spłaty należności w całości lub części. Przykładowo, jeżeli 
należności wymagalne od grupy A odbiorców w przedziale czasowym 
30–60 dni od dnia wymagalności są zwykle spłacane w 80%, to odpis 
aktualizujący wynosi 20% kwoty należności przewidzianych do zapłaty; 
jeżeli należności wymagalne w przedziale czasowym 61–90 dni są spła-
cane w 60%, to odpis aktualizujący wynosi 40% kwoty należności prze-
widzianych do zapłaty w tym przedziale czasowym; jeżeli prawdopodo-
bieństwo zapłaty wymagalnych należności w ciągu 180 dni i dłużej po 
dacie wymagalności jest bardzo niskie, to odpis aktualizujący dla tych 
należności wynosi 100% ich kwoty. W przypadku analizy prawdopodo-
bieństwa spłaty należności przez inną grupę odbiorców rozumowanie 
może być podobne, ale prawdopodobieństwo regulacji należności może 
być odmienne i tym samym inna będzie wysokość odpisów aktualizują-
cych należności od tej grupy odbiorców.

6.2.17.    W przypadku gdy ustalono, że jest trwale prawdopodobne, iż jednostka 
nie uzyska wpływów środków pieniężnych w czasie i/lub wartości ustalonej 
w umowie dotyczącej należności wycenianej w skorygowanej cenie naby-
cia, wtedy ustala ona kwotę możliwą do odzyskania z wycenianej należności. 
Kwotę tę stanowi bieżąca wartość przepływów pieniężnych oczekiwanych 
przez jednostkę w innym niż pierwotnie zakładano czasie i/lub w innych 
niż pierwotnie zakładano kwotach wpływów, zdyskontowanych za pomocą 
pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Pierwotna efektywna stopa pro-
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centowa to stopa, którą jednostka ustaliła dla tej należności w dniu jej pier-
wotnego ujęcia w księgach rachunkowych. Odpis aktualizujący wycenę skład-
nika aktywów spowodowany utratą wartości jednostka ustala w wysokości 
różnicy pomiędzy jego wartością ujętą w księgach rachunkowych zgodnie 
z pkt 6.2.10 a ustaloną w powyższy sposób kwotą możliwą do odzyskania. 
W przypadku gdy ustalono, że jest trwale prawdopodobne, iż jednostka 
nie uzyska wpływów środków pieniężnych w czasie i/lub wartości ustalonej 
w umowie dotyczącej należności o krótkim terminie wymagalności (do 3 mie-
sięcy) wycenianej w wartości nominalnej, wtedy ustala ona kwotę możliwą 
do odzyskania z wycenianej należności. Kwotę tę stanowi bieżąca wartość 
przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę w innym niż pier-
wotnie zakładano czasie i/lub w innych niż pierwotnie zakładano kwotach 
wpływów, zdyskontowanych za pomocą rynkowej stopy zwrotu na dzień 
bilansowy. Odpis aktualizujący wycenę składnika aktywów spowodowany 
utratą wartości jednostka ustala w wysokości różnicy pomiędzy jego wartoś-
cią ujętą w księgach rachunkowych a ustaloną w powyższy sposób kwotą 
możliwą do odzyskania. Jeżeli w następnych okresach zachodzi potrzeba 
dokonania kolejnych odpisów aktualizujących wycenę składnika aktywów, 
przyjętą rynkową stopę zwrotu stosuje się tak, jakby stanowiła pierwotną 
efektywną stopę procentową.

6.2.18.  Jeżeli jednostka stwierdzi, że aktualna na dzień bilansowy cena sprzeda-
ży (zakupu) dóbr lub usług, których otrzymanie od kontrahenta jest spo-
dziewane, jest niższa od wpłaconej na poczet dostawy zaliczki, a zaliczka 
nie podlega zwrotowi oraz nie zachodzi prawdopodobieństwo całkowite-
go lub częściowego niewykonania dostawy, to jednostka ustala wartość 
odzyskiwalną dóbr lub usług. W przypadku gdy ustalona wartość odzyski-
wana jest niższa od ceny sprzedaży (zakupu) dóbr lub usług, kwotę należ-
ności (zaliczki) pomniejsza się o odpis aktualizujący spowodowany utratą 
wartości ustalony w wysokości różnicy między zaliczką a niższą wartością 
odzyskiwaną dostawy. Kwota różnicy obciąża pozostałe koszty operacyjne. 
W przypadku gdy zachodzi prawdopodobieństwo całkowitego lub częś-
ciowego niewykonania dostawy, jednostka traktuje zaliczkę jak należność 
wątpliwą i postępuje w sposób przedstawiony w pkt 6.2.15.

6.2.19.  Kwoty odpisów aktualizujących obniżają wartość należności wynikającą 
z ksiąg rachunkowych i obciążają w przypadku: należności uznanych za 
instrumenty finansowe – koszty finansowe, należności pozostałych – np. 
powstałych na skutek sprzedaży lub wydania dóbr lub usług – pozostałe 
koszty operacyjne. Odpis aktualizujący wartość należności powstałej z tytu-
łu umowy leasingu zawartej pomiędzy finansującym i korzystającym obcią-
ża koszty finansowe lub pozostałe koszty operacyjne, zależnie od rodzaju 
działalności finansującego.

6.2.20.  Nadwyżka należności skompensowanej z zobowiązaniem wobec tego 
samego kontrahenta (zgodnie z art. 498 i dalszymi ustawy z 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) podle-
ga ocenie utraty wartości na zasadach określonych powyżej.
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Przykład 6.5. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wycenia
nych w skorygowanej cenie nabycia
1.  Jednostka gospodarcza JG od dwóch lat posiada należność do innej jednostki, którą zaklasyfiko-

wała do pożyczek i należności własnych. Początkowa wartość tej należności wynosiła 500 000,- 
i ujęta była w księgach rachunkowych jednostki pod datą 2.01.20A1 r.

2.  Ponieważ JG nie przeznacza tej należności do sprzedaży, na dzień bilansowy wycenia ją w skory-
gowanej cenie nabycia pomniejszonej o odpis aktualizujący wycenę spowodowany utratą war-
tości (a nie w wartości godziwej).

3.  W dniu powstania należności ustalono z dłużnikiem, że będzie on spłacał tę należność w rów-
nych ratach przez okres pięciu lat po 145 000,- rocznie.

4.  W dniu początkowego ujęcia tej należności (wprowadzenia jej do ksiąg) jednostka ustaliła dla 
tej należności pierwotną efektywną stopę zwrotu na poziomie wewnętrznej stopy zwrotu (tzw. 
IRR) wyliczanej drogą przekształcenia wzoru:

            k

PV = Σ 
i = 0

NCFi

(1+IRR)i

 gdzie:
 PV  – wartość początkowa składnika aktywów,
 IRR  – efektywna stopa procentowa (tzw. wewnętrzna stopa zwrotu),
 i   – okresy przewidywanych wpływów i wydatków związanych ze składnikiem aktywów, 
 k   –  okres ostatniej płatności i/lub ostatniego wydatku związanego ze składnikiem aktywów 

następujących przy stałym oprocentowaniu nominalnym związanym z tym składnikiem 
aktywów lub czas, po którym nastąpi najbliższa korekta tego oprocentowania, 

 NCFi – przewidywane w okresie i przepływy pieniężne netto związane ze składnikiem aktywów.

5.  Wykonując stosowne przekształcenie: 500 000 = 145 000/(1 + IRR)1 + 145 000/(1 + IRR)2 + 
145 000/(1 + IRR)3 + 145 000/(1 + IRR)4 + 145 000/(1 + IRR)5, jednostka ustaliła pierwotną efek-
tywną stopę procentową 13,82% (dokładniej 13,8165%).

6.  Jednostka ustaliła, że w przypadku zachowania sposobu płatności przewidzianego w zawartej 
dwa lata temu umowie (tj. niezakłóconej spłaty tej należności i związanych z nią odsetek) należ-
ność ta przy zastosowaniu pierwotnej efektywnej stopy procentowej powinna być, w kolejnych 
latach spłaty, wykazywana w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na kolejne dni bilanso-
we w skorygowanej cenie nabycia jak niżej:

Na dzień

Płatności odsetek 
i rat należności 

(NCFi = wpływyi – 
wydatkii)

Przychody  
z tytułu odsetek  

(IRR × SCN)

Skorygowana  
cena nabycia 

na koniec okresu

Skorygowana 
cena nabycia 

(SCN)

01.01.20A1 500 000   500 000

31.12.20A1 145 000 13,8165% × 500 000 = 
69 083

500 000 + 69 083 – 
145 000 = 424 083

424 083

31.12.20A2 145 000 13,8165% × 424 083 = 
58 593

424 083 + 58 593 – 
145 000 = 337 676

337 676

31.12.20A3 145 000 13,8165% × 337 676 = 
46 655

337 676 + 46 655 – 
145 000 = 239 331

239 331

31.12.20A4 145 000 13,8165% × 239 331 = 
33 067

239 331 + 33 067 – 
145 000 = 127 398

127 398

31.12.20A5 145 000 13,82% × 127 398 = 
17 602

127 398 + 17 602 – 
145 000 = 80

0
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7.  Na dzień 31.12.20A2 r. JG wykazała w księgach rachunkowych należność w skorygowanej cenie 
nabycia 337 676,-. Na ten dzień stwierdzono jednak okoliczności wskazujące na poważne trud-
ności gospodarcze dłużnika; jest już pewne, że JG musi renegocjować warunki umowy i aby nie 
stracić tej należności, prolongować jej spłatę oraz ustalić inny rozkład spłat.

8.  Ustalono, że suma wpływów pieniężnych oczekiwanych z tej należności (pierwotnie w okresie 
31.12.20A3–31.12.20A5) nie zmieni się i będzie nadal wynosić 435 000,-. Nastąpią jednak zmia-
ny w rozkładzie tych wpływów w czasie; oczekuje się, że nastąpią one jak niżej:

Na dzień Płatności odsetek i rat należności  
(NCFi = wpływyi – wydatkii)

31.12.20A3 100 000

31.12.20A4 100 000

31.12.20A5 100 000

31.12.20A6 100 000

31.12.20A7 35 000

Razem 435 000

9.    JG ustaliła na dzień 31.12.20A2 r. możliwą do odzyskania kwotę tej należności, dyskontując 
oczekiwane wpływy stosownie do nowego terminarza wpłat, stosując pierwotną efektywną 
stopę procentową, ustaloną wcześniej dla tej należności (13,8165%).

10. Obliczenia kwoty możliwej do odzyskania:

Na dzień

Płatności odsetek i rat 
należności  

(NCFi = wpływyi – 
wydatkii)

Czynnik dyskontujący ustalony 
przy pierwotnej efektywnej 

stopie dyskontowej  
(IRR = 13,8165%)

Bieżąca wartość 
oczekiwanych 
przepływów 
pieniężnych

31.12.20A3 100 000 0,878607 87 861

31.12.20A4 100 000 0,771951 77 195

31.12.20A5 100 000 0,678241 67 824

31.12.20A6 100 000 0,595908 59 591

31.12.20A7 35 000 0,523569 18 325

Razem 435 000 × 310 796

 11.  Jednostka, potwierdzając trwałą utratę wartości tej należności, ustala odpis aktualizujący jej 
wysokość w sposób następujący:

Dzień bilansowy Skorygowana cena 
nabycia (SCN)

Kwota możliwa do 
odzyskania

Odpis aktualizujący 
spowodowany 
utratą wartości

31.12.20A2 337 676 310 796 26 880

Wartość bilansowa 310 796

12.  Jednostka wprowadza odpis aktualizujący do ksiąg rachunkowych i ustala wartość bilansową 
tej należności w wysokości 310 796,-, czyli w skorygowanej cenie nabycia (337 676) pomniej-
szonej o odpis aktualizujący tę należność (26 880). Odpis aktualizujący 26 880,- obciąża kosz-
ty finansowe.
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6.3.   Aktywa wyceniane w cenie nabycia (zakupu), w koszcie wytworzenia lub 
w wartości przeszacowanej

6.3.1.  Jednostka ustala, które spośród trwałych i obrotowych aktywów, zidentyfiko-
wanych w sposób określony w rozdziale V jako wypracowujące korzyści eko-
nomiczne pojedynczo, powinny być zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz 
przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości – wycenione 
na dzień bilansowy w cenie nabycia (zakupu) lub koszcie wytworzenia nie 
wyższych od ceny sprzedaży netto, w cenie nabycia lub w cenie rynkowej, 
zależnie od tego, która z nich jest niższa, i te, które powinny być wyceniane 
w cenach nabycia lub w koszcie wytworzenia bądź w wartości przeszaco-
wanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe i o odpisy 
aktualizujące spowodowane utratą wartości.

   Mogą to być:
   a)  rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane w cenie nabycia 

(zakupu) lub koszcie wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto 
(art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy),

   b)  krótkoterminowe inwestycje wyceniane w cenie (wartości) rynkowej albo 
cenie nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa (art. 28 ust. 1 pkt 5 
ustawy),

   c)  długoterminowe udziały w jednostkach podporządkowanych (art. 28 
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy) oraz długoterminowe udziały w innych jednost-
kach (art. 28 ust. 1 pkt 3) wyceniane w cenie nabycia,

   d)  inwestycje objęte kategorią aktywów finansowych dostępnych do sprze-
daży, dla których jednocześnie nie jest określony termin wymagalności 
oraz nie można ustalić wartości godziwej i dlatego wycenianych w cenie 
nabycia (§ 16 pkt 3 rozporządzenia z 12.12.2001 r.),

   e)  inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczo-
ne do inwestycji, wyceniane w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia 
lub w wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwa-
łych) pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe (art. 28 
ust. 1 pkt 1a ustawy),

   f)  inne niż wymienione długoterminowe inwestycje, jeżeli wycenia się je 
w cenie nabycia (art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy),

   g)  środki trwałe w budowie – w cenie ich nabycia lub po koszcie wytworze-
nia (art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy),

   h)  środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane w cenie 
nabycia lub w koszcie wytworzenia lub w wartości przeszacowanej (po 
aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonej o odpisy amorty-
zacyjne lub umorzeniowe (art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy),

6.3.2.  Jednostka wycenia indywidualnie te składniki aktywów, które są pojedyn-
czo znaczące i odmienne co do charakteru i funkcji wypełnianej w jednost-
ce. Pozostałe aktywa jednostka może wycenić indywidualnie lub poddać 
je wycenie grupowej, ustalając wymagane dalej wartości indywidualnie, 
tj. odrębnie dla grupy aktywów określonej zgodnie z pkt 5.5.
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6.3.3.   Utratę wartości rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów 
utrzymywanych z przeznaczeniem do wykorzystania w cyklu operacyj-
nym lub innych rzeczowych aktywów przeznaczonych do zbycia w ciągu 
12 najbliższych miesięcy) wycenianych w cenie nabycia (zakupu) lub kosz-
cie wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto jednostka ustala 
zgodnie z pkt 6.3.8–6.3.17.

6.3.4.   Utratę wartości krótkoterminowych inwestycji wycenianych w cenie naby-
cia albo cenie (wartości) rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niż-
sza, jednostka ustala zgodnie z pkt 6.3.18–6.3.22.

6.3.5.   Utratę wartości długo- i krótkoterminowych udziałów w innych jednostkach 
i inwestycji zaklasyfikowanych do kategorii aktywów finansowych dostęp-
nych do sprzedaży, ale nieposiadających określonego terminu wymagalno-
ści, wycenianych w cenie nabycia jednostka ustala zgodnie z pkt 6.3.23–
6.3.26.

6.3.6.   Utratę wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych, środków trwałych w budowie, inwestycji w nieruchomości oraz 
w wartości niematerialne i prawne, a także pozostałych inwestycji wyce-
nianych w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia (lub w wartości prze-
szacowanej) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe 
i o odpisy aktualizujące spowodowane utratą wartości jednostka ustala 
w sposób omówiony w rozdziałach VII i VIII, z tą różnicą, że obiektem oceny 
utraty wartości jest jedynie rozpatrywany pojedynczy składnik aktywów, 
a nie zespół aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo. 
Sprawdzenia wymaga, czy wartość przyszłych korzyści ekonomicznych 
netto z danego pojedynczego obiektu oceny utraty wartości, którą okre-
śla wartość handlowa (por. pkt 2.10) lub wartość użytkowa (por. pkt 2.11) 
– zależnie od tego, która jest wyższa – nie jest niższa od wartości księgowej 
tego obiektu na dzień bilansowy, co uzasadnia dokonanie odpisu aktuali-
zującego.

     Zwykle bez większych trudności – już na wstępnym etapie analizy – można 
ocenić, kiedy jednostka uzyskałaby większe korzyści ekonomiczne z tego 
składnika aktywów: sprzedając go – ustala się wtedy jego wartość handlo-
wą, czy wykorzystując (utrzymując) nadal do prowadzenia działalności 
– ustala się wtedy jego wartość użytkową.

     Jeżeli jednak wartość handlowa takiego składnika będzie możliwa do usta-
lenia, ale wstępna analiza wskazywać będzie na prawdopodobnie wyższą 
od tej wartości jego wartość użytkową, to dalsze działania polegają wyłącz-
nie na ustaleniu wartości użytkowej przy uwzględnieniu zaleceń podanych 
w pkt 8.2.8–8.3.29.

     W przypadku gdy oczekuje się, że wartość użytkowa obiektu oceny utraty 
wartości wypracowującego korzyści ekonomiczne pojedynczo będzie niż-
sza od jego wartości handlowej lub z różnych względów szacunki wartości 
użytkowej nie mogą być dobrze udokumentowane, przy określeniu warto-
ści odzyskiwalnej tego obiektu rolę zasadniczą odgrywa jego wartość han-
dlowa.



Krajowe Standardy Rachunkowości

246

     Jeżeli na dzień bilansowy jednostka, kierując się art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 
o rachunkowości i dążeniem do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytu-
acji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, wyodrębni aktywa 
trwałe lub/i wartości niematerialne i prawne (lub inne aktywa, także ich 
grupę), wykorzystywane przed dniem bilansowym do działalności opera-
cyjnej, ale na dzień bilansowy wycofane z użytkowania i przeznaczone do 
zbycia w ciągu najbliższych 12 miesięcy, to do wyceny tych aktywów jed-
nostka stosuje zasady dotyczące rzeczowych aktywów obrotowych przed-
stawione w punktach 6.3.8–6.3.17.

6.3.7.   Utratę wartości rozliczeń międzyokresowych czynnych wycenianych z zacho-
waniem ostrożności jednostka ustala zgodnie z pkt 6.3.27–6.3.30.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

6.3.8.   Jednostka wyodrębnia obiekty oceny utraty wartości zidentyfikowane jako 
wypracowujące korzyści ekonomiczne pojedynczo składniki rzeczowych 
aktywów obrotowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachun-
kowości (tj. materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytwo-
rzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe – wyroby i usłu-
gi – zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary 
nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym). Jednostka może 
do składników tych zaliczyć także wycofane na dzień bilansowy z użytko-
wania i przeznaczone do zbycia w ciągu najbliższych 12 miesięcy środki 
trwałe lub/i wartości niematerialne i prawne (por. pkt 6.3.6 ostatni akapit).

6.3.9.   Podstawową przesłanką uzasadniającą uznanie składników aktywów obro-
towych za obiekty oceny utraty wartości są ustalenia poczynione zgodnie 
z rozdziałem V, jak i stwierdzenie podczas spisu z natury, oględzin, analizy 
danych ewidencji informujących o rotacji (czasie zalegania) itp., że utraci-
ły one w części lub całości wartość użytkową lub handlową (art. 7 ust. 1 
ustawy). Może to nastąpić na przykład na skutek uszkodzenia, zepsucia, 
zeschnięcia, utraty cech estetycznych, zestarzenia się, zmian w upodoba-
niach klientów, postępu technicznego, upływu sezonu, zmniejszonego 
popytu rynkowego, lub przeznaczenia do zbycia ze względów ekonomicz-
nych. Inną przesłanką utraty wartości może być prawdopodobny na dzień 
bilansowy wzrost szacowanych kosztów, niezbędnych do doprowadzenia 
sprzedaży do skutku, fakt, że ceny nabycia (zakupu) niektórych towarów lub 
materiałów z uwagi na niekorzystne transakcje bądź koszty wytworzenia 
niektórych produktów, ze względu na rozruch, lub – przeciwnie – wyga-
szanie procesu produkcji itp. są wyższe od ich cen sprzedaży netto.

      Wycena wartości bilansowej rzeczowych składników aktywów, dla których 
takie przesłanki nie zachodzą, następuje na poziomie wynikającym z ksiąg 
rachunkowych na dzień bilansowy, tj. w cenach nabycia, zakupu, po kosz-
cie wytworzenia lub – jeśli występuje – w dotychczasowej wartości netto.

6.3.10.  W przypadku stwierdzenia istnienia przesłanek, wskazujących, że nastą-
piło zmniejszenie wartości użytkowej lub wartości handlowej składni-
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ków rzeczowych aktywów obrotowych, aktywa te wycenia się indywidu-
alnie w cenach sprzedaży netto (art. 28 ust. 5 ustawy). Punktem wyjścia 
do ustalenia aktualnej na dzień bilansowy ceny sprzedaży netto jest cena 
sprzedaży danego składnika aktywów. W zależności od rodzaju składnika 
aktywów za cenę sprzedaży przyjmuje się notowania giełd towarowych, 
ceny stosowane przez konkurentów, ceny według własnego cennika jedno-
stki lub ceny wynikające z umów z odbiorcami, jeżeli są one wiarygodne. 
Jeżeli, dla wycenianego składnika rzeczowych aktywów obrotowych, nie 
jest możliwe ustalenie w powyższy sposób ceny sprzedaży, należy w inny 
sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy.

6.3.11.  Odpis aktualizujący wycenę danego składnika rzeczowych aktywów obro-
towych następuje w przypadku nadwyżki wartości tego składnika, wyni-
kającej z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny bilansowej (ceny nabycia, 
zakupu, kosztu wytworzenia lub – jeśli występuje – wartości netto) nad 
jego ceną sprzedaży netto. Odpis ten obniża na dzień wyceny bilansowej 
wartość składnika aktywów i jednocześnie odnoszony jest na wynik finan-
sowy (art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

6.3.12.  Jeżeli jednostka utrzymuje zapasy rzeczowych aktywów obrotowych w ilo-
ści przekraczającej jej potrzeby gospodarcze uznane za normalne, to ilości 
nadmierne wycenia się w cenach sprzedaży netto, jeżeli są one niższe od 
cen nabycia, zakupu lub kosztów wytworzenia tych składników zapasów. 
Natomiast ilości przydatne gospodarczo wycenia się w cenach nabycia, 
zakupu lub w koszcie wytworzenia. Służące do produkcji składniki zapasów, 
jak np. materiały, półfabrykaty, wycenia się w cenach nabycia, zakupu lub 
koszcie wytworzenia tylko wówczas, gdy przewiduje się, że inne aktywa (np. 
wyroby gotowe, środki trwałe w budowie), w skład których takie składniki 
zapasów wejdą w przyszłości zgodnie z ich przeznaczeniem gospodarczym, 
przyniosą jednostce oczekiwane korzyści ekonomiczne. Jeżeli przewiduje się, 
że z aktywów, w skład których wejdą aktualnie wyceniane składniki zapasów, 
przyszłe korzyści ekonomiczne będą najprawdopodobniej niższe niż pierwot-
nie zakładano, gdyż np. przyniosą straty, to wartość bilansową takich zapa-
sów ustala się na poziomie cen sprzedaży netto, jeżeli są one niższe od cen 
nabycia, zakupu lub kosztów wytworzenia tych zapasów.

6.3.13.  Jeżeli jednostka utrzymuje pełnowartościowe zapasy (np. wyrobów goto-
wych, towarów), przeznaczone do sprzedaży anonimowemu odbiorcy, w ilo-
ści nadmiernej w stosunku do możliwości ich zbycia w okresie uznanym za 
normalny, to wartość bilansowa tych nadmiernych aktywów nie powinna 
przekraczać wysokości cen sprzedaży netto uzyskiwanych za nie np. przy 
okresowych wyprzedażach. Jednostka powinna ustalić stosowane w tym 
zakresie zasady, przewidujące, że posiadany na dzień bilansowy stan takich 
zapasów dzieli się na części, z uwzględnieniem możliwości i polityki sprzeda-
ży przewidzianej w kolejnych okresach przez jednostkę dla takich zapasów. 
Oznacza to, że wartość bilansowa tego zapasu ustalona będzie jako suma:

    –  wartości części zapasu przewidzianej do zbycia w ciągu okresu następują-
cego po dniu bilansowym ustalonej – w zależności od tego, która z war-
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tości na dzień bilansowy jest niższa – na poziomie cen nabycia, zakupu 
lub kosztu wytworzenia lub w wartości ceny sprzedaży netto,

    –  wartości części zapasu przewidzianej do zbycia w kolejnym, późniejszym 
okresie, którą jednostka ustali na poziomie cen nabycia, zakupu lub kosz-
tu wytworzenia lub odpowiednio zmniejszonej np. o określony procent 
ceny sprzedaży netto (w zależności od tego, która z tych wartości jest 
niższa).

     Jeżeli sprzedaż zapasu będzie następować także w dalszych okresach, to 
przy ustalaniu wartości części zapasu przeznaczonej do sprzedaży w tych 
okresach jednostka przyjmuje powyższe postępowanie, mając na uwadze 
zasadność dalszego obniżania cen sprzedaży netto, zależnie od rodzaju 
i przeznaczenia zapasów, ich wrażliwości na zmiany mody, wzornictwa, 
tempo postępu technicznego itp.

6.3.14.  Zapasy wyceniane w cenach sprzedaży netto, jeżeli ceny te są niższe od 
cen nabycia, zakupu lub kosztu wytworzenia, analizuje się w podziale na 
rodzaje zapasów – w zasadzie – pozycja po pozycji. W przypadku jed-
nak przewidzianym w pkt 5.5, z uwagi na przyjęte zasady wyceny a zara-
zem pracochłonność indywidualnej wyceny, można jednym wskaźnikiem 
dokonać zbiorczej obniżki wartości zapasów wynikającej z ksiąg rachun-
kowych. Taka zbiorcza obniżka jest możliwa w odniesieniu do grupy 
zapasów, jednorodnej z uwagi na przeznaczenie, tworzywo, pochodze-
nie, wyprodukowanych w tym samym rejonie geograficznym i inne cechy 
składników objętych tą grupą. Nie jest odpowiednie dokonywanie jed-
nakowym wskaźnikiem zbiorczej obniżki wartości ogółu wyrobów goto-
wych, ogółu materiałów itp., jeżeli nie stanowią one jednorodnej grupy 
zapasów.

6.3.15.  Zapasy mogą obejmować produkty w trakcie wytwarzania na indywidu-
alne zamówienia (np. domy budowane przez developerów, obiekty prze-
mysłowe, statki, turbiny itp.). Jednostka powinna przeanalizować zagro-
żenia wynikające z indywidualnego, niepowtarzalnego, a przeważnie 
długookresowego charakteru umów (zamówień) i ocenić ich wpływ na 
wycenę bilansową takich aktywów. W szczególności zagrożenia mogą być 
powodowane zmianami zakresu produkcji, niewystarczającym rozezna-
niem konstrukcji i technologii produktu, nietrafnym zapreliminowaniem 
kosztów wytworzenia itp., co powoduje, że koszty nie zostaną pokryte 
ceną sprzedaży. Jeżeli takie zapasy wiążą się z niezakończonymi usługa-
mi budowlanymi, ich wycenę bilansową jednostka przeprowadza zgod-
nie z KSR 3 – Niezakończone usługi budowlane. Jeżeli jednostka wyko-
nuje inne niż budowlane długotrwałe umowy o usługi, to do wyceny 
bilansowej związanych z nimi aktywów zaleca się również odpowiednie 
stosowanie postanowień KSR 3 – Niezakończone usługi budowlane. Dla 
pozostałej produkcji w toku objętej indywidualnymi zamówieniami jed-
nostka ustala różnicę pomiędzy: wynikającą z umowy ceną sprzedaży 
(bez VAT) skorygowaną in minus o wpływ na tę cenę takich niekorzyst-
nych zdarzeń jak zmiana kursów walutowych, jeżeli cena umowna opiewa 
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na walutę obcą, kar przysługujących zleceniodawcy za niedotrzymanie 
przez produkt deklarowanych parametrów lub spodziewane opóźnienia 
w wywiązaniu się z umowy itp., a wartością wycenianego składnika akty-
wów wynikającą z ksiąg rachunkowych powiększoną o kwotę kosztów, 
których poniesienie według oceny jednostki dokonanej na dzień bilan-
sowy jest konieczne do spełnienia umowy.

6.3.16.  Ustalona w sposób opisany w pkt 6.3.14 i 6.3.15 nadwyżka wartości księ-
gowej nad ceną sprzedaży netto zapasów uzasadnia dokonanie odpisu 
aktualizującego wycenę wobec utraty przez nie wartości, pomniejszające-
go wartość zapasów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień bilanso-
wy, a jednocześnie obciążającego wynik finansowy okresu. W przypadku 
odwrotnym wartość księgowa zapasu pozostaje bez zmian.

6.3.17.  Sposób ujęcia w księgach rachunkowych, na dzień bilansowy korekty warto-
ści zapasów wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy o odpis 
aktualizujący – wobec ich wyceny w niższej cenie sprzedaży netto – zależy 
od przyjętego w jednostce rozwiązania ewidencyjnego. Odpis aktualizują-
cy może zostać potraktowany jako odchylenie od cen ewidencyjnych danej 
grupy zapasów (materiałów, towarów, produktów itp.) lub wyodrębniony, 
jako aktualizacja wyceny danej grupy zapasów spowodowanej utratą war-
tości. W każdym przypadku odpis pomniejsza wynikającą z ksiąg rachun-
kowych wartość określonych składników zapasów, a późniejszy częściowy 
lub całkowity rozchód zapasów pociąga za sobą potrzebę ustalenia części 
odpisu wymagającego wyksięgowania w ślad za rozchodem.

Przykład 6.6. Wycena rzeczowych aktywów obrotowych w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym

1.  Jednostka gospodarcza JG produkująca komplety mebli tapicerowanych na indywidualne zamó-
wienia na 31.12.20A1 r. posiada rzeczowe aktywa obrotowe o różnym przeznaczeniu.

2.  Na dzień bilansowy JG stwierdza, że zasadne jest przeprowadzenie aktualizacji wyceny tych akty-
wów, wobec zaistnienia faktów, które wskazują na utratę ich wartości.

3.  JG ustala, które rzeczowe aktywa obrotowe powinna wyceniać indywidualnie, ponieważ są one 
aktywami wypracowującymi korzyści ekonomiczne pojedynczo i mają znaczącą indywidualną 
wartość, a które mogą tworzyć jednorodną grupę, również uznaną za aktywa wypracowujące 
korzyści ekonomiczne pojedynczo.

4.  W zapasach JG znajduje się 510 m2 skóry ekologicznej o cenie nabycia (hurtowej) 30 zł/m2. Ze 
względu na trendy w produkcji meblarskiej cena skóry w ostatnim roku uległa obniżeniu i wynosi 
na dzień bilansowy 27 zł/m2. Jednocześnie JG stwierdza, że uległy także obniżeniu ceny rynkowe 
mebli tapicerowanych skórą ekologiczną. Przemawia to dodatkowo za dokonaniem odpisu aktua-
lizującego wartość zapasu tej skóry i obniżenia jego wyceny do 27 zł/m2. Odpis aktualizujący war-
tość zapasu skóry ekologicznej wynosi 510 m2 × (30 – 27) = 1530,- i jednostka ujmuje go w ewi-
dencji odrębnie od odchyleń od cen ewidencyjnych, obciążając pozostałe koszty operacyjne.

5.  JG stwierdza także nadmierny w stosunku do potrzeb zapas kleju stolarskiego. Klej ten kupio-
no w ubiegłym okresie po cenie 20 zł/litr. JG ocenia, że zapas nadmierny w stosunku do jej 
potrzeb obejmuje 20 litrów. Jednostka, obawiając się upływu terminu przydatności tego kleju 
do użycia, znalazła już potencjalnego klienta, który deklaruje chęć odkupienia nadmiernego 
zapasu po 17 zł/litr, pod warunkiem dostarczenia kleju do magazynu odbiorcy. Przewidywane 
koszty transportu jednostka szacuje na 100,-. JG ustala nową wartość zapasu nadmiernego kleju 
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w wysokości 240,- (tj. 20 litrów × 17 zł/litr – 100). Odpis aktualizujący wynoszący 160,- (400 – 
240) obciąża pozostałe koszty operacyjne.

6.  JG stwierdza ponadto, że posiada zapas trzech takich samych kompletów pełnowartościowych 
wyrobów stolarki tapicerowanej tkaninami. Koszt wytworzenia każdego z tych kompletów wynosi 
5600,-. Jednak w ubiegłym okresie wartość tych kompletów była już aktualizowana, ponieważ JG 
obniżyła cenę sprzedaży ze względu na niemodny już wzór tkaniny, jaką zastosowano do tapice-
rowania tych mebli. Na dzień bilansowy jednostka ponownie obniża cenę sprzedaży, w wyniku 
czego cena sprzedaży netto wynosi 5400,- za komplet. JG ustala odpis aktualizujący wartość tych 
trzech kompletów – 600,- (tj. 3 × (5600 – 5400)) i ujmuje go jako korektę wartości tych wyro-
bów wynikającej z ksiąg rachunkowych oraz jako obciążenie pozostałych kosztów operacyjnych.

7.  W związku z wycofaniem z użytkowania maszyny do produkcji mebli giętych, z której to pro-
dukcji jednostka rezygnuje, z przeznaczeniem maszyny do zbycia, na dzień bilansowy – zgodnie 
z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości – JG wykazuje wartość netto tej maszyny 14 000,- 
w rzeczowych aktywach obrotowych. Maszyna jest przygotowana do sprzedaży (zdemontowana), 
a uzgodniona z potencjalnym nabywcą cena sprzedaży wynosi 11 700,-. Zgodnie z umową JG 
poniesie jeszcze koszty specjalnego zabezpieczenia tej maszyny w czasie transportu, które według 
szacunku wyniosą 200,-. JG wycenia cenę sprzedaży netto maszyny w kwocie 11 500,- (tj. 11 700 – 
200) i ustala odpis aktualizujący w wysokości 3500,-, którym obciąża pozostałe koszty operacyjne. 
W związku z wycofaniem tej maszyny konieczne jest też zaktualizowanie wartości zapasu części 
zamiennych do tej maszyny. Wartość nabycia zapasu tych części wynosiła 1000,- i nie była dotych-
czas aktualizowana, ponieważ nic nie wskazywało na to, że staną się one nieużyteczne. Nabywca 
maszyny nie wyraził jednak chęci nabycia części zamiennych. Dlatego JG musi uznać zapas części 
zamiennych za nieprzydatny gospodarczo, ponieważ nie może ich wykorzystać do innych maszyn 
i nie może sprzedać nikomu innemu. JG zamierza w następnym okresie części zamienne złomować, 
a za złom spodziewa się otrzymać 350,-. Koszt transportu do punktu skupu złomu wyniesie 50,-. 
JG uznaje, że wartość zapasu części wynosi na dzień bilansowy 600,- (1000 – 350 – 50) i różnicę 
(400) jako odpis aktualizujący odnosi na pozostałe koszty operacyjne.

Przykład 6.7. Wycena zapasów w przedsiębiorstwie handlowym

1.  JG handlowa posiada na 31.12.20A1 r. zapasy według poniższej specyfikacji, w odniesieniu do 
których stwierdzono konieczność aktualizacji ich wyceny.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Drewniane 
donice ogro-

dowe

11 100  11 100 9 000 – 9 000 2 100 9 000

Plastikowe 
przemysło-

we pojemni-
ki kompo-

stowe

12 200 1 000 11 200 9 300 700 8 600 2 600 8 600
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wiklinowe 
szerokie 

maty ogro-
dowe

20 100  20 100 18 000 600 17 400 2 700 17 400

Poduchy do 
mebli ogro-

dowych

5 600 700 4 900 2 300  2 300 2 600 2 300

Parasole 
ogrodowe

12 400 1 400 11 000 10 000 – 10 000 1 000 10 000

Ozdobny 
przenoś-
ny sprzęt 

oświetlenio-
wy do ogro-

dów

30 000  30 000 23 000  23 000 7 000 23 000

Figurki 
ozdobne do 

ogrodów

7 000  7 000 2 000 – 2 000 5 000 2 000

Drewniane 
domki ogro-

dowe (w 
elementach)

44 000  44 000 30 000 500 29 500 14 500 29 500

Plastikowe 
meble ogro-

dowe

17 000 2 000 15 000 10 000 – 10 000 5 000 10 000

Płyty CD 6 000  6 000 1 000 – 1 000 5 000 1 000

Kalendarze 
na miniony 

rok

1 200  1 200 0 – 0 1 200 0

Ozdoby 
świąteczne

4 200 1 000 3 200 2 100 – 2 100 1 100 2 100

Razem 170 800 6 100 164 700 X X X 49 800 114 900

2.  Każda z wymienionych grup zapasów, pomimo różnorodności, jest w JG uznana za grupę jed-
norodnych aktywów i – każda z osobna – traktowana jest jak aktywa wypracowujące korzyści 
ekonomiczne pojedynczo.

3.  Wycena bilansowa towarów, z którymi wiązało się zwiększenie odpisu aktualizującego:

31.12.20A1

Wartość 
zapasów 
w cenie 
nabycia 

(2)

Odpisy 
aktualizujące 

wycenę 
(3+8)

Razem 
(9)

Wartość zapasów wynikająca z ksiąg rachunkowych 170 800 6 100 164 700

Zwiększenie odpisów aktualizujących  49 800 (49 800)

Wartość bilansowa zapasów towarów 170 800 55 900 114 900

4.  JG wykazuje te zapasy w grupie towarów w wartości bilansowej 114 900,- i jednocześnie obciąża 
pozostałe koszty operacyjne odpisem aktualizującym w wysokości 49 800,-. W informacji dodat-
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kowej do sprawozdania finansowego jednostka ujawnia wartość odpisów aktualizujących wyce-
nę zapasu towarów w wysokości 55 900,-.

5.  W ewidencji szczegółowej zapasu towarów jednostka wykazuje dane dotyczące wartości począt-
kowej zapasów w cenie nabycia, stanu początkowego, zwiększeń i zmniejszeń, odpisów aktuali-
zujących oraz ich stanu końcowego dla poszczególnych składników grup zapasów.

Inwestycje krótkoterminowe

6.3.18.   Jednostka ustala te, uznane zgodnie z wyjaśnieniami rozdziału V za akty-
wa wypracowujące korzyści ekonomiczne pojedynczo, inwestycje krótko-
terminowe, które w myśl ustawy i przyjętych przez jednostkę zasad (poli-
tyki) rachunkowości – wycenia się na dzień bilansowy w cenie (wartości) 
rynkowej albo w cenie nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa 
(art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy). Mogą to być takie aktywa, jak np. niezalicza-
ne do towarów dzieła sztuki, antyki, monety o wartości numizmatycznej, 
wyroby medalierskie i inne przedmioty kolekcjonerskie, zapasy kruszcu, 
biżuteria artystyczna, cenne przedmioty użytkowe, starodruki oraz inne 
aktywa, spełniające w jednostce rolę inwestycji i przeznaczone do zbycia 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

6.3.19.  Aktywa takie wycenia się indywidualnie. Dla inwestycji krótkoterminowych, 
dla których istnieje aktywny rynek, ustala się ich wartość rynkową. W zależ-
ności od rodzaju składnika aktywów, za wartość rynkową przyjmuje się 
ceny udokumentowane przeprowadzonymi ostatnio transakcjami sprzeda-
ży, wynikające z powszechnie dostępnych cenników specjalistycznych skle-
pów, domów aukcyjnych, antykwariatów i innych jednostek zajmujących 
się obrotem takimi dobrami. Jeżeli dla wycenianego składnika inwestycji 
krótkoterminowej nie jest możliwe ustalenie wiarygodnej wartości rynko-
wej, jego wartość godziwą na dzień bilansowy określa się w inny sposób, 
korzystając na przykład z usług rzeczoznawcy.

6.3.20.  Odpis aktualizujący wycenę takiej inwestycji krótkoterminowej następuje 
w przypadku powstania na dzień bilansowy nadwyżki wartości tej inwesty-
cji wynikającej z ksiąg rachunkowych, nad jej wartością rynkową. Odpis ten 
obniża na dzień wyceny bilansowej wartość składnika aktywów i jednocześ-
nie odnoszony jest na wynik finansowy (aktualizacja wartości inwestycji).

6.3.21.  Jeżeli wartość inwestycji krótkoterminowej wynikająca z ksiąg rachun-
kowych na dzień bilansowy nie jest jej wartością w cenie nabycia (gdyż 
uprzednio dokonano odpisów aktualizujących cenę nabycia), a wartość 
rynkowa ustalona na ten dzień jest wyższa od wartości inwestycji w cenie 
jej nabycia, jednostka ustala różnicę pomiędzy niższą wartością wynika-
jącą z ksiąg rachunkowych i wyższą od niej wartością w cenie nabycia, 
a następnie podwyższa wartość wynikającą z ksiąg rachunkowych, dopro-
wadzając ją do wartości rynkowej nie wyższej od pierwotnej ceny naby-
cia, która w takim przypadku wyznacza wartość bilansową tej inwestycji. 
Kwotę zwiększenia wartości bilansowej inwestycji krótkoterminowej jed-
nostka odnosi na wynik finansowy (aktualizacja wartości inwestycji).
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6.3.22.  Sposób ujęcia w księgach rachunkowych, na dzień bilansowy, korekty war-
tości inwestycji krótkoterminowej wynikającej z ksiąg rachunkowych o odpis 
aktualizujący zależy od przyjętego w jednostce rozwiązania ewidencyj-
nego. Odpis może zostać wyodrębniony jako aktualizacja wyceny danej 
inwestycji spowodowana utratą wartości lub też pomniejszyć bezpośred-
nio wartość inwestycji wynikającą z ksiąg rachunkowych. Zaleca się stoso-
wanie pierwszego rozwiązania. W przypadku jednorodnej grupy inwestycji 
odpis pomniejsza wynikającą z ksiąg rachunkowych wartość grupy, a póź-
niejszy częściowy lub całkowity rozchód inwestycji objętych grupą powo-
duje konieczność odpowiedniego ustalenia części odpisu wymagającego 
wyksięgowania w ślad za rozchodem.

Przykład 6.8. Wycena inwestycji krótkoterminowych w niższej z dwóch war
tości: w cenie nabycia lub w cenie (wartości) rynkowej
1.  Na początku 20A1 r. jednostka JG nabyła na aukcji cenny zbiór monet, płacąc za niego 53 000,-.   

Jednostka uznała, że inwestycja ta będzie mieć krótkoterminowy charakter i przyjęła właściwy 
dla niej poziom wyceny.

2.  Na koniec pierwszego półrocza JG przygotowywała sprawozdania finansowe i w związku z tym 
przeprowadziła także wycenę zbioru monet. Jego wartość bilansowa wyniosła 48 000,-, ponie-
waż na taką wartość wskazywała wycena monet według aktualnego katalogu cen notowanych 
na rynku zbieraczy. JG uznała za zasadne dokonanie odpisu aktualizującego wartość inwestycji 
w wysokości 5000,-. Odpis ten obciążył wynik finansowy.

3.  Na 31.12.20A1 r. JG nadal klasyfikuje zbiór monet do grupy inwestycji krótkoterminowych.
4.  W związku z wyceną na dzień bilansowy JG ponownie korzysta z aktualnego na ten dzień kata-

logu cen i stwierdza, że aktualna na ten dzień wartość zbioru wynosi 50 000,-.
5.  Jest ona nadal niższa od ceny nabycia zbioru o 3000,-. Niemniej aktualna wartość rynkowa 

(50 000) jest wyższa od wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych na ten dzień (48 000) 
o 2000,-.

6.  Wycena tej inwestycji następuje w aktualnej wartości rynkowej i dlatego JG podwyższa wartość 
inwestycji o 2000,-, ustalając jej wartość bilansową (50 000) na poziomie aktualnej na dzień 
bilansowy ceny rynkowej (ciągle jednak niższej od ceny nabycia). Jednocześnie JG uznaje wynik 
finansowy (aktualizacja wartości inwestycji).

7. Na 30.06.20A2 r. JG ponownie przygotowuje sprawozdanie finansowe.
8.   W tym dniu rynkowa wartość zbioru monet wynosi już 56 000,-. i jest wyższa od wartości wyni-

kającej z ksiąg rachunkowych (50 000) o 6000,-. Jest też wyższa od ceny nabycia (3000).
 W związku z tym, na 30.06.20A2 r., JG doprowadza wynikającą z ksiąg wartość inwestycji do jej 
wartości w cenie nabycia (53 000), co następuje poprzez podwyższenie jej wartości o 3000,-. 
Podobnie jak wcześniej, JG uznaje wynik finansowy (aktualizacja wartości inwestycji) i tym samym 
doprowadza wartość bilansową inwestycji do wartości w cenie nabycia (53 000).

Aktywa finansowe o nieokreślonym terminie wymagalności

6.3.23.  Jednostka ustala, które z inwestycji zaklasyfikowanych do kategorii akty-
wów finansowych dostępnych do sprzedaży nie mają określonego termi-
nu wymagalności i są uznane przez jednostkę, zgodnie z rozdziałem V, za 
aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne pojedynczo. Jeżeli dla takich 
instrumentów finansowych jednostka nie może ustalić wartości godzi-
wej, to wycenia je (zgodnie z § 16 pkt 3 i § 24 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
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z 12.12.2001 r.) w cenie nabycia pomniejszonej o odpis aktualizujący spo-
wodowany utratą przez nie wartości.

6.3.24.  Dla każdego składnika aktywów finansowych, o których mowa w pkt 6.3.23, 
jednostka ustala osobno, czy występujące na dzień bilansowy okoliczności 
wskazują na utratę wartości tego składnika aktywów (w rozumieniu art. 28 
ust. 7 i art. 35b ustawy o rachunkowości). Jeżeli niekorzystne okoliczności 
mają przejściowy charakter i jednostka nie stwierdza trwałej utraty wartości, 
wartość bilansową tego składnika aktywów ustala się w wartości tej inwe-
stycji wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy.

6.3.25.  W przypadku stwierdzenia trwałej utraty wartości danego składnika akty-
wów jednostka ustala nadwyżkę wartości składnika aktywów wynikającą 
z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy nad wartością bieżącą przyszłych 
przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę z tego składni-
ka aktywów, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy zwrotu, 
odpowiednio wybraną dla wycenianego składnika aktywów i stosowaną do 
podobnych instrumentów finansowych (§ 24 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
z 12.12.2001 r.). Odpis aktualizujący obniża wartość tego składnika akty-
wów, wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy i obciąża koszty 
finansowe. Jeżeli nadwyżka, o której mowa, nie wystąpi wartość bilansową 
składnika aktywów stanowi jego wartość wynikającą z ksiąg rachunkowych 
na dzień bilansowy.

6.3.26.  Jednostka wykazuje w bilansie inwestycję w wartości netto, ale w księgach 
rachunkowych odpis aktualizujący wartość inwestycji ujmuje odrębnie od 
ceny nabycia tej inwestycji.

Przykład 6.9. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość składnika aktywów 
finansowych o nieokreślonym terminie wymagalności

1.  Jednostka JG posiada w portfelu papierów wartościowych akcje innej jednostki, które nabyła za 
100 000,-. Akcje te zaklasyfikowała w dniu nabycia do aktywów dostępnych do sprzedaży. Jednostka 
nie przeznaczała ich do sprzedaży, ponieważ nie podjęła jeszcze decyzji, czy w przyszłości je 
odsprzeda, czy raczej będzie nabywała dalsze akcje tej jednostki, aby utworzyć pakiet kontrolny.

2.  Dotychczas nie przeprowadzano żadnej aktualizacji wyceny spowodowanej trwałą utratą war-
tości tych akcji, ponieważ nie wystąpiły przesłanki uzasadniające taką potrzebę. JG raz nawet 
otrzymała należne jej dywidendy.

3.  Na koniec bieżącego roku obrotowego (31.12.20A1) JG stwierdziła, że w ostatnim kwartale tego 
roku obrotowego wystąpiły niespodziewanie pewne wydarzenia w otoczeniu gospodarczym emi-
tenta akcji, które spowodowały, iż dość długo będzie on przeżywać poważne trudności gospo-
darcze. JG ocenia, że trudności te będą mieć trwały charakter, bo mogą potrwać nawet 4 lata. 
Akcje tracą bardzo szybko na wartości rynkowej. Mimo to jednostka nie chce sprzedawać akcji, 
ponieważ ocenia, że po trudnym 4-letnim okresie spółka zacznie prosperować lepiej, i wówczas 
sprzedaż może okazać się korzystna. JG nie oczekuje, aby do tego czasu było możliwe otrzyma-
nie jakiejś dywidendy.

4.  JG ostrożnie szacuje, że utrzyma akcje w portfelu jeszcze przez pięć lat i sprzeda je na początku 
roku 20A7. Zdaniem ekspertów od inwestycji kapitałowych zatrudnionych w JG prawdopodob-
na cena sprzedaży akcji może wynosić 130 000,-.

5.  JG ustala, że na dzień bilansowy 31.12.20A1 r. bieżąca wartość przyszłych przepływów pienięż-
nych oczekiwanych ze sprzedaży akcji wynosi 61 893,- (w branży, w której działa spółka, bieżąca 
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stopa procentowa (stopa zwrotu) wynosi 16%, a przy tej stopie czynnik dyskontujący dla roku 
piątego wynosi 0,4761).

6.  Wynikający z obliczeń odpis aktualizujący wartość inwestycji wynosi 38 107,- (tj. 100 000 – 
61 893). Na dzień bilansowy JG ujmuje go w ewidencji odrębnie od wartości akcji w cenie naby-
cia oraz obciąża nim koszty finansowe.

7.  Wartość bilansowa inwestycji wynosi 61 893,-, a ujawniany w informacji dodatkowej do sprawo-
zdania finansowego odpis aktualizujący – 38 107,-.

Rozliczenia międzyokresowe czynne

6.3.27.  Jednostka ustala, które z długo- i krótkoterminowych rozliczeń między-
okresowych są uznane zgodnie z rozdziałem V za aktywa wypracowujące 
korzyści ekonomiczne pojedynczo, a dalej, które z nich mają charakter ope-
racyjnych nakładów przyszłych okresów, a które spowodowane są ujęciem 
różnicy między wyższym zobowiązaniem z tytułu pozyskanych środków pie-
niężnych a niższą kwotą rzeczywiście otrzymanych środków (art. 39 ust. 4 
ustawy o rachunkowości).

6.3.28.  Oceniając, czy na dzień bilansowy nastąpiła utrata wartości czynnych roz-
liczeń międzyokresowych ujętych zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o rachun-
kowości, jednostka sprawdza, czy w księgach rachunkowych wykazywane 
jest nadal zobowiązanie, z którym wiązało się powstanie tych rozliczeń. 
W przypadku przedawnienia lub umorzenia w całości takiego zobowiąza-
nia jednostka w całości odpisuje wartość tych rozliczeń w koszty finansowe. 
W razie częściowego umorzenia takiego zobowiązania jednostka odpisuje 
taką część rozliczeń międzyokresowych, jaka odpowiada umorzonej części 
zobowiązań.

6.3.29.  Operacyjne nakłady przyszłych okresów jednostka wycenia zgodnie z art. 39 
ust. 3 ustawy o rachunkowości w wykazanej w księgach rachunkowych na 
dzień bilansowy jeszcze nierozliczonej kwocie, z zachowaniem ostrożności. 
Ich wykazanie w sprawozdaniu finansowym jest zasadne wówczas, gdy 
jednostka nie zmieniła swoich planów zakładających czerpanie korzyści 
wynikających z (opłacanych z góry) świadczeń wykonywanych przez inne 
podmioty na jej rzecz. W przeciwnym razie, a w szczególności, gdy umowa 
towarzysząca powstaniu takich rozliczeń nie może być rozwiązana lub nie 
przewiduje zwrotu opłaconych z góry sum, jednostka ocenia, w jakich 
okresach będzie następować jeszcze czerpanie korzyści z tych świadczeń; 
ta część nakładów, która przypada na okres przekraczający ten czas wyma-
ga odpisania i stanowi odpis aktualizujący wartość tych nakładów. Korekty 
stawki rozliczeń oddziaływać będą na wyniki w następnych okresach, poczy-
nając od najbliższego, poprzez obciążenie wyniku finansowego.

6.3.30.  Jednostka ustala dalej, czy wykazanie w księgach rachunkowych krótko- 
i długoterminowych nakładów przyszłych okresów (takich jak np. opłaco-
ne z góry: czynsze, opłaty z tytułu leasingu operacyjnego, ubezpieczenia, 
prenumeraty, remonty kapitalne, pierwsze wyposażenie itp.) w kwocie nie-
rozliczonej na dzień bilansowy jest zasadne, czy też kwota tego rozliczenia 
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przypadająca na kolejny okres sprawozdawczy powinna być zmniejszona 
z powodu utraty przyszłych korzyści ekonomicznych przynoszonych przez 
dany nakład. Jeżeli stwierdza się, że korzyści ekonomiczne będą mniejsze, 
to wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość takiego międzyokresowego 
rozliczenia wymaga zmniejszenia. Wysokość odpisu aktualizującego usta-
la się na podstawie profesjonalnego osądu związku, jaki zachodzi między 
danym tytułem rozliczeń międzyokresowych a planowanymi działaniami 
jednostki. Odpisy aktualizujące wycenę rozliczeń międzyokresowych zwięk-
szają odpowiednio pozostałe koszty operacyjne.

Przykład 6.10. Odpis aktualizujący krótkoterminowe rozliczenia międzyokre
sowe
1.  W jednostce JG na 31.12.200A r. występują czynne rozliczenia międzyokresowe z tytułu opłaco-

nego dyrekcji targów czynszu za wynajmowanie pomieszczeń wystawowych wraz z niezbędnym 
wyposażeniem. Rozliczenia międzyokresowe do rozliczenia na najbliższy rok wynoszą 1000,-, 
a rozliczenia międzyokresowe długoterminowe z tego tytułu – 2000,-.

2.  Czynsz ten był opłacony zgodnie z umową dwa lata temu, za pięć lat z góry, w wysokości 5000,-.
3.  Dwa lata temu jednostka gospodarcza przewidywała wykorzystanie wynajmowanej powierzch-

ni wystawowej w bardzo intensywny sposób.
4.  W najbliższym 200B roku wykorzystanie powierzchni będzie tylko częściowe. Nie przewiduje 

się możliwości podnajmowania innym jednostkom tej powierzchni, ponieważ umowa najmu na 
to nie pozwala. W kolejnych latach przewiduje się ponowne pełne wykorzystanie powierzchni.

5.  Oceniono, że skoro w najbliższym roku wynajmowana powierzchnia wykorzystana będzie zale-
dwie w 20%, to uzasadnione jest zmniejszenie wykazywanej w sprawozdaniu kończącym 200A 
rok wartości tego nakładu (wynikającej z ksiąg rachunkowych) o odpis aktualizujący 800,- (tj. 
80% × 1000) i ustalenie wartości bilansowej tego rozliczenia w wysokości 200,-. Kwota długo-
terminowego rozliczenia czynszu – 2000,- pozostaje bez zmian.

VII. Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści 
ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości

7.1.  Postępowanie przedstawione w niniejszym rozdziale jednostka stosuje do tych 
aktywów – obiektów oceny utraty wartości, których mogą dotyczyć skutki oko-
liczności wskazanych w rozdziale IV i stwierdzonych jako aktualne na dzień 
bilansowy, a które to aktywa nie zostały uznane za wypracowujące korzyści 
ekonomiczne pojedynczo.

   W tym celu jednostka najpierw określa ośrodki wypracowujące korzyści ekono-
miczne (por. pkt 7.4–7.8), następnie ustala aktywa wspólne (pkt 7.9, 7.10) oraz 
wartość firmy lub ujemną wartość firmy przypadającą na ośrodek wypracowu-
jący korzyści ekonomiczne (pkt 7.11–7.14). Z kolei jednostka – w miarę potrzeby 
– ustala skorygowane aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne grupowo 
i wreszcie (pkt 7.15–7.17) określa grupowe obiekty oceny utraty wartości.

7.2.  Istotne jest, aby w kolejnych okresach jednostka rozpatrywała rolę każdego 
składnika aktywów, stosując konsekwentnie raz przyjęty podział na aktywa lub 
skorygowane aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne grupowo. Jeżeli 
nie zmienia się rola gospodarcza danego składnika aktywów, to nieprzerwa-
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nie zalicza się go do zbioru, do którego ten składnik aktywów był pierwotnie 
przypisany. W tym celu w ewidencji szczegółowej wartości niematerialnych 
i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, inwestycji oraz innych składni-
ków aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo, dokonuje się 
odpowiednich adnotacji, wskazujących na ich przyporządkowanie do danego 
zbioru aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo.

7.3.  Jeżeli jednostka w danym okresie sprawozdawczym przeprowadza zmiany, np. 
reorganizację, w wyniku której zmienia się skład aktywów w ośrodku wypra-
cowującym korzyści ekonomiczne, do którego przyporządkowano aktywa 
wspólne oraz/lub wartość firmy, to aktualność i prawidłowość tego przypo-
rządkowania wymaga weryfikacji. Jeżeli w kolejnych okresach nastąpi zmia-
na planów co do przeznaczenia lub funkcji gospodarczych danego składnika 
aktywów, to składnik ten – odpowiednio do jego zmienionej roli – przypisuje 
się w miarę potrzeby innemu (właściwemu) zbiorowi aktywów lub skorygo-
wanych aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo.

Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne

7.4.  Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne jest to – jak wskazano w pkt 2.6 
– najmniejszy możliwy do zidentyfikowania zespół aktywów wypracowują-
cych korzyści ekonomiczne (przepływy pieniężne netto) grupowo, w sposób 
w znacznym stopniu niezależny od aktywów wypracowujących korzyści eko-
nomiczne pojedynczo lub innych ośrodków wypracowujących korzyści ekono-
miczne grupowo. Zdolność do grupowego przynoszenia jednostce przyszłych 
korzyści ekonomicznych zachodzi wówczas, gdy warunkiem czerpania korzyści 
z użytkowania (utrzymywania lub zbycia) pojedynczego składnika aktywów 
jest jego wykorzystywanie (utrzymywanie lub zbycie) łącznie z innymi skład-
nikami aktywów.

   Ośrodkiem wypracowującym korzyści ekonomiczne może być także zespół 
aktywów, wytwarzający produkty wykorzystywane (w całości lub części) na 
własne potrzeby jednostki, pomimo że praca takiego zespołu aktywów nie 
powoduje bezpośredniego wpływu środków pieniężnych od jednostek lub 
osób z otoczenia danej jednostki. Warunkiem uznania takiego zespołu akty-
wów za ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne jest to, aby na produk-
ty wytwarzane przez grupę aktywów istniał aktywny rynek.

7.5.  Pomocą przy identyfikowaniu ośrodka wypracowującego korzyści ekonomicz-
ne jest rozpoznanie: (a) sposobu nadzorowania działalności jednostki (według 
wyodrębnionych ze względów zarządczych ośrodków odpowiedzialności 
za działania jednostki lub według produktów, branż, lokalizacji, regionów 
itp.), (b) sposobu podejmowania decyzji o kontynuowaniu lub zaniechaniu 
działalności oraz o dalszym użytkowaniu lub zbyciu aktywów.

7.6.  Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne może obejmować: tylko akty-
wa wykorzystywane do działalności operacyjnej, tylko składniki inwestycji, lub 
jednocześnie aktywa wykorzystywane do działalności operacyjnej i składniki 
inwestycji.
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7.7.   Jednostka identyfikuje ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne i przypo-
rządkowuje mu składniki aktywów, mając na uwadze, że wykorzystanie jakiegoś 
składnika inwestycji w pewnym stopniu może zależeć od wykorzystania jakie-
goś składnika aktywów do działalności operacyjnej, lub odwrotnie. Wówczas 
zarówno dany składnik aktywów o charakterze inwestycji, jak i składnik akty-
wów związany z jego wykorzystaniem do działalności operacyjnej obejmuje 
się jednym ośrodkiem wypracowującym korzyści ekonomiczne. Nie przypo-
rządkowuje się do ośrodka aktywów uznanych wcześniej za aktywa wypra-
cowujące korzyści ekonomiczne pojedynczo, nawet jeżeli fizycznie (np. przez 
składowanie) aktywa te wiązałyby się z danym ośrodkiem wypracowującym 
korzyści ekonomiczne. Dla przykładu: do ośrodka wypracowującego korzyści 
ekonomiczne jednostka nie przyporządkowuje rzeczowych aktywów obroto-
wych, które uznała za aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne pojedyn-
czo (por. rozdz. V) i wyceniła według zasad określonych w rozdziale VI.

7.8.   Jednostka może na dzień bilansowy zidentyfikować kilka ośrodków wypra-
cowujących korzyści ekonomiczne, w stosunku do których konieczne będzie 
przeprowadzenie procedury aktualizacji wyceny. Ustalenie tych ośrodków 
wypracowujących korzyści ekonomiczne wymaga profesjonalnego osądu 
i subiektywnej oceny, u podstaw których leżą plany jednostki związane 
z wykorzystywaniem jej aktywów oraz przesłanki określone w rozdziale IV.

Aktywa wspólne

7.9.   Jednostka ustala z kolei, które z jej aktywów stanowią aktywa wspólne dla 
przynajmniej dwóch ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne, 
gdyż nie jest możliwe bezpośrednie, jednoznaczne przyporządkowanie dane-
go składnika aktywów do określonego ośrodka wypracowującego korzyści 
ekonomiczne, ponieważ składnik ten służy w różny sposób, bądź w różnej 
skali, kilku ośrodkom wypracowującym korzyści ekonomiczne. Cechą szcze-
gólną aktywów wspólnych jest to, że w toku ich użytkowania nie ma możliwo-
ści określenia korzyści ekonomicznych osiąganych przez te składniki aktywów 
bez powiązania ich funkcji przynajmniej z dwoma ośrodkami wypracowują-
cymi korzyści ekonomiczne oraz że dla takich składników aktywów korzyści 
ekonomiczne można ustalić indywidualnie tylko wówczas, gdy jednostka 
podejmie decyzję o ich zbyciu. (W razie podjęcia takiej decyzji, tego rodzaju 
składnik aktywów uznaje się za aktywa wypracowujące korzyści ekonomicz-
ne pojedynczo i wycenia w sposób omówiony w rozdziale V i VI).

7.10.   Przydział aktywów wspólnych do poszczególnych ośrodków wypracowu-
jących korzyści ekonomiczne następuje ułamkowo, na podstawie profesjo-
nalnego osądu, przy zastosowaniu rozsądnych i spójnych (np. statystycz-
nie) zasad podziału wynikających z roli ekonomicznej aktywów wspólnych 
– a w ślad za tym ich wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień 
bilansowy – pomiędzy ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne, przez 
które są one wykorzystywane. Może to dotyczyć takich aktywów, jak na przy-
kład wielofunkcyjnych: budynków wraz z ich wyposażeniem, placów, maga-
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zynów, ośrodków badawczych, które same nie mają zdolności do niezależ-
nego od innych aktywów wypracowywania korzyści ekonomicznych, a ich 
praca wspomaga jednocześnie działanie kilku obiektów oceny utraty war-
tości. Przyporządkowanie wartości aktywów wspólnych do kilku ośrodków 
wypracowujących korzyści ekonomiczne następuje zgodnie z pkt 8.1.

Wartość firmy i ujemna wartość firmy

7.11.   Jeżeli w wyniku połączenia jednostek gospodarczych jednostka pozy-
skuje aktywa łącznie z wartością firmy, to przyporządkowuje ją, zgodnie 
z pkt 8.1, na podstawie profesjonalnego osądu – w stosownych częściach 
– do poszczególnych ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne, 
od których oczekuje, że przyniosą korzyści ekonomiczne dzięki połączeniu 
jednostek. Wartość firmy sama w sobie nie ma zdolności do wypracowy-
wania korzyści ekonomicznych; zdolność taką uzyskuje dopiero w połą-
czeniu z zasobami, z którymi się wiąże. Jeżeli wartość firmy jest ujemna, 
to jednostka przyporządkowuje ją (analogicznie jak w przypadku przy-
porządkowywania do aktywów zobowiązań, od których zależy wysokość 
osiąganych przez jednostkę korzyści ekonomicznych) do ośrodków wypra-
cowujących korzyści ekonomiczne, z którymi się ona pierwotnie wiązała. 
Przyporządkowanie zarówno dodatniej, jak i ujemnej wartości firmy do 
ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne następuje bez względu 
na to, czy ośrodkom tym przyporządkowano także inne aktywa (wspólne) 
oraz zobowiązania jednostki przejętej, czy też nie.

7.12.   Ważnym kryterium przyporządkowywania wartości firmy do ośrodków 
wypracowujących korzyści ekonomiczne jest poziom, na jakim zarząd jed-
nostki nadzoruje (monitoruje) tę kategorię. Podział wartości firmy pomię-
dzy ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne byłby sztuczny, jeżeli 
zarząd śledzi zmiany czynników określających wartość firmy na poziomie 
wyższym niż jeden taki ośrodek. Tak się dzieje zwykle wówczas, gdy war-
tość firmy przynosi korzyści ekonomiczne dla kilku ośrodków, a jej wpływ 
na korzyści jednego z nich nie może być określony bez ustalenia wpływu na 
korzyści przynoszone przez inny. W przypadku takim wartość firmy ustala się 
dla ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne wyższego szczebla, tj. 
obejmującego kilka (dwa lub więcej) ośrodków wypracowujących korzyści 
ekonomiczne. Jeżeli okaże się to zasadne, to w pierwszej kolejności wartość 
firmy zmniejszy odpis aktualizujący wartość tego ośrodka (pkt 8.3). Każdy 
ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne lub zespół takich ośrodków, 
do którego przypisano wartość firmy lub ujemną wartość firmy, powinien 
zatem odpowiadać najniższemu poziomowi, na którym wartość firmy lub 
ujemna wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne potrzeby zarząd-
cze; ośrodek lub ich zespół nie powinien być większy niż jeden segment 
działalności jednostki (branżowy lub geograficzny).

7.13.   Jeżeli w danym okresie sprawozdawczym jednostka zbyła lub zlikwidowa-
ła część działalności ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne, do 
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którego przyporządkowano wartość firmy, to wartość firmy dotyczącą części 
nadal działającej ustala się proporcjonalnie do wynikającego z ksiąg rachun-
kowych udziału wartości części ośrodka nadal działającego w wartości ośrod-
ka wypracowującego korzyści ekonomiczne przed zmianami. Część wartości 
firmy dotycząca zbytej lub likwidowanej działalności ośrodka wypracowu-
jącego korzyści ekonomiczne obciąża wynik zbycia lub likwidacji aktywów 
objętych danym obiektem.

7.14.   Analogicznie – jak to przedstawiono w pkt 7.11–7.13 – postępuje się z ujem-
ną wartością firmy.

Grupowe obiekty oceny utraty wartości

7.15.   Do aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo (por. pkt 
2.8) przyporządkowuje się zobowiązania lub rezerwy związane z tymi akty-
wami, jeżeli wysokość korzyści ekonomicznych możliwych do uzyskania 
w przyszłości zależy od tych zobowiązań lub rezerw. Do aktywów wypraco-
wujących korzyści ekonomiczne grupowo jednostka przyporządkowuje także 
przychody przyszłych okresów, ujęte i rozliczane w czasie zgodnie z art. 41 
ust. 2 ustawy o rachunkowości, jeżeli dotyczą one określonych, zaliczonych 
do danego ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne składników 
aktywów (środków trwałych, wartości niematerialnych, środków trwałych 
w budowie) uzyskanych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizn.

7.16.   Aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne grupowo łącznie z przypo-
rządkowanymi do nich zobowiązaniami, rezerwami i przychodami przyszłych 
okresów (jeśli to zasadne), zidentyfikowane jako zagrożone utratą wartości, 
określa się dalej jako grupowy obiekt oceny utraty wartości. Obejmuje się je 
procedurą aktualizacji wyceny, gdyż jednostka uznaje za prawdopodobne, 
że weryfikacja wartości przynoszonych przez nie przyszłych korzyści ekono-
micznych netto może istotnie wpłynąć na ocenę wartości bilansowej akty-
wów wchodzących w skład tych grupowych obiektów oceny utraty wartości.

7.17.   Analizy i ustalenia, o których mowa, jednostka wykonuje na każdy dzień 
podejmowania procedury aktualizacji wyceny aktywów spowodowanej utra-
tą przez nie wartości.

Przykład 7.1. Ustalenie ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne 
w przedsiębiorstwie prowadzącym sieć sklepów detalicznych – SSD

1.  Przedsiębiorstwo prowadzi sieć sklepów detalicznych – SSD; łącznie posiada 25 sklepów.
2.  5 z nich zlokalizowanych jest w różnych dzielnicach miasta M, a 20 innych sklepów każdy 

w innym mieście.
3.  Spośród 25 sklepów 3 sklepy zostały zakupione łącznie z innymi 4 sklepami pięć lat temu od 

innej sieci; w księgach ujęto związaną z nimi wartość firmy.
4.  O polityce cenowej, marketingu, reklamie oraz o zarządzaniu zasobami ludzkimi w sieci skle-

pów (z wyjątkiem naboru kasjerów i sprzedawców pracujących w sklepie A) decyduje cen-
tralnie zarząd przedsiębiorstwa. Wszystkie sklepy (w tym także sklep A) są zarządzane w taki 
sam sposób.
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5.  Wszystkie zakupy są scentralizowane i następują za pośrednictwem działu zakupów. W odnie-
sieniu do 20 sklepów zlokalizowanych w innych miastach niż M zakupy następują w trybie 
„dokładnie na czas”. Sklepy te nie mają zaplecza magazynowego. W odniesieniu do 5 sklepów 
znajdujących się w mieście M wykorzystuje się w uzasadnionych przypadkach do składowania 
towarów obce magazyny, a następnie dowozi towary do poszczególnych sklepów, korzystając 
z usług transportowych innych przedsiębiorstw.

6.  Zarząd przedsiębiorstwa podjął decyzję o budowie nowego, 26. sklepu w kolejnym (innym niż 
M) mieście. W tym celu zaciągnięto kredyt bankowy.

7.  Zgromadzone jeszcze przed podjęciem decyzji o budowie nowego sklepu środki własne przed-
siębiorstwa SSD zostały ulokowane na wkładach terminowych i częściowo w akcjach firmy Z. 
Z lokat tych przedsiębiorstwo będzie korzystać do pokrycia wydatków płatnych w miarę postę-
pu budowy.

Ustalając, jakie ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne wymagają w rozpatrywanym przy-
padku wyodrębnienia, trzeba mieć na uwadze między innymi sposób:
a)  w jaki zorganizowana jest ewidencja i sprawozdawczość wewnętrzna; czy jest możliwy pomiar 

wyników poszczególnych sklepów?
b)  w jaki następuje zarządzanie sklepami; czy parametrem przy zarządzaniu jest przychód lub 

wynik uzyskiwany przez poszczególne sklepy, czy też przychód lub wynik na poziomie regio-
nu kraju lub miasta?

W opisywanym przypadku pomimo to, że sklepy są zarządzane centralnie, każdy z nich – ze wzglę-
du na lokalizację oraz różne grono klientów – wypracowuje wpływy środków pieniężnych (utarg), 
które są w znacznym stopniu niezależne od wpływów uzyskiwanych przez inne sklepy tej sieci. Nad 
poszczególnymi sklepami roztoczony jest nadzór, a uzyskiwane utargi są obserwowane. W związ-
ku z tym każdy ze sklepów może być uznany za ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne, co 
uzasadnia ustalenie operacyjnych aktywów przedsiębiorstwa w przekroju miejsc ich wykorzysty-
wania, to znaczy sklepów.

Przykładowa specyfikacja ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne w SSD i aktywów 
w nich wykorzystywanych przedstawia się następująco:

Część 1 
Ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne (OWKE) 

obejmujące aktywa wykorzystywane do działalności operacyjnej

Wartość wynikająca z ksiąg 
rachunkowych na dzień 

bilansowy

  Aktywa Zobowiązania

Obiekt oceny utraty wartości – 1
Grupa 3 sklepów o wspólnej wartości firmy

  

1. OWKE-1: Sklep detaliczny 1 znajdujący się w wynajmowanym 
lokalu – miasto X

  

 l Środki trwałe – regały X  

 l Środki trwałe – wagi X  

 l Środki trwałe – chłodziarki X  

 l Środki trwałe – kasy X  

 l Środki trwałe – pozostałe wyposażenie X  

 l Zapasy – asortyment A X  

 l Zapasy – asortyment B X  

 l Środki pieniężne X  

 l  Rozliczenia międzyokresowe z tytułu czynszu opłaconego za 
5 lat z góry za wynajmowaną powierzchnię sklepową dla skle-
pu 1

X  
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2. OWKE-2: Sklep detaliczny 2 znajdujący się we własnym 
budynku – miasto Y

  

 l Środki trwałe – regały X  

 l Środki trwałe – wagi X  

 l Środki trwałe – chłodziarki X  

 l Środki trwałe – kasy X  

 l Środki trwałe – budynek X  

 l Środki trwałe – pozostałe wyposażenie X  

 l Zapasy – asortyment B X  

 l Zapasy – asortyment C X  

 l Środki pieniężne X  

3. OWKE-3: Sklep detaliczny 3 – miasto Z   

 l Środki trwałe – manekiny X  

 l Środki trwałe – regały X  

 l Środki trwałe – wieszaki X  

 l Środki trwałe – kasy X  

 l Środki trwałe – budynek sklepu X  

 l Środki trwałe – pozostałe wyposażenie X  

 l Zapasy – asortyment D X  

 l Zapasy – asortyment E X  

 l Środki pieniężne X  

4. Wartość firmy związana z grupą sklepów nabytych razem 5 lat 
temu.

X  

Obiekt oceny utraty wartości – 2
Grupa 5 sklepów w mieście M ze wspólnym budynkiem 
magazynowym

  

1. OWKE-4: Sklep detaliczny 4 – miasto M   

 l Aktywa wg ich rodzajów X  

2. OWKE-5: Sklep detaliczny 5 – miasto M   

 l Aktywa wg ich rodzajów X  

3. OWKE-6: Sklep detaliczny 6 – miasto M   

 l Aktywa wg ich rodzajów X  

4. OWKE-7: Sklep detaliczny 7 – miasto M   

 l Aktywa wg ich rodzajów X  

5. OWKE-8: Sklep detaliczny 8 – miasto M   

 l Aktywa wg ich rodzajów X  

6. Budynek magazynowy, w którym powierzchnia magazyno-
wa używana jest przez jednostkę dla zbiorczego zaopatrzenia 
5 sklepów w mieście M

X  
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Obiekt oceny utraty wartości – 3
Grupa pozostałych sklepów

  

1. OWKE-9: Sklep detaliczny 9 – miasto L   

 l Aktywa wg ich rodzajów X  

 ....   
17. OWKE-25: Sklep detaliczny 25 – miasto K   

 l Aktywa wg ich rodzajów X  

Obiekt oceny utraty wartości – 4
Sklep w budowie

  

1. OWKE-27 Sklep w budowie   

 l Środki trwałe w budowie X  

 l  Zapasy – sprzęt zakupiony do zamontowania w budowanym 
sklepie

X  

Część 2 
Ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne obejmujące 

inwestycje

Wartość wynikająca z ksiąg 
rachunkowych na dzień 

bilansowy

 Aktywa Zobowiązania

Obiekt oceny utraty wartości – 5 
Nieruchomość inwestycyjna podnajmowana innym podmiotom

  

1. OWKE-27 Nieruchomość inwestycyjna wraz z wyposażeniem   

 l Budynek wraz ze stałym wyposażeniem X  

 l  System elektronicznego monitorowania terenu wokół bu-
dynku

X  

 l System własnej oczyszczalni ścieków X  

 l System oświetlenia terenu X  

2. Rezerwa na likwidację własnej oczyszczalni ścieków  X

Obiekt oceny utraty wartości – 6 
OWKE27 Grunt utrzymywany w celach inwestycyjnych wraz 
z ogrodzeniem

  

1. OWKE-27 Grunt wraz z ogrodzeniem   

 l Grunt X  

 l Trwałe (kute) ogrodzenie gruntu X  

Część 3 
Aktywa wspólne dla wszystkich ośrodków wypracowujących 

korzyści ekonomiczne

Wartość wynikająca z ksiąg 
rachunkowych na dzień 

bilansowy

 Wartości niematerialne – oprogramowanie komputerowe X  

 Środki trwałe – budynek administracyjny X  

 Środki trwałe – wyposażenie budynku X  

 Środki trwałe – sprzęt komputerowy X  

 Środki trwałe – wyposażenie pomieszczeń biurowych X  

 Środki trwałe – samochód firmowy z leasingu finansowego X  
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Przykład 7.2. Ustalenie ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne 
w wielozakładowym przedsiębiorstwie produkcyjnym – WPP
1. Przedsiębiorstwo produkcyjne WPP ma kilka zakładów produkcyjnych, w tym: Z1 i Z2.
2.  Produkt finalny wytwarzany jest przez zakład Z2; 80% produkcji sprzedawane jest poza 

przedsiębiorstwo (odbiorcom zewnętrznym), a 20% – wykorzystywane w przedsiębiorstwie 
na własne cele.

3.  Zakład Z2 zużywa do produkcji półfabrykat wytwarzany przez zakład Z1.
4.  Produkty wytwarzane w zakładzie Z1 w 60% są przekazywane po wewnętrznych cenach 

transferowych do Z2, a w 40% sprzedawane zewnętrznym odbiorcom.
 Ustalając, jakie ośrodki wypracowywania korzyści ekonomicznych należałoby wyodrębnić, trze
ba mieć na uwadze między innymi następujące kwestie:
l  Czy istnieje aktywny rynek na produkty zakładu Z1 i produkty zakładu Z2?
l  Czy zakład Z1 i Z2 mogą wypracowywać korzyści ekonomiczne w znacznym stopniu nieza

leżnie od siebie?
 Jeżeli istnieje aktywny rynek na produkty Z1 i Z2, to – przynajmniej teoretycznie – zakład Z1 mógł-
by sprzedawać swoje produkty poza przedsiębiorstwo i nie uzależniałby swojej produkcji od zapo-
trzebowania zgłaszanego przez Z2. Z kolei Z2 potrzebne mu półfabrykaty mógłby nabywać na 
aktywnym rynku i swoje produkty sprzedawać poza przedsiębiorstwo. Zarówno Z1, jak i Z2 mogły-
by zatem pracować niezależnie od siebie i dlatego stanowić one będą oddzielne ośrodki wypra-
cowujące korzyści ekonomiczne, mimo że część ich produktów jest wykorzystywana wewnątrz 
przedsiębiorstwa.
 Inna byłaby sytuacja, gdyby na produkty zakładu Z1 nie istniał aktywny rynek, natomiast produk-
ty Z2 występowały na aktywnym rynku. W takich okolicznościach, ze względu na to, iż większość 
produktów Z1 wykorzystywana jest na potrzeby wewnętrzne, funkcjonowanie Z1 zależne jest od 
zapotrzebowania zgłaszanego przez Z2. Na skutek tego najmniejszy ośrodek wypracowujący korzy-
ści ekonomiczne stanowiłyby obydwa zakłady łącznie.

Przykład 7.3. Ustalenie ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne 
w wielozakładowym przedsiębiorstwie produkującym jeden produkt – WPPJP
1.  Przedsiębiorstwo WPPJP ma trzy zakłady produkcyjne Z1, Z2 i Z3, z których każdy położony jest 

w innym regionie Polski.
2. Z1 wytwarza półfabrykaty (komponenty), które są przetwarzane w Z2 lub Z3.
3.  Z1 wytwarza tyle komponentów, na ile zgłosi zapotrzebowanie Z2 i Z3, i przekazuje je zakładom 

po wewnętrznych cenach transferowych.
4.  Z2 i Z3 wytwarzają niezależnie od siebie jednakowego rodzaju wyroby gotowe, które sprzedają 

w kraju i za granicę.
5.  Może się zdarzyć, że wyroby wytworzone w Z2 będą sprzedawane także przez Z3 (lub odwrot-

nie) w zależności od tego, z którego zakładu mogą być one klientom szybciej dostarczone.
6.  Stopień wykorzystania aktywów Z2 i Z3 zależy od wielkości możliwej sprzedaży przez te zakłady.
 Ustalając, jakie w tym przypadku wyodrębnić ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne, trze-
ba mieć na uwadze między innymi następujące kwestie:
1.  Czy istnieje aktywny rynek na produkty (komponenty) zakładu Z1, produkty wytwarzane przez 

zakłady Z2 i Z3?
2.  Czy zakłady Z1, Z2 i Z3 mogą wypracowywać korzyści ekonomiczne w znacznym stopniu nie-

zależnie od siebie?
3.  W jaki sposób zorganizowana jest ewidencja i sprawozdawczość wewnętrzna? Czy jest możliwy 

pomiar wyników poszczególnych zakładów?
4.  W jaki sposób odbywa się zarządzanie sprzedażą zakładów Z2 i Z3? Czy w tym zarządzaniu 

parametrem jest wynik uzyskiwany na poziomie poszczególnych zakładów, czy też wynik na 
poziomie poszczególnych lokalizacji (segmentów geograficznych rynku)?
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 Jeżeli istnieje aktywny rynek na produkty Z1, to oznacza to, że Z1 mógłby niezależnie od pozosta-
łych dwóch zakładów zbywać swoje produkty (komponenty). Aby można było uznać Z1 za ośro-
dek wypracowujący korzyści, system ewidencji i raportowania wewnętrznego oraz budżetowania 
stosowany w tym przedsiębiorstwie powinien zapewnić informację o rozmiarach produkcji w Z1, 
o związanych z nim kosztach oraz o spodziewanych cenach wewnętrznych.
 W odniesieniu do Z2 i Z3 ważne jest z kolei, że wyniki tych zakładów zależą od różnej (w zależno-
ści od szczególnych okoliczności) zdolności zakładów do szybkiego reagowania na potrzeby obsłu-
giwanych przez nie rynków i przydzielanych im na tej podstawie wielkości produkcji do wykona-
nia. Jeżeli ustalanie i obserwacja wyniku następuje łącznie dla obu zakładów, to oznacza to, że nie 
jest prawdopodobne, aby przyszłe korzyści ekonomiczne dla obu zakładów mogły być ustalane 
oddzielnie. Dlatego zarówno Z2 jak i Z3 traktuje się łącznie jako jeden ośrodek wypracowujący 
korzyści ekonomiczne. Inna byłaby jednak sytuacja, gdyby dla każdego z tych zakładów (Z2, Z3) 
prowadzono odrębnie ewidencję, raportowanie i ustalano bartery.
 O ile na produkty Z1 nie istniałby aktywny rynek, przyszłe korzyści ekonomiczne zakładu Z1 były-
by całkowicie uzależnione od zamówień zgłaszanych przez Z2 i Z3. Oznaczałoby to, że Z1 nie jest 
w stanie wypracowywać korzyści ekonomicznych niezależnie. Biorąc także pod uwagę wyjaśniony 
powyżej sposób, w jaki zarządzane są Z2 i Z3, oraz fakt, że możliwość produkcji w tych zakładach 
(wobec braku aktywnego rynku na komponenty) zależy całkowicie od produkcji w Z1, należałoby 
uznać, że wszystkie trzy zakłady nie mogą funkcjonować niezależnie. W przypadku takim ośrodek 
wypracowujący korzyści ekonomiczne stanowiłyby Z1, Z2 i Z3 łącznie.

Przykład 7.4. Ustalenie ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne 
w przedsiębiorstwie wydawniczym – PW
1.  Przedsiębiorstwo PW wydaje 20 tytułów czasopism, z czego 8 zostało odkupionych, a 12 stwo-

rzonych od podstaw.
2.  Cenę nabycia czasopism odkupionych ujęto jako wartość niematerialną, natomiast koszty zwią-

zane z tworzeniem nowych tytułów odpisano na wynik finansowy w okresie ponoszenia tych 
kosztów.

3. Istnieje możliwość określenia wpływów ze sprzedaży i z reklamy dla każdego tytułu oddzielnie.
4.  Zarządzanie tytułami (polityka redakcyjna, wielkość nakładu) ukierunkowane jest na segmenty 

rynku zróżnicowane pod względem klientów nabywających poszczególne czasopisma.
5.  Ceny za reklamy zamieszczane w danym czasopiśmie zależą m.in. od tego, czy w danym kręgu 

klientów sprzedawane są inne tytuły czasopism, czy też nie.
6.  Kierownictwo przyjęło zasadę, że w przypadku zaprzestania wydawania starego tytułu czasopisma 

jest on niezwłocznie zastępowany nowym tytułem przeznaczonym dla tego samego kręgu klientów.
 Biorąc pod uwagę, że przychody ze sprzedaży czasopism oraz z reklam można ustalić dla każdego 
czasopisma odrębnie (chociaż wysokość przychodów z reklamy zależy od sprzedaży innych cza-
sopism w danym segmencie, możliwość reklamowania jest niezależna od innych tytułów) oraz że 
decyzja o zaprzestaniu wydawania czasopisma zapada indywidualnie, w odniesieniu do danego 
tytułu i nie pociąga za sobą zaprzestania wydawania innych tytułów, można uznać, że korzyści 
ekonomiczne wypracowują pojedyncze tytuły w sposób w znacznym stopniu od siebie niezależ-
ny. Dlatego też każdy tytuł czasopisma jest oddzielnym ośrodkiem wypracowywania korzyści eko-
nomicznych.

VIII. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów 
wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo

8.1.  Ustalenie wartości grupowego obiektu oceny utraty wartości wynikającej 
z ksiąg rachunkowych
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8.1.1.  Na dzień oceny utraty wartości przez poszczególne grupowe obiekty oceny 
utraty wartości, wyodrębnione w rezultacie postępowania opisanego w roz-
dziale VII, przyporządkowuje się im wynikającą z ksiąg rachunkowych na 
ten dzień wartość całości lub odpowiedniej części aktywów wchodzących 
w skład tego obiektu – w zależności od poczynionych ustaleń. Pozwala to 
– osobno dla każdego grupowego obiektu oceny utraty wartości – porów-
nać wartość obiektu z wymagającą ustalenia (według zasad przedstawio-
nych w pkt 8.2) wartością przyszłych korzyści ekonomicznych netto, jakich 
można z tego obiektu oczekiwać i – w miarę potrzeby – określić wysokość 
odpisu aktualizującego wycenę aktywów składających się na rozpatrywany 
grupowy obiekt oceny utraty wartości.

8.1.2.  Wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość grupowego obiektu oceny utraty 
wartości – zgodnie z pkt 7.15 – obejmuje:

   –   sumę wartości netto wszystkich aktywów składających się na ośrodek 
wypracowujący korzyści ekonomiczne,

   –   zwiększającą tę wartość część wartości netto aktywów wspólnych przy-
padającą na ten ośrodek,

   –   zwiększającą tę wartość część wartości netto firmy wiążącą się z dwoma 
lub więcej ośrodkami przypadającą na ośrodek (lub wymagającą 
uwzględnienia część ujemnej wartości firmy),

   –   zmniejszające tak ustalaną wartość zobowiązanie i rezerwę, gdy poten-
cjalne zbycie tego ośrodka lub wchodzących w jego skład aktywów 
wymaga przejęcia przez jednostkę nabywającą określonego zobowią-
zania lub rezerwy.

8.1.3.  Wartość netto bezpośrednio przypisana poszczególnym aktywom ośrodka 
obejmuje ich wartość początkową, pomniejszoną o umorzenie i ewentu-
alne odpisy spowodowane trwałą utratą wartości. Przy ustalaniu warto-
ści netto poszczególnych aktywów nie uwzględnia się źródeł ich finanso-
wania, np. otrzymanych dotacji. Jeżeli w skład ośrodka wchodzi składnik 
aktywów użytkowany na podstawie umowy o leasing spełniającej co naj-
mniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy, to na wartość 
tego składnika nie wpływa niespłacone na ten dzień zobowiązanie wobec 
finansującego.

8.1.4.  Część wartości aktywów wspólnych dla kilku ośrodków wypracowujących 
korzyści ekonomiczne przyporządkowanych do rozpatrywanego ośrodka 
(zgodnie z rozdziałem VII), zwiększającą jego wartość, ustala się na pod-
stawie profesjonalnego osądu. Wymaga to zastosowania do rozliczenia 
wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy wartości aktywów 
wspólnych dla kilku ośrodków klucza, uwzględniającego rolę ekonomiczną 
aktywów wspólnie użytkowanych. Przykładowo kluczem takim może być 
– jeśli to zasadne – powierzchnia, kubatura aktywów wspólnych dla kilku 
ośrodków lub czas wykorzystywania przez różne ośrodki. Nie da się usta-
lić jednolitego klucza, ponieważ ma on odzwierciedlać funkcję, jaką peł-
nią aktywa wspólne dla kilku ośrodków wypracowujących korzyści ekono-
miczne grupowo.
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    Wybrany klucz rozliczeniowy stosuje się do rozliczenia wynikającej z ksiąg 
rachunkowych na dzień bilansowy wartości netto aktywów wspólnych dla 
kilku ośrodków, obejmującej wartość początkową, umorzenie i ewentualne 
odpisy aktualizujące spowodowane utratą wartości.

    Jeżeli nie jest możliwy rozsądny wybór klucza służącego rozliczeniu warto-
ści rozpatrywanych aktywów wspólnych dla kilku ośrodków, to jednostka 
ponownie (zgodnie z rozdziałem VII) identyfikuje ośrodek, ale na wyższym 
poziomie agregacji aktywów. Oznacza to, że jednostka ustala większą grupę 
aktywów, obejmującą aktywa wchodzące w skład ośrodka(ów), co jedno-
cześnie umożliwia przypisanie im w sposób rozsądny części wartości akty-
wów wspólnych dla kilku ośrodków.

8.1.5.  Przypadającą na ośrodek część wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 
wiążącej się z dwoma lub więcej ośrodkami (i przyporządkowanej do rozpa-
trywanego ośrodka w sposób omówiony w rozdziale VII) ustala się również 
na podstawie profesjonalnego osądu. Wynikająca z ksiąg rachunkowych na 
dzień bilansowy:

   –  wartość netto firmy – obejmuje wartość początkową, umorzenie i ewen-
tualne odpisy aktualizujące spowodowane utratą wartości,

   –  ujemna wartość firmy – obejmuje wartość początkową pomniejszoną 
o kwoty rozliczone przed dniem bilansowym.

    Uznanie sposobu ustalenia części wartości firmy przypadających na 
poszczególne ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne za rozsądny 
wymaga rozpatrzenia wszystkich czynników i wykorzystania wyników ana-
liz przeprowadzonych przy nabyciu aktywów netto, z którymi taka wartość 
firmy się wiązała. Dopiero wówczas można bowiem ustalić klucz pozwa-
lający na rozsądne rozliczenie wartości firmy na poszczególne ośrodki. 
Kluczem takim może być – przykładowo – wartość godziwa nabytych akty-
wów netto. Może to być także klucz naturalny – jak np. liczba pracowników 
wykorzystujących aktywa tworzące ośrodki – w szczególności, jeżeli ośrod-
ki te wypracowują korzyści ekonomiczne przede wszystkim dzięki pracy 
zatrudnionych w nich ludzi. Nie da się ustalić jednolitego klucza, ponie-
waż ma on odzwierciedlać oczekiwane rezultaty pracy i funkcji ośrodków, 
których wartość firmy dotyczy.

    Również przypadającą na ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne 
część ujemnej wartości firmy, wiążącej się z dwoma lub więcej ośrodkami, 
ustala się w opisany sposób, ale nie pomniejsza o nią wynikającej z ksiąg 
rachunkowych na dzień bilansowy wartości ośrodka, do którego się odnosi.

8.1.6.  Ustaloną w opisany sposób wartość ośrodka pomniejsza zobowiązanie 
lub rezerwa przyporządkowane do ośrodka w sposób omówiony w roz-
dziale VII.

8.1.7.  W przypadku gdy ośrodek obejmuje aktywa (środki trwałe, wartości niema-
terialne, środki trwałe w budowie) przyjęte nieodpłatnie, w tym także finan-
sowane z dotacji, jednostka ustala z tego tytułu, zgodnie z art. 41 ust. 2 usta-
wy o rachunkowości, przychody przyszłych okresów i ujmuje je w księgach 
rachunkowych. Są one odpisywane równolegle do amortyzacji przyjętych 
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nieodpłatnie aktywów. Jeżeli okaże się to zasadne, to przychody przyszłych 
okresów, o których mowa, zmniejsza ustalona w drodze rozliczenia kwota 
odpisu aktualizującego spowodowanego utratą wartości składnika aktywów, 
finansowanego tymi przychodami (pkt 8.3.10). Takie przychody przyszłych 
okresów nie pomniejszają wartości obiektu oceny utraty wartości wynikają-
cej z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy. Gdyby jednak przychody te 
wynikały np. z dotacji, która wymaga zwrotu, to kwota tych przychodów 
powinna pomniejszać wartość grupowego obiektu oceny utraty wartości, 
którego dotyczy.

Przykład 8.1. Przypisanie zobowiązań (lub rezerwy)  – wynikających z ksiąg 
rachunkowych na dzień bilansowy – do ośrodka wypracowującego korzyści 
ekonomiczne
1.  Jednostka JG zajmująca się wydobyciem minerałów metodą odkrywkową ustaliła na koniec 

200A r., że ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne obejmuje dwie położone blisko siebie 
odkrywki, pozostające pod wspólnym kierownictwem.

2.  Suma wartości netto poszczególnych aktywów składających się na ten ośrodek wypracowują-
cy korzyści ekonomiczne wynosi na dzień bilansowy 5000,- i obejmuje wartość netto ciężkiego 
sprzętu wydobywczego, urządzeń pompowniczych, taśmociągów, oraz prawa do eksploatowa-
nia złoża.

3.  Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, po zakończeniu eksploatacji złoża (co nastąpi za 
10 lat), jednostka musi rekultywować teren odkrywek. Koszt rekultywacji będzie obejmował 
nakłady związane z odtworzeniem pierwotnego krajobrazu na terenie odkrywek, co wymaga 
niwelacji terenu i jego zagospodarowania.

4.  W chwili nabycia praw do eksploatowania złoża (tj. trzy lata temu) wartość nabycia tych praw 
zwiększono o przewidywane nakłady na rekultywację (są one objęte kwotą 5000), tworząc jed-
nocześnie na ten cel specjalną rezerwę. Rezerwa ta wynosi na dzień bilansowy 1500,-.

5.  Gdyby w ciągu najbliższych lat nastąpiło zbycie odkrywek (czego JG nie wyklucza), nabywca 
przejmie na siebie także i obowiązek rekultywacji terenu odkrywek. Dlatego ewentualna cena 
sprzedaży takich odkrywek uwzględniać będzie nie tylko wartość aktywów kopalni, ale i zwią-
zane z nimi obowiązki znajdujące wyraz w rezerwie na rekultywację terenu.

6.  Mając na uwadze związane z tym ośrodkiem obciążenie w postaci rezerwy – wartość obydwu 
odkrywek (a więc całego ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne) ustalona na dany 
dzień bilansowy przed przeprowadzeniem procedury aktualizacji wyceny aktywów tego ośrod-
ka wynosi 3500,- (5000 – 1500).

Przykład 8.2. Przypisanie wartości firmy – wynikającej z ksiąg rachunko
wych na dzień bilansowy – do ośrodka wypracowującego korzyści ekono
miczne
1.  Jednostka JG zajmująca się świadczeniem usług poligraficznych na koniec 200A roku posiada 

dwie drukarnie. Obydwie drukarnie funkcjonują niezależnie od siebie, specjalizując się – jedna 
w druku etykiet, druga – w druku opakowań. Każda z nich ma swoje studio graficzne i dział 
handlowy. Stanowią one ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne pracujące samodzielnie, 
ale w ramach zadań wyznaczanych przez zarząd jednostki.

2.  W bieżącym okresie sprawozdawczym (200A r.) JG przejęła inne przedsiębiorstwo poligraficzne, 
specjalizujące się w druku książek, obejmujące dwie drukarnie oraz budynek administracyjny 
wraz z wyposażeniem. W wyniku przejęcia ustalono wartość firmy.
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  Jedną z tych drukarni (po pewnych zmianach technicznych) zarząd postanowił wykorzystywać 
do produkcji etykiet, które się dobrze sprzedają, lecz produkcja wymaga szerszej bazy sprzę-
towej.

  Druga drukarnia będzie wykorzystywana zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem, do druku 
książek. Budynek administracyjny jednostka ma zamiar wyremontować z przeznaczeniem pod 
wynajem jako składnik aktywów inwestycyjnych.

3.  Wartość firmy, powstała w wyniku tego przejęcia, będzie nadzorowana na poziomie drukarni 
drukującej książki, ponieważ w odniesieniu do tego obszaru działania jednostki będą skutko-
wać niematerialne cechy nabytej wartości firmy.

  Wartość firmy nie będzie mieć znaczenia przy druku etykiet oraz zarządzaniu budynkiem pod 
wynajem, ponieważ pierwszoplanowe znaczenie przy nabyciu tego przedsiębiorstwa miały 
dla jednostki przede wszystkim: lokalizacja drukarni zajmującej się drukiem książek, jej stan 
techniczny, wykwalifikowana kadra techniczna oraz zawarte już (i potencjalne) umowy.

  W opisanym stanie na 31.12.200A r. cała wartość firmy zwiększy – wynikającą z ksiąg rachun-
kowych na ten dzień – wartość drukarni drukującej książki.

4.  Gdyby druga z przejętych drukarni nie była przeznaczona do druku etykiet, a nadal miałaby 
zajmować się drukiem książek, to za rozsądne można byłoby uznać rozdzielenie wartości firmy 
na dwie części, proporcjonalnie – na przykład – do wartości nabytych w wyniku przejęcia akty-
wów obu drukarni lub rocznych zdolności produkcyjnych obu drukarni.

  Tak można postąpić, jeżeli okres ekonomicznego życia każdej z drukarni byłby zbliżony. 
W przeciwnym razie należałoby rozważać przypisanie wartości firmy obydwu drukarniom 
w proporcji do wartości aktywów każdej z nich, ważonej przewidywanym okresem ekono-
micznego życia (analogicznie jak przedstawia to przykład dotyczący przypisywania wartości 
aktywów wspólnych kilku ośrodkom wypracowującym korzyści ekonomiczne) lub do przewi-
dywanych przez cały dalszy okres ekonomicznego wykorzystania potencjału produkcyjnego 
obydwu drukarni.

Przykład 8.3. Przypisanie wartości aktywów wspólnych – wynikającej z ksiąg 
rachunkowych na dzień bilansowy – do kilku ośrodków wypracowujących 
korzyści ekonomiczne
1.  Na 31.12.200A r. w jednostce JG wyodrębniono trzy ośrodki wypracowujące korzyści ekonomicz-

ne – OWKE 1–3.
2.  Wynikająca z ksiąg rachunkowych na ten dzień wartość tych ośrodków wynosi odpowiednio: 

OWKE 1 – 1000,-, OWKE 2 – 1500,- i OWKE 3 – 2000,- i nie obejmuje wartości firmy.
3.  Aktywami wspólnie wykorzystywanymi przez te ośrodki są aktywa centrali jednostki o wartości 

2000,- obejmujące budynek centrali jednostki (1500) oraz centralne biuro projektowo-badaw-
cze (500).

4.  Uznano, że rozsądną podstawą przypisania wynikającej z ksiąg rachunkowych wartości budyn-
ku centrali do ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne może być (wynikająca z ksiąg 
rachunkowych na ten dzień) wartość tych ośrodków.

5.  Niestety, nie można określić rozsądnych zasad analogicznego przyporządkowania wartości akty-
wów składających się na centralne biuro projektowo-badawcze.

6.  Szacuje się, że OWKE 1 będzie jeszcze w JG funkcjonował 10 lat, podczas gdy dla OWKE 
1 i 2 przewiduje się jeszcze 20-letni okres ekonomicznego ich wykorzystania. Dla budynku 
centrali jednostki zakłada się 10-letni okres użytkowania i stosowanie w tym czasie amorty-
zacji liniowej.

  Ze względu na różny okres ekonomicznego wykorzystania ośrodków wypracowujących korzy-
ści ekonomiczne i aktywów wspólnych dla tych ośrodków wskazane jest przypisanie wartości 
aktywów wspólnych do wartości poszczególnych ośrodków w proporcji do wartości ośrodków 
(wynikającej z ksiąg rachunkowych na ten dzień) ważonej czasem ich wykorzystania.
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Wartość ta zostanie ustalona następująco:

31.12.200A r. OWKE 1 OWKE 1 OWKE 1 Razem

Wartość wynikająca z ksiąg rachun-
kowych

1 000 1 500 2 000 4 500

Przewidywany okres ekonomicznego 
wykorzystania

10 lat 20 lat 20 lat X

Wagi wynikające z okresu ekonomicz-
nego wykorzystania

1 2 2 X

Ważona wartość 1 000 3 000 4 000 8 000

Udział procentowy ważonej wartości 
poszczególnych ośrodków

1 000 ÷ 8 000 
= 12,5%

3 000 ÷ 8 000 
= 37,5%

4 000 ÷ 8 000  
= 50%

= 100%

Przypisanie ośrodkom wartości bu-
dynku centrali jednostki

12,5% × 1 500 
= 187

37,5% × 1 500 
= 563

50% × 1 500 
= 750

1 500

Łączna wartość wynikająca z ksiąg ra-
chunkowych

1 187 2 063 2 750 6 000

Ponieważ nie można określić rozsądnych zasad przyporządkowania ośrodkom wartości aktywów 
centralnego biura projektowo-badawczego, jego aktywa będą uwzględnione w wartości jednostki 
jako całości, która jest centrum wypracowywania korzyści ekonomicznych na najwyższym poziomie 
i z tego poziomu centralne biuro projektowo-badawcze będzie analizowane pod kątem ewentu-
alnej utraty wartości aktywów.

8.2.    Ustalenie przyszłych korzyści ekonomicznych netto z grupowego obiektu 
oceny utraty wartości.

8.2.1.   W celu sprawdzenia, czy nastąpiła utrata wartości aktywów objętych roz-
patrywanym grupowym obiektem oceny utraty wartości, ustalenia wyma-
ga wartość przyszłych korzyści ekonomicznych netto z tego obiektu, które 
określają jego: wartość handlową i wartość użytkową. Jednostka bierze 
pod uwagę wyższą z tych dwóch wartości, ustalając, czy zachodzi potrze-
ba dokonania odpisu aktualizującego wycenę aktywów spowodowane-
go utratą wartości i w jakiej wysokości. Wybrana wartość określa wartość 
odzyskiwalną grupowego obiektu oceny utraty wartości.

8.2.2.   Ustalenie wartości odzyskiwalnej danego grupowego obiektu oceny utraty 
wartości wymaga zatem – w zasadzie – ustalenia zarówno jego wartości 
handlowej, jak i użytkowej.

     Jeżeli jednak zdaniem kierownictwa jednostki na dzień przeprowadzania 
oceny co najmniej jedna z tych wartości jest wyższa od wynikającej z ksiąg 
rachunkowych wartości rozpatrywanego grupowego obiektu oceny utraty 
wartości, to nie jest konieczne ustalenie obu wartości. Wystarczy ustalenie 
wartości, co do której oczekuje się, że będzie wyższa od wartości wynika-
jącej z ksiąg rachunkowych.

     Jeżeli ocenia się, że wartość użytkowa grupowego obiektu oceny utraty war-
tości nie będzie istotnie różnić się od możliwej do ustalenia wartości handlo-
wej, to za wartość odzyskiwalną można przyjąć wartość handlową obiektu. 
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Może to w szczególności mieć miejsce w razie nieodległego zamiaru zbycia 
rozpatrywanego ośrodka. Jeżeli ustalenie wartości handlowej danego gru-
powego obiektu oceny utraty wartości nie jest możliwe, to jednostka ustala 
jako wartość odzyskiwalną wartość użytkową obiektu. Może to np. dotyczyć 
przypadku, gdy brak jest wiarygodnych podstaw do szacunku kwoty, którą 
można by uzyskać ze sprzedaży rozpatrywanego obiektu na warunkach ryn-
kowych lub gdy nie jest zamiarem jednostki jego zbycie.

     Relacje pomiędzy wartością handlową i wartością użytkową obiektów 
oceny utraty wartości wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo na 
wstępnym etapie analizy nie zawsze są łatwe do określenia. Często trudne 
będzie rozstrzygnięcie, która z tych wartości będzie najprawdopodobniej 
wyższa i ostatecznie wyznaczać będzie wartość odzyskiwalną. W przypadku 
takim konieczne jest zastosowanie bardziej pogłębionej procedury ustale-
nia zarówno wartości handlowej (pkt 8.2.3–8.2.7), jak i wartości użytkowej 
(pkt 8.2.8–8.2.29). Należy się spodziewać różnic między tymi wartościa-
mi, chociażby ze względu na rynkową (zewnętrzną) i wewnętrzną ocenę 
i wycenę efektu łącznego wykorzystania pojedynczych składników aktywów 
wchodzących w skład takiego grupowego obiektu oceny utraty wartości.

Wartość handlowa

8.2.3.   Ustalenie wartości handlowej wymaga analizy wszystkich przesłanek 
pozwalających obiektywnie ustalić zdolność danego obiektu oceny utraty 
wartości do przynoszenia korzyści ekonomicznych jednostce w przypadku, 
gdyby obiekt ten stał się przedmiotem zbycia.

8.2.4.   Wartość handlową obiektu oceny utraty wartości określają alternatywnie 
jego:

    l   cena sprzedaży netto (w rozumieniu art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości),
    l   wartość godziwa (w rozumieniu art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości) 

pomniejszona o spodziewane do poniesienia w związku z tą sprzedażą 
wydatki środków pieniężnych i inne nakłady stanowiące łącznie przewi-
dywane koszty zbycia tego obiektu.

8.2.5.   Ustalając wartość handlową obiektu oceny utraty wartości, jednostka kie-
ruje się informacjami pochodzącymi z rzeczywistych umów sprzedaży, 
zawartych w przeszłości na warunkach rynkowych, pomiędzy zaintereso-
wanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji, jeżeli umowa taka 
odzwierciedla potencjalnie możliwą transakcję, której przedmiotem mógł-
by być dany obiekt, na analogicznych warunkach rynkowych.

     Umowa taka może jednak stanowić podstawę ustalenia wartości handlo-
wej obiektu tylko wtedy, gdy umowa: (a) dotyczy identycznych lub podob-
nych aktywów, (b) zawarta była w nieodległym okresie w stosunku do dnia 
ustalania tej wartości, (c) nie odpowiada nietypowej sytuacji.

     W przypadku braku takich informacji za podstawę ustalenia wartości han-
dlowej można przyjąć: (a) bieżąco oferowaną cenę zakupu obiektu podob-
nego do rozpatrywanego, która to cena jest zazwyczaj najodpowiedniej-
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szą ceną rynkową, lub – w razie jej braku – (b) cenę ostatnio dokonanej 
podobnej transakcji, jednak pod warunkiem, że w okresie od dnia tej trans-
akcji do dnia przeprowadzania oceny utraty wartości nie nastąpiły zna-
czące zmiany uwarunkowań gospodarczych, potencjalnie wpływające na 
zmiany ceny aktywów podobnych do rozpatrywanego obiektu, lub – gdy 
brak takich możliwości – (c) wartość wynikającą z wiarygodnych informacji 
o transakcji dotyczącej aktywów podobnych do rozpatrywanego obiektu, 
przeprowadzanej na warunkach rynkowych, pomiędzy zainteresowanymi 
i dobrze poinformowanymi stronami.

8.2.6.   Wartość godziwą obiektu oceny utraty wartości pomniejszają:
    a)  ewentualne zobowiązania i rezerwy przyporządkowane do danego 

obiektu oceny utraty wartości, jeżeli rozpatrywana (jako podstawa 
odniesienia) umowa nie zawiera informacji o takich samych lub podob-
nych zobowiązaniach i rezerwach związanych ze zbytym obiektem,

    b)  koszty związane ze zbyciem obiektu, nawet jeżeli umowa stanowiąca 
podstawę ustalenia wartości godziwej nie zawiera informacji o takich 
kosztach, a mogłyby one wiązać się bezpośrednio z rozpatrywanym 
obiektem, gdyby był on przedmiotem zbycia; mogą to być np.: kosz-
ty koniecznych w przypadku zbycia: usług prawniczych, notarialnych, 
opłat skarbowych, obciążeń podatkowych związanych z taką transak-
cją, usunięcia składnika z miejsca dotychczasowego wykorzystywania, 
doprowadzenia ośrodka do stanu umożliwiającego jego sprzedaż.

8.2.7.   Nie uwzględnia się w wartości handlowej rozpatrywanego obiektu oceny 
utraty wartości kosztów:

    a)  związanych z zakończeniem stosunku pracy osób, których umowy 
o pracę kwalifikowałyby się do rozwiązania w przypadku zbycia rozpa-
trywanego obiektu,

    b)  koniecznej – po zbyciu – reorganizacji działalności i innych kosztów lub 
korzyści potencjalnie utraconych z powodu ograniczenia działalności na 
skutek tego zbycia.

Wartość użytkowa

8.2.8.   Ustalenie wartości użytkowej wymaga analizy wszystkich przesłanek pozwa-
lających obiektywnie ustalić zdolność danego obiektu oceny utraty warto-
ści do przynoszenia korzyści ekonomicznych jednostce w przypadku, gdyby 
był on nadal wykorzystywany (utrzymywany) w jednostce zgodnie z pla-
nowanymi dla niego zadaniami gospodarczymi.

8.2.9.    Wartość użytkową rozpatrywanego obiektu ustala się przy uwzględnieniu:
    a)  szacunkowych (prognozowanych) przepływów pieniężnych netto, których 

uzyskania jednostka może oczekiwać dzięki jego użytkowaniu (por. pkt 
8.2.15) i zbyciu, po zakończeniu użytkowania obiektu (por. pkt 8.22),

    b) oczekiwań co do zmian kwot i rozkładu w czasie tychże przepływów,
    c)  wartości pieniądza w czasie, drogą zastosowania bieżącej stopy rynko-

wej wolnej od ryzyka (stopy dyskontowej),
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    d)  wpływu na te dane niepewności związanej z cechami rozpatrywanego 
obiektu,

    e)  innych uwarunkowań, które uzna jednostka za istotne przy wycenie przy-
szłych przepływów pieniężnych, jakich uzyskania może ona oczekiwać 
od danego obiektu oceny utraty wartości.

     W przypadku braku możliwości ustalenia stopy dyskontowej na podstawie 
bieżącej stopy rynkowej, jednostka może za podstawę ustalenia stopy dys-
kontowej przyjąć:

    – średnioważony koszt kapitału danej jednostki ustalony techniką CAPM2,
    – krańcową stopę kredytu,
    – inne rynkowe stopy pożyczek/kredytów.
     Stopa dyskontowa (pkt c) powinna w każdym przypadku odzwierciedlać 

wymienione w pkcie b) i d) ryzyko wiążące się z rozpatrywanym obiektem 
oceny utraty wartości, jeżeli jednostka nie uwzględnia możliwych skutków 
tego ryzyka drogą korekty prognozowanych przepływów pieniężnych netto.

     Uwzględnienie czynników określonych w pkcie b) i d) następuje odpo-
wiednio poprzez korektę prognozowanych przepływów pieniężnych netto 
albo kalkulację stopy dyskontowej, dzięki której można uwzględniać także 
czynniki, o których mowa w pkt c) i e).

8.2.10.  Kluczowy element ustalania wartości użytkowej stanowi wiarygodna pro-
gnoza przepływów pieniężnych netto z rozpatrywanego obiektu; jest ona 
z natury rzeczy obarczona znacznym subiektywizmem przewidywań co 
do przyszłych dokonań. Przy prognozowaniu szczególną rolę odgrywają 
informacje pochodzące z zewnętrznych źródeł, mające znaczenie dla oceny 
przyszłej działalności gospodarczej jednostki. Do prognoz celowe jest zaan-
gażowanie najbardziej kompetentnych osób z tej dziedziny.

8.2.11.    Warunkiem uznania prognozy przepływów pieniężnych netto za wiarygod-
ną jest: (a) stosowanie, pochodzących z zewnątrz jednostki, danych co do 
całokształtu warunków gospodarczych jej dotyczących, które wystąpią w dal-
szym okresie użytkowania rozpatrywanego obiektu oceny utraty wartości, 
(b) oparcie się na aktualnym, akceptowanym przez kierownictwo jednostki 
planie działalności, (c) uwzględnienie wszelkich szacunkowych wpływów 
i wydatków środków pieniężnych, których zgodnie z oczekiwaniami jednost-
ka może się spodziewać z restrukturyzacji, do której jednostka się zobowiąza-
ła, lub już poniesionych wydatków, związanych z udoskonaleniem/ulepsze-
niem wyników uzyskiwanych dzięki użytkowaniu rozpatrywanego obiektu.

     Wiarygodności prognozy sprzyja porównywanie szacunków przepływów 
pieniężnych netto przeprowadzonych w ubiegłych latach dla rozpatrywa-
nego obiektu z rzeczywiście uzyskanymi przepływami. Pozwala to rozpo-
znać znaczące kluczowe rozbieżności i ulepszyć kolejne szacunki, jednak 
przy uwzględnieniu warunków, które mogą wystąpić w przyszłości.

2  CAPM (Capital Asset Pricing Model) – model opisujący związek pomiędzy ryzykiem a oczekiwaną 
stopą zwrotu z wycenianego składnika aktywów. Jego formułę i opis założeń zawierają opracowa-
nia poświęcone instrumentom finansowym i inżynierii finansowej.
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8.2.12.  Prognozę sporządza się maksymalnie na okresy pięcioletnie, chyba że 
przyjęcie dłuższego okresu pozwoli zwiększyć wiarygodność szacunków. 
W przypadku gdy prognoza obejmuje okres dłuższy niż pięć lat – do war-
tości przepływów pieniężnych netto wykraczających poza okres pierwszych 
pięciu lat – stosuje się ekstrapolację prognozy opartej na planie działalności, 
ale przy zastosowaniu stałej lub malejącej stopy wzrostu na kolejne lata.

     Może być także stosowana rosnąca stopa wzrostu, w zasadzie nie wyż-
sza od opartej na danych historycznych długoterminowej średniej stopie 
wzrostu cen produktów dla sektorów działalności i dla krajów, w których 
jednostka prowadzi działalność gospodarczą. Przyjęcie wyższej stopy niż 
ta stopa wzrostu wymaga racjonalnego uzasadnienia.

8.2.13.  Jeżeli jednostka nie przygotowuje planów działalności na okresy dłuższe 
niż pięć lat, to szacunki przepływów pieniężnych netto opiera na najbar-
dziej aktualnym wiarygodnym planie pięcioletnim.

     Plany działalności stanowiące podstawę prognozy przepływów pieniężnych 
z rozpatrywanego obiektu oceny utraty wartości można uznać za wiary-
godne, jeżeli oparte są na ostrożnych i udokumentowanych przesłankach 
prognostycznych oraz powstały w wyniku wszechstronnej analizy przy-
szłych warunków działalności jednostki.

8.2.14.  Szacunkowe (prognozowane) przepływy pieniężne netto związane z roz-
patrywanym obiektem oceny utraty wartości obejmują:

    a)  prognozę wpływów środków pieniężnych z dalszego użytkowania (lub 
utrzymywania) rozpatrywanego obiektu,

    b)  prognozę wydatków środków pieniężnych (łącznie z wydatkami związa-
nymi z przygotowaniem danego obiektu do użytkowania, z jego obsłu-
gą), które mogą być bezpośrednio (w całości) lub pośrednio (w racjo-
nalnie ustalonej części) przyporządkowane do rozpatrywanego obiektu, 
i które muszą zostać poniesione, aby można uzyskać wpływy środków 
pieniężnych z dalszego użytkowania (lub utrzymywania) tego obiektu,

    c)  kwotę środków pieniężnych netto, która zostanie uzyskana ze zbycia 
rozpatrywanego obiektu po zakończeniu okresu jego użytkowania (lub 
utrzymywania).

     Do szacowanych przepływów pieniężnych netto nie zalicza się wydatków 
z tytułu podatku dochodowego oraz wpływów i wydatków działalności 
finansowej (w rozumieniu KSR 1 – Rachunek przepływów pieniężnych).

     Jeżeli w wynikającej z ksiąg rachunkowych wartości obiektu oceny utraty 
wartości nie uwzględniono jeszcze wszystkich nakładów, których ponie-
sienie jest konieczne, aby obiekt nadawał się do dalszego użytkowania 
lub sprzedaży (może to mieć miejsce np. w przypadku budynku w trakcie 
budowy lub niezakończonej pracy rozwojowej), to szacując przyszłe korzy-
ści ekonomiczne, jakie przyniesie obiekt oceny utraty wartości, przyszłe 
nakłady tego rodzaju traktuje się jak prognozowane wydatki środków pie-
niężnych, bez względu na to, czy będzie się z nimi wiązał przepływ środ-
ków pieniężnych, czy też nie. Jednostka może bowiem wykorzystać posia-
dane już aktywa niepieniężne w celu dokończenia danego obiektu oceny 
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utraty wartości. Zużycie tych aktywów nie wywołuje wydatków środków 
pieniężnych, a spowoduje wzrost wartości obiektu.

8.2.15.  Szacunkowe przepływy pieniężne netto obejmują tylko te wartości, które 
wiążą się z przyszłą pracą rozpatrywanego obiektu oceny utraty wartości 
w jego aktualnym stanie fizycznym i przy jego aktualnych możliwościach. Nie 
można opierać szacunków na założeniach co do dalszej działalności jednos-
tki, które nie znalazły potwierdzenia w przyjętych do realizacji planach dzia-
łalności. Z tego powodu do prognozowanych przepływów pieniężnych netto 
nie wlicza się prognozowanych przepływów pieniężnych potencjalnie zwią-
zanych z danym obiektem oceny utraty wartości, ale wynikających z jeszcze 
nieskonkretyzowanych w planach zdarzeń, które mogą w przyszłości zmienić 
stan fizyczny tego obiektu, jego funkcje gospodarcze bądź warunki wykorzy-
stywania, i tym samym wpłynąć na jego późniejszy potencjał użytkowy.

     Przykładowo: szacunek nie powinien zawierać przyszłych wpływów 
i wydatków, których wystąpienia oczekuje się w związku z: (a) przyszłą 
restrukturyzacją, jeżeli jednostka nie podjęła jeszcze ustaleń zobowiązują-
cych ją do stosownych działań restrukturyzacyjnych, (b) ulepszeniem lub 
udoskonaleniem produktów (wyników) uzyskiwanych z rozpatrywanego 
obiektu, jeżeli takie działania są jedynie zamiarem.

8.2.16.  Jeżeli jednostka przyjęła ustalenia dotyczące restrukturyzacji, co znaczy, że 
jej przeprowadzenie nastąpi zgodnie ze specjalnym programem restruktu-
ryzacyjnym, który może zmienić wartość użytkową rozpatrywanego obiektu 
oceny utraty wartości, to w szacunkach przepływów pieniężnych netto dla 
tego obiektu uwzględnia się oszczędności wydatków i inne korzyści, jakie 
restrukturyzacja ma przynieść dla rozpatrywanego obiektu. Aby uniknąć 
podwójnego wliczania tych samych elementów, szacując przyszłe prze-
pływy pieniężne netto, nie włącza się spodziewanych wydatków z tytu-
łu restrukturyzacji, które zostały uwzględnione w stosownych rezerwach 
restrukturyzacyjnych lub w zobowiązaniach z nią związanych.

8.2.17.  Gdy zaplanowane jest ulepszenie/udoskonalenie wyników uzyskiwanych 
z rozpatrywanego obiektu oceny utraty wartości, a nie towarzyszy temu 
tworzenie specjalnej celowej rezerwy, to wpływy i wydatki związane z tym 
działaniem uwzględnia się w szacunkach przepływów pieniężnych netto 
rozpatrywanego obiektu. Do szacowanych przepływów netto związanych 
z obiektem nie wlicza się jednak korzyści ekonomicznych oczekiwanych na 
skutek takich działań, aż do czasu przeprowadzenia ulepszeń.

8.2.18.  Do szacowanych przepływów pieniężnych netto związanych z rozpatry-
wanym obiektem oceny utraty wartości wlicza się wydatki, jakie należy 
ponieść, aby w obecnym stanie mógł on wypełniać przypisane mu funk-
cje gospodarcze i przynosić szacowane wpływy pieniężne. Jeżeli obiekt 
wymaga wymiany części lub składników o krótszym okresie użytkowania, 
a są one niezbędne do tego, aby jego użytkowanie było możliwe, to przyj-
muje się, że wymiana nawet całych składników aktywów (np. niektórych 
maszyn wchodzących w skład ciągu produkcyjnego), a nie tylko ich skła-
dowych części zamiennych, stanowi część bieżącej obsługi rozpatrywane-
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go obiektu, bez względu na to, czy wymianę taką zalicza się do remontów 
czy ulepszeń. Nie wlicza się do wydatków amortyzacji obiektu.

8.2.19.  W przypadku obiektu oceny utraty wartości, dla którego stosowane są 
wewnętrzne ceny transferowe (rozliczeniowe) jednostka – w celu ustalenia 
przyszłych korzyści ekonomicznych netto dla tego obiektu i innych powiąza-
nych z nim obiektów oceny utraty wartości – bierze pod uwagę ceny rynkowe 
ustalone zgodnie z najlepszą wiedzą, nie zaś wewnętrzne ceny transferowe.

8.2.20.  Na szacunek przepływów pieniężnych netto związanych z rozpatrywanym 
obiektem oceny utraty wartości może także wpływać przyporządkowana 
mu w całości lub części wartość firmy. W przypadku takim prognozowane 
przepływy pieniężne dla rozpatrywanego obiektu powinny uwzględniać 
wpływ na ich wysokość korzyści z odnoszącej się do niego wartości firmy, 
tj. z cech związanych z tym obiektem oceny utraty wartości, a niezidenty-
fikowanych jako odrębne składniki aktywów.

8.2.21.  Szacując przepływy pieniężne netto obiektów oceny utraty wartości, nie 
uwzględnia się przesunięć w czasie wpływów z tytułu należności ani 
wydatków z tytułu zobowiązań związanych z działaniem danego obiek-
tu. Upraszcza to szacunek, a uzasadnione jest faktem, że w długim okresie 
wartość wpływów z tytułu spłaty należności i wartość wydatków z tytułu 
regulowania zobowiązań będzie w jednostce zbliżona. Wyjątek od tej zasa-
dy może dotyczyć inwestycyjnych obiektów oceny utraty wartości związa-
nych z ich działaniem, jeżeli regulowanie zobowiązań wiąże się ze sposo-
bem wypracowywania korzyści ekonomicznych netto przez dany ośrodek.

8.2.22.  Za kwotę pieniężną netto, która zostanie uzyskana ze zbycia obiektu oceny 
utraty wartości po zakończeniu jego użytkowania (utrzymywania), przyj-
muje się kwotę, jaką – zgodnie z oczekiwaniami – jednostka otrzyma ze 
zbycia obiektu następującego w ramach rynkowej transakcji zawartej mię-
dzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami, pomniejszoną 
o szacunkowe wydatki doprowadzające do tej transakcji.

     Ustalając tę kwotę, jednostka przyjmuje dominujące na dzień szacunku ceny 
podobnych obiektów, których okres użytkowania (lub utrzymywania) został 
już zakończony, a które były eksploatowane (lub utrzymywane) w warun-
kach podobnych do tych, w jakich będzie wykorzystywany (lub utrzymywa-
ny) dany obiekt oceny utraty wartości. Ceny te jednostka ustala alternatyw-
nie: (a) uwzględniając spodziewane zmiany cen rynkowych obiektu oceny 
utraty wartości niespowodowane inflacją albo (b) uwzględniając zarówno 
zmiany cen rynkowych, jak i inflacyjny wzrost cen. W przypadku (a) wybra-
na stopa dyskontowa nie powinna uwzględniać skutku inflacji, natomiast 
w przypadku (b) stopa dyskontowa powinna być tak wybrana, aby taki sku-
tek uwzględniać.

8.2.23.  Szacując przepływy pieniężne w kolejnych okresach użytkowania (lub utrzy-
mywania) obiektu oceny utraty wartości, można uwzględniać oczekiwane 
prawdopodobieństwo otrzymania lub wydatkowania szacowanych kwot.

8.2.24.  Oszacowane w sposób opisany w pkt 8.2.14–8.2.23 przyszłe przepływy pie-
niężne netto wyraża się w ich bieżącej (zdyskontowanej) wartości. W tym 
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celu ustalone za kolejne lata przepływy pieniężne netto przelicza się przy 
zastosowaniu stopy dyskontowej przed opodatkowaniem, odzwierciedlają-
cej: (a) bieżącą rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz (b) ryzy-
ko wiążące się z rozpatrywanym obiektem nieuwzględnione w szacunkach 
przepływów pieniężnych netto.

8.2.25.  Szacunek przyszłych przepływów pieniężnych netto oraz stopa dyskontowa 
powinny opierać się na spójnych założeniach dotyczących wzrostu cen spo-
wodowanego ogólną inflacją. Jeżeli skutki inflacyjnego wzrostu cen uwzględ-
niono w szacunkach przepływów pieniężnych netto, zaś prognoza następuje 
w wartościach nominalnych, to także stopę dyskontową wyraża się w wyso-
kości nominalnej, policzonej z uwzględnieniem ustalonej na dzień bilanso-
wy realnej stopy dyskontowej oraz przewidywanej stopy inflacji.

     Jeżeli natomiast prognoza następuje w wartościach realnych, to stosuje się 
realną stopę dyskontową, ustaloną na dzień szacunku.

8.2.26.  Realna stopa dyskontowa odpowiada zwrotowi, jakiego oczekiwaliby inwe-
storzy, podejmując decyzję o inwestycji, która wypracowuje przepływy pie-
niężne w wysokości i terminach podobnych do przepływów pieniężnych 
netto oszacowanych dla rozpatrywanego obiektu. Stopa dyskontowa jest 
domyślną stopą zwrotu, a jej wybór może opierać się na: (a) średnim ważo-
nym koszcie kapitału spółki, która użytkuje pojedynczy składnik aktywów 
lub grupę aktywów o potencjale użytkowym podobnym do tego, jaki posia-
da rozpatrywany obiekt oceny utraty wartości lub (b) stopie dyskontowej 
(stopie zwrotu) z bieżących transakcji rynkowych, których przedmiotem 
jest obiekt podobny do rozpatrywanego obiektu oceny utraty wartości.

8.2.27.  Zazwyczaj celowe jest stosowanie jednej stopy dyskontowej do przepły-
wów pieniężnych netto prognozowanych dla różnych okresów działania 
rozpatrywanego obiektu oceny utraty wartości. Jeżeli jednak w tych okre-
sach spodziewane jest oddziaływanie ryzyka (uwzględnionego w wybranej 
stopie procentowej) z różną siłą, to do ustalenia bieżącej (zdyskontowanej) 
wartości oszacowanych przepływów pieniężnych netto stosuje się różne dla 
poszczególnych okresów stopy dyskontowe. Może to mieć miejsce również 
wówczas, gdy w okresie objętym prognozą przewiduje się różne nasilenie 
(stopy) inflacji.

8.2.28.  Jeżeli przepływy pieniężne lub ich część następują w walucie obcej, to 
szacuje się je w tej walucie, a następnie dyskontuje przy zastosowaniu 
stopy dyskontowej odpowiedniej dla danej waluty. Ustaloną w ten sposób 
w walucie obcej wartość bieżącą szacunku przelicza się na walutę krajową, 
stosując obowiązujący na dzień bilansowy średni kurs ustalony dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski.

8.2.29.  Za podstawę kolejnego etapu procedury aktualizacji wyceny aktywów na 
skutek utraty wartości wybiera się wartość handlową lub wartość użytkową 
obiektu oceny utraty wartości zależnie od tego, która z nich jest wyższa. 
Wybrana wartość jest wartością odzyskiwalną obiektu oceny utraty war-
tości, którą pomniejsza się o przypisane do tego obiektu (i uwzględnione 
także w jego wartości) zobowiązania i rezerwy.
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Przykład 8.4. Szacowanie przepływów pieniężnych netto z obiektu oceny 
utraty wartości z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich realizacji

1.  W jednostce gospodarczej JG na 31.12.200A r. oszacowano na okres kolejnych 5 lat przepływy 
pieniężne netto związane z rozpatrywanym ośrodkiem wypracowującym korzyści ekonomicz-
ne. Kierując się zasadą ostrożności w szacunkach, JG ustalała minimalne kwoty spodziewanych 
wpływów pieniężnych i wszystkie spodziewane wydatki pieniężne.

2.  Zdaniem JG właściwe jest użycie stałej przez cały okres stopy dyskontowej na poziomie 18%.
3.  Szacunki przepływów pieniężnych netto przedstawiają się jak niżej:

Rok 200B 200C 200D 200E 200F

Wartość nominalna 
oczekiwanych przepływów 
pieniężnych netto, co 
do których jednostka 
uznaje, że jest duże 
prawdopodobieństwo ich 
realizacji w danym roku

+100 000 +120 000 +144 000 +172 800 +207 360

Czynnik dyskontujący przy 
stopie procentowej, np. 18%

0,8475 0,7182 0,6086 0,5158 0,4371

Bieżąca wartość 
oszacowanych przepływów 
pieniężnych netto

84 750 86 184 87 638 89 130 90 637

 4.  Wartość jednego z oczekiwanych (a znaczących w szacunkach) wpływów pieniężnych z tytułu X 
(jeszcze nieujętego w powyższym zestawieniu) nie może być przyporządkowana jednoznacz-
nie do ściśle określonego roku, ponieważ JG przewiduje, że kwota tego wpływu może zostać 
zrealizowana z różnym prawdopodobieństwem w różnych okresach, tak jak to się ocenia niżej:

Rok 200B 200C 200D 200E 200F

Wartość nominalna 
oczekiwanego wpływu 
z tytułu X

1000 1000 1000   

Prawdopodobieństwo jego 
realizacji w kolejnych latach

10% 60% 30%   

Uwzględnienie w szacunkach i tego wpływu wymaga zdyskontowania jego wartości w kolejnych 
okresach i uwzględnienia prawdopodobieństwa realizacji, jak niżej:

Rok 200B 200C 200D 200E 200F

Wartość nominalna 
oczekiwanego wpływu 
z tytułu X

1000 1000 1000   

Czynnik dyskontujący przy 
stopie procentowej, np. 18%

0,8475 0,7182 0,6086   

Bieżąca wartość 
oszacowanych przepływów 
pieniężnych netto

848 718 608   

Prawdopodobieństwo jego 
realizacji w kolejnych latach

10% 60% 30%   

Oczekiwana bieżąca wartość 
wpływu z tytułu X

85 430 182   
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 5.  W stosunku do wpływu z innego tytułu (Y), związanego z ośrodkiem wypracowującym korzyści 
ekonomiczne, JG jest w stanie określić termin tego wpływu (rok 200C), ale na dzień bilansowy 
nie może określić dokładnie szacunkowej kwoty, ponieważ zamykać się ona może w przedziale 
od 2000,- do 11 000,-, przy czym każda z wartości tego przedziału jest tak samo prawdopodob-
na. W tej sytuacji uznano za uzasadnione uśrednienie oczekiwanego wpływu i ustalenie jego 
wartości nominalnej na 200C r. w wysokości 6500,- (tj. [2000 + 11 000] ÷ 2). Bieżąca wartość 
tego wpływu wynosi 4668,- (tj. 6500 × 0,7182).

6.  Oprócz wydatków już uwzględnionych we wcześniejszych szacunkach, JG spodziewa się zna-
czącego wydatku związanego z funkcjonowaniem rozpatrywanego ośrodka wypracowującego 
korzyści ekonomiczne, co do którego JG przewiduje, że może on wystąpić w roku 200F w kwo-
cie z przedziału 1000,- do 10 000,-, przy czym najbardziej prawdopodobna jest kwota 4000,-. 
Uznano, że wobec trudności wiarygodnego określenia prawdopodobieństwa wystąpienia któ-
rejś z kwot z tego przedziału właściwe jest uśrednienie trzech powyższych wartości i ustalenie 
wydatku w roku 200F w kwocie 5000,- (tj. [1000 + 4000 + 10 000] ÷ 3). Bieżąca wartość tego 
wydatku wynosi – 2186,- (tj. 5000 × 0,4371).

7.  Zestawienie wszystkich spodziewanych przepływów pieniężnych związanych z funkcjonowa-
niem rozpatrywanego ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne na 31.12.200A r. przed-
stawia się następująco:

Bieżąca wartość:
Rok

200B 200C 200D 200E 200F

Oszacowane przepływy pienięż-
ne netto z różnych tytułów (inne 
niż X, Y, Z)

84 750 86 184 87 638 89 130 90 637

Wpływ z tytułu X 85 430 182   

Wpływ z tytułu Y  4 668    

Wydatek z tytułu Z      (2 186)

Suma bieżącej wartości wg lat 84 835 91 282 87 820 89 130 88 451

Razem wartość użytkowa 441 518

Przykład 8.5. Porównanie bieżącej wartości oszacowanych przepływów pie
niężnych netto w przypadku szacowania przepływów w wartościach real
nych lub nominalnych, przy założeniu stałej stopy inflacji w okresie prognozy

1.  W jednostce gospodarczej JG na 31.12.200A r. oszacowano przepływy pieniężne netto związane 
z rozpatrywanym ośrodkiem wypracowującym korzyści ekonomiczne w okresie pięciu najbliż-
szych lat, biorąc pod uwagę 2% inflacyjny wzrost cen.

2.  Wartości szacunkowe tych przepływów przedstawiają się następująco:

Rok 200B 200C 200D 200E 200F

Wartość nominalna 102 000 104 040 106 121 108 243 110 408

Wartość realna 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
 

3.  W wyniku wcześniejszych ustaleń realną stopę dyskontową przed opodatkowaniem ustalono na 
31.012.200A r. na poziomie 20%. Stopę nominalną (przy założonej 2% stopie inflacji) ustalono 
następująco: r = (20% + 2% + 20% × 2%) = 22,40%.

4.  Szacunek bieżącej wartości spodziewanych przepływów pieniężnych netto:
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Wariant 1

Rok 200B 200C 200D 200E 200F

Wartość nominalna 102 000 104 040 106 121 108 243 110 408

Czynnik dyskontujący 
przy nominalnej 
stopie dyskontowej 
22,40%  
= 1 + (1 + 0,224)n

0,8170 0,6675 0,5453 0,4455 0,3640

 83 334 69 447 57 868 48 222 40 189

Razem 299 060

Wariant 2

Wartość realna 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Czynnik dyskontujący 
przy nominalnej 
stopie dyskontowej 
20% = 1 ÷ (1 + 0,20)n

0,8333 0,6944 0,5787 0,4823 0,4019

 83 330 69 440 57 870 48 230 40 190

Razem wartość 
użytkowa 299 060

Przykład 8.6. Porównanie bieżącej wartości oszacowanych przepływów 
pieniężnych netto w przypadku szacowania przepływów w wartościach 
realnych lub nominalnych, przy założeniu zmiennej stopy inflacji w okre
sie prognozy

1.  W jednostce gospodarczej JG, na 31.12.200A r. oszacowano przepływy pieniężne netto związane 
z rozpatrywanym ośrodkiem wypracowującym korzyści ekonomiczne w okresie pięciu najbliż-
szych lat, biorąc pod uwagę 2% inflacyjny wzrost cen.

2.  Wartości szacunkowe tych przepływów przedstawiają się następująco:

Rok 200B 200C 200D 200E 200F

Wartość realna 150 000 170 000 100 000 120 000 180 000

Przewidywana stopa 
inflacji

2% 3% 4% 2% 1%

Wartość nominalna 153 000 178 602 109 262 133 737 202 612

3.  W wyniku wcześniejszych ustaleń realną stopę dyskontową przed opodatkowaniem ustalono 
na 31.012.200A r. na poziomie 20%. Dyskontową stopę nominalną dla kolejnych lat ustalono 
następująco:

Rok 200B r. = (20% + 2% + 20% × 2%) = 22,40%
200C r. = (20% + 3% + 20% × 3%) = 23,60%
200D r. = (20% + 4% + 20% × 4%) = 24,80%
200E r. = (20% + 2% + 20% × 2%) = 22,40%
200F r. = (20% + 1% + 20% × 1%) = 21,20%
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4.  Czynniki dyskontujące przy różnych nominalnych stopach dyskontowych dla kolejnych lat usta-

lono następująco:

Rok 200B 1 ÷ (1 + 0,2240) 0,8170

200C  1 ÷ [(1 + 0,2240)(1 + 0,2360)] 0,6610

200D    1 ÷ [(1 + 0,2240)(1 + 0,2360)(1 + 0,2480)] 0,5296

200E 1 ÷ [(1 + 0,2240)(1 + 0,2360)(1 + 0,2480)(1 + 0,2240)] 0,4327

200F 1 ÷ [(1 + 0,2240)(1 + 0,2360)(1 + 0,2480)(1 + 0,2240)(1 + 0,2120)] 0,3570

5.  Szacunek bieżącej wartości spodziewanych przepływów pieniężnych netto:

Wariant 1

Rok 200B 200C 200D 200E 200F

Wartość nominalna 153 000 178 602 109 262 133 737 202 612

Czynnik dyskontujący 
przy różnej nominalnej 
stopie dyskontowej

0,8170 0,6610 0,5296 0,4327 0,3570

 125 001 118 055 57 876 57 867 72 332

Razem 431 131

Wariant 2

Wartość realna 150 000 170 000 100 000 120 000 180 000

Czynnik dyskontujący 
przy realnej stopie dys-
kontowej 
20% = 1 + (1 + 0,20)n

0,8333 0,6944 0,5787 0,4823 0,4019

 124 995 118 048 57 870 57 876 72 342

Razem wartość użyt-
kowa 431 131

 
8.3.  Ustalenie i rozliczenie odpisu aktualizującego wycenę
8.3.1.  W celu ustalenia, czy nastąpiła utrata wartości obiektu oceny utraty war-

tości, wartość odzyskiwalną tego obiektu porównuje się z jego wartoś-
cią wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy. Utrata wartości 
zachodzi wtedy, gdy wartość odzyskiwalna obiektu jest niższa od jego war-
tości wynikającej z ksiąg rachunkowych, co uzasadnia aktualizację tej war-
tości. Jeżeli na dzień bilansowy wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość 
obiektu jest niższa od wartości odzyskiwalnej, to nie zachodzi potrzeba jej 
aktualizowania.

8.3.2.  Jeżeli nie stwierdza się utraty wartości danego obiektu oceny utraty warto-
ści, to nie aktualizuje się wartości składników aktywów objętych tym obiek-
tem, i to także wtedy, gdy wartość handlowa określonego składnika akty-
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wów wchodzącego w skład obiektu jest niższa od jego wartości wynikającej 
z ksiąg rachunkowych.

8.3.3.  Różnica pomiędzy wyższą, wynikającą z ksiąg rachunkowych, wartością 
obiektu oceny utraty wartości a niższą jego wartością odzyskiwalną określa 
wysokość dokonywanego na dzień bilansowy odpisu aktualizującego wyce-
nę aktywów tego obiektu, doprowadzającą nową wartość bilansową tego 
obiektu do jego wartości odzyskiwalnej.

8.3.4.  Odpis aktualizujący wartość aktywów objętych grupowym obiektem oceny 
utraty wartości rozlicza się między poszczególne aktywa wchodzące w skład 
tego obiektu, w proporcji do ich dotychczasowej wartości netto, wynikającej 
z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy. Przy rozliczaniu odpisu aktualizu-
jącego pomija się ewentualne zobowiązania, rezerwy i przychody przyszłych 
okresów przypisane do tego obiektu.

8.3.5.  Jeżeli do danego obiektu jest przyporządkowana wartość firmy:
   a)  odpis aktualizujący zmniejsza w pierwszej kolejności wartość firmy; odpis 

ten obciąża odpowiednio pozostałe koszty operacyjne i powoduje korektę 
przyszłej rocznej kwoty amortyzacji (tj. stawki amortyzacyjnej) pozosta-
łej kwoty wartości firmy; w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
odpis aktualizujący wartość firmy ujmowany jest w odrębnym wierszu 
„Odpis wartości firmy”,

   b)  jeżeli odpis aktualizujący przewyższa kwotę wartości firmy, to nadwyżkę 
odpisu rozlicza się między poszczególne aktywa wchodzące w skład obiek-
tu oceny utraty wartości w proporcji do ich dotychczasowej wartości (netto) 
wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy; odpisy te pomniej-
szają dotychczasową wartość poszczególnych składników aktywów.

8.3.6.  Odpis aktualizujący (pomniejszony o odpis zmniejszający wartość firmy zgod-
nie z pkt 8.3.5.a) wstępnie rozliczony między poszczególne aktywa objęte 
grupowym obiektem oceny utraty wartości, korygujący ich wartość wyni-
kającą z ksiąg rachunkowych, wymaga bez względu na sposób ustalenia 
wartości odzyskiwalnej, weryfikacji, gdyż skorygowana wartość składnika 
aktywów objętego grupowym obiektem oceny utraty wartości nie może być 
niższa od jego wartości handlowej. Wymaga to ustalenia wartości handlo-
wej – jeśli jej ustalenie było możliwe – poszczególnych wchodzących w skład 
obiektu aktywów. (Wartość handlowa może być też zerowa.) Jeżeli weryfi-
kacja wykaże, że część lub całość odpisu aktualizującego, przypadającego 
na dany składnik aktywów, powoduje, że jego wartość wynikająca z ksiąg 
rachunkowych byłaby niższa od wartości handlowej, to o część lub całość 
tego odpisu koryguje się wartość pozostałych objętych obiektem aktywów 
(nie niżej od ich wartości handlowej). Gdyby okazało się, że odpis aktuali-
zujący ustalony do rozliczenia na aktywa objęte grupowym obiektem oceny 
utraty wartości w pierwotnej wartości jest wyższy od odpisu możliwego do 
rozliczenia przy uwzględnieniu powyższej zasady, to nadwyżki takiej nie roz-
licza się. W wyniku tego odpis aktualizujący ostatecznie wartość aktywów 
wchodzących w skład danego grupowego obiektu oceny utraty wartości 
będzie o tę różnicę niższy od odpisu pierwotnie ustalonego.
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8.3.7.   Sposób drugostronnego ujęcia odpisu aktualizującego w księgach rachun-
kowych zależy od tego, czy:

    a)  z danym grupowym obiektem utraty wartości wiąże się ujemna wartość 
firmy,

    b)  ze składnikiem aktywów objętych grupowym obiektem oceny utraty 
wartości wiążą się kapitał z aktualizacji jego wyceny lub nierozliczone 
przychody przyszłych okresów ujęte w księgach rachunkowych (art. 41 
ust. 2 ustawy) oraz – generalnie

    c)  wyceniany składnik aktywów jest wykorzystywany do działalności ope-
racyjnej czy też stanowi inwestycję jednostki.

8.3.8.   Jeżeli z danym obiektem oceny utraty wartości wiązała się ujemna war-
tość firmy, ustalony dla obiektu odpis aktualizujący drugostronnie obcią-
ża w pierwszej kolejności ujemną wartość firmy figurującą w pasywach. 
Jeżeli kwota odpisu aktualizującego jest wyższa niż ujemna wartość firmy 
przyporządkowana do danego obiektu oceny utraty wartości, to w dalszej 
kolejności jednostka postępuje jak niżej.

8.3.9.   Jeżeli składnik aktywów, którego wycena podlega aktualizacji, wykazywany 
jest w księgach rachunkowych na dzień bilansowy w wartości przeszacowa-
nej, a skutki przeszacowania odniesiono na kapitał z aktualizacji wyceny, to 
odpis aktualizujący w pierwszej kolejności obciąża (pomniejsza) element 
kapitału z aktualizacji wyceny dotyczący wycenianego składnika aktywów, 
a następnie, w części przewyższającej wartość tej części kapitału z aktua-
lizacji wyceny, obciąża wynik finansowy okresu stosownie do charakteru 
wycenianego składnika aktywów (art. 32 ust. 4–5, art. 35 ust. 3–4 ustawy).

8.3.10.  W przypadku gdy ze składnikiem aktywów, którego wycena podlega aktu-
alizacji, nie wiąże się na dzień bilansowy kapitał z aktualizacji wyceny, ale 
wiążą się przychody przyszłych okresów, o których mowa w art. 41 ust. 2 
ustawy o rachunkowości, to odpis aktualizujący obciąża (obniża) wartość 
tych przychodów. Kwotę odpisu obciążającego przychody przyszłych okre-
sów ustala się z uwzględnieniem stopnia finansowania wycenianego skład-
nika aktywów tymi przychodami. Ewentualna nadwyżka odpisu aktualizu-
jącego ponad kwotę zmniejszającą przychody przyszłych okresów obciąża 
wynik finansowy okresu, stosownie do charakteru wycenianego składnika 
aktywów.

8.3.11.  O ile z wycenianym składnikiem aktywów na dzień bilansowy nie wiąże 
się ani kapitał z aktualizacji wyceny ani przychody przyszłych okresów, to 
odpis aktualizujący obciąża wynik finansowy okresu – stosownie do cha-
rakteru wycenianego składnika aktywów.

8.3.12.  Jeżeli składnik aktywów, którego wartość jest aktualizowana, podlega amor-
tyzacji, to po ujęciu odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych usta-
la się nowy, stosowany w kolejnych okresach, odpis amortyzacyjny. Nową 
stawkę amortyzacyjną (przy uwzględnieniu ewentualnej wartości końco-
wej danego składnika aktywów) ustala się, biorąc za punkt wyjścia nową 
wartość bilansową tego składnika aktywów, zweryfikowany pozostały okres 
użytkowania i metodę jego amortyzacji.
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     Chodzi o to, aby po aktualizacji wyceny amortyzacja następowała w spo-
sób, który zapewni systematyczne odpisanie nowo ustalonej wartości 
bilansowej na pozostały przewidywany okres użytkowania tego składnika 
aktywów (art. 31 ust. 3 ustawy). Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o rachun-
kowości, poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji powin-
na być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią 
korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amor-
tyzacyjnych, bez względu na to czy jednostka przeprowadza test na utratę 
wartości aktywów, czy też nie.

8.3.13.  Mając na uwadze, że wartość firmy zgodnie z art. 44 ust. 10 ustawy 
o rachunkowości podlega amortyzacji, obiekty oceny utraty wartości, z któ-
rymi wiąże się wartość firmy, poddaje się procedurze aktualizacji wyceny na 
dzień bilansowy, na który stwierdza się (w toku analizy przeprowadzonej 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale IV) występowanie przesła-
nek świadczących o tym, że jest prawdopodobne, iż wartość firmy utraciła 
zdolność do przynoszenia korzyści ekonomicznych.

     Natomiast obiekty oceny utraty wartości, z którymi wiąże się ujemna wartość 
firmy, poddaje się procedurze aktualizacji wyceny w przypadku stwierdzenia 
występowania przesłanek przedstawionych w rozdziale IV Standardu.

     Z chwilą gdy amortyzacja lub odpisy aktualizujące spowodowały obniżenie 
wartości firmy do zera – od następnego dnia poczynając – jednostka ocenia 
utratę wartości aktywów, kierując się zaleceniami Standardu właściwymi dla 
obiektów oceny utraty wartości, których wartość firmy nie dotyczy.

     Podobnie postępuje się, gdy wcześniej dokonane odpisy, aktualizujące war-
tość obiektu oceny utraty wartości, z którym wiązała się ujemna wartość 
firmy, miały wartość równą przynajmniej ujemnej wartości firmy.

Przykład 8.7. Ustalenie wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień 
bilansowy i odpisu aktualizującego wartość aktywów w przypadku aktywów 
wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo

1.  Jednostka gospodarcza JG na 31.12.200A r. oceniła, że poniżej wyspecyfikowane aktywa nie przy-
niosą jej w przyszłości spodziewanych korzyści ekonomicznych.

Aktywa narażone na utratę wartości – stan na 31.12.200A

Wartość wynikająca 
z ksiąg rachunkowych 

na dzień 
wyceny bilansowej

1. Wartości niematerialne – oprogramowanie sprzętu 
diagnostycznego

2 000

2. Środki trwałe – budynek 50 000

3. Środki trwałe – maszyna diagnostyczna 10 000

4. Środki trwałe – podnośnik pneumatyczny samochodów (objęty 
leasingiem finansowym)

15 000
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5. Środki trwałe w budowie – nowe stanowisko diagnostyczne 1 000

6. Należności od klientów 2 000

7. Należności pozostałe 1 000

8. Zapasy części zamiennych 5 000

9. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (opłata 
za dzierżawę sprzętu diagnostycznego)

400

10. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (opłaty za 
korzystanie z położonej obok stacji diagnostycznej posesji, 
na której zorganizowano parking dla klientów

600

 Razem 87 000

 2.  JG ustaliła następujące obiekty oceny utraty wartości, dokonując odpowiedniego przyporząd-
kowania do OWKE-X wartości firmy (7000), aktywów wspólnych (2000):

Obiekty oceny utraty wartości
Wartość wynikająca z ksiąg 

rachunkowych na dzień 
wyceny bilansowej

 Obiekt oceny utraty wartości wypracowujący korzyści 
ekonomiczne grupowo aktywa zobowiązania

1. OWKE-X – punkt odpłatnego serwisu w zakresie 
diagnostyki komputerowej samochodów osobowych

  

 Wartości niematerialne – oprogramowanie sprzętu 
diagnostycznego

2 000  

 Środki trwałe – budynek 50 000  

 Środki trwałe – maszyna diagnostyczna 10 000  

 Środki trwałe – podnośnik pneumatyczny samochodów 
(objęty leasingiem finansowym)

15 000  

 Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (opłata 
za dzierżawę sprzętu diagnostycznego)

400  

 Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (opłaty 
za korzystanie z położonej obok stacji diagnostycznej 
posesji, na której zorganizowano parking dla klientów)

600  

 Wartość firmy przyporządkowana do OWKE-X 7 000  

 Aktywa wspólne dla kilku ośrodków przyporządkowane 
do OWKE-X

2 000  

 Razem 87 000  

 Obiekt oceny utraty wartości wypracowujący korzyści 
ekonomiczne pojedynczo

  

2. Należności od klientów 2 000  

3. Należności pozostałe 1 000  
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4. Zapasy części zamiennych 5 000  

6. Budowane stanowisko diagnostyczne   

 –  Środki trwałe w budowie – nowe stanowisko 
diagnostyczne

1 000  

 –  Przychody przyszłych okresów związane z otrzymaną 
dotacją rzeczową do budowy nowego stanowiska 
diagnostycznego

 10 000

 Razem 96 000 10 000

 3.  Mając na uwadze to, że część aktywów jednostka może wyceniać indywidualnie, jednostka JD 
sprawdziła, jaką wartość bilansową aktywa te powinny wykazywać na koniec roku 200A, zgod-
nie z ustawą o rachunkowości i stosownie do przyjętych w jednostce zasad (polityki) rachun-
kowości. W wyniku analizy ustalono:

  –  należności od klientów powinny mieć wartość wyższą o 1000,- ponieważ przeprowadzone 
negocjacje z klientem A, dla którego wykonano w przeszłości wiele usług diagnostycznych, 
wskazują na duże prawdopodobieństwo odzyskania należności w kwocie wyższej o 1000,- 
w stosunku do wartości, którą ustalono w ubiegłym okresie jako możliwą do uzyskania 
(i w związku z poprzednią wyceną bilansową należności zaktualizowano in minus); skory-
gowano dotychczasowy odpis aktualizujący te należności in plus o 1000,-;

  –  spis z natury części zamiennych do samochodów wykazał, że pewna ich partia (o wynikają-
cej z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy dotychczasowej wartości 2000) nie będzie już 
przydatna, ponieważ jednostka nie będzie już diagnozować modelu samochodu, do które-
go części te mogłyby być wykorzystane; wartość tych części wyceniono w cenach sprzedaży 
netto na 1500,-; dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasu części – 500,-.

 
Obiekty oceny utraty wartości 

wypracowujące korzyści ekonomiczne 
pojedynczo

Wartość 
wynikająca 

z ksiąg 
rachunkowych 

na dzień 
wyceny 

bilansowej

Odpis 
aktualizujący 

na 31.12.200A

Wartość 
bilansowa 

na 31.12.200A

 Obiekty oceny utraty wartości 
uznane za wypracowujące korzyści 
ekonomiczne pojedynczo

   

2. Należności od klientów 2 000 +1 000 3 000

3. Należności pozostałe 1 000 X 2 000

4. Zapasy części zamiennych 5 000 –500 4 500

6. Budowane stanowisko diagnostyczne    

 –  Środki trwałe w budowie – nowe 
stanowisko diagnostyczne

1 000  1 000

 –  Przychody przyszłych okresów związane 
z otrzymaną dotacją rzeczową do budowy 
nowego stanowiska diagnostycznego

   

 Razem (1 do 6) 96 000 –500 95 500
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 4.  JG na 31.12.200A r. ustaliła jako wartość odzyskiwalną ośrodka wypracowującego korzyści eko-
nomiczne OWKE-X jego wartość użytkową w wysokości 61 000,-.Wobec faktu, że wynikająca 
z ksiąg rachunkowych wartość aktywów tego ośrodka wynosi 87 000,-, odpis aktualizujący war-
tość aktywów tego obiektu wynosi 26 000,-; powinien on być przyporządkowany poszczegól-
nym aktywom tego ośrodka.

5.  JG ustala strukturę wartości aktywów objętych obiektem oceny utraty wartości i rozlicza odpis 
aktualizujący w sposób następujący:

 

OWKEX – punkt odpłatnego 
serwisu w zakresie 

diagnostyki komputerowej 
samochodów osobowych

Wartość 
wynikająca 

z ksiąg 
rachunkowych 

na dzień 
wyceny 

bilansowej

Udział 
w wartości 

obiektu 
(%) 

(3 × 100 ÷ 
80 000)

Odpis 
aktualizujący 
(4 × 19 000)

Wartość 
bilansowa 
OWKEX 
(3 – 5)

1 2 3 4 5 6

 Wartość firmy 
przyporządkowana do OWKE-X

7 000  7 000 0

 Wartości niematerialne – 
oprogramowanie sprzętu 
diagnostycznego

2 000 2,50 475 1 525

 Środki trwałe – budynek 50 000 62,50 11 875 38 125

 Środki trwałe – maszyna 
diagnostyczna

10 000 12,50 2 375 7 625

 Środki trwałe – podnośnik 
pneumatyczny samochodów 
(objęty leasingiem 
finansowym)

15 000 18,75 3 562 11 438

 Rozliczenia międzyokresowe 
krótkoterminowe (opłata 
za dzierżawę sprzętu 
diagnostycznego)

400 0,50 95 305

 Rozliczenia międzyokresowe 
krótkoterminowe (opłaty za 
korzystanie z położonej obok 
stacji diagnostycznej posesji, 
na której zorganizowano 
parking dla klientów)

600 0,75 143 457

 Aktywa wspólne dla kilku 
ośrodków przyporządkowane 
do OWKE-X

2 000 2,50 475 1 525

 Razem 87 000 100,00 26 000 61 000

6.  Jednostka stwierdza, że ustalone w drodze rozliczenia kwoty odpisów aktualizujących przypada-
jące na poszczególne aktywa wchodzące w skład tego obiektu, dla których można ustalić war-
tość handlową, nie powodują obniżenia ich wartości bilansowej poniżej wartości handlowej. 
Wobec tego ustalenia wartość bilansową składników aktywów określają kwoty przedstawione 
w kolumnie 6.
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Przykład 8.8. Kolejność rozliczania odpisu aktualizującego między poszcze
gólne aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne grupowo, gdy wartość 
firmy NIE WYSTĘPUJE

1.  Na 31.12.200A r. jednostka gospodarcza JG wyodrębniła trzy ośrodki wypracowujące korzyści 
ekonomiczne – OWKE 1–3.

2.  Wynikająca z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy wartość tych ośrodków wynosi odpowied-
nio: OWKE 1 – 3000,-, OWKE 2 – 4500,- i dla OWKE 3 – 6000,-; nie obejmuje ona wartości firmy.

3.  Aktywami wspólnie wykorzystywanymi przez ośrodki są: budynek magazynowy jednostki (4500) 
oraz punkt serwisowy (2500).

4.  Uznano, że rozsądną podstawą przypisania do wymienionych ośrodków wypracowujących korzy-
ści ekonomiczne wartości budynku magazynowego wynikającej z ksiąg rachunkowych może być 
wartość tych ośrodków wynikająca z ksiąg rachunkowych.

5.  Nie udało się określić rozsądnych zasad analogicznego przyporządkowania wynikającej z ksiąg 
rachunkowych wartości aktywów składających się na punkt serwisowy.

6.  Biorąc pod uwagę przewidywane okresy ekonomicznego użytkowania ośrodków, wartość wspól-
nie użytkowanego budynku magazynowego przyporządkowano do ośrodków wypracowują-
cych korzyści ekonomiczne; na dzień bilansowy wartości charakteryzujące rozpatrywane akty-
wa przedstawiają się jak niżej:

Wartości wynikające z ksiąg 
rachunkowych 

na dzień bilansowy:
31.12.200A r. Razem

Punkt serwisowy 2 500 2 500

 OWKE 1 OWKE 2 OWKE 3  

Różne aktywa 3 000 4 500 6 000 13 500

Budynek magazynowy   561 1 689 2 250  4 500

Razem 3 561 6 189 8 250 X

Razem 20 500

 7.  Dokonując stosownych szacunków i wyliczeń, JG ustaliła wartości odzyskiwalne (na poziomie 
wartości użytkowej) dla każdego z ośrodków oddzielnie oraz dla ośrodków wypracowujących 
korzyści ekonomiczne łącznie z punktem serwisowym. Punkt serwisowy wypracowuje dodatko-
we korzyści ekonomiczne, w związku z tym wartość odzyskiwalna ośrodków wypracowujących 
korzyści ekonomiczne łącznie z punktem serwisowym jest wyższa od sumy wartości odzyskiwal-
nych poszczególnych ośrodków. Wartości te przedstawiają się następująco:

Wartość odzyskiwalna na 31.12.200A r.:

OWKE 1 OWKE 2 OWKE 3 Ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne 
łącznie z punktem serwisowym

5 970 4 920 8 130 20 100

8.  Ustalenie odpisu aktualizującego wartość rozpatrywanych aktywów następuje w kilku etapach.
9.  W pierwszym etapie jednostka porównuje indywidualnie wynikające z ksiąg rachunkowych war-

tości ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne (OWKE 1, OWKE 2, OWKE 3 bez punktu 
serwisowego) z ich wartością odzyskiwalną i stwierdza zasadność dokonania odpisu aktualizu-
jącego w łącznej wysokości 1389,-. Stosowne ustalenia przedstawia poniższa tabela:



KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”

289

 
31.12.200A r.

 OWKE 1 OWKE 2 OWKE 3 Razem

Wartość odzyskiwalna 5 970 4 920 8 130 19 020

Wartość wynikająca z ksiąg rachunkowych 3 561 6 189 8 250 18 000

Odpis aktualizujący wartość ośrodków nie wystąpi 1 269 120 X

Łączny odpis aktualizujący wartość 
ośrodków 1 389 X

 10.   W drugim etapie jednostka ustala dla poszczególnych ośrodków wypracowujących korzyści 
ekonomiczne kwoty odpisów aktualizujących, jakie można odnieść do różnych aktywów skła-
dających się na ośrodki, w odniesieniu do których ustalono odpis aktualizujący, i do wartości 
budynku magazynowego przyporządkowanego do poszczególnych ośrodków. Stosowne roz-
liczenie przedstawia poniższa tabela:

 
31.12.200A r.

 OWKE 1 OWKE 2 OWKE 3

Różne aktywa 3 000 4 500 6 000

Budynek magazynowy 561 1 689 2 250

Razem wartość wynikająca z ksiąg rachun-
kowych

3 561 6 189 8 250

Udział wartości różnych aktywów w warto-
ści wynikającej z ksiąg rachunkowych

X 4 500/6 189 = 
72,71%

6 000/8 250 = 
72,73%

Udział wartości różnych aktywów w warto-
ści wynikającej z ksiąg rachunkowych

X 1 689/6 189 = 
27,29%

2 250/8 250 = 
27,27%

Odpis aktualizujący przypadający na róż-
ne aktywa

X 72,71% × 1 269 = 
923

72,73% × 120 = 
87

Odpis aktualizujący przypadający na budy-
nek magazynowy

X 27,29% × 1 269 = 
346

27,27% × 120 = 
33

Odpis aktualizujący dotyczący ośrodka  1 269 120

Wartość ośrodków zaktualizowana po dru-
gim etapie

3 561 4 920 8 130

Razem wartość ośrodków zaktualizowana 
po drugim etapie 16 111

 
11.  W trzecim etapie jednostka rozpatruje wartości odzyskiwalne ośrodków wypracowujących 

korzyści ekonomiczne łącznie z punktem serwisowym. Wynika to z faktu, że nie można okre-
ślić rozsądnych zasad przyporządkowania wartości aktywów składających się na punkt ser-
wisowy i dlatego jego aktywa będą uwzględnione w wartości obiektu oceny utraty warto-
ści wyznaczonego przez wartość ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne łącznie 
z tym punktem. Ustalając odpis aktualizujący wartość aktywów punktu serwisowego, zdol-
ność punktu serwisowego do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych oceniana może 
być tylko z tej perspektywy.

12.   W tym celu jednostka porównuje wartość odzyskiwalną ośrodków wypracowujących korzyści 
ekonomiczne łącznie z punktem serwisowym (20 100) z wartością tych ośrodków wynikającą 
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z ksiąg rachunkowych, a ustaloną po drugim etapie (19 111, tj. 16 611 + 2 500). Obliczenie to 
przedstawia się jak niżej:

Wartość odzyskiwalna ośrodków łącznie z punktem serwisowym 20 100

Razem wartość ośrodków zaktualizowana po drugim etapie 16 611

Wartość punktu serwisowego wynikająca z ksiąg rachunkowych 2 500

Razem wartość ośrodków łącznie z punktem serwisowym zaktualizowana 
po drugim etapie

19 111

Nadwyżka wartości odzyskiwalnej ponad wartość zaktualizowaną + 989
 
13.  Wartość odzyskiwalna (20 100) jest wyższa od wartości ośrodków wypracowujących korzyści 

ekonomiczne łącznie z punktem serwisowym (ustalonej po drugim etapie) – 19 111, co ozna-
cza, że punkt serwisowy nie traci na wartości, a więc odpis aktualizujący aktywa punktu ser-
wisowego nie wystąpi. Ostatecznie, wartości bilansowe wycenianych aktywów przedstawiają 
się następująco:

31.12.200A r.

Aktywa
Wartość wynikająca 

z ksiąg 
rachunkowych

Odpis aktualizujący 
wstępnie 

przyporządkowany
Wartość bilansowa

Punkt serwisowy 2 500 0 2 500

Budynek magazynowy 4 500 379 4 121

OWKE 1 – Różne aktywa 3 000  3 000

OWKE 2 – Różne aktywa 4 500 923 3 577

OWKE 3 – Różne aktywa 6 000 87 5 913

Razem 20 500 1 389 19 111
 
14.  W stosunku do różnych aktywów w OWKE 2 i OWKE 3 przeprowadzono dalsze rozliczenie 

odpisu aktualizującego na pojedyncze składniki aktywów objętych poszczególnymi ośrodka-
mi, bacząc aby nowo ustalona wartość bilansowa danego składnika aktywów nie była niższa 
od jego wartości handlowej. Dla aktywów podlegających amortyzacji ustalono nowe stawki 
amortyzacyjne, które będą stosowane w następnych okresach ekonomicznego wykorzystania 
tych aktywów.

Przykład 8.9. Kolejność rozliczania odpisu aktualizującego między poszcze
gólne aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne grupowo, gdy wartość 
firmy WYSTĘPUJE

1.  Na 31.12.200A r. jednostka gospodarcza JG wyodrębniła trzy ośrodki wypracowujące korzy-
ści ekonomiczne – OWKE 1–3. Z ośrodkami tymi wiąże się wartość firmy, która wynosi 
1000,- i rozpatrywana jest dla tych ośrodków łącznie, gdyż nie można znaleźć rozsądnych 
przesłanek jej przyporządkowania do poszczególnych ośrodków wypracowujących korzyści 
ekonomiczne.
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2.  Wynikająca z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy wartość tych ośrodków wynosi odpowied-
nio: OWKE 1 – 3000,-, OWKE 2 – 4500,- i dla OWKE 3 – 6000,-; nie obejmuje ona wartości firmy.

3.  Aktywami wspólnie wykorzystywanymi przez ośrodki są: budynek magazynowy jednostki (4500) 
oraz punkt serwisowy (2500), w którym oferowane są tylko i wyłącznie produkty wyróżnionych 
ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne.

4.  Uznano, że rozsądną podstawą przypisania wynikającej z ksiąg rachunkowych wartości budynku 
magazynowego do ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne może być wartość tych 
ośrodków wynikająca z ksiąg rachunkowych.

5.  Nie udało się określić rozsądnych zasad analogicznego przyporządkowania wynikających z ksiąg 
rachunkowych wartości aktywów składających się na punkt serwisowy.

6.  Biorąc pod uwagę przewidywane okresy ekonomicznego funkcjonowania ośrodków, wartość 
wspólnie użytkowanego budynku magazynowego przyporządkowano do ośrodków wypraco-
wujących korzyści ekonomiczne, a na dzień bilansowy wartości charakteryzujące rozpatrywane 
aktywa przedstawiają się jak niżej:

Wartości wynikające z ksiąg 
rachunkowych 

na dzień bilansowy:
31.12.200A r. Razem

Wartość firmy 1 000 1 000

Punkt serwisowy 2 500 2 500

 OWKE 1 OWKE 2 OWKE 3  

Różne aktywa 3 000 4 500 6 000 13 500

Budynek magazynowy 561 1 689 2 250 4 500

Razem 3 561 6 189 8 250 X

Razem 21 500

7.  Dokonując stosownych szacunków i wyliczeń, JG ustaliła wartości odzyskiwalne (na poziomie 
wartości użytkowej) dla każdego z ośrodków oddzielnie oraz dla ośrodków wypracowujących 
korzyści ekonomiczne łącznie z punktem serwisowym. Punkt serwisowy wypracowuje dodat-
kowe korzyści ekonomiczne, w związku z tym wartość odzyskiwalna ośrodków wypracowu-
jących korzyści ekonomiczne łącznie z punktem serwisowym jest wyższa od sumy wartości 
odzyskiwalnych poszczególnych ośrodków. Wartości te przedstawiają się następująco:

Wartość odzyskiwalna na 31.12.200A r.:

OWKE 1 OWKE 2 OWKE 3 Ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne 
łącznie z punktem serwisowym

4 800 3 120 7 130 15 100
 
8.  Ustalenie odpisu aktualizującego wartość rozpatrywanych aktywów następuje w kilku etapach.
9.  W pierwszym etapie JG ustala wysokość odpisów aktualizujących dla całego obiektu oceny utra-

ty wartości, to znaczy dla ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne łącznie z punktem 
serwisowym. W tym celu JG porównuje wartość odzyskiwalną całego obiektu (15 100) z wyni-
kającą z ksiąg rachunkowych wartością wszystkich aktywów wchodzących w skład tego obiektu, 
łącznie z wartością firmy (21 500). Odpis aktualizujący ustalony dla wszystkich aktywów łącznie 
wynosi 6400,-. Stosownie do omówionych zasad JG zmniejszy o ten odpis w pierwszej kolejno-
ści wartość firmy (1000).
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Wartości 
wynikające 

z ksiąg 
rachunkowych 

na dzień bilansowy:

31.12.200A r. Razem
Odpis aktualizujący 

ustalony po 
pierwszym etapie

Wartość firmy 1 000  1 000 1 000

Punkt serwisowy 2 500  2 500 5 400

 OWKE 1 OWKE 2 OWKE 3   

Różne aktywa 3 000 4 500 6 000 13 500
 

Budynek magazy-
nowy

  561 1 689 2 250  4 500
 

Razem 3 561 6 189 8 250 X  

Razem 21 500 6 400
 

10.   W drugim etapie JG rozlicza wstępnie pozostałą część odpisu aktualizującego (5400) pomię-
dzy ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne i punkt serwisowy, co przedstawia tabela:

31.12.200A r.

Wartości wynikające z ksiąg 
rachunkowych na dzień 

bilansowy:
OWKE 1 OWKE 2 OWKE 3 Punkt 

serwisowy Razem

Różne aktywa i budynek ma-
gazynowy

3 561 6 189 8 250 2 500 20 500

Udział poszczególnych grup 
aktywów w wartości ogółem

17,37% 30,19% 40,24% 12,20% 100%

Wstępnie rozliczona kwo-
ta odpisu aktualizującego 
wartość poszczególnych ak-
tywów

938 1 868 2 173 659  5 400

 

11.   Następnie JG ustala maksymalne, możliwe do odpisania kwoty odpisów aktualizujących, przy-
padające na poszczególne ośrodki i punkt serwisowy, przy uwzględnieniu, że nowo ustalo-
na wartość tych aktywów nie może być niższa od wartości odzyskiwalnej lub zera. JG ustala 
możliwe do uwzględnienia kwoty odpisu aktualizujące wartość poszczególnych aktywów. 
Obliczenia te przedstawiają się następująco:

 
31.12.200A r.

 OWKE 1 OWKE 2 OWKE 3 Punkt 
serwisowy Razem

Wartość odzyskiwalna 4 800 3 120 7 130 501 15 100

Wartość wynikająca z ksiąg 
rachunkowych

3 561 6 189 8 250 2 500 20 500

Wstępnie rozliczona kwota 
odpisu aktualizującego

938 1 868 2 173 659 5 400
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Maksymalny odpis aktualizu-
jący wartość ośrodków

02 3 0693 1 1204 2 450 6 639

Kwota odpisu do dalszego 
rozliczenia

 4 2805

Wynikająca z ksiąg rachun-
kowych wartość łączna akty-
wów, których dotyczy dalsze 
rozliczenie odpisu

X 6 189 X 2 500 8 689

Udział poszczególnych grup 
aktywów w wartości akty-
wów, których dotyczy dalsze 
rozliczenie odpisu

X 71,23% X 28,77% 100%

Ostateczne rozliczenie po-
zostałej kwoty odpisu aktua-
lizującego na poszczególne 
aktywa

X 3 0496 X 1 2317 4 280

1  Wartość odzyskiwalna łącznie – wartość odzyskiwalna ośrodków wypracowujących korzyści eko-
nomiczne (15 100 – 15 050).

2  Wartość odzyskiwalna jest wyższa od wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.
3  Wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych (3120 – 6189).
4  Wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych tylko o 1120 (tj. 

7130 – 8250).
5  Wstępnie rozliczona kwota odpisu aktualizującego pomniejszona o odpis możliwy do ujęcia 

w odniesieniu do OWKE 3 (tj. 5400 – 1120).
6  Kwota ta będzie rozliczona na aktywa OWKE 2 w pełnej wysokości, ponieważ nie przekracza mak-

symalnie możliwej kwoty odpisu aktualizującego (tj. 3069).
7  Kwota musi być jeszcze zweryfikowana w toku trzeciego etapu; jeżeli w etapie trzecim nie zmieni 

się jej wysokość, to 1231,- pomniejszy wartość aktywów punktu serwisowego, ponieważ nie prze-
kracza maksymalnej kwoty odpisu aktualizującego (tj. 2450).

12.  W trzecim etapie jednostka rozlicza ostateczne kwoty odpisów aktualizujących OWKE 2 mię-
dzy poszczególne aktywa tego ośrodka, proporcjonalnie do ich wartości wynikającej z ksiąg 
rachunkowych. Rozliczenie przedstawia tabela:

 
31.12.200A r.

 OWKE 2 OWKE 3

Różne aktywa 4 500 6 000

Budynek magazynowy 1 689 2 250

Razem wartość wynikająca z ksiąg rachunkowych 6 189 8 250

Udział wartości różnych aktywów w wartości wynikają-
cej z ksiąg rachunkowych

72,71% 72,73%

Udział wartości budynku magazynowego w wartości 
wynikającej z ksiąg rachunkowych

27,29% 27,27%

Odpis aktualizujący przypadający na różne aktywa (któ-
ry podobnie rozliczono na poszczególne aktywa)

72,71% × 3 049 = 
2 217

72,73% × 1 120 = 
815

Odpis aktualizujący przypadający na budynek magazy-
nowy

27,29% × 3 049 = 
832

27,27% × 1 120 = 
305
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13.   W wyniku rozliczenia jednostka ustala następujące wartości bilansowe aktywów:

 
OWKE 1 
– Różne 
aktywa

OWKE 2 
– Różne 
aktywa

OWKE 3 
– Różne 
aktywa

Budynek 
magazynowy Razem

Wartość wynikająca 
z ksiąg rachunkowych

3 000 4 500 6 000 4 500 18 000

Odpis aktualizujący 
wartość ośrodków 
wypracowujących korzyści 
ekonomiczne

    0 2 217   815   1 1371  4 169

Wartość bilansowa 3 000 2 283 5 185 3 363 13 831

1 To jest suma odpisów aktualizujących dotyczących budynku magazynowego (tj. 832 + 305).

14.  W czwartym etapie JG weryfikuje odpis aktualizujący (1231) ustalony wcześniej dla punktu 
serwisowego. W tym celu porównano wartość odzyskiwalną ośrodków wypracowujących korzy-
ści ekonomiczne łącznie z punktem serwisowym (15 100) z ich wartością wynikającą z ksiąg 
rachunkowych, a ustaloną po trzecim etapie rozliczenia odpisu aktualizującego, powiększoną 
o wynikającą z ksiąg rachunkowych wartość punktu serwisowego 16 331,- (tj. 13 831 + 2500).

15.  Ponieważ wartość odzyskiwalna (15 100) jest niższa od wartości ośrodków wypracowujących 
korzyści ekonomiczne łącznie z punktem serwisowym, odpis aktualizujący na tym poziomie 
obiektu oceny utraty wartości wyniesie 1231,-. (Odpis ten JG rozliczy na poszczególne aktywa 
tego punktu, stosując omówione zasady, bacząc zarazem, aby nowo ustalona wartość bilanso-
wa danego składnika aktywów nie była niższa od jego wartości handlowej.)

16.  Ostatecznie, w wyniku powyższych obliczeń ustalono następujące wartości bilansowe rozpa-
trywanych aktywów JG:

31.12.200A r.

Aktywa
Wartość wynikająca 

z ksiąg 
rachunkowych

Odpis aktualizujący Wartość bilansowa

Wartość firmy 1 000 1 000 0

Punkt serwisowy 2 500 1 231 1 269

Budynek magazynowy 4 500 1 137 3 363

OWKE 1 – Różne aktywa 3 000 0 3 000

OWKE 2 – Różne aktywa 4 500 2 217 2 283

OWKE 3 – Różne aktywa 6 000 815 5 185

Razem 21 500 6 400 15 100
 
17.  JG przeprowadza dalsze rozliczenie odpisu aktualizującego na pojedyncze składniki aktywów 

objęte OWKE 2 i OWKE 3, zważając aby nowo ustalona wartość bilansowa danego składnika 
aktywów nie była niższa od jego wartości handlowej, co w tym przypadku nie miało miejsca. 
Dla aktywów podlegających amortyzacji ustalono nową stawkę amortyzacyjną uwzględniają-
cą przewidywane dalsze okresy ekonomicznego wykorzystania.
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Przykład 8.10. Rozliczanie odpisu aktualizującego na poszczególne aktywa 
wypracowujące korzyści ekonomiczne grupowo przy uwzględnieniu, że war
tość handlowa niektórych pojedynczych aktywów jest wyższa od wartości 
ustalonej w wyniku rozliczenia odpisu aktualizującego wartość bilansową

1.  Na 31.12.200A r. w jednostce gospodarczej JG wyodrębniono trzy ośrodki wypracowujące korzy-
ści ekonomiczne – OWKE 1–3.

2.  Po wstępnym ustaleniu odpisów aktualizujących wartość aktywów poszczególnych ośrodków 
wypracowujących korzyści ekonomiczne, dane umożliwiające dalsze rozliczenie odpisu na 
poszczególne aktywa zaliczone do tych ośrodków przedstawiają się następująco:

31.12.200A r.

Aktywa

Wartość 
wynikająca 

z ksiąg 
rachunkowych

Odpis 
aktualizujący

Wartość 
bilansowa

Punkt serwisowy 2 500 0 2 500

Budynek magazynowy 4 500 379 4 121

OWKE 1 – Różne aktywa 3 000 0 3 000

OWKE 2 – Różne aktywa 4 500 923 3 577

– Środek trwały-1 2 000   

– Środek trwały-2 900   

– Środek trwały-3 800   

– Wartość niematerialna 600   

–  Długoterminowe rozliczenie 
międzyokresowe

200   

OWKE 3 – Różne aktywa 6 000 87 5 913

Razem 20 500 1389 19 711
 
3.  Rozliczając odpis aktualizujący dotyczący OWKE 2 (923), ustalono strukturę wartości aktywów 

tego ośrodka i proporcjonalnie do tej struktury rozliczono kwotę odpisu aktualizującego pomię-
dzy aktywa ośrodka. Stosowne rozliczenie przedstawia tabela:

Aktywa

Wartość 
wynikająca 

z ksiąg 
rachunkowych

Struktura 
wartości 

wynikającej 
z ksiąg 

rachunkowych

Odpis 
aktualizujący 
podlegający 

dalszej 
weryfikacji

Wartość 
bilansowa 

podlegająca 
dalszej 

weryfikacji

OWKE 2 – Różne aktywa 4 500 100% 923 3 577

– Środek trwały-1 2 000 45% 415 1 585

– Środek trwały-2 900 20% 185 715

– Środek trwały-3 800 18% 166 634

– Wartość niematerialna 600 13% 120 480

–  Długoterminowe rozliczenie 
międzyokresowe

200 4% 37 163
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4.  Mając na uwadze, że wartość bilansowa poszczególnych aktywów w OWKE 2 nie może być niższa 

od ich wartości handlowej, sprawdzono relacje pomiędzy ustaloną powyżej wartością bilansową 
a wartością handlową poszczególnych aktywów. Kolejne ustalenia przedstawiają się jak niżej:

Aktywa

Wartość 
bilansowa1 
(podlegająca 

dalszej 
weryfikacji)

Wartość 
handlowa 

wyznaczająca 
minimalny 

poziom 
wartości 

bilansowej 
poszczególnych 

aktywów

Konieczna 
korekta 
wartości 

bilansowej

Wartość 
bilansowa2 

(skorygowana 
podlegająca 

dalszej 
weryfikacji)

OWKE 2 – Różne aktywa 3 577 X X 3 577

– Środek trwały-1 1 585 1800 +215 1 800

– Środek trwały-2 715 650 –114 601

– Środek trwały-3 634 500 –101 533

– Wartość niematerialna 480 nie ma X 480

–  Długoterminowe rozlicze-
nie międzyokresowe

163 nie ma X 163

 
Kwota 215,- skoryguje wartość bilansową środka trwałego-1 in plus poprzez zmniejszenie usta-
lonego wcześniej odpisu aktualizującego dotyczącego tego środka. Jednocześnie kwota ta odpo-
wiednio zwiększa kwotę odpisu aktualizującego wartości pozostałych aktywów, dla których jest 
możliwe przyporządkowanie wartości handlowej. Dla środka trwałego-2 kwota ta ustalona będzie 
następująco: 215 × 900 ÷ (900 + 800) = 114,-. Dla środka trwałego-3: 215 × 800 ÷ (900 + 800) = 
101,-. Ponieważ w wyniku tego rozliczenia okazało się, że nowo ustalona wartość bilansowa środ-
ka trwałego-2 jest niższa od jego wartości handlowej, różnica wymaga rozliczenia na inne aktywa, 
gdyż środek trwały-2 powinien być wykazany w wartości co najmniej 650,-. Oznacza to (podobnie 
jak to uczyniono w stosunku do środka trwałego-1) potrzebę podwyższenia wartości tego środka 
o 49,- (z 601 do 650). Podwyższenie to powoduje potrzebę obniżenia wartości innych aktywów 
poprzez zwiększenie ich odpisu aktualizującego, łącznie na kwotę 49,-. Rozliczenie dotyczyć może 
środka trwałego-3 i jego odpis aktualizujący będzie zwiększony o 49,-. Stosowne ustalenia przed-
stawia tabela:

Aktywa

Wartość 
bilansowa2 

(skorygowana 
podlegająca 

dalszej 
weryfikacji)

Wartość 
handlowa 

wyznaczająca 
minimalny 

poziom wartości 
bilansowej 

poszczególnych 
aktywów

Konieczna 
korekta 
wartości 

bilansowej

Wartość 
bilansowa3 

(skorygowana 
podlegająca 

dalszej 
weryfikacji)

OWKE 2 – Różne aktywa 3 577 X X 3 577

– Środek trwały-1 1 800 1 800  1 800

– Środek trwały-2 601 650 +49 650

– Środek trwały-3 533 500 –49 484

– Wartość niematerialna 480 nie ma X 480

–  Długoterminowe rozlicze-
nie międzyokresowe

163 nie ma X 163
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Wobec tego, że środek trwały-3 na skutek tej korekty miałby wartość bilansową niższą od jego war-
tości handlowej, i w tym przypadku jest konieczna dalsza wycena wartości bilansowej. Oznacza to 
potrzebę podwyższenia wartości tego środka o 16,- (z 484 do 500) i rozliczenia tej kwoty na pozo-
stałe aktywa ośrodka. Ponieważ aktywa te (wartość niematerialna i długoterminowe rozliczenie 
międzyokresowe) nie mają wartości handlowej, rozliczenie przeprowadza się arbitralnie. Wydaje 
się, że w tym przypadku za rozsądne można uznać rozliczenie odpisu (16) proporcjonalnie do 
wartości bilansowej-1 tych aktywów. Tak więc na wartość niematerialną przypadałoby: 16 × 480 ÷ 
(480 + 163) = 12,-, a na rozliczenie międzyokresowe: 16 × 163 ÷ (480 + 163) = 4,-.
5.  Ostateczne rozliczenie całej kwoty odpisu dotyczącego OWKE 2 na poszczególne aktywa tego 

ośrodka przedstawia się następująco:

31.12.200A r.

Aktywa

Wartość 
wynikająca 

z ksiąg 
rachunko 

wych

Pierwotny 
odpis 

aktualizujący

Rozliczenie 
odpisu 
między 

poszczególne 
aktywa

Odpis  
do ujęcia 

w księgach 
rachunko 

wych

Wartość 
bilansowa

Wartość firmy 1 000 1 000 X 1 000 0

Punkt serwisowy 2 500 400 X 400 2 100

Budynek magazynowy 4 500 379 X 379 4 121

OWKE 1 – Różne 
aktywa

3 000 0 X 0 3 000

OWKE 2 – Różne 
aktywa

4 500 923 X 923 3 577

– Środek trwały-1 2 000  415 – 215 200 1 800

– Środek trwały-2 900  185 + 114 – 
49

250 750

– Środek trwały-3 800  166 + 101 + 
49 – 16

300 500

–  Wartość 
niematerialna

600  120 + 12 132 468

–  Długoterminowe 
rozliczenie 
międzyokresowe

200  37 + 4 41 159

OWKE 3 – Różne 
aktywa

6 000 87 X 87 5 913

Razem 21 500 2 789 X 2 789 18 771

Przykład 8.11. Ustalenie wartości użytkowej rozpatrywanego obiektu, ustala
nie odpisu aktualizującego i postępowanie na kolejne dni bilansowe w przy
padku, gdy nie występują przesłanki przemawiające za potrzebą ponownego 
przeprowadzenia procedury aktualizacji wyceny aktywów
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 1.  31.12.200A r. jednostka gospodarcza JG nabyła trzy zakłady od innej jednostki IJG za 5000,-. 
Zakłady znajdują się w trzech różnych miejscach i stanowić będą w JG ośrodki wypracowu-
jące korzyści ekonomiczne. Na poziomie tych zakładów (ośrodków) oceniane będą wyniki 
ich funkcjonowania, a więc i związana z nimi wartość firmy. Wartość firmy wymaga pod-
dania testom na utratę wartości każdorazowo, gdy zaistnieją przesłanki mogące świadczyć 
o prawdopodobieństwie, iż utraciła ona zdolność do przynoszenia korzyści ekonomicznych.

 2. Dane dotyczące tego zakupu są następujące:

31.12.200A r.

Cena nabycia 
przyporządkowana 
do poszczególnych 

zakładów

Wartość godziwa 
aktywów 

możliwych do 
zidentyfikowania 
na dzień nabycia

Wartość firmy 
związana 

z poszczególnymi 
zakładami

Z1 – Lokalizacja 1 1 500 1 000 500

Z2 – Lokalizacja 2 1 000 750 250

Z3 – Lokalizacja 3 2 500 1 750 750

Razem 5 000 3 500 1 500

 
 3.  Wartość odzyskiwalna wartości firmy każdego ośrodka wynika z wartości odzyskiwalnej każ-

dego zakładu, która to wartość jest wyższą spośród wartości użytkowej i wartości handlowej, 
ustalanej i w tym przypadku dla każdego ośrodka oddzielnie.

 4.  Na koniec 200A r. wartość odzyskiwalna zakładów była wyższa od ich wartości wynikającej 
z ksiąg rachunkowych.

 5.  Na koniec 200B r. nie wystąpiły żadne przesłanki, które uzasadniałyby podjęcie procedury usta-
lania odpisu aktualizującego wycenę aktywów objętych ośrodkiem wypracowującym korzy-
ści ekonomiczne, ale mimo to sprawdzono wartości odzyskiwalne zakładów. Były one nadal 
wyższe od wartości aktywów tych zakładów, wynikającej z ksiąg rachunkowych. Nie dokonano 
więc żadnych odpisów aktualizujących.

 6.  Na początku 200C r. (tj. rok po przejściu zakładów pod kierownictwo JG) zmieniły się znaczą-
co uwarunkowania rynkowe dotyczące produktów wytwarzanych przez zakład Z1. W dającej 
się przewidzieć przyszłości produkcja zakładu musi zostać istotnie obniżona, bo zmaleje moż-
liwość sprzedaży wytwarzanych przez zakład produktów w stosunku do pierwotnych przewi-
dywań. Szacuje się, że sprzedaż ta może być mniejsza nawet o 30% od dotychczasowej. Z tego 
powodu już na początku tego roku ponownie oszacowano spodziewane przepływy pieniężne 
netto z zakładu Z1.

 7.  Przewiduje się 12-letni okres amortyzowania aktywów zakładu Z1 (metodą liniową) i nie zakła-
da się, aby ich wartość końcowa (likwidacyjna) nie była istotna.

 8.  Przy ustalaniu wartości użytkowej Z1 dla najbliższego pięcioletniego okresu (lata 
200C–200G) prognozy przepływów pieniężnych netto opierają się na aktualnym planie 
finansowym zatwierdzonym przez kierownictwo JG. Dla roku 200H przewidywano, że 
stopa wzrostu przepływów pieniężnych netto wyniesie 3% (ale będzie niższa od średniej 
długoterminowej stopy wzrostu gospodarczego na rynku obejmującym siedzibę Z1). Dla 
pozostałych jeszcze pięciu lat funkcjonowania zakładu Z1 (lata 200I–200Ł) założono male-
jące stopy wzrostu przepływów pieniężnych netto, wynoszące kolejno odpowiednio: –2%, 
–6%, –15%, –25%, –67%.

 9.  Ustalono 15% stopę dyskontową, która jest stopą przed opodatkowaniem i odzwierciedla ryzy-
ko bezpośrednio związane z zakładem 1.

10.  Wartości ustalone na początku 200C r. w drodze ponownych szacunków przedstawiają się 
następująco:



KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”

299

Rok 
funkcjonowania 

zakładu Z1
Rok

Stopa wzrostu 
szacowanych 
przepływów 

pieniężnych netto

Przyszłe 
przepływy 
pieniężne 

netto

Czynnik 
dyskontujący 
przy stopie 

15%

Bieżąca 
wartość 

przepływów 
pieniężnych

2 200D pf* 127 0,7561 96

3 200E pf* 136 0,6575 89

4 200F pf* 145 0,5718 83

5 200G pf* 152 0,4972 76

6 200H +3% 157 0,4323 68

7 200I –2% 154 0,3759 58

8 200J –6% 145 0,3269 47

9 200K –15% 123 0,2843 35

10 200L –25% 92 0,2472 23

11 200Ł –67% 30 0,2149 6

Wartość użytkowa Z1 681

*  Według planu finansowego uwzględniającego przewidywany (w stosunku do prognoz z 200A r.) 
obniżenie przepływów pieniężnych netto na skutek zmniejszonej o 30% sprzedaży na rynku 
obsługiwanym przez Z1.

Ponieważ wartość odzyskiwalną Z1 ustalono na początku 200C r., to z tą wartością porównuje się wynika-
jącą z ksiąg rachunkowych wartość aktywów Z1 na początek tego roku. Wynikającą z ksiąg rachunkowych 
wartość aktywów Z1 na 31.12.200C r. określa wartość początkowa aktywów i zakumulowana do tej daty 
ich amortyzacja 83 (1 rok × 1000 ÷ 12 lat). Wartość netto aktywów Z1 na 31.12.200C wynosi więc 1417,-.
Wobec faktu, że wartość odzyskiwalna aktywów Z1 jest mniejsza (681) od ich wartości wynikają-
cych z ksiąg rachunkowych (1417) o 736,-, konieczne jest dokonanie odpisu aktualizującego war-
tość aktywów Z1. W pierwszej kolejności odpis ten zmniejszy związaną z Z1 wartość firmy. Może 
on wynosić maksymalnie tyle, ile wynosi wartość firmy, tj. 500,-. Pozostała kwota odpisu (tj. 236) 
dotyczyć będzie innych aktywów zakładu Z1.

Stosowne dane przedstawia tabela:

Ro
k

Ro
dz

aj
 a

kt
yw

ów

Za
kt

ua
liz

ow
an

a 
w

ar
to

ść
 

na
 p

oc
zą

te
k 

ro
ku

 =
 w

ar
to

ść
 

bi
la

ns
ow

a 
na

 k
on

ie
c 

ro
ku

 
po

pr
ze

dn
ie

go

Sk
or

yg
ow

an
a 

kw
ot

a 
 

ro
cz

ne
j a

m
or

ty
za

cj
i

W
ar

to
ść

 w
yn

ik
aj

ąc
a 

 
z 

ks
ią

g 
ra

ch
un

ko
w

yc
h 

 
na

 k
on

ie
c 

ro
ku

 (
3 

– 
4)

W
ar

to
ść

 o
dz

ys
ki

w
al

na

Zm
ni

ej
sz

en
ie

 o
dp

is
u 

ak
tu

al
iz

uj
ąc

eg
o

Zw
ię

ks
ze

ni
e 

od
pi

su
 

ak
tu

al
iz

uj
ąc

eg
o

W
ar

to
ść

 b
ila

ns
ow

a 
 

na
 k

on
ie

c 
ro

ku
 (

5 
+ 

7 
– 

8)

Sk
or

yg
ow

an
a 

kw
ot

a 
 

ro
cz

ne
j a

m
or

ty
za

cj
i  

na
 n

as
tę

pn
y 

ro
k

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

200A          

 wartość 
firmy   500  – –   

 inne 
aktywa   1 000  – –  1 000 ÷ 

12 lat = 83
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 razem   1 500 np. 
1 830 – – 1 500  

200B          

 wartość 
firmy 500 – 500  – – 500  

 inne 
aktywa 1 000 83 917  – – 917 917 ÷ 

11 lat = 83

 razem 1 500 83 1 417 np.  
1 610 – – 1 417  

200C –
początek 

roku
         

 wartość 
firmy 500    – 500** 0  

 inne 
aktywa 917   681* – 236** 681***

681 ÷ 
11 lat = 
62****

 razem 1 417        

200C –
koniec 
roku

         

 wartość 
firmy 0 – 0      

 inne 
aktywa 681 62 619     619 ÷ 

10 lat = 62

 razem 681 62 619      

200D –
koniec 
roku

         

 wartość 
firmy 0 – 0      

 inne 
aktywa 619 62 557     557 ÷ 

9 lat = 62

 razem 619 62 559      

200E –
koniec 
roku – 

i następne

 W przedstawiony sposób, aż do momentu stwierdzenia potrzeby ponownego 
oszacowania korzyści ekonomicznych netto.

   * Ustalona na początek 200C r.
  ** Odpis dokonany na początek 200C r.
 *** Wartość ustalona na początek 200C r.
****  Amortyzacja rozciągać się będzie na 11 lat i dotyczyć będzie także roku 200C, ponieważ odpi-

su aktualizującego wartość aktywów Z1 dokonano na początku tego roku, więc amortyzacja 
dla tego i następnych lat ulega zmianie.
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IX. Zmiany odpisu aktualizującego wycenę aktywów

9.1.    Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia zarówno w odniesieniu do 
aktywów zidentyfikowanych jako wypracowujące korzyści ekonomiczne 
pojedynczo, jak i do aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne gru-
powo, czy zaistniały korzystne dla niej przesłanki wskazujące, że dokonany 
w okresach ubiegłych odpis aktualizujący wycenę aktywów spowodowa-
ny utratą przez nie wartości, stał się w odniesieniu do określonego skład-
nika aktywów zbędny, albo wymaga zmniejszenia lub też podwyższenia. 
W tym celu jednostka, korzystając z informacji pochodzących z zewnętrz-
nych i wewnętrznych źródeł, ustala, jakie korzystne zmiany – w porównaniu 
do stanu w okresie kiedy to dokonano ostatniego odpisu aktualizującego 
– zaszły zarówno w jej otoczeniu, jak i wewnętrznych uwarunkowaniach 
(por. rozdział IV Standardu).

9.2.    W przypadku stwierdzenia istnienia przesłanek uzasadniających zmiany 
(tj. usunięcie, odwrócenie lub podwyższenie) odpisu aktualizującego wyce-
nę aktywów, jednostka weryfikuje (ustala ponownie) wartość odzyskiwalną 
inwestycji, jak i aktywów wykorzystywanych do działalności operacyjnej, 
od których w przeszłości, zgodnie z rozdziałami V–VIII Standardu, doko-
nano odpisu aktualizującego.

     Ważne jest przy tym, aby jednostka ustaliła, porównując wynikającą z ksiąg 
rachunkowych wartość netto danego składnika aktywów z jego nowo usta-
loną wartością odzyskiwalną, czy wyższa wartość odzyskiwalna nie jest spo-
wodowana odwracaniem dyskonta. Nie odwraca się bowiem odpisu aktu-
alizującego wartość składnika aktywów tylko ze względu na upływ czasu, 
jeżeli nie wzrasta potencjał użytkowy tego składnika aktywów.

9.3.    W przypadku, o którym mowa w pkt 9.2, jednostka weryfikuje także pozo-
stały okres ekonomicznej użyteczności aktywów podlegających amortyza-
cji i ich oszacowaną wartość końcową. Jeżeli zdaniem jednostki wynikają-
ce z tej weryfikacji nowe ustalenia lub korekty będą istotnie wpływać na 
przyszłe korzyści ekonomiczne możliwe do uzyskania dzięki sprawowaniu 
kontroli nad obiektem oceny utraty wartości, w skład którego wchodzą 
aktywa podlegające amortyzacji, to konieczne jest ustalenie, czy zmiany te 
spowodują wzrost szacunkowych korzyści ekonomicznych netto związanych 
z tym obiektem. O ile ocenia się, że nowe ustalenia nie zmienią istotnie sza-
cunków korzyści ekonomicznych, jednostka dokonuje jedynie – stosownie 
do ustaleń – zmiany stawki amortyzacyjnej. W przeciwnym razie jednost-
ka ponownie ustala wartość odzyskiwalną obiektu oceny utraty wartości 
i odpowiednio do ustaleń odwraca odpis.

9.4.    Dokonane w ubiegłych okresach odpisy aktualizujące wartość poszczegól-
nych składników aktywów, pojedynczych lub objętych grupowym obiek-
tem oceny utraty wartości, można zmniejszyć dopiero wtedy, gdy nowo 
ustalona wartość odzyskiwalna tych obiektów wskazuje na wzrost wartości 
szacunkowych korzyści ekonomicznych netto.
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     W tym celu jednostka: ponownie ustala wartość odzyskiwalną całego – 
pojedynczego lub grupowego – obiektu oceny utraty wartości, porównu-
je ją z wartością tego obiektu wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień 
bilansowy, na który ustala się ponownie wartość odzyskiwalną, określa 
nową (uzasadnioną w nowych warunkach) wysokość odpisu aktualizujące-
go wartość tego obiektu, rozlicza ten odpis na aktywa wchodzące w skład 
rozpatrywanego obiektu oceny utraty wartości, według zasad przedstawio-
nych w pkt 8.3, jeżeli jest to obiekt grupowy, i porównuje dotychczasowy 
odpis aktualizujący, dotyczący każdego ze składników aktywów objętych 
danym grupowym obiektem oceny utraty wartości z przypadającą na ten 
składnik wartością odpisu uzasadnionego na dzień bilansowy.

9.5.    Kwotę korekty odpisu aktualizującego stanowi różnica pomiędzy wyższą 
wartością odzyskiwalną obiektu oceny utraty wartości a jego niższą war-
tością wynikającą z ksiąg rachunkowych na dany dzień bilansowy. Korekta 
ta nie może być wyższa od:

   – uprzednio dokonanego(ych) odpisu(ów) aktualizującego,
   – wartości odzyskiwalnej ustalonej na dzień bilansowy.
9.6.   Jeżeli dotychczasowy odpis aktualizujący wycenę składnika aktywów wcho-

dzącego w skład danego obiektu oceny utraty wartości był wyższy od 
przypadającego na ten składnik odpisu zasadnego na dzień bilansowy, 
jednostka dokonuje odwrócenia dotychczasowego odpisu aktualizujące-
go, stosując zasady określone w pkt 9.7–9.9.

9.7.   Ustalenie nowej wartości bilansowej aktywów wchodzących w skład gru-
powego obiektu oceny utraty wartości spowodowane odwróceniem odpi-
sów korygujących ich wartość następuje w drodze zmniejszenia dotychcza-
sowych odpisów aktualizujących wartość każdego ze składników aktywów 
ośrodka, z wyjątkiem wartości firmy. Odpis aktualizujący wartość firmy nie 
może zostać odwrócony w żadnym kolejnym okresie.

     Korekta odpisów aktualizujących wartość danego składnika aktywów nie 
może powodować, aby jego wartość bilansowa była wyższa od wartości 
danego składnika aktywów, w jakiej z uwzględnieniem zakumulowanej 
amortyzacji byłby on wykazany w księgach rachunkowych na dzień bilan-
sowy, gdyby w przeszłości – w odniesieniu do tego składnika aktywów – 
w ogóle nie nastąpił odpis aktualizujący.

9.8.    W przypadku składnika aktywów wypracowującego korzyści ekonomicz-
ne pojedynczo, i jednocześnie takiego, w stosunku do którego uzasadnio-
ne jest odwrócenie odpisu aktualizującego jego wycenę, ustaloną wartość 
odwrócenia odpisu ujmuje się odpowiednio do inwestycyjnego lub opera-
cyjnego charakteru tego składnika aktywów oraz do wcześniejszego ujęcia 
odpisu aktualizującego jego wartość.

     Jeżeli wyceniany składnik aktywów podlega amortyzacji, to odwrócenie 
odpisu aktualizującego nie może spowodować ustalenia jego wartości 
bilansowej na poziomie wyższym niż wartość, jaką ten składnik aktywów 
posiadałby na dzień bilansowy, gdyby wcześniej nie wystąpił żaden odpis 
aktualizujący jego wycenę.
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9.9.    Jeżeli ustalona ponownie na dzień bilansowy wartość odzyskiwalna wyce-
nianych składników aktywów okaże się niższa od ich wartości wynikają-
cej z ksiąg rachunkowych, to jednostka dokonuje odpowiedniego pod-
wyższenia wartości dotychczasowego odpisu aktualizującego wartość 
wycenianych aktywów. W tym celu: w przypadku składnika aktywów 
wypracowującego korzyści ekonomiczne pojedynczo jednostka stosuje 
zasady określone w rozdziale VI, a w przypadku aktywów wypracowują-
cego korzyści ekonomiczne grupowo jednostka stosuje zasady określone 
w rozdziale VIII.

9.10.  Jeżeli odwrócenie odpisu aktualizującego wycenę danego składnika obiektu 
oceny utraty wartości jest wyższe od korekty możliwej do przeprowadzenia 
(w świetle podanego powyżej ograniczenia), to nadwyżkę ponad możliwą 
korektę wyceny danego składnika aktywów rozlicza się na pozostałe skład-
niki aktywów objętych danym grupowym obiektem oceny utraty wartości 
(innych niż wartość firmy) proporcjonalnie do udziału ich wartości wyni-
kającej z ksiąg rachunkowych na dzień odwracania odpisu w wynikającej 
z ksiąg rachunkowych łącznej wartości tego obiektu oceny utraty wartości 
ustalonej na ten sam dzień, z pominięciem wartości firmy z tym obiektem 
związanej.

9.11.   Korekta odpisu aktualizującego powoduje podwyższenie wartości bilan-
sowej poszczególnych aktywów i odpowiednio: wykazanie pozostałych 
przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych wpływających na 
wynik finansowy okresu.

9.12.  W przypadku wyceny składnika aktywów wykazywanego w wartości prze-
szacowanej korekta odpisu polega na odniesieniu odpisu aktualizującego 
dany składnik aktywów – na przychody wpływające na wynik finansowy 
okresu, ale maksymalnie do wysokości odpowiadającej wcześniej dokona-
nym (w ciężar wyniku finansowego) odpisom aktualizującym ten składnik 
aktywów. Ewentualną nadwyżkę odwróconego odpisu ponad kwotę możli-
wych do ujęcia w wyniku finansowym okresu rachunku przychodów z tego 
tytułu jednostka odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny danego składnika 
aktywów, ale tylko do wysokości ustalonej zgodnie z pkt 9.7.

9.13.    W przypadku aktywów podlegających amortyzacji, korekta odpisu aktu-
alizującego powoduje potrzebę weryfikacji stawki amortyzacji, ponieważ 
zmienia się wartość składnika pozostała do zamortyzowania.

Przykład 9.1. Odwracanie odpisu aktualizującego w kolejnych okresach spra
wozdawczych
1.  Założenia wyjściowe jak w przykładzie 8.10 – „Ustalenie wartości użytkowej rozpatrywanego 

obiektu, ustalanie odpisu aktualizującego i postępowanie na kolejne dni bilansowe w przypad-
ku, gdy nie występują przesłanki przemawiające za potrzebą ponownego przeprowadzenia pro-
cedury aktualizacji wyceny aktywów”.

2.  Na koniec 200C r. jednostka gospodarcza wykazywała w swoich księgach rachunkowych i doku-
mentach pomocniczych następujące zapisy dotyczące rozpatrywanego ośrodka wypracowują-
cego korzyści ekonomiczne:
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200A 1 000 – 1 000 83 1 000 – – 1 000 83

200B 1 000 83 917 83 1 000 83 – 917 83**

200C 1 000 166 834 83 1 000 145 236 619 62

200D 1 000 249 751 83 1 000 207 236 557 62

200E 1 000 332 668 83 1 000     

200F 1 000 415 585 83 1 000     

200G 1 000 498 502 83 1 000     

200H 1 000 581 419 83 1 000     

200I 1 000 664 336 83 1 000     

200J 1 000 747 253 83 1 000     

200K 1 000 830 170 83 1 000     

200L 1 000 913 87 87* 1 000     

200Ł 1 000 1 000 0 X 1 000     

 
  *  Wartość wynikająca z przyjętego w przykładzie sposobu zaokrągleń do jedności rocznej kwoty 

amortyzacji w kolejnych 11 latach.
**  Ta kwota amortyzacji nie będzie jednak w roku 200C zarejestrowana, ponieważ na początku 

tego roku nastąpiła zmiana szacunków; ustala się nową kwotę amortyzacji (po uwzględnieniu 
odpisu aktualizującego – 236) i wykazuje amortyzację w wysokości 62,- ([917 – 236] ÷ 11 lat).

3.  W kolejnym (200D) roku uwarunkowania zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie ośrodka 
wypracowującego korzyści ekonomiczne znacząco się zmieniły. Zmiany są korzystne i zapowia-
dają wyższe niż sądzono korzyści ekonomiczne netto z wykorzystywania tego ośrodka. Dlatego 
ponownie oszacowano korzyści ekonomiczne netto i wartość odzyskiwalną tego ośrodka; wynio-
sła ona – 955,-.

4.  Na 31.12.200D r. wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość aktywów ośrodka, ustalona przy dotych-
czasowym odpisie aktualizującym wynosi 557,- i może być podwyższona o 398,- (955 – 557).

5.  Odpisu aktualizującego dokonuje się w taki sposób, aby nastąpiło zwiększenie wartości bilanso-
wej Z1, ale jednocześnie, aby wartość ta nie była wyższa od wartości granicznej odwracanego 
odpisu, którą wyznacza wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość Z1 ustalona z uwzględnie-
niem zakumulowanej amortyzacji aktywów Z1 i przy założeniu, że wcześniej nie nastąpił żaden 
odpis aktualizujący te aktywa.
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6.  Wartość graniczna odwracanego odpisu wynosi na koniec 200D r. 751,-. Oznacza to możliwość 
zwiększenia aktualnej, wynikającej z ksiąg rachunkowych, wartości aktywów Z1 o 194,- (751 – 
557) w drodze zmniejszenia odpisu aktualizującego aktywa Z1; powoduje to możliwy wzrost 
wartości tego ośrodka.

7.  Wartość bilansowa aktywów Z1 wyniesie na koniec 200D r. i na koniec kolejnych np. dwóch 
lat jak niżej, jeżeli nie wystąpią przesłanki uzasadniające ponowną weryfikację wartości odzy-
skiwalnej:
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200A 1 000 – 1 000 83 1 000 – – 1 000 83

200B 1 000 83 917 83 1 000  83 – 917 83**

200C 1 000 166 834 83 1 000 145 236 619 62

200D 1 000 249 751 83 1 000 207  42 751 83

200E 1 000 332 668 83 1 000 290  42 668 83

200F 1 000 415 585 83 1 000 373  42 585 83

200G 1 000 498 502 83 1 000 456 224 320 53

200H 1 000 581 419 83 1 000     

200I 1 000 664 336 83 1 000     

200J 1 000 747 253 83 1 000     

200K 1 000 830 170 83 1 000     

200L 1 000 913 87 87* 1 000     

200Ł 1 000 1000 0 X 1 000     

 
8.  Zakładając, że na koniec roku 200G zaszła potrzeba ponownej wyceny wartości odzyskiwalnej 

i zweryfikowania wynikającej z ksiąg rachunkowych wartości aktywów Z1, należałoby na ten 
dzień bilansowy skonfrontować ponownie wartość Z1 wynikającą z ksiąg rachunkowych (tj. 502) 
z wartością odzyskiwalną, która przykładowo wynosi 320,-.

9.   Relacja 502,- i 320,- oznacza potrzebę zwiększenia odpisu aktualizującego o 182,- i skorygowa-
nia amortyzacji (jeżeli nie ustali się, że okres amortyzacji powinien być inny, niż zakładano to 
wcześniej) z 83,- na 53,- (tj. 320 ÷ 6 lat).
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Przykład 9.2. Szacowanie przepływów pieniężnych netto, jeżeli przewidywa
na jest restrukturyzacja, ustalenie odpisu aktualizującego, późniejsze odwra
canie odpisu

31.12.200A
1.  Jednostka gospodarcza JG na 31.12.200A r. przeprowadza procedurę oceny utraty wartości ośrod-

ka wypracowującego korzyści ekonomiczne, którym jest zakład Z1.
2.  Wartość zakładu wynikająca z ksiąg rachunkowych na ten dzień wynosi 15 000,- i odpowiada war-

tości brutto aktywów zakładu (70 000) pomniejszonej o zakumulowaną amortyzację (55 000).
3.  Przewidywany okres użytkowania Z1 wynosi 10 lat.
4.  Ustalono, że wartość odzyskiwalną Z1 wyznacza wartość użytkowa zakładu, którą szacuje się 

przy 14% stopie dyskontowej przed opodatkowaniem.
5.  Z zatwierdzonego przez kierownictwo planu finansowego wynika, że w roku 200C zakład ten 

poddany zostanie restrukturyzacji, której koszt – według przewidywań – wyniesie 500,-. Zarząd 
spodziewa się, że restrukturyzacja przyczyni się do obniżenia kosztów (i w konsekwencji przy-
szłych wydatków) związanych z funkcjonowaniem zakładu.

Szacowanie przepływów pieniężnych netto dla Z1 na 31.12.200A r. powinno nastąpić bez uwzględ-
nienia przewidywanych w planie finansowym (dopiero po roku 200C) wydatków z tytułu kosztów 
restrukturyzacji oraz bez uwzględnienia szacunkowych korzyści (bez zmniejszania wydatków), któ-
rych uzyskania JG się spodziewa w wyniku restrukturyzacji (będzie ona przeprowadzana od roku 
200D poczynając).

Przykładowe wyliczenie wartości użytkowej na koniec 200A r. może przedstawiać się następująco:

 Rok
Przyszłe 

przepływy 
pieniężne netto

Czynnik dyskontujący przy 
stopie 14%

Bieżąca wartość 
przepływów 
pieniężnych

1 200B 1 500 0,8772 1 316

2 200C 1 400 0,7695 1 077

3 200D 2 100 0,6750 1 418

4 200E 2 600 0,5921 1 539

5 200F 1 750 0,5194 909

6 200G 2 100 0,4556 957

7 200H 2 400 0,3996 959

8 200I 2 400 0,3506 841

9 200J 2 300 0,3075 707

10 200K 2 000 0,2697 539

Wartość użytkowa Z1 10 263
 

Wartość odzyskiwalna na 31.12.200A r. wynosi 10 263,- i jest niższa od wynikającej z ksiąg rachun-
kowych wartości Z1 – 15 000,-. W związku z tym, na 31.12.200A, JG dokonuje obniżenia wartości 
aktywów ośrodka Z1 o łączną kwotę 4737 (15 000 – 10 263). Na skutek tego wartość bilansowa 
Z1 na ten dzień wyniesie 10 263,-.
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200A 70 000 55 000 15 000 1 500* 70 000 55 000 4 737 10 263 1 026*

200B 70 000 56 500 13 500 1 500 70 000 56 026 4 737  9 237 1 026

200C 70 000 58 000 12 000 1 500      

200D 70 000 59 500 10 500 1 500      

200E 70 000 61000 9 000 1 500      

200F 70 000 62 500 7 500 1 500      

200G 70 000 64 000 6 000 1 500      

200H 70 000 65 500 4 500 1 500      

200I 70 000 67 000 3 000 1 500      

200J 70 000 68 500 15 000 1 500      

200K 70 000 70 000 0 X      

*  Przewidywany dalszy okres użytkowania Z1 wynosi np. 10 lat, stosuje się metodę amorty-
zacji liniowej (w miejsce dotychczas stosowanej metody przyspieszonej).

31.12.200B
6. W ciągu 200B r. nastąpiła amortyzacja aktywów Z1 w wysokości 1026,- (tj. 10 263 ÷ 10 lat).
7.  Na koniec 200B r. restrukturyzacja nie była jeszcze w szczegółach zaplanowana, dlatego nie two-

rzono w związku z nią żadnej rezerwy celowej.
  Wobec braku sprecyzowanego programu restrukturyzacji na 31.12.200B r. JG nie może zmienić 

szacunków dotyczących przepływów pieniężnych netto planowanych na rok 200C, ani nie może 
zmniejszać wydatków (jako spodziewanej korzyści z restrukturyzacji), od 200D r. poczynając. 
W takiej sytuacji i przy braku innych przesłanek, które mogłyby rzutować na potrzebę ponownej 
weryfikacji szacunków z roku 200A, ponowne wyliczenie wartości odzyskiwalnej na 31.12.200B r. 
nie jest konieczne. 

31.12.200C
 8. W ciągu 200C r. nastąpiła amortyzacja aktywów Z1 w wysokości 1026,- (tj. 9237 ÷ 9 lat).
 9.  Na koniec 200C r. restrukturyzacja była w szczegółach zaplanowana, dlatego utworzono na 

nią rezerwę celową w wysokości 500,-, tj. w wysokości kwoty przewidywanej wcześniej i nie-
wymagającej – według najlepszych szacunków – zmiany.

10. Przewiduje się, że restrukturyzacja przeprowadzona będzie w 200D r.
11.  Obniżenie wydatków związanych z wykorzystywaniem Z1 po tym okresie zależy od rozmia-

rów spodziewanej w kolejnych latach produkcji w Z1, dlatego w każdym okresie, od 200E roku 
poczynając, spodziewana korzyść wynikająca z restrukturyzacji będzie mieć inną wartość.
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12.  Nie zmieniono 14% stopy dyskontowej, uznając, że jest ona ciągle zasadna.
Ustalenie programu restrukturyzacji jest podstawą uznania, że ośrodek wypracowujący korzyści 
ekonomiczne od chwili ukończenia restrukturyzacji będzie inaczej wypracowywał korzyści eko-
nomiczne. Jego wykorzystanie w tym przypadku będzie pociągało za sobą niższe niż dotychczas 
wydatki eksploatacyjne.
Wartość (wynikająca z ksiąg rachunkowych) aktywów Z1 na 31.12.200C r. wynosi 8211,- (tj. 9237 – 
1026). Wobec zobowiązania się JG do przeprowadzenia restrukturyzacji (utworzono stosowną rezer-
wę w roku 200C r.) wartość użytkowa tego zakładu wymaga zweryfikowania (ustalenia od nowa).
Należy mieć tu na uwadze, że po pierwsze – utworzenie w roku 200C rezerwy na restrukturyza-
cję oznacza, że w roku 200D restrukturyzacja ta będzie realizowana (będą ponoszone wydatki). 
Jednak wydatki restrukturyzacyjne nie mogą obciążać przepływów pieniężnych przewidzianych 
jako korzyść ekonomiczna z wykorzystywania zakładu Z1 w roku, w którym restrukturyzacja będzie 
dopiero w trakcie realizacji (na rok 200D). Dlatego też przepływy pieniężne netto przewidziane na 
200D r. nie ulegają (w stosunku do poprzednich szacunków) zmianie z tego powodu. Po drugie 
– od chwili zakończenia restrukturyzacji poczynając, w prognozach korzyści ekonomicznych netto 
należy uwzględniać korzyści z niej wynikające. Stanie się to od początku 200E. Wyliczenie wartości 
użytkowej Z1 na koniec 200C r. przedstawia się następująco:

 Rok

Przyszłe przepływy 
pieniężne netto po 

uwzględnieniu korzyści 
z restrukturyzacji

Czynnik dyskontujący 
przy stopie 14%

Bieżąca wartość 
przepływów 
pieniężnych

1. 200D 2 100 0,8772 1 842

2. 200E 2 850 0,7695 2 193

3. 200F 1 900 0,6750 1 283

4. 200G 2 250 0,5921 1 332

5. 200H 2 550 0,5194 1 324

6. 200I 2 550 0,4556 1 162

7. 200J 2 400 0,3996  959

8. 200K 2 050 0,3506  719

Wartość użytkowa Z1 10 814
 
Na 31.12.200C wartość odzyskiwalna zakładu Z1 (10 814) jest wyższa od jego wynikającej z ksiąg 
rachunkowych wartości na ten dzień (8211 = 70 000 – 57 052 – 4737) o 2603,-. W związku z tym 
ponownie konieczna jest analiza doprowadzająca do odwrócenia części odpisu aktualizującego.
Granicę odwracania odpisu aktualizującego wyznacza z jednej strony kwota 12 000,-, tj. war-
tość, jaką miałyby aktywa zakładu Z1 na koniec roku 200C, gdyby żaden odpis aktualizujący 
nie nastąpił, z drugiej natomiast wartość bilansowa na 31.12.200C r. nie może być wyższa od 
wartości odzyskiwalnej w wysokości 10 814,- wyznaczonej na ten dzień. Oznacza to, że odwró-
cenie odpisu aktualizującego powinno doprowadzić wartość aktywów Z1 do poziomu wartości 
odzyskiwalnej (10 814), ponieważ jest ona niższa. Odpis aktualizujący może być odwrócony 
o kwotę 2603,- (tj. 10814 – 8211) i na koniec 200C r. będzie on wynosił 2134,- (tj. 4737 – 
2603). W tym przypadku może nastąpić odwrócenie odpisu aktualizującego w pełnej (usta-
lonej powyżej) wysokości.
Ujęcie wyników stosownych obliczeń na koniec 200C r. (i kolejnych lat, przy założeniu niewystąpie-
nia potrzeby ponownej wyceny wartości odzyskiwalnej Z1) przedstawia się jak niżej:
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200A 70 000 55 000 15 000 1 500* 70 000 55 000 4 737 10 263 1 026*

200B 70 000 56 500 13 500 1 500 70 000 56 026 4 737 9 237 1 026

200C 70 000 58 000 12 000 1 500 70 000 57 052 2 134 10 814 1 352**

200D 70 000 59 500 10 500 1 500 70 000 58 404 2 134 9 462 1 352

200E 70 000 61 000 9 000 1 500 70 000 59 756 2 134 8 110 1 352

200F 70 000 62 500 7 500 1 500 70 000 61 108 2 134 6 758 1 352

200G 70 000 64 000 6 000 1 500 70 000 62 460 2 134 5 406 1 352

200H 70 000 65 500 4 500 1 500 70 000 63 812 2 134 4 054 1 352

200I 70 000 67 000 3 000 1 500 70 000 65 164 2 134 2 702 1 352

200J 70 000 68 500 1 500 1 500 70 000 66 516 2 134 1 350 1 350

200K 70 000 70 000 0 X 70 000 67 866 2 134 0 X

   *  Przewidywany dalszy okres użytkowania Z1 wynosi np. 10 lat, stosowana będzie metoda 
amortyzacji liniowej (w miejsce dotychczas stosowanej metody przyspieszonej).

**  Skorygowana amortyzacja na skutek podwyższenia wartości bilansowej Z1 (10 814 ÷ 8 lat).

Przykład 9.3. Szacowanie przepływów pieniężnych netto w przypadku prze
widywania nakładów na ulepszenie lub udoskonalenie produktów uzyskiwa
nych z rozpatrywanego obiektu, ustalenie odpisu aktualizującego, późniejsze 
odwracanie odpisu
31.12.200A
1.  Jednostka gospodarcza JG na 31.12.200A r. przeprowadza procedurę ustalania odpisu aktuali-

zującego wycenę aktywów ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne spowodowanego 
utratą przez nie wartości, którym jest zakład Z1.

2.  Wartość aktywów zakładu wynikająca z ksiąg rachunkowych na ten dzień wynosi 15 000,- i odpo-
wiada wartości brutto aktywów (70 000) zakładu pomniejszonej o zakumulowaną amortyzację 
(55 000).

3. Przewidywany okres dalszego użytkowania Z1 wynosi 10 lat.
4.  Ustalono, że wartość odzyskiwalną Z1 wyznacza wartość użytkowa zakładu, którą szacuje się 

przy 14% stopie dyskontowej przed opodatkowaniem.
5.  Kierownictwo, planując działalność Z1, przewidziało szacunkowe koszty użytkowania zakładu 

w jego obecnym stanie, a niezbędne do utrzymania oczekiwanego poziomu korzyści ekonomicz-
nych.
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6.  Zatwierdzony plan finansowy przewiduje, że w roku 200E poniesione zostaną nakłady w kwocie 
2500,- poprawiające parametry jakościowe i wydajności środków trwałych używanych w zakła-
dzie Z1.

  Ustalenie przyszłych korzyści ekonomicznych netto (w postaci wartości użytkowej) z Z1 na dzień 
bilansowy 31.12.200A r. następuje z uwzględnieniem (na przestrzeni całego okresu szacunku 
dokonywanego na ten dzień) wydatków związanych z użytkowaniem zakładu w jego obecnym 
stanie, niezbędnych do uzyskania oczekiwanych korzyści ekonomicznych.

Przykładowe wartości podane poniżej uwzględniają już wydatki. Wyliczenie wartości użytkowej na 
koniec 200A r. może przedstawiać się następująco:

 Rok Przyszłe przepływy 
pieniężne netto

Czynnik 
dyskontujący przy 

stopie 14%

Bieżąca wartość 
przepływów 
pieniężnych

1 200B 2 217 0,8772 1 945

2 200C 2 144 0,7695 1 650

3 200D 2 055 0,6750 1 387

4 200E 2 472 0,5921 1 464

5 200F 2 533 0,5194 1 316

6 200G 2 483 0,4556 1 131

7 200H 2 412 0,3996 964

8 200I 2 553 0,3506 895

9 200J 2 423 0,3075 745

10 200K 2 285 0,2697 616

Wartość użytkowa Z1 12 113
 
W przedstawionych wartościach prognozowanych przepływów pieniężnych netto na 31.12.200A r. 
nie uwzględnia się ani wydatków zaplanowanych na 200E w związku z zamiarem poprawy para-
metrów jakościowych i wydajności środków trwałych używanych w zakładzie Z1, ani też spo-
dziewanego z tego tytułu zwiększenia korzyści ekonomicznych. Szacunki następują bowiem 
zgodnie z aktualną (na 31.12.200A r.) kondycją Z1 i jego zdolnością do przynoszenia korzyści 
ekonomicznych.
Wartość odzyskiwalna na 31.12.200A r. wynosi 12 113,- i jest niższa od wynikającej z ksiąg rachun-
kowych wartości Z1 – 15 000,-. Dlatego, na 31.12.200A, JG powinna obniżyć wartość aktywów 
(wynikającą z ksiąg rachunkowych) ośrodka Z1 o łączną kwotę 2887,- (15 000 – 12 113). Na sku-
tek tego wartość bilansowa aktywów Z1 na ten dzień wyniesie 12 113,-.
Skorygowana na pozostałe 10 lat kwota rocznej amortyzacji wynosi 1211,- (tj. 12 113 ÷ 10 lat).

31.12.200B
7.  W ciągu 200B r. naliczono amortyzację aktywów Z1 w wysokości 1211,- (tj. 12 113 ÷ 10 lat). 

Wartość (wynikająca z ksiąg rachunkowych) aktywów Z1 wynosi na 31.12.200B r. 10 902,- 
(15 000 – 2887 – 1211).

8.  Na koniec 200B r. nie wystąpiły żadne przesłanki uzasadniające potrzebę ponownego szacowa-
nia przepływów pieniężnych netto związanych z wykorzystywaniem Z1. Ustalone w roku 200A 
spodziewane przepływy pieniężne netto ciągle są oczekiwane w przewidywanych rozmiarach.

31.12.200C
9.  W ciągu 200C r. naliczono amortyzację aktywów Z1 w wysokości 1211,- (tj. 10 902 ÷ 9 lat). 

Wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość aktywów Z1 wynosi na 31.12.200C r. 9691,-.
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10.  Na koniec 200C r. nie wystąpiły żadne przesłanki uzasadniające potrzebę ponownego oszacowa-

nia przepływów pieniężnych netto związanych z wykorzystywaniem Z1. Ustalone w roku 200A 
spodziewane przepływy pieniężne netto nadal są oczekiwane w przewidywanych rozmiarach.

31.12.200D
11.  W ciągu 200D r. naliczono amortyzację aktywów Z1 w wysokości 1211,-. Wartość wynikająca 

z ksiąg rachunkowych na 31.12.200D wynosi 8480,-.
12.  Na koniec 200D r. nie wystąpiły żadne przesłanki uzasadniające potrzebę ponownego progno-

zowania przepływów pieniężnych netto związanych z wykorzystywaniem Z1. Ustalone w roku 
200A spodziewane przepływy pieniężne netto nadal są oczekiwane w przewidywanych roz-
miarach.

31.12.200E
13.  W ciągu 200E r. naliczono amortyzację aktywów Z1 w wysokości 1211,-. Wartość wynikająca 

z ksiąg rachunkowych na 31.12.200E wynosi 7269,-.
14.  W ciągu tego roku poniesiono nakłady na ulepszenie, dzięki którym zmienione zostały para-

metry jakościowe i wydajności środków trwałych Z1. Nakłady te wynosiły 2500,- i podwyższyły 
(wynikającą z ksiąg rachunkowych) wartość aktywów tego zakładu do 9769,-.

15.  Ponieważ ulepszenie już zostało wykonane, a nakłady na nie poniesione, na koniec 200E r. 
wystąpiły przesłanki uzasadniające potrzebę ponownego oszacowania przepływów pienięż-
nych netto związanych z wykorzystywaniem Z1. Dokonano szacunku przepływów pieniężnych 
netto dla tego zakładu na pozostały okres jego wykorzystywania. Ustalone w roku 200A spo-
dziewane przepływy pieniężne netto wymagają zmiany, aby uwzględnić dodatkowe korzyści, 
które zakład uzyska dzięki ulepszeniu aktywów (środków trwałych).

Wyliczenie wartości użytkowej na koniec 200E r. na podstawie nowych szacunków przedstawia 
się następująco:

 Rok Przyszłe przepływy 
pieniężne netto

Czynnik dyskontujący 
przy stopie 14%

Bieżąca wartość 
przepływów 
pieniężnych

1 200F 3 032 0,8772 2 660

2 200G 3 275 0,7695 2 520

3 200H 3 172 0,6750 2 141

4 200I 3 195 0,5921 1 892

5 200J 3 310 0,5194 1 719

6 200K 2 800 0,4556 1 276

Wartość użytkowa Z1 12 208
 
Nowa wartość odzyskiwalna 12 208,- jest wyższa od wartości aktywów Z1 wynikającej z ksiąg 
rachunkowych na dzień bilansowy (9769) i dlatego JG powinna rozważyć zmniejszenie (odwró-
cenie) odpisu aktualizującego dotyczącego aktywów Z1, wynoszącego na dzień bilansowy 2887,-. 
Granicę kwoty odwracanego odpisu aktualizującego wartość aktywów wyznacza jednak wartość, 
jaką miałyby aktywa Z1 na koniec 200E r., gdyby wcześniej nie nastąpił żaden odpis aktualizujący, 
a jedynie zwiększające ich wartość nakłady na ulepszenie. Wartość ta wynosi 11 500,- (15 000 – 
amortyzacja za 4 lata + ulepszenie 2500) i obejmuje wynikający z pierwotnego planu amortyzacyj-
nego stan aktywów na 31.12.200E (9000) oraz nakłady na ulepszenie poniesione w 200E r. (2500). 
Ponieważ wartość ta jest niższa od wartości odzyskiwalnej, ale wyższa od aktualnej wartości netto 
aktywów wynikającej z ksiąg rachunkowych, to odpis może być odwrócony w takiej wysokości, 
aby wartość bilansowa aktywów Z1 wynosiła 11 500,-. Kwota odwrócenia odpisu wyniesie 1731,-
(tj. 11 500 – 9769) i – jak wskazują obliczenia – odwrócenie obejmie tylko część (z 2887) odpisu 
aktualizującego dokonanego wcześniej.
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Wyniki obliczeń (przy założeniu, że w następnych latach nie wystąpią przesłanki uzasadniające 
kolejne szacunki wartości odzyskiwalnej) przedstawia tabela:
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200A 70 000 55 000 15 000 1 500* 70 000 55 000 2 887 12 113 1 211**

200B 70 000 56 500 13 500 1 500 70 000 56 211 2 887 10 902 1 211

200C 70 000 58 000 12 000 1 500 70 000 57 422 2 887 9 691 1 211

200D 70 000 59 500 10 500 1 500 70 000 58 633 2 887 8 480 1 211

200E 72 500 61 000 11 500 1 917*** 72 500 59 844 1 156 11 500 1 917***

200F 72 500 62 917 9 583 1 917 72 500 61 761 1 156 9 583 1 917

200G 72 500 64 834 7 666 1 917 72 500 63 678 1 156 7 666 1 917

200H 72 500 66 751 5 749 1 917 72 500 65 595 1 156 5 749 1 917

200I 72 500 68 668 3 832 1 917 72 500 67 512 1 156 3 832 1 917

200J 72 500 70 585 1 915 1 915 72 500 69 429 1 156 1 915 1 915

200K 72 500 72 500 0 X 72 500 71 344 1 556 0 X

 * Pierwotna kwota amortyzacji przy 10-letnim okresie użytkowania Z1.
 ** Amortyzacja wynikająca z rozliczenia wartości bilansowej na okres użytkowania Z1.
 ***   Skorygowana (na skutek ulepszenia) amortyzacja wartości brutto aktywów Z1: 11500 ÷ 6 lat = 

1917,-.

X. Utrata wartości firmy wykazywanej w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym

10.1.  Jeżeli jednostka posiada udziały w jednostkach podporządkowanych i spo-
rządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, to ustalona w czasie pro-
cedur konsolidacyjnych skonsolidowana wartość firmy podlega na każdy 
dzień bilansowy ocenie, czy nie nastąpiła utrata jej wartości.

10.2.  Ocena ta – w przypadku posiadania mniejszego niż 100% udziału w jed-
nostce podporządkowanej – wymaga ustalenia:

   –   100% wartości firmy,
   –   100% aktywów netto jednostki podporządkowanej, w wartości przewi-

dzianej do ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu,
   –   100% wartości odzyskiwalnej jednostki podporządkowanej, której war-

tość firmy dotyczy,
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   –   100% różnicy pomiędzy wartością odzyskiwalną jednostki podporząd-
kowanej i wartością 100% aktywów netto jednostki podporządkowanej 
powiększoną o 100% wartości firmy jednostki podporządkowanej,

   –   możliwego odpisu aktualizującego wartość firmy spowodowanego utra-
tą jej wartości (maksymalnie w wartości 100%),

   –   rozliczenia ewentualnej nadwyżki odpisu ponad wartość odpisu aktua-
lizującego wartość firmy na poszczególne aktywa jednostki podporząd-
kowanej ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

10.3.  Odpis aktualizujący wartość firmy jednostki podporządkowanej objętej 
konsolidacją obciąża skonsolidowany rachunek zysków i strat; nie może on 
wpływać na udział akcjonariuszy mniejszościowych w skonsolidowanym 
wyniku.

10.4.  Odpisy aktualizujące poszczególne aktywa jednostki podporządkowanej, 
ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, obciążają skonsoli-
dowany kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli w jednostce podporządkowanej 
występuje na dzień bilansowy taki kapitał, a powstał on w okresie utrzymy-
wania udziałów i wiąże się z aktywami, których wartość jest zmniejszana na 
skutek odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące zmniejszają ten kapitał 
maksymalnie do zera. Nadwyżka odpisu aktualizującego nad kwotę kapi-
tału z aktualizacji wyceny obciąża skonsolidowany rachunek zysków i strat, 
podobnie jak odpis aktualizujący, gdy kapitał z aktualizacji wyceny nie wystę-
puje. Odpis taki – wobec ustalenia udziału akcjonariuszy mniejszościowych 
w zysku grupy kapitałowej – wpływa na wynik finansowy grupy kapitałowej 
jedynie w wysokości proporcjonalnej do praw własności jednostki dominu-
jącej w jednostce podporządkowanej.

Przykład 10.1. Odpis aktualizujący wartość firmy wykazaną w skonsolidowa
nym sprawozdaniu finansowym
1.  1 stycznia 200A r. jednostka dominująca JD objęła 80% udziałów (akcji) w jednostce zależnej JZ, 

płacąc za nie 8000,-. Wartość godziwa aktywów netto JZ wynosiła 7500,-.
2.  Na dzień nabycia JD ustaliła wartość firmy dotyczącą jednostki zależnej JZ w wysokości 2000,- 

(tj. 8000 – 80% × 7500).
3.  Jednostka dominująca, sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe na koniec 200A r., 

przed wykazaniem w nim wartości firmy musi sprawdzić, czy w ciągu tego roku nie nastąpiła 
utrata wartości firmy odnoszącej się do JZ, w którym lokatę traktuje jako ośrodek wypracowują-
cy korzyści ekonomiczne. W tym celu, przed ukończeniem procedur konsolidacyjnych, jednostka 
JD ustaliła wartość odzyskiwalną całej jednostki JZ, pomimo że posiada w tej jednostce mniej 
niż 100% praw własności. Wartość ta wyniosła 5000,-.

4.  Aby ustalić ewentualny odpis aktualizujący, JD musi określić wynikającą z ksiąg rachunkowych 
wartość całej JZ na koniec 200A r. oraz dotyczącą JD całą wartość firmy.

5.  Na koniec 200A r. wartość 100% aktywów netto jednostki JZ przewidziana do ujęcia w skonso-
lidowanym sprawozdaniu finansowym wynosiła 6750,-, z tego na udział mniejszości przypada 
1350,- (tj. 20% × 6750). Wartość aktywów wynosiła 10 000,-, a zobowiązań JZ 3250,-.

6.  Dotycząca JD wartość firmy – 80% wynosi 2000,-, stąd 100% wartości firmy wynosi 2500,- (tj. 
2000 ÷ 0,8).

7.  Wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość wszystkich aktywów Z1 (rozpatrywanego ośrodka 
wypracowującego korzyści ekonomiczne) wynosi na koniec 200A r. 9250,- (6750 + 2500).



Krajowe Standardy Rachunkowości

314

 8.  Ponieważ wartość odzyskiwalna (5000) jest mniejsza od wynikającej z ksiąg rachunkowych 
wartości aktywów Z1 – 9250,-, to odpis aktualizujący powinien wynosić 4250,-. Z tej kwoty 
na wartość firmy przypada 2500,- (80% z 2500 = 2000 obciąży wartość firmy ustaloną dla JD, 
a 20% z 2500 = 500 obciąży udziały udziałowców mniejszościowych).

 9.  Pozostała kwota odpisu 1750,- wymaga rozliczenia na poszczególne aktywa JZ ujmowane 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

10.  Stosownie do tego w arkuszu konsolidacyjnym dokonano uporządkowania zaprezentowanego 
w poniższej tabeli. Tabela podaje jedynie te wartości, które mają znaczenie dla zilustrowania 
przedstawianej procedury.

Pozycje skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego

Wartość na 
31.12.200A r. 

przed 
podjęciem 
procedury 

pomiaru utraty 
wartości

Uporządkowania 
wynikające z zastosowania 
procedury pomiaru utraty 

wartości aktywów

Wartość 
bilansowa 

pozycji 
skonsolido 

wanego 
sprawozdania 
finansowego Dt Ct 

Wartość firmy JZ 2 000 500 (1) 2 000 (2) 
500 (3)

0

Aktywa-1 JZ 5 000  875 (4) 4 125

Aktywa-2 JZ 4 000  700 (4) 3 300

Aktywa-3 JZ 1 000  175 (4) 825

Razem aktywa 12 000 8 250

Kapitał własny – podstawowy 8 000   8 000

Kapitał udziałowców (akcjona-
riuszy) mniejszościowych

1 350 500 (3) 
350 (4)

500 (1) 1 000

Wynik finansowy skonsolido-
wany

–600 2 000 (2) 
1 400 (4)

 –4 000

Zobowiązania i rezerwy JZ 3 250   3 250

Razem pasywa 12 000 4 750 4 750 8 250
 
(1)  Robocza korekta wartości firmy o wartość firmy dotyczącą 20% aktywów netto JZ, a przypada-

jąca na akcjonariuszy mniejszościowych do jej 100% wymiaru.
(2) Odpis aktualizujący wartość firmy dotyczącą JZ, ale przypadającą na JD.
(3) Wyrejestrowanie roboczej korekty wartości firmy.
(4)  Odpis aktualizujący wartość poszczególnych aktywów JZ wykazywanych w sprawozdaniu skon-

solidowanym rozliczony (tu jedynie przykładowo według struktury wartości) na poszczególne 
aktywa (tj. z uwzględnieniem ich długo- bądź krótkoterminowego przeznaczenia, operacyjne-
go bądź inwestycyjnego charakteru); odpis ten uwzględnia także fakt, że w 20% powinien on 
obciążać udziałowców mniejszościowych.

Uwaga! Nieprawidłowe byłoby obliczenie odpisu aktualizującego na bazie 80% wartości odzyski-
walnej i 80% wartości aktywów netto wykazywanych w konsolidowanych danych. Takie rozwią-
zanie nie odpowiadałoby treści ekonomicznej procedur konsolidacyjnych. Skoro w procedurach 
konsolidacyjnych ujmowane są aktywa netto w 100%, to odpis aktualizujący powinien dotyczyć 
pełnej wartości (a nie 80%) tych aktywów. Zniekształcony zostałby wynik skonsolidowany i udzia-
ły akcjonariuszy mniejszościowych.
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XI. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym  
danych dotyczących utraty wartości aktywów

11.1.   Zgodnie z ustawą o rachunkowości – załącznik nr 1 – jednostka w dodatko-
wych informacjach i objaśnieniach podaje informacje o:

   –   zmniejszeniach (odpisach) lub zwiększeniach (odwróceniach odpisów) 
wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (pkt 1.1),

   –   wysokości i przyczynach odpisów aktualizujących środki trwałe (pkt 2.2),
   –  wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów (pkt 2.3),
   –   odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na 

początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu 
i stanie na koniec roku obrotowego (pkt 1.9).

11.2.   W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istot-
ny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik 
finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje (pkt 9).

   Może to dotyczyć:
   1)  informacji o pojedynczych aktywach, do których odnosiły się odpisy aktu-

alizujące spowodowane utratą wartości lub w stosunku do których doko-
nano odwrócenia odpisu aktualizującego, a obejmujące:

     –  rodzaj składnika aktywów,
     –   wskazanie, czy wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów 

odpowiada jego wartości handlowej czy wartości użytkowej,
     –   podanie przyczyny ograniczenia ustalenia wartości odzyskiwalnej na 

podstawie szacunku tylko jednej z dwóch wartości: handlowej lub 
użytkowej,

     –   wskazanie, czy wartość odzyskiwalna odpowiadająca wartości handlo-
wej została ustalona na podstawie odniesień do aktywnego rynku,

     –   kwotę odpisu aktualizującego lub kwotę odwrócenia odpisu aktuali-
zującego oraz sposób ujęcia: w rachunku zysków i strat lub w kapita-
le własnym, w ujemnej wartości firmy lub w przychodach przyszłych 
okresów;

  2)  informacji o ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne, do których 
odnosiły się odpisy aktualizujące spowodowane utratą wartości lub w sto-
sunku do których dokonano odwrócenia odpisu aktualizującego, obejmu-
jących:

    –  opis ośrodka,
    –   wskazanie, czy wartość odzyskiwalna danego ośrodka odpowiada jego 

wartości handlowej czy jego wartości użytkowej,
    –   podanie przyczyny ograniczenia ustalenia wartości odzyskiwalnej na pod-

stawie szacunku tylko jednej z dwóch wartości: handlowej lub użytkowej,
    –   wskazanie, czy wartość odzyskiwalna odpowiadająca wartości handlo-

wej została ustalona na podstawie odniesień do aktywnego rynku,
    –   kwotę odpisu aktualizującego lub kwotę odwrócenia odpisu aktualizu-

jącego, w podziale na rodzaje aktywów zaliczonych do danego ośrodka 
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wypracowującego korzyści ekonomiczne oraz sposób ujęcia: w rachun-
ku zysków i strat, w kapitale własnym, w ujemnej wartości firmy lub 
w przychodach przyszłych okresów,

    –  sposób grupowania aktywów, jeśli się zmienił;
  3)  najważniejszych zdarzeń i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia 

i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości.
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KOMUNIKAT Nr 9 MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia uchwały  
Komitetu Standardów Rachunkowości  
w sprawie przyjęcia znowelizowanego  

Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5  
„Leasing, najem i dzierżawa”

(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r.)

Ogłasza się uchwałę nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 grudnia 
2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości 
nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, stanowiącą załącznik do komunikatu.

Minister Finansów

w z. Ludwik Kotecki
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Załącznik do komunikatu nr 9 Ministra Finansów 
z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 52)

UCHWAŁA Nr 16/11  
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

z dnia 13 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia znowelizowanego  
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5  

„Leasing, najem i dzierżawa”

Na podstawie § 6 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu 
Standardów Rachunkowości (Dz.U. Nr 140, poz. 1580, z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 

1.  Komitet przyjmuje nowelizację Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 
„Leasing, najem i dzierżawa”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

2.  Standard, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. 

3.  Traci moc uchwała nr 2/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 
11 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 
„Leasing, najem i dzierżawa”. 

§ 2.

Znowelizowany KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” stosuje się po raz pierwszy 
do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczęty w 2012, 
z możliwością wcześniejszego zastosowania. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Komitetu
Sekretarz Komitetu Standardów 

Rachunkowości 

Aneta Gołdyń Joanna Dadacz 



319

Załącznik do uchwały nr 16/11  
Komitetu Standardów Rachunkowości  

z dnia 13 grudnia 2011 r.

KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI Nr 5  
„Leasing, najem i dzierżawa” 

 
Spis treści 
 I. Cel i zakres stosowania Standardu    
 II. Definicje  
 III. Klasyfikacja leasingu, najmu i dzierżawy oraz zagadnienia wspólne  
 IV. Leasing operacyjny – ewidencja u korzystającego
 V. Leasing operacyjny – ewidencja u finansującego
 VI. Leasing finansowy – ewidencja u korzystającego
 VII. Leasing finansowy – ewidencja u finansującego 
 VIII. Leasing zwrotny 
 IX. Najem i dzierżawa – ewidencja u najemcy lub dzierżawcy
 X. Najem i dzierżawa – ewidencja u wynajmującego lub wydzierżawiającego
 XI. Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu oraz najmie i dzierżawie
 XII. Uproszczona ewidencja umów leasingu finansowego
 XIII. Przykłady 

I. Cel i zakres stosowania Standardu 

I.1.   Niniejszy Krajowy Standard Rachunkowości, zwany dalej Standardem, określa 
zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz kryteria prezentacji i ujaw-
nień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przy-
chodów wynikających z umów leasingu, najmu i dzierżawy, o których mowa 
w art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Klasyfikacje 
umów leasingu, najmu i dzierżawy do celów Standardu ilustruje załącznik 2. 
Celem Standardu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie rodzi stoso-
wanie umów leasingu, najmu i dzierżawy dla rachunkowości w praktyce. 

I.2.  Standard dotyczy wszystkich rodzajów umów leasingu, nazwanych w Kodeksie 
cywilnym, umów najmu i dzierżawy oraz wszelkich umów o podobnym cha-
rakterze, których przedmiotem są środki trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, zwane dalej zamiennie aktywami, z wyjątkiem umów wynikających 
z przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. Standard dotyczy m.in. umów lea-
singu, które powodują przeniesienie na korzystającego prawa do użytkowania 
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aktywów, nawet jeśli na finansującym nadal ciąży obowiązek wykonywania 
znaczących usług związanych z obsługą lub użytkowaniem takich aktywów. 
Zawarte w Standardzie rozwiązania dotyczące środków trwałych oraz warto-
ści niematerialnych i prawnych stosuje się również do inwestycji w nierucho-
mości i prawa, wycenianych i amortyzowanych według zasad stosowanych 
do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

I.3.  Standard dotyczy także korzystających, stosujących zwolnienie przewidziane 
w art. 3 ust. 6 Ustawy (korzystający ci mogą stosować zasady klasyfikacji umów 
leasingu przewidziane przepisami o podatku dochodowym), w zakresie ewi-
dencji umów leasingu, najmu i dzierżawy oraz prezentacji i ujawniania infor-
macji o leasingu, najmie i dzierżawie w sprawozdaniach finansowych. Podane 
w Standardzie sposoby księgowania leasingu, najmu i dzierżawy dotyczą innych 
niż banki i zakłady ubezpieczeń jednostek, które wiąże załącznik nr 1 do Ustawy. 
Banki oraz zakłady ubezpieczeń dostosowują wyjaśnienia Standardu do swojej 
specyfiki. Zawarte w Standardzie schematy księgowań i przykłady nie stanowią 
jego integralnej części i służą jedynie ilustracji wyjaśnień Standardu. 

I.4.  Stosowanie Standardu nie wpływa na klasyfikację leasingu dokonywaną na 
podstawie przepisów o podatku dochodowym. 

I.5. Nie stosuje się Standardu: 
   a)  do wyceny nieruchomości i praw będących w posiadaniu korzystających 

jako inwestycje w nieruchomości i wycenianych w cenie rynkowej lub ina-
czej ustalonej wartości godziwej, 

  b)  do wyceny inwestycji w nieruchomości i prawa oddanych przez finansują-
cego w leasing operacyjny, w cenie rynkowej lub inaczej ustalonej warto-
ści godziwej, 

  c)  do umów, które są umowami o świadczenie usług i nie powodują przenie-
sienia prawa do użytkowania aktywów między stronami. 

I.6.  W praktyce gospodarczej dość powszechny jest stan, że umowy zaliczane w myśl 
Ustawy do leasingu finansowego są dla celów podatkowych uznawane za umowy 
leasingu operacyjnego. Wyjaśnienia Standardu obejmują rozwiązania ewiden-
cyjne umożliwiające prawidłowe ujęcie skutków umowy leasingu finansowego 
klasyfikowanej dla celów podatkowych jako leasing operacyjny, ale nie zawierają 
interpretacji skutków podatkowych umów leasingu. Ze względu na różnice między 
księgowym a podatkowym ujęciem leasingu zastosowania wymagają postanowie-
nia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”. Odmienne 
ujęcie leasingu przewidują również przepisy o podatku od towarów i usług. 

I.7.  Standard przewiduje możliwość stosowania przez korzystającego i finansu-
jącego uproszczonych rozwiązań do ewidencji umów leasingu finansowego, 
jeżeli nie powoduje to istotnego zniekształcenia obrazu sytuacji majątkowej 
i finansowej oraz wyniku finansowego przekazywanego przez sprawozdanie 
finansowe. Uproszczone rozwiązania w zakresie ewidencji leasingu przedsta-
wiono w rozdziale XII Standardu. 

I.8.  Treść Standardu opiera się na rozwiązaniach Międzynarodowego Stan dar-
du Rachunkowości 17 (MSR 17) „Leasing”, wydanego przez Radę Między-
narodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards 
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Board). Naj waż niejsze różnice między Standardem a MSR 17 polegają na tym, 
że Standard: 

  – zawiera odmienne podejście do klasyfikacji umów leasingu, 
  –  bardziej szczegółowo wyjaśnia niektóre zagadnienia (m.in. ujęcia opłat za 

zawarcie umowy, opłat wstępnych, opłat podstawowych, opłat końcowych, 
wyceny wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego, podziału 
opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową, 

  –  umożliwia stosowanie uproszczonych rozwiązań przy: podziale opłat na 
część dotyczącą gruntów i część dotyczącą budynków w przypadku leasin-
gu nieruchomości, 

  –  przewiduje odmienny sposób ujmowania skutków transakcji operacyjnego 
leasingu zwrotnego, 

  –  przewiduje węższy zakres ujawnień informacji aniżeli MSR 17, 
  –  zawiera wytyczne dotyczące ujmowania umów najmu i dzierżawy, zawar-

tych na czas nieoznaczony. 

II. Definicje 

Stosowane w Standardzie pojęcia oznaczają: 
II.1.  Umowa leasingu – jest to umowa leasingu nazwana w kodeksie cywilnym, 

a także każda inna umowa zawarta na czas oznaczony, na mocy której jedna ze 
stron, zwana „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania1 albo używania 
i pobierania pożytków drugiej stronie, zwanej „korzystającym” przedmiot leasin-
gu, którym są składniki aktywów, jak np. nieruchomości, urządzenia, maszyny, 
środki transportu, wartości niematerialne i prawne. Umowami leasingu w rozu-
mieniu Standardu są zatem również nazwane w kodeksie cywilnym umowy 
najmu i dzierżawy, zawarte na czas oznaczony. W zakres umowy leasingu mogą 
również wchodzić dodatkowe (zależne) świadczenia związane z przedmiotem 
leasingu, jak np. utrzymanie lokali w stanie zdatnym do użytku (np. ogrzewa-
nie, oświetlenie, woda, funkcjonowanie wind, utrzymanie czystości, ochrona) 
lub zapewnienie serwisu technicznego, oddanych w leasing maszyn i urządzeń. 
W rozumieniu Standardu okres leasingu wynosi co najmniej 12 miesięcy. 

II.2.  Umowa najmu – w rozumieniu Standardu jest to umowa, przez którą wynaj-
mujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas nieozna-
czony (tzn. taki, który nie jest określony w umowie), a najemca zobowiązuje 
się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. 

II.3.  Umowa dzierżawy – w rozumieniu Standardu jest to umowa, przez którą 
wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania 
i pobierania pożytków przez czas nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje 
się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. 

II.4.  Finansujący – strona umowy leasingu, a także wydzierżawiający i wynajmujący, 
jeśli umowy najmu i dzierżawy są umowami leasingu w rozumieniu Standardu. 

1  Odpłatne używanie – w przypadku umów leasingu – polega na obowiązku uiszczenia przez korzy-
stającego jednej opłaty leasingowej lub serii opłat leasingowych. 
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II.5.   Korzystający – strona umowy leasingu, a także najemca i dzierżawca, jeśli 
umowy najmu i dzierżawy są umowami leasingu w rozumieniu Standardu. 

II.6.   Leasing finansowy – jest to umowa leasingu, która spełnia przynajmniej 
jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 Ustawy. Przedmiot umowy 
leasingu finansowego jest zaliczany do środków trwałych, wartości niema-
terialnych i prawnych lub inwestycji w nieruchomości i prawa u korzystają-
cego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Zasady klasyfikacji umów 
leasingu wyjaśniono w rozdziale III Standardu. 

II.7.   Leasing operacyjny – jest to umowa leasingu inna niż umowa leasingu finan-
sowego. Przedmiot umowy leasingu operacyjnego jest zaliczany do środków 
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości 
i prawa u finansującego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych. 

II.8.   Moment rozpoczęcia leasingu – jest to wcześniejsza z dwóch dat: daty 
zawarcia umowy leasingu lub daty zobowiązania się stron umowy do prze-
strzegania zasadniczych postanowień umowy leasingu. W momencie rozpo-
częcia leasingu umowa – zależnie od jej postanowień – jest klasyfikowana 
do leasingu finansowego albo leasingu operacyjnego. 

II.9.   Okres leasingu – jest to okres, na który finansujący zobowiązał się w umowie 
leasingu do oddania w leasing danego składnika aktywów, wraz z wszelkimi 
dodatkowymi okresami, w ciągu których korzystający ma prawo kontynuo-
wać użytkowanie tego składnika aktywów pod warunkiem wniesienia dal-
szych opłat lub bez ich wnoszenia, jeżeli w momencie rozpoczęcia leasingu 
jest wystarczająco pewne, że korzystający skorzysta z tego prawa. Okres lea-
singu obejmuje co najmniej 12 miesięcy. 

II.10.  Moment rozpoczęcia okresu leasingu – jest to data, od której korzystające-
mu przysługuje prawo do korzystania z przedmiotu leasingu. Jest to zarazem 
data początkowego ujęcia w księgach rachunkowych stron umowy leasingu 
skutków jej zawarcia (tj. ujęcia aktywów, zobowiązań, przychodów lub kosz-
tów z tytułu leasingu). 

II.11.  Moment zakończenia leasingu – jest to przewidziana w aktualnej umowie 
leasingu data zakończenia umowy lub wcześniejsza od niej data rozwiązania 
umowy. Momentem zakończenia leasingu może być także data wynikająca 
z dodatkowego okresu, na jaki korzystający ma prawo kontynuować użytko-
wanie przedmiotu leasingu. 

II.12.  Okres ekonomicznej użyteczności – jest to czas, przez który – według prze-
widywań – dany składnik aktywów będzie użytkowany. Może być on także 
mierzony liczbą jednostek produkcji lub innych pożytków, które według prze-
widywań można uzyskać z użytkowania danego składnika aktywów. 

II.13.  Okres użytkowania przedmiotu umowy leasingu – jest to liczony od 
momentu rozpoczęcia leasingu szacunkowy okres, którego długość nie jest 
ograniczona przez okres leasingu, w ciągu którego przewiduje się skonsu-
mowanie korzyści ekonomicznych zawartych w składniku aktywów, stano-
wiącym przedmiot umowy leasingu. 

II.14.  Wartość końcowa przedmiotu umowy leasingu – jest to kwota, jaką strona 
umowy, zgodnie ze swoimi przekonaniami, mogłaby uzyskać obecnie za skład-
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nik aktywów stanowiący przedmiot umowy leasingu, uwzględniając jego wiek 
i stan, jaki będzie on reprezentował na koniec jego ekonomicznej użyteczności. 

II.15.  Niegwarantowana wartość końcowa – jest to całość lub część wartości 
końcowej przedmiotu umowy, której uzyskanie przez finansującego nie jest 
umownie zagwarantowane. 

II.16.  Gwarantowana wartość końcowa – jest to całość lub część wartości końco-
wej przedmiotu umowy, której uzyskanie przez finansującego jest umownie 
zagwarantowane przez korzystającego lub stronę trzecią zdolną finansowo 
do realizacji gwarancji. 

II.17.  Opłaty leasingowe oraz z tytułu najmu i dzierżawy – są to opłaty wnoszo-
ne przez okres leasingu, najmu i dzierżawy, do uiszczenia których korzysta-
jący, najemca lub dzierżawca, jest lub może być w myśl umowy leasingu, 
najmu lub dzierżawy obowiązany, z wyłączeniem kosztów usług i podatków 
pokrywanych przez finansującego, najmującego lub wydzierżawiającego 
i mu zwracanych, jak również: 

   a)  w przypadku korzystającego – ewentualna gwarantowana opłata końcowa, 
   b)  w przypadku finansującego – ewentualna gwarantowana wartość końco-

wa przedmiotu leasingu. 
    Jeżeli korzystający ma prawo nabycia składnika aktywów, będącego przed-

miotem umowy leasingu za cenę, która – według przewidywań – będzie na 
tyle niższa od jego wartości rynkowej (godziwej) ustalonej na dzień zrealizo-
wania tego prawa, że w momencie rozpoczęcia leasingu istnieje wystarcza-
jąca pewność, iż korzystający z prawa tego skorzysta, wówczas opłaty lea-
singowe obejmują minimalne opłaty płatne w okresie leasingu do dnia, gdy 
prawo zakupu – według przewidywań – zostanie zrealizowane, oraz opłatę, 
której uiszczenie jest wymagane dla realizacji tego prawa (opłatę końcową). 

II.18.  Opłata za zawarcie umowy (opłata manipulacyjna) – jest to opłata uiszcza-
na przez korzystającego na rzecz finansującego przed rozpoczęciem okresu 
leasingu, mająca charakter prowizji przysługującej finansującemu za zawar-
cie umowy. Opłata za zawarcie umowy z zasady uiszczana jest w momencie 
rozpoczęcia leasingu. 

II.19.  Opłata wstępna (opłata inicjalna) – jest to opłata uiszczana przez korzystające-
go, najemcę lub dzierżawcę na rzecz finansującego, wynajmującego lub wydzier-
żawiającego w momencie rozpoczęcia leasingu, najmu lub dzierżawy, służąca 
pokryciu określonej części wartości przedmiotu leasingu, najmu lub dzierżawy. 
Jeżeli opłata za zawarcie umowy i opłata wstępna są pobierane łącznie, a z fak-
tury nie wynika ich podział, to przyjmuje się, że jest to opłata wstępna. 

II.20.  Opłaty podstawowe – są to opłaty wnoszone przez korzystającego, najemcę 
lub dzierżawcę na rzecz finansującego, wynajmującego lub wydzierżawiają-
cego w okresie leasingu lub dzierżawy za prawo do używania lub używania 
i pobierania pożytków z przedmiotu umowy. 

II.21.  Opłata końcowa – jest to opłata ponoszona przez korzystającego, najem-
cę lub dzierżawcę po momencie zakończenia leasingu, najmu lub dzierża-
wy, stanowiąca cenę, za jaką korzystający, najemca lub dzierżawca nabywa 
przedmiot umowy leasingu, najmu lub dzierżawy. 
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II.22.  Warunkowa opłata leasingowa – jest to ta część opłat leasingowych, których 
kwota nie jest stała, ale zależy od przyszłych czynników, innych niż upływ 
czasu (np. udziału w przychodach ze sprzedaży, przyszłego stopnia zużycia 
przedmiotu umowy, przyszłych indeksów cen, przyszłych rynkowych stóp 
procentowych). 

II.23.  Początkowe koszty bezpośrednie – są to koszty, które nie zostałyby ponie-
sione, gdyby umowa leasingu, najmu lub dzierżawy nie została zawar-
ta, przy czym koszty te można bezpośrednio przypisać do umowy i dzia-
łań zmierzających do jej zawarcia; nie obejmują one kosztów poniesionych 
przez producenta lub pośrednika przedmiotu umowy leasingu. W przypadku 
finansującego, wynajmującego lub wydzierżawiającego początkowe koszty 
bezpośrednie stanowią np. prowizje pośredników, opłaty za czynności praw-
ne i inne związane z negocjacją umowy. W przypadku korzystającego, najem-
cy lub dzierżawcy początkowe koszty bezpośrednie obejmują m.in. opłatę 
za zawarcie umowy. Początkowe koszty bezpośrednie nie mogą zawierać 
kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży lub marketingu, jak również 
kosztów finansowania zakupu przedmiotu umowy. 

II.24.  Stopa procentowa leasingu – jest to stopa dyskontowa aktualna na 
moment rozpoczęcia leasingu, powodująca, że łączna wartość bieżąca 
(zdyskontowana) a) opłat leasingowych oraz b) niegwarantowanej war-
tości końcowej równa się sumie i) wartości godziwej przedmiotu leasin-
gu oraz ii) wszelkich początkowych kosztów bezpośrednich poniesionych 
przez finansującego. 

II.25.  Stopa procentowa korzystającego – jest to stopa procentowa, jaką korzysta-
jący musiałby zapłacić od podobnej umowy leasingu lub – jeżeli nie można 
jej ustalić – stopa procentowa, przy jakiej na moment rozpoczęcia leasingu 
korzystający mógłby pożyczyć środki pieniężne (uzyskać kredyt) na zakup 
danego składnika aktywów, na podobny do przewidzianego w umowie lea-
singu okres i przy podobnych zabezpieczeniach. 

II.26.  Inwestycja leasingowa brutto – jest sumą: 
   a)  należnych finansującemu opłat leasingowych wynikających z umowy lea-

singu finansowego (z wyłączeniem warunkowych opłat leasingowych) 
oraz 

   b)  ewentualnej niegwarantowanej wartości końcowej przypadającej na rzecz 
finansującego. 

II.27.  Inwestycja leasingowa netto – jest to inwestycja leasingowa brutto zdys-
kontowana za pomocą stopy procentowej leasingu. 

II.28.  Niezrealizowane przychody z leasingu finansowego – stanowią różnicę 
między: 

   a) inwestycją leasingową brutto a 
   b) inwestycją leasingową netto. 
II.29.  Cesja ubezpieczenia – jest to zawarte w umowie o ubezpieczenie przed-

miotu leasingu zastrzeżenie stanowiące, że wypłata odszkodowania lub jego 
części, np. za zniszczenie, kradzież przedmiotu leasingu, nastąpi na rzecz 
finansującego, nie zaś korzystającego. 
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II.30.  Cesja leasingu – jest to umowa między finansującym a osobą trzecią (nowym 
korzystającym), na podstawie której finansujący przenosi swoją wierzytel-
ność, którą ma w stosunku do dotychczasowego korzystającego na stronę 
trzecią (nowego korzystającego). 

III. Klasyfikacja leasingu, najmu i dzierżawy  
oraz zagadnienia wspólne 

III.1.   Standard rozróżnia zawierane na czas oznaczony umowy leasingu, obejmu-
jące leasing finansowy i leasing operacyjny oraz zawierane na czas nieozna-
czony umowy najmu i dzierżawy (zob. załącznik 2). 

    Zazwyczaj strony umowy, finansujący i korzystający, klasyfikują umowę lea-
singu jednakowo. Możliwe jest jednak, iż ta sama umowa leasingu będzie 
sklasyfikowana przez korzystającego jako leasing operacyjny, a przez finan-
sującego jako leasing finansowy. 

III.2.  Jeżeli umowa leasingu spełnia przynajmniej jeden z siedmiu zawartych 
w Ustawie (art. 3 ust. 4) poniżej wymienionych warunków, to klasyfikowa-
na jest jako umowa leasingu finansowego: 

   1)  przenosi własność przedmiotu umowy na korzystającego po zakończeniu 
okresu, na który została zawarta, 

     Wyjaśnienie: 
      Warunek ten jest spełniony, jeżeli umowa leasingu przewiduje, że po jej 

zakończeniu następuje nieodpłatne przeniesienie własności przedmiotu 
leasingu na korzystającego. Ma to zazwyczaj miejsce, jeżeli opłata końco-
wa została wliczona w opłaty podstawowe uiszczane w okresie leasingu; 

   2)  zawiera prawo do nabycia przedmiotu umowy przez korzystającego, po 
zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od jego war-
tości rynkowej z dnia nabycia, 

     Wyjaśnienie: 
      Warunek ten jest spełniony, jeżeli korzystający ma prawo do nabycia stano-

wiącego przedmiot leasingu składnika aktywów za cenę, która – według 
przewidywań – będzie na tyle niższa od jego wartości rynkowej (godziwej) 
ustalonej na dzień zrealizowania tego prawa, że w momencie rozpoczęcia 
leasingu istnieje wystarczająca pewność, iż korzystający z tego prawa sko-
rzysta. Określając wartość rynkową, aktualną na dzień nabycia przedmiotu 
leasingu po zakończeniu okresu umowy, strony umowy mogą za wzorzec 
przyjąć wartość rynkową (godziwą) porównywalnego składnika aktywów, 
znajdującego się w podobnym stanie technicznym i charakteryzującego się 
podobnym zużyciem na dzień zawarcia umowy leasingu; 

   3)  okres, na jaki umowa leasingu została zawarta, odpowiada przeważającej 
części przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności przedmiotu 
leasingu, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu, 

     Wyjaśnienie: 
      Szacując przewidywane okresy ekonomicznej użyteczności składników 

aktywów, będących przedmiotem umowy leasingu, strony umowy mogą 
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przyjąć okresy ekonomicznej użyteczności porównywalnych składni-
ków aktywów albo okresy ekonomicznej użyteczności leżące u podstaw 
powszechnie stosowanych stawek amortyzacyjnych; 

   4)  suma opłat leasingowych, pomniejszonych o dyskonto, ustalona na 
moment rozpoczęcia okresu leasingu i przypadająca do zapłaty w okresie 
obowiązywania umowy, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu 
umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową2 
przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za prze-
niesienie na niego własności tego przedmiotu. Nie zalicza się do sumy 
opłat warunkowych opłat leasingowych ani płatności na rzecz finansują-
cego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpiecze-
nie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat 
za używanie, 

     Wyjaśnienie: 
      Jeżeli płatności za świadczenia dodatkowe (np. opłaty za serwis przed-

miotu leasingu) są uiszczane na rzecz finansującego wraz z opłatami 
podstawowymi (tzn. korzystający nie ma możliwości zawarcia umowy 
leasingu bez jednoczesnego zawarcia umowy o serwis), a usługi te nie 
przynoszą korzystającemu dodatkowych korzyści, to zalicza się je do sumy 
opłat leasingowych. Do zdyskontowania sumy opłat leasingowych sto-
suje się stopę procentową leasingu, aktualną na dzień zawarcia umowy, 
a w przypadku jej braku stopę procentową korzystającego, aktualną na 
dzień zawarcia umowy (porównaj pkt II.20 i II.21); 

   5)  zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej 
umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub 
przedłużenie umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od 
przewidzianych w dotychczasowej umowie, 

     Wyjaśnienie: 
      Warunek ten jest spełniony, gdy umowa przewiduje możliwość zatrzyma-

nia przedmiotu umowy lub wymiany przedmiotu umowy na inny rów-
noważny i objęcia go umową leasigu na warunkach znacznie korzystniej-
szych od przewidzianych w dotychczas obowiązującej umowie, tak, że 
na dzień zawarcia umowy jest wystarczająco pewne, że korzystający sko-
rzysta z możliwości przedłużenia umowy. W takim wypadku rozpatruje 
się łącznie umowę pierwotną i przedłużoną i sprawdza, czy jako całość 
spełnia kryteria wymienione w podpunktach 1) do 4), 6) oraz 7); 

   6)  przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy, z zastrzeżeniem, że wszel-
kie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego 
pokrywa korzystający, 

     Wyjaśnienie: 
      Warunek ten jest spełniony, jeżeli umowa przewiduje, że w razie jej wypo-

wiedzenia przed końcem okresu obowiązywania korzystający zobowiąza-
ny jest uiścić karę umowną, która kwotowo nie jest nieistotna. Przyjmuje 

2 Rozumianą tutaj jako opłatę końcową.
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się, że kara umowna wraz z dotychczasowymi opłatami leasingowymi 
z zasady pokrywa inwestycję leasingową netto oraz ewentualne dodat-
kowe koszty i straty finansującego związane bezpośrednio z wcześniej-
szym zakończeniem umowy; 

   7)  przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzy-
stającego. Bez wprowadzania w nim istotnych zmian może on być uży-
wany wyłącznie przez korzystającego. 

     Wyjaśnienie: 
      Aktywa będące przedmiotem umowy leasingu mogą mieć na tyle specja-

listyczny charakter, że tylko aktualny korzystający może ich używać bez 
dokonywania ich istotnych zmian. Jeżeli, mimo specjalistycznego charak-
teru przedmiotu umowy, może go używać inny korzystający bez dokony-
wania przeróbek, ulepszeń itp., warunek nie jest spełniony. 

III.3.  Jeżeli umowa leasingu nie spełnia żadnego z warunków wymienionych 
w pkt III.2, to klasyfikowana jest do umów leasingu operacyjnego. 

III.4.  Klasyfikacji umowy leasingu dokonuje się na moment rozpoczęcia leasingu. 
Jeżeli strony umowy zmienią warunki umowy leasingu w sposób, który pro-
wadzi do zmiany jej klasyfikacji, to zmienioną umowę uznaje się za nową 
umowę. Zmiany szacunków (na przykład zmiany ekonomicznego okresu 
użytkowania bądź wartości końcowej przedmiotu leasingu) lub zmiany oko-
liczności (np. niedopełnienie warunków umowy leasingu przez korzystające-
go) nie powodują zmiany klasyfikacji umowy leasingu dla celów rachunko-
wości. W przypadku cesji leasingu, klasyfikacja umowy leasingu następuje na 
moment cesji, przez stronę która nabyła prawa i obowiązki związane z daną 
umową na skutek cesji leasingu. 

III.5.  Umowy leasingu, których przedmiotem są grunty i budynki lub budowle, 
zalicza się do leasingu operacyjnego lub finansowego, stosując te same zasa-
dy, co do umów leasingu dotyczących innych rodzajów środków trwałych. 
Niekiedy przedmiotem jednej umowy leasingu jest grunt i posadowiony 
na nim budynek lub budowla, zaś finansujący pobiera od tej umowy jedną 
opłatę leasingową. Możliwe są wtedy dwa przypadki (klasyfikacja umowy 
do leasingu finansowego lub operacyjnego wymaga każdorazowo analizy 
jej warunków): 

   1)  umowa leasingu, której przedmiotem są jednocześnie grunt i budynki 
(budowle), jest w całości klasyfikowana do umów leasingu operacyjne-
go; nie jest wtedy potrzebna wiedza o wartości gruntu i wartości budyn-
ku (budowli), 

   2)  umowa leasingu, obejmująca jednocześnie grunt i budynki (budowle), 
jest rozdzielana – dla celów księgowych – na leasing gruntu i leasing 
budynków (budowli). 

    W tym drugim przypadku grunt uznaje się za objęty leasingiem operacyjnym 
(chyba że umowa przenosi zasadniczo na korzystającego wszystkie korzyści 
związane z jego posiadaniem), a budynki (budowle) – objęte leasingiem 
finansowym lub operacyjnym, zależnie od postanowień umowy. Jeżeli lea-
sing gruntu uznaje się za operacyjny, a budynku (budowli) za finansowy, to 
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konieczny jest podział opłaty leasingowej na część dotyczącą gruntu i część 
dotyczącą budynku (budowli). 

    Rozliczanie opłaty leasingowej między grunt i budynek (budowlę) może 
nastąpić proporcjonalnie do względnych wartości opłat, jakie na moment 
rozpoczęcia leasingu należałoby ponieść za udostępnienie gruntu, w tym 
także prawa wieczystego użytkowania gruntu, oraz budynku (budowli). 

III.6.  Jeżeli – w przypadku leasingu gruntu oraz budynków (budowli) – nie da się 
wiarygodnie przypisać opłaty leasingowej do każdego ze składowych przed-
miotu umowy, to całą umowę leasingu traktuje się jako leasing finansowy 
lub operacyjny, stosownie do warunków umowy. 

III.7.   Jeżeli wartość rynkowa (godziwa) gruntu nie jest istotna, grunt i budynki 
(budowle) można potraktować jako całość i uznać je za przedmiot umowy 
leasingu operacyjnego lub finansowego, zgodnie z kryteriami określonymi 
w punktach od III.1 do III.3. W przypadku takim okres użytkowania budyn-
ków (budowli) stanowi zarazem okres ekonomicznej użyteczności gruntu. 

III.8.  W przypadku umów leasingu rozróżnienia wymagają dwa rodzaje kaucji 
gwarancyjnych wnoszonych przez korzystającego: kaucje gwarancyjne pod-
legające zwrotowi oraz kaucje gwarancyjne rozliczane na poczet opłat lea-
singowych. 

    U korzystającego kaucje gwarancyjne na dzień ich wpłaty finansującemu 
księguje się np.: Wn konto „Pozostałe rozrachunki”, Ma konto „Rachunek 
bankowy”. 

    Zwrócone kaucje są na dzień ich otrzymania księgowane np.: Wn konto 
„Rachunek bankowy”, Ma konto „Pozostałe rozrachunki”. 

    Natomiast kaucje rozliczane na poczet opłat leasingowych są księgowa-
ne na dzień ich zaliczenia na poczet spłaty zobowiązania, np.: Wn konto 
„Rozrachunki bieżące z finansującym”, Ma konto „Pozostałe rozrachunki”. 

    U finansującego kaucje gwarancyjne są księgowane na dzień wpłaty, np.: 
Wn konto „Rachunek bankowy”, Ma konto „Pozostałe rozrachunki”. 

    Zwrot kaucji powoduje, na dzień zwrotu, zapis np.: Wn konto „Pozostałe 
rozrachunki”, Ma konto „Rachunek bankowy”. 

    Natomiast kaucje rozliczane na poczet opłat leasingowych są księgowane 
na dzień ich zaliczenia na poczet spłaty zobowiązania, np.: Wn „Pozostałe 
rozrachunki”, Ma „Rozrachunki bieżące z korzystającym”. 

III.9.  Jeżeli korzystający, najemca lub dzierżawca buduje fundamenty, dokonu-
je montażu lub wykonuje ulepszenia w środkach trwałych stanowiących 
przedmiot umowy leasingu, najmu lub dzierżawy, to koszty takie zalicza się 
wstępnie do kosztów środków trwałych w budowie. Budowa fundamentów 
lub montaż z reguły poprzedza przyjęcie przedmiotu leasingu, najmu lub 
dzierżawy do użytkowania, natomiast ulepszenie może nastąpić przed jego 
przyjęciem lub w toku użytkowania. Wyjaśnienia dotyczące kosztów ulepsze-
nia stosuje się odpowiednio do kosztów montażu i budowy fundamentów. 

    O ile w momencie przyjęcia ulepszenia do użytkowania przewidziany w umo-
wie leasingu operacyjnego okres dalszego użytkowania przez korzystające-
go przedmiotu leasingu, którego ulepszenie dotyczy, jest dłuższy niż rok lub 
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okres najmu bądź dzierżawy będzie według przewidywań dłuższy niż rok, 
to korzystający, najemca lub dzierżawca przenosi koszty ulepszenia na środki 
trwałe i amortyzuje je jako ulepszenie obcego środka trwałego (inwestycja 
w obcym obiekcie). Jeżeli składnik ten nie został w okresie leasingu, najmu 
lub dzierżawy w pełni zamortyzowany, to po zakończeniu umowy leasingu, 
najmu lub dzierżawy i zwrocie ich przedmiotu właścicielowi wartość księgo-
wą netto tego składnika środków trwałych odpisuje się w ciężar pozostałych 
kosztów operacyjnych. 

    Jeżeli natomiast w momencie przyjęcia ulepszenia do użytkowania przewi-
dywany okres użytkowania, stanowiącego przedmiot leasingu operacyjne-
go, najmu lub dzierżawy, środka trwałego, którego ulepszenie dotyczy, jest 
krótszy niż rok, to korzystający odpisuje koszty ulepszenia w ciężar kosztów 
okresu. 

    Koszty ulepszenia środków trwałych stanowiących przedmiot leasingu finan-
sowego zwiększają wartość przedmiotu leasingu i są razem z nim amorty-
zowane według ogólnych zasad. 

III.10.  Wielokroć umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zawierają klauzulę, która 
uzależnia wysokość opłaty leasingowej od kursu waluty określonej w umo-
wie lub stopy procentowej. 

    W celu ustalenia, czy w związku z tym zachodzi potrzeba odrębnego uję-
cia wbudowanego do umowy leasingu, najmu lub dzierżawy instrumentu 
pochodnego, strony umowy stosują postanowienia Rozporządzenia Ministra 
Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, 
metod wyceny, ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych 
(Dz.U. Nr 149, poz. 1674, z późn. zmianami), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

    Jeżeli w myśl Rozporządzenia strony umowy są zobowiązane do odrębnego 
ujęcia umowy zasadniczej oraz jednego lub więcej wbudowanych instru-
mentów pochodnych, to od dnia zawarcia umowy instrumenty te ujmu-
je się w księgach rachunkowych oraz wycenia w wartości godziwej. Skutki 
przeszacowania wartości godziwej każdego z wydzielonych instrumentów 
pochodnych, ustalane nie rzadziej niż na dzień bilansowy, ujmuje się w przy-
chodach lub kosztach finansowych jako zysk lub stratę z aktualizacji wyceny 
inwestycji. Zysków lub strat z przeszacowania wartości godziwej instrumen-
tu pochodnego nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu kwot przychodów 
i kosztów finansowych oraz należności i zobowiązań z tytułu umowy leasin-
gu finansowego. 

     Jeżeli podczas wykonywania umowy następują zmiany jej warunków, spo-
wodowane zmianą ustalonych w umowie opłat wyrażonych w walucie obcej 
lub w relacji do stopy procentowej, to zgodnie z Rozporządzeniem strony 
umowy rozważają, czy istnieją powody do wyłączenia z ksiąg rachunkowych 
wbudowanego instrumentu pochodnego ujmowanego odrębnie od dnia 
zawarcia umowy i wprowadzenia do ksiąg nowo wyodrębnionego instru-
mentu pochodnego. 

    Jeżeli natomiast umowa leasingu spełnia warunki określone w § 10 ust. 1a 
pkt 5 Rozporządzenia, gdyż z umowy takiej, niebędącej instrumentem finan-
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sowym, wynika obowiązek dokonywania płatności wyrażonych w walucie 
obcej, w której: 

   a)  którakolwiek z ważnych dla wykonania postanowień umowy stron osiąga 
większość przychodów i ponosi większość kosztów (waluta funkcjonalna), 

   b)  zwyczajowo i powszechnie na rynkach międzynarodowych są zawierane 
umowy na dostawę określonych towarów lub usług lub 

   c)  powszechnie na rynku krajowym zawierane są umowy na dostawę okre-
ślonych towarów lub usług, 

    to wbudowany w umowę leasingu, najmu lub dzierżawy instrument finan-
sowy nie wymaga wyodrębnienia. Sposób postępowania w takim przypad-
ku wyjaśniono w rozdziałach IV–VII. 

III.11.  Jeżeli umowa leasingu, najmu lub dzierżawy przewiduje, że rozrachunki z jej 
tytułu lub rozrachunki i zapłata nastąpią w walucie obcej, to: 

   –  korzystający wycenia w złotych przyjęte w leasing finansowy składniki 
aktywów oraz zobowiązanie z tego tytułu, wyrażone w walucie obcej, 
przy zastosowaniu ogłoszonego przez NBP średniego kursu przewidzia-
nej w umowie waluty na dzień poprzedzający moment rozpoczęcia okre-
su leasingu, 

   –  korzystający, najemca lub dzierżawca wycenia w złotych wyrażone w walu-
cie obcej zobowiązanie z tytułu opłaty za leasing finansowy, operacyjny, 
najem lub dzierżawę przy zastosowaniu ogłoszonego przez NBP średnie-
go kursu przewidzianej w umowie waluty na dzień poprzedzający datę 
odpowiedniej faktury; 

    Jeżeli również spłata zobowiązania z tytułu opłaty za leasing finansowy, ope-
racyjny, najem lub dzierżawę następuje w myśl umowy w walucie obcej, to 
korzystający, najemca lub dzierżawca wycenia ją w złotych: 

   –  po kursie faktycznie zastosowanym – gdy zapłata nie następuje z rachun-
ku walutowego, 

   –  po kursie, po jakim wyceniono waluty obce w momencie ich wpływu na 
rachunek walutowy, przy zastosowaniu metody wyceny rozchodu okre-
ślonej w przyjętych przez korzystającego, najemcę, dzierżawcę zasadach 
(polityce) rachunkowości – gdy spłata nastąpiła z rachunku walutowego, 

   –  finansujący, wynajmujący lub wydzierżawiający wycenia w złotych wyra-
żoną zgodnie z umową w walucie obcej należność z tytułu leasingu finan-
sowego, operacyjnego, najmu lub dzierżawy przy zastosowaniu ogłoszo-
nego przez NBP średniego kursu tej waluty na dzień poprzedzający datę 
odpowiedniej faktury; 

    Jeżeli również spłata należności z tytułu opłaty za leasing finansowy, ope-
racyjny, najem lub dzierżawę następuje w myśl umowy w walucie obcej, to 
finansujący, wydzierżawiający lub wynajmujący wycenia ją w złotych: 

   –  po kursie faktycznie zastosowanym – gdy zapłata nie wpływa na rachunek 
walutowy, 

   –  po średnim kursie danej waluty ogłoszonym przez NBP, obowiązującym 
na dzień poprzedzający dzień wpływu środków – gdy zapłata wpływa na 
rachunek walutowy. 
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IV. Leasing operacyjny – ewidencja u korzystającego 

IV.1.  Ujęcie opłat z tytułu leasingu u korzystającego – zasady ogólne 
     Korzystający zalicza opłaty z tytułu umowy leasingu operacyjnego (opłatę 

za zawarcie umowy, opłatę wstępną, opłatę podstawową) – w razie stoso-
wania wariantu porównawczego rachunku zysków i strat do kosztów dzia-
łalności operacyjnej lub pozostałych kosztów operacyjnych, a w przypad-
ku stosowania wariantu kalkulacyjnego rachunku zysku i strat do kosztów 
wytworzenia, ogólnego zarządu lub sprzedaży bądź do kosztów pozostałej 
działalności operacyjnej, zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasin-
gu. Opłaty te ustala się metodą liniową, w jednakowej wysokości i zalicza 
równomiernie do kosztów poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych 
okresem leasingu. Jeżeli jednak inny sposób rozłożenia opłat leasingowych 
lepiej odzwierciedla rozkład w czasie korzyści czerpanych przez korzystają-
cego z przedmiotu umowy, to może on być także stosowany. Korzystający 
nie wykazuje przedmiotu leasingu jako składnika aktywów. 

IV.2. Ewidencja opłat z tytułu leasingu 
    Ewidencja opłat z tytułu umowy leasingu operacyjnego, wymagających rozli-

czenia przez okres leasingu, może przebiegać w oparciu o poniższy schemat. 

Rozliczenie zakupu Rozrachunki z dostawcami Koszty według rodzaju
(1) Opłata 
wstępna brutto 
(łącz nie z VAT)
(2) Opłata pod-
sta wowa brutto 
(łącz nie z VAT)

(1b) Opłata 
wstępna netto
(1a) VAT od 
opłaty wstępnej
(2b) Opłata pod-
stawowa netto
(2a) VAT od opła-
ty podstawowej

(1) Opłata 
wstępna brutto 
(łącznie z VAT)
(2) Opłata 
podstawowa 
brutto

(1b) Opłata 
wstępna netto
(2b) Opłata 
pod stawowa 
netto

Rozrachunki 
publicznoprawne – VAT Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenie kosztów

(1a) VAT od 
opłaty wstępnej 
(2b) VAT od 
opłaty 
podstawowej

(3a) Opłata 
wstępna netto 
(4a) Opłata 
podstawowa 
netto

(3b) Odpisana 
część opłaty 
wstępnej 
przypadająca 
na dany okres
(4b) Odpisana
część opłaty
podstawowej
przypadająca 
na dany okres

(3a) Opłata 
wstępna netto 
(4a) Opłata 
podstawowa 
netto

Koszty według typów 
działalności i ich rozliczenie
(3b) Odpisana 
część opłaty 
wstępnej 
przypadająca 
na dany okres
(4b) Odpisana
część opłaty
podstawowej
przypadająca 
na dany okres
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Opis księgowań: 
1) Faktura VAT za opłatę wstępną: 
 a) Podatek VAT, 
 b) Opłata wstępna netto, 
2) Faktura VAT za opłatę podstawową: 
 a) Podatek VAT, 
 b) Opłata podstawowa netto, 
3) Rozliczenie opłaty wstępnej: 
 a) Opłata wstępna netto, 
 b) Odpisana część opłaty wstępnej przypadająca na dany okres, 
4) Rozliczenie opłaty podstawowej: 
 a) Opłata podstawowa netto, 
 b) Odpisana część opłaty podstawowej przypadająca na dany okres. 

IV.3.  Opłata za zawarcie umowy 
    Opłatę za zawarcie umowy ujmuje się – co do zasady – zgodnie z wyjaśnie-

niami punktu IV.1 Standardu. Wymaga to ujęcia opłaty za zawarcie umowy 
jako czynnego rozliczenia międzyokresowego kosztów i rozliczania jej w cza-
sie przez okres leasingu. 

IV.4. Opłata wstępna 
    Opłatę wstępną ujmuje się – co do zasady – zgodnie z wyjaśnieniami punk-

tu IV.1 Standardu. 
IV.5. Szczególne zapisy umów 
    Umowy leasingu operacyjnego często zawierają klauzule stanowiące, że korzy-

stający zobowiązuje się ponosić okresowe opłaty z tytułu konserwacji, remon-
tu, usuwania uszkodzeń lub innych szkód przedmiotu leasingu powstałych 
w okresie leasingu, lub zobowiązuje się zwrócić finansującemu stanowiący 
przedmiot leasingu środek trwały w stanie, w jakim przejął go w momencie 
rozpoczęcia leasingu. O ile w odniesieniu do własnych środków trwałych jed-
nostka może postępować w taki sposób, który pozwala uniknąć poniesienia 
w przyszłości kosztów takich konserwacji, remontów itp., to w przypadku środ-
ków trwałych przejętych w leasing operacyjny postanowienia umowy leasin-
gu mogą wykluczać taką możliwość. Wymogi określone w umowie leasingu 
operacyjnego mogą powodować, że na dzień bilansowy istnieje zobowiąza-
nie, z którego korzystający nie może się wycofać lub uniknąć jego spełnienia; 
zachodzi wtedy zdarzenie obligujące w rozumieniu KSR nr 6 „Rezerwy, bierne 
rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”. 

    Na przykład: jednostka postawiła ścianki działowe lub ścianki wewnętrzne 
w przyjętych w leasing pomieszczeniach, zgodnie zaś z umową leasingu 
operacyjnego ścianki te mają zostać usunięte na koniec umowy leasingu. 
W przypadku takim już w momencie wykonania ścianek działowych powsta-
je zdarzenie obligujące, w wyniku którego przewidywane koszty usunięcia 
ścianek i przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego wymagają ujęcia 
jako bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów (w bilansie są one wyka-
zywane jako rezerwa) przy uwzględnieniu zmian wartości (jeżeli zmiany 
te są istotne), a drugostronnie – jako odpowiadające im czynne rozliczenie 
międzyokresowe kosztów. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są 
systematycznie odpisywane w ciężar odpowiednich kosztów działalności 
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operacyjnej jednostki przez okres trwania leasingu. Na każdy dzień bilanso-
wy weryfikowana jest wysokość biernych rozliczeń międzyokresowych kosz-
tów; w przypadku zmiany szacunków ich kwota jest aktualizowana poprzez 
– odpowiednio – zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych lub 
zmniejszenie pozostałych kosztów operacyjnych. W momencie zakończenia 
umowy leasingu i przywrócenia przedmiotowi leasingu stanu pierwotnego 
poniesione w związku z tym koszty obciążają ujęte w tym celu bierne rozli-
czenia międzyokresowe kosztów. 

    Inny przykład. Umowa leasingu może wymagać, aby korzystający utrzymał 
sprawność techniczną urządzeń lub środków transportu przejętych w leasing 
operacyjny i po upływie okresu leasingu zwrócił je w stanie, w jakim były 
w momencie rozpoczęcia okresu leasingu. Dlatego urządzenie lub środek 
transportu musi przejść remont przed jego zwrotem finansującemu. W przy-
padku zawarcia w umowie leasingu tego rodzaju postanowień remont jest 
zobowiązaniem wynikającym z umowy leasingu, a korzystający powinien je 
ująć jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, wykazywane w bilan-
sie jako rezerwa. Zdarzeniem obligującym, powodującym powstanie takie-
go zobowiązania, może być przykładowo każda godzina pracy urządzenia 
lub kilometr przejechany przez środek transportu, ponieważ określają one 
termin i zakres niezbędnego, w myśl umowy, remontu. Bierne rozliczenie 
międzyokresowe na koszty remontu, wykazywane w bilansie jako rezerwa, 
ujmowane są w miarę powstawania zobowiązania wobec finansującego, 
zazwyczaj w oparciu o specjalne wymogi określone dla każdego rodzaju 
urządzenia lub środka transportu, takie jak np. liczba godzin pracy, przy jed-
noczesnym odnoszeniu odpowiednich kosztów w ciężar działalności opera-
cyjnej. W przypadku niektórych rodzajów urządzeń lub środków transportu 
i rodzajów umów leasingu, możliwe jest, że bierne rozliczenia międzyokre-
sowe kosztów związane z remontami będą w okresie leasingu operacyjnego 
kilkukrotnie ujęte i wykorzystane. 

IV.6. Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu 
    W przypadku zakończenia okresu leasingu i zwrotu finansującemu przed-

miotu leasingu, korzystający zaprzestaje obciążania kosztów opłatami lea-
singowymi. W momencie zakończenia okresu leasingu korzystający ustala 
ewentualne, nierozliczone na ten dzień, opłaty leasingowe oraz szacuje, jakie 
koszty będzie musiał jeszcze ponieść w związku z zakończeniem umowy 
leasingu (np. koszty doprowadzenia lokalu do stanu pierwotnego, demon-
tażu i transportu zwracanej maszyny) i tworzy na ten cel rezerwę zgodnie 
z wyjaśnieniami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bier-
ne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”. 

    Jeżeli za zwrot przedmiotu leasingu w dobrym stanie korzystający otrzymu-
je od finansującego rekompensatę, to zalicza ją do pozostałych przychodów 
operacyjnych. 

    W przypadku poniesienia na środek trwały stanowiący przedmiot leasingu 
(np. lokal) nakładów na ulepszenie (np. kosztów prac modernizacyjnych), 
zaś koszt takiego ulepszenia nie został w okresie leasingu w pełni zamorty-
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zowany (co – w zasadzie – nie powinno mieć miejsca), to korzystający, po 
zakończeniu okresu umowy, odpisuje niezamortyzowaną wartość księgową 
(netto) ulepszenia w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. 

IV.7.   Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po 
zakończeniu umowy leasingu 

    Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po 
zakończeniu okresu leasingu następuje na podstawie oddzielnej umowy 
kupna/sprzedaży. 

    Korzystający wprowadza do swoich ksiąg dotychczasowy przedmiot umowy 
leasingu w cenie nabycia, którą jest opłata końcowa, powiększona o ewen-
tualne dodatkowe opłaty, i zalicza go odpowiednio do środków trwałych, 
środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwe-
stycji w nieruchomości, inwestycji w wartości niematerialne i prawne lub 
towarów. Jeżeli przedmiot ten podlega amortyzacji, to korzystający amor-
tyzuje go według zasad przyjętych do podobnych, nabytych jako używane 
składników aktywów. 

    Jeżeli korzystający dokonał ulepszenia w przedmiocie leasingu stanowiącym 
środek trwały (np. lokalu), a środek trwały powstały w wyniku takiego ulep-
szenia (ulepszenia w obcych środkach trwałych) nie został w okresie leasingu 
w pełni zamortyzowany, to w przypadku nabycia przez korzystającego przed-
miotu leasingu, jego cenę nabycia zwiększa niezamortyzowana wartość księ-
gowa (netto) tego ulepszenia (ulepszenia w obcych środkach trwałych). 

IV.8.  Zawarcie kolejnej umowy leasingu po zakończeniu pierwotnej umowy 
leasingu 

    Zawarcie po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego kolejnej umowy 
leasingu, której przedmiotem jest dotychczasowy przedmiot leasingu, trak-
tuje się – dla celów księgowych – jak zawarcie nowej umowy leasingu, kla-
syfikowanej i ujmowanej według ogólnych zasad. 

IV.9.  Zmiana wysokości opłat leasingowych (opartych w myśl umowy na kur
sie waluty obcej lub stopie procentowej) 

    Jeżeli umowa leasingu zawiera klauzulę, która uzależnia wysokość przypa-
dającej na dany okres opłaty podstawowej od określonego w umowie kursu 
waluty lub stopy procentowej, a wbudowany w umowę leasingu instrument 
pochodny nie wymaga wyodrębnienia (por. pkt III.10 Standardu), to spowo-
dowane tym zmiany wysokości opłat leasingowych wpływają bezpośrednio 
na koszty tego okresu, w którym nastąpiła zmiana wysokości opłaty, i ewen-
tualnie następnych. 

IV.10. Zmiana przedmiotu i warunków umowy leasingu 
    Zmianę przedmiotu lub warunków umowy uznaje się za zawarcie nowej 

umowy leasingu. Jeżeli jednak zmiana przedmiotu umowy, którym jest np. 
samochód osobowy, polega na jego wymianie i dostarczeniu przedmiotu 
podobnego, pod względem cech, funkcji użytkowych, stopnia zużycia i war-
tości, a inne istotne warunki umowy, a zwłaszcza wysokość opłat i okres lea-
singu, nie ulegają zmianie, to uznaje się, że dotychczasowa umowa leasingu 
jest kontynuowana. 
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IV.11. Zmiana okresu leasingu 
    Zarówno przedłużenie okresu leasingu (niespełniające kryteriów uwzględ-

nienia przy pierwotnej ocenie okresu leasingu), jak i skrócenie okresu lea-
singu uznaje się za zawarcie nowej umowy leasingu. 

    W przypadku skrócenia okresu leasingu, korzystający odnosi w koszty pozo-
stałe do zapłaty opłaty leasingowe metodą liniową, lub inną, jeżeli takie roz-
wiązania wybrano zgodnie z punktem IV.1, przez czas od momentu zmiany 
umowy do nowo ustalonego momentu zakończenia leasingu. 

IV.12.  Rozliczenie niespłaconych opłat leasingowych w razie wygaśnięcia lub 
wypowiedzenia (rozwiązania) umowy leasingu 

    W razie wygaśnięcia umowy na skutek utraty przedmiotu leasingu (np. jego 
kradzieży) korzystającego obciąża – o ile umowa to przewiduje – zapłata 
przewidzianych w umowie opłat oraz  wartości utraconego przedmiotu lea-
singu. Kwota tych płatności stanowi dla korzystającego zobowiązanie wobec 
finansującego, obciążające drugostronnie pozostałe koszty operacyjne. Jeżeli 
umowa leasingu przewiduje obowiązkowe ubezpieczenie jej przedmiotu 
z cesją ubezpieczenia na rzecz finansującego, to korzystający pomniejsza 
zobowiązanie o odszkodowanie należne finansującemu od zakładu ubez-
pieczeń, odnosząc je na pozostałe przychody operacyjne. 

    W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu przez finansującego lub 
korzystającego, ewentualne pozostałe do zapłaty przez korzystającego, prze-
widziane w umowie lub porozumieniu stron, opłaty leasingowe stanowią 
zobowiązanie korzystającego, ujmowane w księgach na moment zakończe-
nia leasingu i obciążające drugostronnie pozostałe koszty operacyjne. O ile 
korzystający nie uznaje tego roszczenia, stanowi ono do czasu uprawomoc-
nienia się wyroku sądowego zobowiązanie warunkowe lub rezerwę, zależ-
nie od okoliczności. 

    Jeżeli po wypowiedzeniu umowy leasingu następuje zwrot przedmiotu lea-
singu, a finansujący umarza całość lub część naliczonych a niezapłaconych 
opłat, to odnosi się je na pozostałe przychody operacyjne, jako przychód 
z umorzenia zobowiązania. 

V. Leasing operacyjny – ewidencja u finansującego 

V.1. Ujęcie opłat z tytułu leasingu u finansującego – zasady ogólne 
   Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego stanowią przychód ujmowany u finan-

sujących, dla których działalność leasingowa: 
  –  jest działalnością operacyjną – jako przychody w grupie przychodów ze 

sprzedaży produktów (usług), 
  – w pozostałych przypadkach – jako pozostałe przychody operacyjne.
   Przychody z tytułu opłat za leasing zalicza się do poszczególnych miesięcy 

lub kwartałów objętych okresem leasingu w jednakowej wysokości (rów-
nomiernie). Jeżeli jednak inny sposób rozłożenia opłat leasingowych lepiej 
odzwierciedla rozkład ich uzyskiwania w czasie, to może on być także sto-
sowany. 
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   Finansujący obejmuje przedmiot umowy leasingu operacyjnego swoją ewi-
dencją środków trwałych, inwestycji w nieruchomości i prawa lub wartości 
niematerialnych i prawnych i dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych 
zgodnie z zasadami amortyzacji przyjętymi do podobnych składników akty-
wów. W razie gdy finansujący ujmuje opłaty z tytułu leasingu operacyjnego 
jako pozostałe przychody operacyjne, to zalicza odpisy amortyzacyjne przed-
miotu leasingu do pozostałych kosztów operacyjnych. 

V.2. Początkowe koszty bezpośrednie 
   Poniesione przez finansującego początkowe koszty bezpośrednie zawarcia 

umowy (np. doradztwa prawnego, negocjacji, wynagrodzenia pośredników) 
zalicza się do rozliczeń międzyokresowych kosztów i rozlicza przez okres lea-
singu przewidziany daną umową. Jeżeli jednak koszty te dotyczą wszystkich 
umów zawartych w okresie, a ich przypisanie do poszczególnej umowy było-
by uciążliwe, to mogą one – o ile nie są istotne – obciążać koszty okresu ich 
poniesienia. 

V.3. Ewidencja opłat z tytułu leasingu 
   Ewidencja opłat z tytułu umowy leasingu operacyjnego, wymagających roz-

liczenia w okresie leasingu, może przebiegać w sposób przedstawiony na 
poniższym schemacie. 

Rozrachunki z odbiorcami Przychody ze sprzedaży
Rozrachunki 

publicznoprawne
(1) Opłata 
wstępna brutto 
(2) Opłata 
podstawowa 
brutto

(1b) Opłata 
wstępna netto
(2b) Opłata 
podstawowa 
netto

(1a) Podatek 
VAT od opłaty 
wstępnej
(2a) Podatek 
VAT od opłaty 
podstawowej

   

Korekty przychodu
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów
(3a) Rozliczenie 
części przychodu 
w czasie

(3b) Ewentualne 
uzupełnienie 
opłaty 
leasingowej

(3b) Ewentualne 
uzupełnienie 
opłaty 
leasingowej

(3a) Rozliczenie 
części przychodu 
w czasie 

Opis księgowań: 
1) Faktura VAT za opłatę wstępną: 
 a) Podatek VAT, 
 b) Opłata wstępna netto, 
2)  Faktura VAT za opłatę podstawową: 
 a) Podatek VAT, 
 b) Opłata podstawowa netto, 
3)  Rozliczenie opłat leasingowych: 
 a) Rozliczenie części przychodu w czasie 
 b) Ewentualne uzupełnienie opłaty leasingowej 
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   Jeżeli konto rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu leasingu 
wykazuje na koniec okresu saldo Wn, to wykazuje się je w bilansie odpo-
wiednio jako krótkoterminowe lub długoterminowe rozliczenie między-
okresowe. 

V.4. Opłata za zawarcie umowy 
   Opłatę za zawarcie umowy finansujący rozlicza równomiernie, zgodnie 

z wyjaśnieniami pkt V.1 Standardu. Wymaga to ujęcia opłaty za zawarcie 
umowy jako rozliczenia międzyokresowego przychodów i stopniowego jej 
odnoszenia na przychody właściwego okresu przez przewidziany umową okres 
leasingu. 

V.5. Opłata wstępna 
   Opłatę wstępną ujmuje się jako rozliczenia międzyokresowe przychodów 

i stopniowo odnosi przez okres leasingu na przychody właściwego okresu, 
zgodnie z wyjaśnieniami pkt V.1 Standardu. 

V.6. Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu 
   W przypadku zakończenia okresu leasingu i zwrotu przedmiotu umowy finan-

sujący zaprzestaje wykazywania przychodów z tytułu opłat leasingowych. 
Wszystkie ewentualne opłaty należne finansującemu, związane z zakończe-
niem umowy, jeżeli ich uzyskanie jest wystarczająco pewne, stanowią przy-
chód (drugostronnie jest to należność) tego okresu, w którym nastąpił zwrot 
przedmiotu leasingu.  Przedmiot leasingu w dalszym ciągu jest zaliczany do 
aktywów finansującego. Ewentualną rekompensatę wypłaconą korzystające-
mu zalicza się do kosztów operacyjnych. 

V.7.  Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po 
zakończeniu umowy leasingu 

   Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakoń-
czeniu okresu umowy następuje na podstawie oddzielnej umowy kupna/sprze-
daży. Opłata końcowa, będąca ceną sprzedaży przedmiotu leasingu, stanowi 
przychód ze sprzedaży środka trwałego, inwestycji w nieruchomości i prawa 
lub składnika wartości niematerialnych i prawnych. Ze względu na to, że prawo 
zakupu przedmiotu leasingu przez korzystającego stanowi przeważnie inte-
gralną część umowy leasingu, a ewentualną stratę na tej sprzedaży pokrywają 
uprzednio policzone opłaty leasingowe, różnicę między ceną sprzedaży a war-
tością księgową netto przedmiotu leasingu zalicza się odpowiednio do przycho-
dów lub kosztów operacyjnych. 

   Jednostki, dla których leasing nie stanowi ich podstawowej działalności, zali-
czają sprzedaż środka trwałego, inwestycji w nieruchomości i prawa lub war-
tości niematerialnej i prawnej uprzednio oddanych w leasing według ogólnych 
zasad, do pozostałych przychodów operacyjnych, a wartość netto sprzedanych 
aktywów – do pozostałych kosztów operacyjnych. 

V.8.  Sprzedaż przedmiotu leasingu osobie trzeciej po zakończeniu umowy lea
singu 

   Sprzedaż przedmiotu leasingu, zwróconego przez dotychczasowego korzy-
stającego, osobie trzeciej finansujący ujmuje tak, jak sprzedaż korzystającemu 
(pkt V.7). 
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V.9.   Zawarcie kolejnej umowy leasingu po zakończeniu pierwotnej umowy 
leasingu 

    Zawarcie kolejnej umowy leasingu po zakończeniu umowy leasingu operacyj-
nego (która nie spełnia kryteriów jej łącznego ujęcia z poprzednią umową) 
uznaje się – dla celów księgowych – za zawarcie nowej umowy leasingu, 
klasyfikowanej i ujmowanej według ogólnych zasad. 

V.10.  Zmiana wysokości opłat leasingowych (opartych w myśl umowy na kur
sie waluty obcej lub stopie procentowej) 

    Jeżeli umowa leasingu zawiera klauzulę, która uzależnia wysokość podsta-
wowej opłaty od określonego w umowie kursu waluty lub stopy procento-
wej, a wbudowany w umowę leasingu instrument pochodny nie wymaga 
wyodrębnienia (por. pkt III.10 Standardu), to spowodowane tym zmiany 
wysokości opłat leasingowych wpływają bezpośrednio na przychody tego 
okresu, w którym nastąpiła zmiana wysokości opłaty, i ewentualnie następ-
nych. W przypadku płatności w walucie polskiej zwykle jest to kurs dnia 
wskazanego w umowie, za pomocą którego dokonuje się przeliczenia kwoty 
wyrażonej w walucie obcej na złote (finansujący wystawia fakturę w złotych 
w tej wysokości). 

V.11. Zmiana przedmiotu lub warunków umowy leasingu 
    Zmianę przedmiotu lub warunków umowy leasingu uznaje się za zawarcie 

nowej umowy leasingu. Jeżeli jednak zmiana przedmiotu umowy polega 
na jego wymianie i dostarczeniu przedmiotu podobnego pod względem 
cech, funkcji użytkowych, stopnia zużycia i wartości, a inne istotne warunki 
umowy, a zwłaszcza wysokość opłat i okres leasingu, nie ulegają zmianie, 
to uznaje się, że dotychczasowa umowa leasingu jest kontynuowana. 

V.12. Zmiana okresu leasingu 
    Zarówno przedłużenie okresu leasingu (niespełniające kryteriów uwzględ-

nienia przy pierwotnej ocenie okresu leasingu), jak i skrócenie okresu lea-
singu uznaje się za zawarcie nowej umowy leasingu. 

    W przypadku skrócenia okresu leasingu finansujący zalicza do przychodów 
pozostałe do zapłaty do końca okresu leasingu należne opłaty leasingowe 
metodą liniową lub inną, jeżeli takie rozwiązanie wybrano zgodnie z pkt V.1 
Standardu, przez czas od momentu zmiany umowy do nowo ustalonego 
momentu zakończenia leasingu. 

V.13.  Rozliczenie niespłaconych opłat leasingowych w razie wygaśnięcia lub 
wypowiedzenia (rozwiązania) umowy leasingu 

    W razie wygaśnięcia umowy na skutek utraty przedmiotu leasingu (np. kra-
dzieży) finansujący obciąża – o ile umowa to przewiduje – korzystającego 
wynikającą z umowy płatnością opłat i wartości utraconego przedmiotu lea-
singu (por. pkt IV.II Standardu). Kwota tych płatności stanowi dla finansują-
cego należność od korzystającego, zaliczaną drugostronnie do pozostałych 
przychodów operacyjnych. Roszczenie o odszkodowanie – z chwilą jego przy-
znania przez zakład ubezpieczeń – zmniejsza kwotę należności dochodzoną 
od korzystającego, a zwiększa należność od zakładu ubezpieczeń. W razie 
utraty przez korzystającego przedmiotu umowy finansujący dokonuje jego 
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likwidacji (Ma konto „Środki trwałe” – wartość netto, Wn konto „Pozostałe 
koszty operacyjne”). 

    W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu przez finansującego lub 
korzystającego ewentualne pozostałe do zapłaty przez korzystającego opłaty 
leasingowe, ustalone zgodnie z umową lub porozumieniem stron, stanowią 
na moment zakończenia okresu leasingu należność, zaliczaną drugostronnie 
u finansującego do pozostałych przychodów operacyjnych. 

    Jeżeli wypowiedzeniu umowy leasingu towarzyszy zwrot przedmiotu leasingu, 
a finansujący umarza część lub całość należności od korzystającego, to umo-
rzoną należność odpisuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. 

VI. Leasing finansowy – ewidencja u korzystającego 

VI.1.   Ujęcie przedmiotu umowy leasingu w księgach rachunkowych – zasady 
ogólne 

    Przedmiot umowy leasingu finansowego wykazywany jest w księgach 
rachunkowych korzystającego jako składnik aktywów trwałych podlegają-
cych amortyzacji, a drugostronnie jako zobowiązanie finansowe. Odpisów 
amortyzacji od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający. 

VI.2. Wycena wartości początkowej przedmiotu umowy przez korzystającego 
    Wartość początkową przedmiotu leasingu finansowego, stanowiącą odpo-

wiednik ceny jego zakupu, ustala się jako niższą spośród: 
   –  wartości rynkowej przedmiotu leasingu, ustalonej na moment rozpoczęcia 

leasingu, lub 
   –  wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za pomocą stopy procen-

towej leasingu lub stopy procentowej korzystającego. 
    Wartość początkową przedmiotu leasingu zwiększają poniesione przez korzy-

stającego bezpośrednie koszty zawarcia umowy, montażu, fundamentów, 
przystosowania, ulepszenia i inne podobne. 

    Wartość rynkowa przedmiotu leasingu odpowiada – w większości przypadków 
– wartości wskazanej w umowie. W przypadku gdy finansujący nie ujawnia 
wartości przedmiotu leasingu lub podana przez niego wartość nie jest wiary-
godna, korzystający sam ustala wartość przedmiotu umowy. W tym celu bie-
rze pod uwagę cenę rynkową takiego samego lub podobnego przedmiotu. 
Jeżeli ustalenie wartości przedmiotu leasingu na podstawie ceny rynkowej 
nie jest praktycznie możliwe (co dotyczy np. specjalistycznych maszyn i urzą-
dzeń dostosowanych wyłącznie do potrzeb korzystającego), to ustala wartość 
przedmiotu leasingu drogą zdyskontowania (ustalenia wartości bieżącej) sumy 
opłat leasingowych wynikających z umowy. 

    W sumie opłat leasingowych objętych dyskontowaniem uwzględnia się opła-
tę wstępną i opłaty podstawowe. Opłatę końcową uwzględnia się w sumie 
opłat leasingowych objętych dyskontowaniem wtedy, gdy korzystający zobo-
wiązał się w umowie do jej uiszczenia lub jej poniesienie jest ekonomicznie 
uzasadnione. Nie bierze się pod uwagę warunkowych opłat leasingowych; 
stanowią one koszt tego okresu, w którym je poniesiono. 
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    Zalecaną stopą, za pomocą której następuje zdyskontowanie opłat, jest stopa 
procentowa leasingu (porównaj pkt II.20). Późniejsze zmiany kursów walut 
obcych lub stóp procentowych (w przypadku umów, w których wysokość 
opłat zależy od kursów walut obcych lub stóp procentowych) nie wpływają 
na zmianę klasyfikacji umowy leasingu. 

    W razie zmiany zakresu umowy, pierwotnie ustalona wartość początkowa 
przedmiotu leasingu nie ulega zmianie. Natomiast rozszerzenie zakresu umowy, 
polegające na objęciu umową leasingu kolejnego, dodatkowego przedmiotu, 
stanowi zawarcie nowej umowy leasingu. Jeżeli zmiana przedmiotu umowy 
polega na dostarczeniu w miejsce dotychczasowego innego przedmiotu lea-
singu podobnego pod względem cech, funkcji użytkowych, stopnia zużycia 
i wartości, a inne istotne warunki umowy, a zwłaszcza wysokość opłat i okres 
leasingu, nie ulegają zmianie, to umowę uznaje się za kontynuowaną. 

VI.3. Amortyzacja przedmiotu leasingu 
    Korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu 

finansowego, stosując zasady określone w art. 32 i 33 Ustawy. Jeżeli umowa 
leasingu nie przewiduje, że korzystający uzyska na moment zakończenia lea-
singu tytuł własności przedmiotu umowy (bez dodatkowej opłaty lub za opła-
tę końcową), to dany składnik aktywów wymaga w całości zamortyzowania 
przez: okres leasingu lub okres ekonomicznej użyteczności, jeżeli byłby on krót-
szy. Jeżeli umowa przewiduje, że po jej zakończeniu korzystający uzyska tytuł 
własności przedmiotu leasingu (bez dodatkowej opłaty lub za opłatę końco-
wą) – to dany składnik aktywów amortyzuje się przez okres jego ekonomicz-
nej użyteczności, zgodnie z zasadami amortyzacji (metoda, stawka) stosowa-
nymi przez korzystającego do podobnych własnych składników aktywów.

    Amortyzacja stanowi dla korzystającego koszt działalności operacyjnej, wytwo-
rzenia, ogólnego zarządu, sprzedaży lub koszt pozostałej działalności opera-
cyjnej, zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasingu finansowego. 

VI.4.  Ogólne zasady podziału opłaty podstawowej na część kapitałową i odset
kową 

    Jeżeli leasing zarówno podatkowo, jak i księgowo jest umową leasingu finan-
sowego, to na ogół finansujący osobno zgłasza do rozrachunku część kapita-
łową i odsetkową opłaty podstawowej. O ile jednak leasing jest podatkowo 
leasingiem operacyjnym, a księgowo leasingiem finansowym, to zazwyczaj 
finansujący, ze względu na przepisy o podatku dochodowym i o VAT, fakturuje 
opłatę podstawową w jednej pozycji (kwocie). W przypadku takim korzystają-
cy dzieli opłatę podstawową na część kapitałową i odsetkową, gdyż stanowią 
one u korzystającego: część odsetkowa opłaty podstawowej – koszt finanso-
wy, spowodowany obsługą kwoty wyłożonej przez finansującego w celu udo-
stępnienia korzystającemu przedmiotu leasingu, zaś część kapitałowa opłaty 
podstawowej – przypadającą na okres sprawozdawczy spłatę zobowiązania 
wobec finansującego. Jeżeli przedmiot umowy leasingu wymaga montażu, 
a finansujący obciąża korzystającego opłatami z tytułu leasingu finansowego 
począwszy od momentu dostarczenia przedmiotu leasingu (a zatem również 
za okres montażu), obejmującymi część kapitałową i część odsetkową, to wów-
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czas części odsetkowe opłat leasingowych naliczone do momentu przyjęcia 
przedmiotu umowy do użytkowania zwiększają wartość początkową przed-
miotu umowy leasingu. Ich odpisanie w koszty nastąpi drogą amortyzacji. 

    Podział opłaty podstawowej na część kapitałową (wartość przedmiotu leasin-
gu, równa – w zasadzie – sumie opłat leasingowych, podlega amortyzacji) 
i odsetkową przeprowadza się stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu, np. 
IRR lub XIRR3. Opłatę wstępną i końcową zalicza się z reguły w całości do czę-
ści kapitałowej (Wn konto „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu 
leasingu”, Ma konto „Rachunek bankowy”). Opłata za zawarcie umowy, jak 
wskazano w pkt VI.2 Standardu, zwiększa wartość początkową przedmiotu 
leasingu finansowego. 

    Ze względu na to, że część odsetkowa stanowi stały procent zobowiązania wobec 
finansującego, proporcje podziału opłaty podstawowej na część kapitałową 
i odsetkową – wobec stopniowej spłaty części kapitałowej – ulegają zmianie. 

    Standard dopuszcza również stosowanie uproszczonych metod podziału opłaty 
leasingowej na część kapitałową i odsetkową, o czym mowa w rozdziale XII. 

    Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową, dokonany przez 
finansującego i przekazany korzystającemu (jako załącznik do umowy lub 
dodatkowy element wykazany w fakturze za opłatę leasingową), może być 
przyjęty przez korzystającego, ale nie jest dla niego wiążący. 

    Wybór metody podziału opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową 
w poszczególnych okresach sprawozdawczych stanowi element zasad (polity-
ki) rachunkowości przyjętych przez korzystającego. Korzystający, także w przy-
padku otrzymania od finansującego podziału opłaty leasingowej, ustala czę-
ści kapitałowe i odsetkowe opłaty leasingowej zgodnie z metodą, wskazaną 
w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości, tak aby zachować porów-
nywalność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. 

VI.5.  Podział opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową metodą 
wewnętrznej stopy zwrotu (degresywną pełną) 

    Zgodnie z metodą wewnętrznej stopy zwrotu część odsetkowa (CO) opłaty 
leasingowej zostaje rozłożona na poszczególne okresy objęte okresem leasin-
gu w taki sposób, aby stopa procentowa w stosunku do salda zobowiązania 
z tytułu leasingu była w każdym z okresów stała: 

COi = IRR(XIRR) × Zi lub COi = IRR(XIRR) × Ni 
   gdzie: 
   IRR(XIRR) –  wewnętrzna stopa zwrotu dla regularnych okresów płatności 

(lub nieregularnych okresów płatności), 
   Zi      –  kwota zobowiązania wobec finansującego z tytułu przedmiotu 

leasingu na początek okresu, 
   Ni      – należność  od korzystającego na początek okresu. 

3  Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR – ang. Internal Rate of Return) jest to stopa dyskontowa, która 
zrównuje bieżącą wartość opłat leasingowych z wartością przedmiotu umowy leasingu. W razie 
nieregularnych okresów płatności stosuje się metodę XIRR. Dogodnie jest wewnętrzną stopę zwro-
tu obliczyć za pomocą arkusza kalkulacyjnego.
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VI.6. Ewidencja opłat z tytułu leasingu 
    Ewidencja opłat z tytułu umowy leasingu finansowego może przebiegać 

w sposób przedstawiony na poniższym schemacie, dostosowanym do przy-
padku gdy umowa leasingu finansowego podatkowo stanowi umowę lea-
singu operacyjnego. 

Rozrachunki z finansującym 
bieżące Rozliczenie zakupu

Rozliczenie opłat 
leasingowych

(1) Opłata 
wstępna brutto 
(2) Opłaty 
podstawowe 
brutto
(3) Opłata 
końcowa brutto

(1) Opłata 
wstępna brutto 
(2) Opłaty 
podstawowe 
brutto
(3) Opłata 
końcowa brutto

(1a) VAT od 
opłaty wstępnej
(1b) Opłata 
wstępna netto
(2a) VAT od opłat 
podstawowych 
(2b) Opłaty 
podstawowe 
netto
(3a) VAT od 
opłaty końcowej
(3b) Opłata 
końcowa netto

(1c) Część opłaty 
wstępnej netto 
przypadają ca 
na dany okres
(2b) Opłaty 
podstawowe 
netto
(3b) Opłata 
końcowa netto

(1d) Opłata 
wstępna netto
(2c) Części 
kapitałowe opłat 
podstawowych
(2d) Części 
odsetkowe opłat 
podstawowych
(3c) Opłata 
końcowa netto

 
Rozliczenie opłaty wstępnej 

(1b) Opłata 
wstępna netto

(1c) Część opłaty 
wstępnej netto 
przypadają ca 
na dany okres

 

Koszty finansowe
Rozrachunki 

publicznoprawne – VAT
Rozrachunki z finansującym 

z tytułu przedmiotu leasingu
(2d) Części 
odsetkowe opłat 
podstawowych

(1a) VAT od 
opłaty wstępnej
(2a) VAT od opłat 
podstawowych 
(3a) VAT od 
opłaty końcowej

(1d) Opłata 
wstępna netto
(2c) Części 
kapitałowe opłat 
podstawowych
(3c) Opłata 
końcowa netto

(4) Wartość 
początkowa 
przedmiotu 
umowy 

Środki trwałe
Umorzenie środków 

trwałych
Koszty według rodzaju  

– Amortyzacja
(4) Wartość 
początkowa 
przedmiotu 
umowy łącznie 
z opłatą za 
zawarcie umowy

(5) Amortyzacja 
przedmiotu 
umowy

(5) Amortyzacja 
przedmiotu 
umowy

Opis księgowań: 
1) Faktura VAT za opłatę wstępną: 
 a) Podatek VAT, 
 b) Opłata wstępna netto, 
 c) Części opłaty wstępnej netto przypadające na kolejne okresy, 
 d) Zarachowanie opłaty wstępnej na poczet spłaty części kapitałowej, 
2) Faktura VAT za opłatę podstawową: 
 a) Podatek VAT, 
 b) Opłata podstawowa netto, 
 c) Zarachowanie spłaty części kapitałowej, 
 d) Zarachowanie spłaty części odsetkowej, 
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3) Faktura VAT za opłatę końcową: 
 a) Podatek VAT, 
 b) Opłata końcowa netto, 
 c) Zarachowanie opłaty końcowej na poczet spłaty części kapitałowej, 
4)  Przyjęcie środka trwałego do użytkowania, 
5) Naliczenie odpisów amortyzacyjnych. 

W przypadku umowy leasingu finansowego, która również dla celów podatkowych 
stanowi umowę leasingu finansowego, księgowania mogą następować w prostszy 
sposób, co ilustruje poniższy schemat: 

Rozrachunki z finansującym 
bieżące Rozliczenie zakupu

(1) Opłata wstępna 
netto zwiększona 
o VAT od sumy opłat 
podstawowych
(2) Opłata podstawo-
wa netto
w tym:
(2a) Część kapitałowa 
opłaty podstawowej
(2b) Część odsetkowa 
opłaty podstawowej
(3) Opłata końcowa 
netto

(1) Opłata wstępna 
netto zwiększona 
o VAT od sumy 
opłat podstawowych
(2) Opłata
podstawowa netto
(3) Opłata końcowa 
netto

(1a) VAT od sumy 
opłat leasingowych
(1b) Opłata wstęp-
na netto
(2a) Część kapitało-
wa opłaty podsta-
wowej
(2b) Część odsetko-
wa opłaty podsta-
wowej
(3) Opłata końcowa
netto

Koszty finansowe
Rozrachunki 

publicznoprawne – VAT
Rozrachunki z finansującym 
z tytułu przedmiotu umowy

(2b) Część 
odsetkowa opłaty 
podstawowej

(1a) VAT od sumy 
opłat leasingowych

(1b) Opłata 
wstępna netto
(2b) Część 
kapitałowa opłaty 
podstawowej
(3) Opłata 
końcowa netto

(4) Wartość 
początkowa 
przedmiotu 
umowy 

 

Środki trwałe
Umorzenie środków 

trwałych
Koszty według rodzaju  

– Amortyzacja
(4) Wartość 
początkowa przed-
miotu umowy 
łącznie z opłatą za 
zawarcie umowy

(5) Amortyzacja 
przedmiotu 
umowy

(5) Amortyzacja 
przedmiotu 
umowy

Opis księgowań: 
1) Faktura VAT za opłatę leasingową: 
 a) Podatek VAT od sumy wszystkich opłat leasingowych4, 
 b) Opłata netto, 
2) Rachunek zwykły lub wezwanie do zapłaty za opłatę leasingową netto: 
 a) Zarachowanie spłaty części kapitałowej, 
 b) Zarachowanie spłaty części odsetkowej, 
3) Faktura VAT za opłatę końcową netto, 
4) Przyjęcie środka trwałego do użytkowania, 
5) Naliczenie odpisów amortyzacyjnych. 

4  Umowa leasingu, która zawiera opcję nabycia i ma ze względu na przepisy o podatku dochodowym 
charakter leasingu finansowego, stanowi – do celów podatku od towarów i usług – dostawę towarów. 
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VI.7.  Opłata za zawarcie umowy leasingu 
    Opłata za zawarcie umowy leasingu zwiększa u korzystającego wartość 

przedmiotu leasingu. 
VI.8. Opłata wstępna 
    Opłatę wstępną zalicza się w całości na poczet spłaty części kapitałowej 

(Wn konto „Rozrachunek z finansującym z tytułu przedmiotu umowy”, 
Ma konto „Rachunek bankowy”). Nie dzieli się jej na część kapitałową i odset-
kową. Jeżeli opłata wstępna obejmuje kilka płatności poprzedzających wpro-
wadzenie do ksiąg rachunkowych przedmiotu umowy i powstanie zobowią-
zania z tego tytułu, to korzystający ewidencjonuje je początkowo, z chwilą 
ich zapłaty (Ma konto „Rachunek bankowy”), jako zaliczki na poczet zakupu 
przedmiotu leasingu (Wn konto „Pozostałe rozrachunki”). W momencie otrzy-
mania przedmiotu umowy opłacone zaliczki zmniejszają zobowiązanie wobec 
finansującego z tytułu przedmiotu leasingu. 

VI.9. Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu 
    Jeżeli umowa leasingu nie przewiduje przeniesienia własności przedmiotu lea-

singu na korzystającego, to korzystający – po zakończeniu okresu leasingu (spła-
cie zobowiązania z tytułu przedmiotu leasingu) – zwraca przedmiot leasingu 
finansującemu i zaprzestaje wykazywania tego składnika aktywów w swoich 
księgach (Wn konto „Umorzenie środków trwałych”, Ma konto „Środki trwa-
łe”). Zważywszy, że okres ekonomicznej użyteczności przedmiotu leasingu odpo-
wiada wtedy okresowi umowy lub jest od niego krótszy, to przedmiot leasingu 
powinien na moment zakończenia okresu leasingu być w pełni zamortyzowany. 

    Jeżeli za zwrot przedmiotu leasingu w dobrym stanie korzystający otrzymu-
je od finansującego rekompensatę, to zalicza ją do pozostałych przychodów 
operacyjnych. 

VI.10.  Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po 
zakończeniu umowy leasingu 

    W przypadku nabycia przedmiotu leasingu za opłatę końcową jest on w dal-
szym ciągu wykazywany w aktywach korzystającego, który kontynuuje jego 
amortyzowanie przez okres ekonomicznej użyteczności. Szacunek okresu eko-
nomicznej użyteczności podlega okresowej weryfikacji (art. 32 ust. 3 Ustawy). 
Opłata końcowa stanowi w całości część kapitałową i służy spłacie zobowią-
zania z tytułu nabycia przedmiotu leasingu (Wn konto „Rozrachunki z finan-
sującym z tytułu przedmiotu leasingu”, Ma konto „Rachunek bankowy”). 
Ewentualna nadwyżka spłat nad kwotą zobowiązania obciąża pozostałe kosz-
ty operacyjne. 

VI.11.  Zawarcie kolejnej umowy leasingu po zakończeniu pierwotnej umowy 
leasingu 

    Zawarcie po zakończeniu dotychczasowej umowy leasingu finansowego 
kolejnej umowy leasingu o tym samym przedmiocie uznaje się – dla celów 
księgowych – za zawarcie nowej umowy leasingu, klasyfikowanej i ujmo-
wanej według ogólnych zasad. Jeżeli nowa umowa spełnia kryteria leasin-
gu finansowego, to konieczne jest rozliczenie opłat, określonych w harmo-
nogramie płatności przedłużonej umowy, na część kapitałową i odsetkową 
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– według obranej metody. Spłacone w okresie pierwotnej umowy leasingu 
opłaty nie podlegają ponownemu przeliczeniu. Stan rozrachunków z finansu-
jącym z tytułu przedmiotu leasingu na dzień zakończenia pierwotnej umowy 
leasingu odpowiada stanowi rozrachunków na dzień rozpoczęcia nowej 
(przedłużonej) umowy leasingu. Nie ulega też zmianie wartość, po której 
przedmiot leasingu figuruje w księgach, ani metoda i stawka amortyzacji, 
jeżeli przedmiot leasingu nie został jeszcze w całości odpisany. Ewentualna 
opłata za zawarcie kolejnej umowy obciąża bieżące koszty operacyjne. 

    Jeżeli nowa umowa spełnia kryteria leasingu operacyjnego, to stosuje się 
wyjaśnienia rozdziału IV Standardu, zaś przedmiot leasingu podlega wyłą-
czeniu z ksiąg rachunkowych korzystającego (Wn konto „Pozostałe koszty 
operacyjne”, Ma konta „Środki trwałe” lub „Wartości niematerialne i praw-
ne” – wartość netto przedmiotu leasingu oraz ew. saldo zobowiązań wobec 
finansującego Wn konto „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu 
leasingu”, Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”). 

VI.12.  Zmiana wysokości opłat leasingowych (opartych w myśl umowy na kur
sie waluty obcej lub stopie procentowej) 

    Jeżeli umowa leasingu zawiera klauzulę, która uzależnia wysokość opłaty od 
określonego w umowie kursu waluty lub stopy procentowej, to raz ustalona 
wartość początkowa przedmiotu leasingu nie ulega zmianie, mimo zmiany 
kursów waluty lub zmiany stopy procentowej. Korzystający nie zmienia też 
wysokości odpisów amortyzacyjnych. 

    Jeżeli wbudowany w umowę leasingu instrument pochodny nie wymaga 
wyodrębnienia, gdyż spełnione są warunki określone w § 10 ust. 1a pkt 5 
Rozporządzenia (por. pkt III.10 Standardu), to na dzień zawarcia umowy 
korzystający ustala w złotych początkową kwotę części odsetkowej (kosztów 
finansowych) i zobowiązania z tytułu umowy leasingu (części kapitałowej), 
stosując do przeliczenia kurs wymiany waluty lub stopę procentową z dnia 
roboczego poprzedzającego moment rozpoczęcia leasingu. 

    Na dzień bilansowy korzystający aktualizuje kwotę zobowiązania z tytułu 
umowy leasingu, odnosząc spowodowane tym różnice na przychody lub 
koszty finansowe. Zaktualizowaną, wyrażoną w złotych, kwotę zobowiąza-
nia oblicza się przy zastosowaniu obowiązującego na dzień bilansowy kursu 
NBP waluty lub stopy procentowej określonej w umowie leasingu. 

VI.13. Zmiana przedmiotu umowy leasingu 
    Rozszerzenie zakresu umowy leasingu, polegające na objęciu tą samą umową 

kolejnego, dodatkowego przedmiotu leasingu, uznaje się za zawarcie nowej 
umowy leasingu. 

VI.14. Zmiana okresu leasingu 
    Przedłużenie umowy leasingu finansowego uznaje się za zawarcie kolejnej 

umowy leasingu i stosuje wyjaśnienia pkt VI.11 Standardu. 
    Natomiast skrócenie okresu umowy leasingu finansowego powoduje koniecz-

ność ponownego rozliczenia na skrócony okres leasingu części kapitałowej 
i odsetkowej opłat określonych w harmonogramie płatności. O ile umowa 
nie przewiduje – po jej zakończeniu – przeniesienia na korzystającego włas-
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ności przedmiotu leasingu, to konieczna jest również zmiana okresu amor-
tyzacji przedmiotu leasingu, co powoduje zmianę wysokości dokonywanych 
w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. 

    Skrócenie umowy leasingu może również spowodować reklasyfikację umowy 
i zaliczenie jej do umów leasingu operacyjnego. Stosuje się wówczas wyjaś-
nienia pkt VI.11 Standardu. 

VI.15.  Rozliczenie niespłaconego zobowiązania z tytułu leasingu w razie wygaś
nięcia lub wypowiedzenia (rozwiązania) umowy leasingu 

    W przypadku wygaśnięcia umowy leasingu finansowego na skutek utraty 
przedmiotu leasingu (np. na skutek kradzieży), korzystającego obciąża płat-
ność wynikająca z umowy leasingu. Kwota tej płatności stanowi zobowiąza-
nie wobec finansującego z tytułu wygaśnięcia umowy, obciążające drugo-
stronnie pozostałe koszty operacyjne. Jednocześnie zobowiązanie z tytułu 
przedmiotu umowy zostaje odpisane na pozostałe przychody operacyjne, 
zaś wartość netto przedmiotu leasingu – na pozostałe koszty operacyjne. 

    Jeżeli w myśl umowy leasingu korzystający zawarł umowę ubezpieczeniową 
z cesją odszkodowania na rzecz finansującego, to z chwilą otrzymania przez 
finansującego odszkodowania o jego równowartość korzystający zmniejsza 
zobowiązanie wobec finansującego, odnosząc drugostronnie odszkodowa-
nie na pozostałe przychody operacyjne. 

    Gdy wypowiedzeniu umowy leasingu finansowego towarzyszy zwrot finansu-
jącemu przedmiotu leasingu, to korzystającego obciąża płatność wynikająca 
z umowy leasingu lub porozumienia stron. Kwota tej płatności stanowi zobo-
wiązanie wobec finansującego z tytułu wypowiedzenia umowy. W przypadku 
takim zobowiązanie z tytułu przedmiotu umowy zamienia się w zobowiązanie 
z tytułu wypowiedzenia umowy, a ewentualną różnicę między obu zobowią-
zaniami odnosi się na pozostałe koszty operacyjne lub przychody operacyj-
ne. Natomiast zwrot finansującemu przedmiotu leasingu ujmuje się na kon-
cie pozostałych kosztów operacyjnych, w jego wartości netto, jako likwidację 
środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych. 

VII. Leasing finansowy – ewidencja u finansującego 

VII.1.  Ujęcie należności z tytułu umowy leasingu w księgach rachunkowych 
– zasady ogólne 

    Aktywa będące przedmiotem umowy leasingu finansowego finansujący 
wykazuje w swoich księgach rachunkowych i bilansie jako długo- względnie 
krótkoterminowe aktywa finansowe z tytułu należności; są one wyceniane 
w wartości inwestycji leasingowej netto. 

    Jeśli oddane w leasing finansowy aktywa były uprzednio ujęte do ewidencji 
towarów, wyrobów gotowych, środków trwałych w budowie, środków trwa-
łych lub wartości niematerialnych i prawnych, to ich wartość netto przenosi 
się z odpowiednich kont aktywów na konto „Rozrachunki z korzystającym 
z tytułu przedmiotu leasingu”, na którym wykazuje się je w wartości inwe-
stycji leasingowej netto; ewentualną różnicę między wartością inwestycji lea-
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singowej netto a wartością netto przedmiotu leasingu finansowego, pomniej-
szoną o wartość bieżącą niegwarantowanej wartości końcowej (o ile jest ona 
istotna) odnosi się na konto przychodów finansowych lub kosztów finanso-
wych. Rozwiązanie takie stosuje się również w przypadkach, gdy finansują-
cy jest producentem przedmiotu leasingu lub pośrednikiem. 

    Jeżeli oddane w leasing finansowy aktywa trafiły bezpośrednio od ich 
dostawcy do korzystającego, to zapis na koncie „Rozrachunki z korzystają-
cym z tytułu przedmiotu leasingu” następuje w powiązaniu z zapisem po 
stronie Ma konta „Rozliczenie zakupu” lub „Pozostałe rozrachunki”. 

    Wartość inwestycji leasingowej netto zwiększają początkowe koszty bezpo-
średnie doprowadzenia do zawarcia umowy leasingowej. Nie zalicza się do 
początkowych kosztów bezpośrednich kosztów poniesionych przez finan-
sujących będących producentami przedmiotów leasingu lub pośrednika-
mi, związanych z negocjacjami i działaniami służącymi doprowadzeniu do 
umowy leasingu. Nie zwiększają one wartości inwestycji leasingowej netto, 
lecz obciążają koszty z chwilą sprzedaży przedmiotu leasingu; w przypad-
ku leasingu finansowego następuje to zazwyczaj na moment rozpoczęcia 
leasingu. 

VII.2. Podział opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową 
    Finansujący dzieli opłatę podstawową na część kapitałową i część odsetko-

wą, przy zastosowaniu metody wewnętrznej stopy zwrotu (IRR lub XIRR), 
omówionej w pkt VI.5., tak aby odzwierciedlić stałą okresową stopę zwrotu 
inwestycji leasingowej netto, dokonanej przez finansującego w ramach lea-
singu finansowego. 

    Część odsetkowa opłaty podstawowej stanowi przychód ujmowany u finan-
sujących, dla których działalność leasingowa: 

   –  jest działalnością operacyjną – jako wyodrębnione przychody ze sprzeda-
ży produktów, 

   – w pozostałych przypadkach – jako przychody finansowe. 
    Część kapitałowa opłaty leasingowej przypadająca na dany okres stanowi 

spłatę należności od korzystającego. 
VII.3. Ewidencja opłat z tytułu leasingu 
    Ewidencja opłat z tytułu umów leasingu może przebiegać w sposób przed-

stawiony w poniższym schemacie, dostosowanym do przypadku, gdy umowa 
leasingu finansowego podatkowo stanowi umowę leasingu operacyjnego. 

Rozliczenie faktury
Rozrachunki z korzystającym 
z tytułu przedmiotu leasingu

(2c) Opłata 
wstępna netto 
(3c) Część 
kapitałowa opłaty 
podstawowej
(3d) Część 
odsetkowa opłaty 
podstawowej
(4c) Opłata 
końcowa netto

(2b) Opłata wstępna 
netto 
(3b) Opłata 
podstawowa netto
(4b) Opłata 
końcowa netto

(1) Wartość 
początkowa 
przedmiotu umowy

(2d) Opłata 
wstępna netto
(3e) Część 
kapitałowa opłaty 
podstawowej
(4d) Opłata 
końcowa netto
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Pozostałe rozrachunki  
– Wartość początkowa 
przedmiotu leasingu 

Pozostałe rozrachunki 
– Amortyzacja przedmiotu 

leasingu 

Pozostałe rozrachunki 
– Wartość netto przedmiotu 

leasingu 
(1a) Wartość 
początkowa 
przedmiotu 
umowy

(5) Amortyzacja 
przedmiotu 
umowy do celów 
podatkowych

(5) Amortyzacja 
przedmiotu 
umowy do celów 
podatkowych

(1a) Wartość 
początkowa 
przedmiotu 
umowy

Rozrachunki z odbiorcami 
Rozrachunki 

publicznoprawne VAT
Przychody z tytułu leasingu 

finansowego
(2) Opłata 
wstępna brutto 
(3) Opłata 
leasingowa brutto 
(4) Opłata 
końcowa brutto

(2a) VAT od 
opłaty wstępnej 
(3a) VAT od opłat 
podstawowych 
(4a) VAT od 
opłaty końcowej 

(3d) Część 
odsetkowa opłaty 
podstawowej

Rozliczenie zakupu 
przedmiotu umowy/Środki 

trwałe Przychody ze sprzedaży
Koszt sprzedanych 

produktów
(1) Wartość 
początkowa 
przedmiotu 
umowy

(2c) Opłata 
wstępna netto 
(3c) Część 
kapitałowa opłaty 
podstawowej 
(4c) Opłata 
końcowa netto 

(2d) Opłata 
wstępna netto 
(3e) Część 
kapitałowa opłaty 
podstawowej 
(4d) Opłata 
końcowa netto 

Opis księgowań:
1) Przekazanie przedmiotu leasingu korzystającemu:
 a)  Ujęcie przedmiotu umowy w podatkowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niemate-

rialnych i prawnych,
2) Faktura VAT za opłatę wstępną:
 a) Podatek VAT,
 b) Opłata wstępna netto,
 c) Rozliczenie opłaty wstępnej netto – część kapitałowa,
 d) Zarachowanie spłaty części kapitałowej,
3) Faktura VAT za opłatę podstawową:
 a) Podatek VAT,
 b) Opłata wstępna netto,
 c) Rozliczenie części kapitałowej opłaty,
 d) Rozliczenie części odsetkowej opłaty,
 e) Zarachowanie spłaty części kapitałowej,
4) Faktura VAT za opłatę końcową:
 a) Podatek VAT,
 b) Opłata końcowa netto,
 c) Rozliczenie opłaty końcowej – część kapitałowa,
 d) Zarachowanie spłaty części kapitałowej,
5) Odpisy amortyzacyjne do celów podatkowych. 

W przypadku umowy leasingu finansowego, która również dla celów podatkowych 
stanowi umowę leasingu finansowego, księgowania mogą następować w prostszy 
sposób, co ilustruje schemat:
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Rozrachunki z korzystającym 
– bieżące

Rozrachunki z korzystającym 
z tytułu przedmiotu leasingu

(2a) Opłata 
wstępna netto 
(2b) VAT  
od sumy opłat 
leasingowych
(3a) Część 
kapitałowa opłaty 
podstawowej 
netto 
(3b) Część 
odsetkowa opłaty 
podstawowej netto 
(4) Opłata 
końcowa netto 

(1) Wartość 
początkowa 
przedmiotu 
umowy

(2a) Opłata 
wstępna netto
(3a) Część 
kapitałowa opłaty 
podstawowej
(4) Opłata 
końcowa netto

Rozrachunki 
publicznoprawne VAT

Przychody z tytułu leasingu 
finansowego

Rozliczenie zakupu 
przedmiotu leasingu 

finansowego/Środki trwałe
(2b) VAT od sumy 
opłat 
leasingowych

(3b) Część 
odsetkowa opłaty 
podstawowej

(1) Wartość 
początkowa 
przedmiotu 
umowy

Opis księgowań:  
1)  Przekazanie przedmiotu leasingu korzystającemu, 
2) Faktura VAT za opłatę wstępną: 
 a) Opłata wstępna netto, 
 b) Podatek VAT od sumy wszystkich opłat leasingowych5, 
3) Rachunek zwykły za opłatę leasingową netto: 
 a) Część kapitałowa opłaty podstawowej netto, 
 b) Część odsetkowa opłaty podstawowej netto, 
4) Rachunek za opłatę końcową netto. 

VII.4.  Opłata za zawarcie umowy leasingu 
     Opłatę za zawarcie umowy leasingu zalicza się u finansującego do przy-

chodów w okresie jej otrzymania. 
VII.5.   Opłata wstępna 
     Opłatę wstępną zalicza się w całości (na poczet spłaty) do części kapitało-

wej, a więc należności od korzystającego (Wn konto „Rozrachunki z korzy-
stającym z tytułu przedmiotu leasingu”, Ma konto „Rachunek bankowy”). 
Nie dzieli się jej na część kapitałową i odsetkową. 

VII.6.  Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu 
     W razie zwrotu, po zakończeniu okresu umowy, finansującemu przedmiotu 

leasingu przez korzystającego, finansujący wprowadza przedmiot leasingu 
do ksiąg, traktując go jak zakupiony, używany składnik aktywów trwałych. 
Wartość początkową zwróconego przedmiotu leasingu finansujący ustala 
zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy w wartości (cenie) rynkowej, ujmując ją 

5  Umowa leasingu, która zawiera opcję nabycia i w myśl przepisów o podatku dochodowym ma 
charakter leasingu finansowego, stanowi – zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
– dostawę towarów.
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drugostronnie – zależnie od umowy lub porozumienia stron – jako zmniej-
szenie należności od korzystającego lub przychody z tytułu leasingu finan-
sowego. 

     Jeżeli za zwrot przedmiotu leasingu w dobrym stanie finansujący udziela 
korzystającemu rekompensaty, to zalicza ją do kosztów operacyjnych. 

VII.7.   Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu 
po zakończeniu umowy leasingu 

     W przypadku sprzedaży korzystającemu, po zakończeniu umowy leasingu, 
przedmiotu leasingu za opłatę końcową, opłata ta stanowi w całości spłatę 
części kapitałowej. Finansujący ujmuje opłatę końcową jako spłatę należno-
ści od korzystającego. Jeżeli faktycznie uiszczona opłata końcowa jest wyż-
sza od figurującego w księgach salda należności, to różnicę przenosi się na 
przychody z tytułu leasingu finansowego. 

VII.8.   Sprzedaż przedmiotu leasingu osobie trzeciej po zakończeniu umowy 
leasingu 

     Sprzedaż przedmiotu leasingu, zwróconego przez dotychczasowego 
korzystającego, stronie trzeciej ujmuje się w sposób wyjaśniony w pkt V.7 
Standardu. Koszt sprzedanego osobie trzeciej składnika aktywów stanowi 
jego wartość rynkowa ustalona stosownie do wyjaśnień pkt VII.7 Standardu. 
Ewentualną rekompensatę wypłaconą korzystającemu zalicza się do kosz-
tów operacyjnych. 

VII.9.   Zawarcie kolejnej umowy leasingu po zakończeniu pierwotnej umowy 
leasingu 

     Zawarcie po zakończeniu umowy leasingu finansowego kolejnej umowy 
leasingu tego samego przedmiotu uznaje się – dla celów księgowych – za 
zawarcie nowej umowy leasingu, klasyfikowanej i ujmowanej według ogól-
nych zasad. Powoduje to konieczność ustalenia, czy nowa umowa spełnia 
kryteria umowy leasingu finansowego, czy też leasingu operacyjnego. 

     Spłacone w okresie pierwotnej umowy leasingu opłaty nie podlegają prze-
liczeniu. Stan rozrachunków z korzystającym z tytułu przedmiotu leasingu 
na dzień zakończenia pierwotnej umowy leasingu odpowiada stanowi roz-
rachunków na dzień rozpoczęcia nowej (przedłużonej) umowy leasingu. 

     Jeżeli nowa umowa spełnia kryteria leasingu operacyjnego, to stosuje się 
wyjaśnienia rozdz. V Standardu, zaś przedmiot leasingu włącza się do ksiąg 
finansującego w sposób omówiony w pkt VII.6 Standardu. 

VII.10.  Zmiana wysokości opłat leasingowych (opartych w myśl umowy na kur
sie waluty obcej lub stopie procentowej) 

     Jeżeli wbudowany w umowę leasingu instrument pochodny nie wymaga 
wyodrębnienia, gdyż spełnione są warunki określone w § 10 ust. 1a pkt 5 
Rozporządzenia (porównaj pkt III.10 Standardu), to na dzień przekazania 
przedmiotu umowy finansujący ustala w złotych początkową kwotę części 
odsetkowej (przychodów z tytułu leasingu finansowego) i należności z tytu-
łu umowy leasingu (części kapitałowej) w złotych, zgodnie punktami VII.1 
i VII.2 Standardu, stosując do przeliczenia kurs wymiany waluty lub stopę 
procentową określone w umowie. 
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     Na dzień bilansowy finansujący aktualizuje kwotę należności od korzystające-
go z tytułu umowy leasingu, odnosząc spowodowane tym różnice na przy-
chody lub koszty finansowe. Zaktualizowaną, wyrażoną w złotych, kwotę 
należności oblicza się przy zastosowaniu obowiązującego na dzień bilanso-
wy kursu NBP waluty lub stopy procentowej określonej w umowie leasingu. 

VII.11. Zmiana przedmiotu lub warunków umowy leasingu 
     Rozszerzenie zakresu umowy leasingu, polegające na objęciu tą samą 

umową kolejnego, dodatkowego przedmiotu leasingu lub zmianie jej 
warunków, uznaje się za zawarcie nowej umowy leasingu. 

VII.12. Zmiana okresu leasingu 
     Przedłużenie umowy leasingu finansowego uznaje się za zawarcie nowej 

umowy leasingu i stosuje wyjaśnienia pkt VII.9 Standardu. 
     Natomiast skrócenie umowy leasingu finansowego powoduje konieczność 

ponownego rozliczenia, na skrócony okres leasingu, części kapitałowej 
i odsetkowej opłat określonych w harmonogramie płatności. Skrócenie okre-
su umowy leasingu może powodować konieczność zaliczenia tej umowy 
do leasingu operacyjnego; stosuje się wówczas wyjaśnienia pkt VII.10 
Standardu. 

VII.13.  Rozliczenie niespłaconych opłat leasingowych w razie wygaśnięcia lub 
wypowiedzenia (rozwiązania) umowy leasingu 

     W razie wygaśnięcia umowy na skutek utraty (np. kradzieży) przedmiotu 
leasingu, finansujący – o ile umowa nie przewiduje inaczej – wymaga spła-
ty należności z tytułu umowy. 

     W razie uznania należności z tytułu przedmiotu umowy za wątpliwą finan-
sujący dokonuje odpisu aktualizującego wykazywanego drugostronnie jako 
koszty finansowe. 

     Jeżeli umowa leasingu zobowiązuje korzystającego do zawarcia umowy ubez-
pieczeniowej i cesji odszkodowania na rzecz finansującego, skutki wygaśnię-
cia umowy wykazywane są po skompensowaniu. Odpisanie odpowiedniej 
części należności z tytułu przedmiotu umowy jest wówczas kompensowane 
z otrzymanym odszkodowaniem (Wn konto „Rachunek bankowy”, Ma konto 
„Rozrachunki z korzystającym z tytułu przedmiotu leasingu”). 

     W razie wypowiedzenia umowy leasingu finansowego, któremu towarzyszy 
zwrot przedmiotu leasingu finansującemu, finansujący obciąża korzystają-
cego płatnością wynikającą z umowy oraz wprowadza do ksiąg otrzymany 
przedmiot umowy, wyceniając go w cenie rynkowej i zmniejszając drugo-
stronnie należność od korzystającego (por. pkt VII.6 Standardu). 

VIII. Leasing zwrotny 

VIII.1.  Istota leasingu zwrotnego 
     Na transakcję leasingu zwrotnego składają się – w świetle Kodeksu cywil-

nego – dwie umowy: sprzedaży określonych składników aktywów i odda-
nia tych składników w leasing sprzedającemu przez nabywcę. Pierwszym 
etapem transakcji leasingu zwrotnego jest zbycie przedmiotu umowy 
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przez jego dotychczasowego właściciela finansującemu, który następnie – 
w drugim etapie – oddaje nabyte składniki aktywów do używania korzy-
stającemu, którym jest zbywca, na zasadach leasingu operacyjnego lub 
finansowego. Zazwyczaj przedmiot umowy pozostaje cały czas pod kon-
trolą zbywcy (jednocześnie korzystającego), zmienia się jedynie podmiot 
będący właścicielem tych aktywów. Zgodnie z zasadą przewagi treści eko-
nomicznej nad formą prawną obydwie umowy rozpatrywane są dla celów 
księgowych łącznie. 

VIII.2.   Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu zwrotnego przez korzystającego 
     Pierwszy etap transakcji leasingu zwrotnego – u zbywcy przedmiotu umowy 

–   ujmuje się tak samo, jak typową umowę sprzedaży, na przykład środka 
trwałego: 

     –  sprzedaż środka trwałego: 
      Wn konto „Pozostałe rozrachunki” – wartość brutto, 
      Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne” – wartość netto, 
       Ma konto „Rozrachunki publicznoprawne – VAT” (jeżeli brak podstaw 

do nienaliczenia VAT) 
      oraz 
     –   cena nabycia (koszt wytworzenia) sprzedanego środka trwałego (środka 

trwałego w budowie): 
      Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”, 
      Ma konto „Środki trwałe” (wartość netto) lub 
      Ma konto „Środki trwałe w budowie”. 
     W przypadku pierwszego etapu transakcji leasingu zwrotnego, zbywca 

przedmiotu umowy wykazuje wyłącznie zysk lub stratę na transakcji. W sen-
sie ekonomicznym nie dochodzi do typowej umowy sprzedaży. 

     Przyjęcie sprzedanego środka trwałego do użytkowania na podstawie 
umowy leasingu i dalsza jego ewidencja zależą od klasyfikacji leasingu 
i wyniku na sprzedaży. 

VIII.3. Operacyjny leasing zwrotny: ewidencja u korzystającego 
     Jeżeli umowa leasingu ma charakter leasingu operacyjnego, a transakcja 

sprzedaży została przeprowadzona przy zastosowaniu cen odpowiadają-
cych wartości rynkowej przedmiotu leasingu (co dotyczy ceny sprzedaży 
i opłat leasingowych), to ewentualne zyski lub straty ze sprzedaży przed-
miotu leasingu wpływają u korzystającego na wynik finansowy okresu 
sprzedaży. Jeżeli jednak poniesioną na sprzedaży przedmiotu leasingu 
stratę rekompensują przyszłe opłaty leasingowe, niższe od rynkowych, to 
stratę rozlicza się w czasie (Wn konto „Pozostałe rozliczenia międzyokreso-
we”, Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”) i odpisuje proporcjonal-
nie do opłat leasingowych w koszty (Wn konto „Koszty działalności”, Ma 
konto „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”) przez okres leasingu. O ile 
– na odwrót – cena sprzedaży przewyższa wartość rynkową przedmiotu 
leasingu, to kwotę przekraczającą wartość rynkową (Wn konto „Pozostałe 
koszty operacyjne”, Ma konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”) 
rozlicza się w czasie przez okres trwania leasingu, odpowiednio rozliczając 
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opłaty leasingowe (Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, 
Ma konto „Koszty działalności”). 

VIII.4. Finansowy leasing zwrotny: ewidencja u korzystającego 
     Jeżeli umowa leasingu ma charakter leasingu finansowego, to zysk lub stra-

ta na sprzedaży przedmiotu leasingu – jeżeli jest to kwota istotna – wyma-
ga rozliczenia w czasie przez okres leasingu. 

     Następuje wtedy zapis: 
     – zysk: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”, 
          Ma konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, 
     – strata: Wn konto „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”, 
          Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”. 
     Wartość przedmiotu leasingu koryguje się o zysk lub stratę na sprzedaży 

(Wn konto „Środki trwałe”, Ma konto „Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów” lub Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, Ma konto 
„Środki trwałe”), co odpowiednio wpływa na wysokość amortyzacji. 

     Ewentualne saldo rozliczeń z finansującym z tego tytułu – pozostające po 
zakończeniu umowy leasingu – wpływa na pozostałe przychody lub kosz-
ty operacyjne. 

VIII.5. Ujęcie leasingu zwrotnego u nabywcy/finansującego 
     Nabywca/finansujący ujmuje umowę leasingu zwrotnego w taki sam spo-

sób, jak każdą umowę leasingu (tak jakby umowa leasingu nie była częś-
cią transakcji obejmującej sprzedaż składnika aktywów i leasing zwrotny). 

     W przypadku gdy umowa leasingu zwrotnego ma charakter leasingu ope-
racyjnego, przedmiot umowy zalicza się do środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych finansującego. Finansujący wykazuje przycho-
dy z tytułu opłaty leasingowej oraz amortyzuje przedmiot leasingu w spo-
sób omówiony w rozdziale V Standardu. 

     W przypadku gdy umowa leasingu zwrotnego ma charakter leasingu finan-
sowego, nabywca/finansujący wykazuje zobowiązanie wobec korzystające-
go z tytułu nabycia przedmiotu umowy, a jednocześnie aktywa finansowe 
w wartości inwestycji leasingowej netto. Nabywca/finansujący nie ujmu-
je przedmiotu leasingu w swoich księgach rachunkowych, ponieważ nie 
sprawuje nad nim kontroli (kontrola nad składnikiem aktywów pozostaje 
u korzystającego). Nabywca/finansujący ujmuje należność z tytułu leasin-
gu finansowego, wycenioną według zasad ogólnych (omówionych w roz-
dziale VII Standardu), oraz wykazuje część odsetkową opłaty podstawowej 
jako przychody z tytułu leasingu finansowego. 

IX. Najem i dzierżawa – ewidencja u najemcy lub dzierżawcy 

IX.1.  Ujęcie opłat z tytułu najmu lub dzierżawy – zasady ogólne 
    Najemca lub dzierżawca zalicza opłaty z tytułu umowy najmu lub dzierża-

wy – w razie stosowania wariantu porównawczego rachunku zysków i strat  
do kosztów działalności operacyjnej lub pozostałych kosztów operacyjnych, 
a w przypadku stosowania wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat 
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do kosztów wytworzenia, ogólnego zarządu lub sprzedaży bądź do kosztów 
pozostałej działalności operacyjnej, zależnie od celu użytkowania przedmio-
tu najmu lub dzierżawy. Najemca lub dzierżawca nie wykazuje przedmiotu 
najmu lub dzierżawy jako składnika aktywów. 

IX.2.  Ewidencja opłat z tytułu najmu lub dzierżawy 
    Ewidencja opłat z tytułu najmu lub dzierżawy może przebiegać w sposób 

przedstawiony na poniższym schemacie. 

Rozliczenie zakupu Rozrachunki z dostawcami Koszty według rodzaju
(1) Opłata
wstępna brutto
(łącznie z VAT)
(2) Opłata
podstawowa
brutto (łącznie 
z VAT)

(1b) Opłata
wstępna netto
(1a) VAT od opłaty 
wstępnej
(2b) Opłata pod-
sta wowa netto
(2a) VAT od opłaty 
podstawowej

(1) Opłata
wstępna brutto
(łącznie z VAT)
(2) Opłata
podstawowa
brutto

(1b) Opłata
wstępna netto
(2b) Opłata
podstawowa
netto

Rozrachunki 
publicznoprawne – VAT

(1a) VAT od opłaty 
wstępnej
(2a) VAT od opłaty
podstawowej

Opis księgowań: 
1) Faktura VAT za opłatę wstępną: 
 a) Podatek VAT, 
 b) Opłata wstępna netto, 
2) Faktura VAT za opłatę podstawową: 
 a) Podatek VAT, 
 b) Opłata podstawowa netto. 

    Jeżeli najemca lub dzierżawca opłacił czynsz za dany okres z góry, to doko-
nuje rozliczeń międzyokresowych czynszu, ponieważ okres rozliczenia jest 
znany. Nie rozlicza się w czasie opłaty wstępnej, gdyż umowa zawarta jest 
na czas nieokreślony. 

IX.3.  Szczególne zapisy umów 
    W przypadkach gdy postanowienia umów najmu lub dzierżawy powodują 

powstanie bieżących zobowiązań mających charakter zdarzeń obligujących 
w rozumieniu KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 
zobowiązania warunkowe”, z których najemca lub dzierżawca ma obowiązek 
się wywiązać, stosuje się odpowiednio zapisy pkt IV. 5 niniejszego Standardu. 

IX.4.  Zwrot przedmiotu umowy po zakończeniu umowy najmu lub dzierżawy 
    W razie zakończenia okresu najmu lub dzierżawy i zwrotu przedmiotu 

umowy, najemca lub dzierżawca zaprzestają obciążania kosztów opłatami 
z tytułu najmu i dzierżawy. 

    W przypadku poniesienia kosztów ulepszenia (np. modernizacji) wynajmo-
wanego lub wydzierżawianego środka trwałego (np. lokalu), który nie został 
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w pełni zamortyzowany w okresie trwania umowy (co w zasadzie nie powin-
no mieć miejsca), najemca lub dzierżawca po zakończeniu umowy odpisu-
je wartość księgową (netto) ulepszenia w obcym środku trwałym w ciężar 
pozostałych kosztów operacyjnych. 

IX.5.  Przeniesienie na najemcę lub dzierżawcę prawa własności przedmiotu 
najmu lub dzierżawy po zakończeniu umowy najmu lub dzierżawy 

    Przeniesienie na najemcę lub dzierżawcę prawa własności przedmiotu najmu 
lub dzierżawy po zakończeniu okresu umowy najmu lub dzierżawy następuje na 
podstawie oddzielnej umowy kupna/sprzedaży. Najemca lub dzierżawca wpro-
wadza w takim przypadku do swoich ksiąg rachunkowych przedmiot dotychcza-
sowej umowy najmu lub dzierżawy w cenie nabycia i zalicza go odpowiednio 
do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieru-
chomości,  inwestycji w wartości niematerialne i prawne lub towarów. 

    Jeżeli w wynajmowanym lub wydzierżawianym środku trwałym (np. loka-
lu) najemca lub dzierżawca dokonał ulepszenia, a środek trwały powstały 
w wyniku takiego ulepszenia nie został do dnia zakupu w pełni zamortyzo-
wany, to w przypadku nabycia przedmiotu umowy, najemca lub dzierżaw-
ca zwiększa o wartość księgową netto ulepszenia w obcym środku trwałym 
cenę nabycia nabytego przedmiotu umowy. 

IX.6.  Zmiana wysokości opłat z tytułu najmu lub dzierżawy (opartych w myśl 
umowy na kursie waluty obcej lub stopie procentowej) 

    Jeżeli umowa najmu lub dzierżawy zawiera klauzulę, która uzależnia wysokość 
przypadającej na dany okres opłaty od określonego w umowie kursu waluty 
lub stopy procentowej, a wbudowany w umowę najmu lub dzierżawy instru-
ment pochodny nie wymaga wyodrębnienia, to spowodowane tym zmiany 
wysokości opłat z tytułu najmu lub dzierżawy wpływają bezpośrednio na kosz-
ty tego okresu, w którym nastąpiła zmiana wysokości opłaty i ew. następnych. 

IX.7.   Zmiana przedmiotu lub warunków umowy najmu lub dzierżawy 
    Zmianę przedmiotu lub warunków umowy uznaje się za zawarcie nowej 

umowy najmu lub dzierżawy. Jeżeli jednak zmiana przedmiotu umowy pole-
ga na jego wymianie i dostarczeniu przedmiotu podobnego do pierwotnego 
przedmiotu umowy, pod względem cech, funkcji użytkowych, stopnia zuży-
cia i wartości, a inne istotne warunki umowy, a zwłaszcza wysokość opłat 
najmu lub dzierżawy, nie ulegają zmianie, to uznaje się, że dotychczasowa 
umowa jest kontynuowana. 

X. Najem i dzierżawa – ewidencja u wynajmującego 
lub wydzierżawiającego 

X.1. Ujęcie opłat z tytułu najmu lub dzierżawy – zasady ogólne 
   Opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy stanowią przychody ujmowane u wynaj-

mujących lub wydzierżawiających, dla których zawieranie umów najmu lub 
dzierżawy: 

  –  jest działalnością operacyjną – jako przychody ze sprzedaży produktów (usług), 
   – w pozostałych przypadkach – jako pozostałe przychody operacyjne. 
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   Wynajmujący lub wydzierżawiający obejmuje przedmiot umowy najmu lub 
dzierżawy swoją ewidencją środków trwałych lub wartości niematerialnych 
i prawnych i dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasa-
dami amortyzacji przyjętymi do podobnych składników aktywów. W razie 
gdy wynajmujący lub wydzierżawiający ujmuje opłaty z tytułu najmu lub 
dzierżawy jako pozostałe przychody operacyjne, to odpisy amortyzacyjne 
przedmiotu najmu lub dzierżawy zalicza do pozostałych kosztów operacyj-
nych. 

X.2. Początkowe koszty bezpośrednie 
   Poniesione przez wynajmującego lub wydzierżawiającego początkowe koszty 

bezpośrednie zawarcia umowy (np. doradztwa prawnego, negocjacji, wyna-
grodzenia pośredników, itp.) obciążają koszty okresu ich poniesienia. 

X.3.  Ewidencja opłat z tytułu najmu lub dzierżawy 
   Ewidencja opłat z tytułu najmu lub dzierżawy może przebiegać w sposób 

przedstawiony na poniższym schemacie. 
 

Rozrachunki z odbiorcami Przychody ze sprzedaży
Rozrachunki 

publicznoprawne – VAT
(1) Opłata
wstępna brutto
(2) Opłata
podstawowa
brutto

(1b) Opłata
wstępna netto
(1b) Opłata
podstawowa
netto

(1a) Podatek
VAT od opłaty
wstępnej
(1b) Podatek
VAT od opłaty
podstawowej

Opis księgowań:
1) Faktura VAT za opłatę wstępną:
 a) Podatek VAT,
 b) Opłata wstępna netto,
2) Faktura VAT:
 a) Podatek VAT od opłaty podstawowej,
 b) Opłata podstawowa netto. 

X.4.  Zwrot przedmiotu najmu i dzierżawy po zakończeniu umowy najmu lub 
dzierżawy 

   W przypadku zakończenia umów najmu lub dzierżawy i zwrotu przedmiotu 
umowy, wynajmujący lub wydzierżawiający zaprzestają wykazywania przy-
chodów z tytułu opłat za najem lub dzierżawę. Ewentualne dodatkowe opła-
ty należne wynajmującemu lub zamawiającemu, związane z zakończeniem 
umowy, jeżeli ich uzyskanie jest wystarczająco pewne, stanowią przychód 
(drugostronnie jest to należność) tego okresu, w którym nastąpił zwrot przed-
miotu umowy. Przedmiot umowy w dalszym ciągu jest zaliczany do aktywów 
wynajmującego lub wydzierżawiającego. 

X.5.  Przeniesienie na najemcę lub dzierżawcę prawa własności przedmiotu 
umów najmu lub dzierżawy po zakończeniu umów najmu lub dzierżawy 

   Przeniesienie na najemcę lub dzierżawcę prawa własności przedmiotu 
najmu lub dzierżawy po zakończeniu okresu umowy następuje na podsta-



KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”

357

wie oddzielnej umowy kupna/sprzedaży. Cena sprzedaży przedmiotu umowy 
stanowi przychód ze sprzedaży środka trwałego lub składnika wartości nie-
materialnych i prawnych (drugostronnie jest to należność), a wartość netto 
przedmiotu umowy – pozostałe koszty operacyjne. 

X.6.  Sprzedaż przedmiotu najmu lub dzierżawy osobie trzeciej po zakończe
niu umowy 

   Sprzedaż przedmiotu najmu lub dzierżawy, zwróconego przez dotychcza-
sowego najemcę lub dzierżawcę, osobie trzeciej wynajmujący lub wydzier-
żawiający ujmuje tak, jak sprzedaż najemcy lub dzierżawcy. 

X.7.  Zmiana wysokości opłat za najem lub dzierżawę (opartych w myśl umowy 
na kursie waluty obcej lub zmiennej stopie procentowej) 

   Jeżeli umowa najmu lub dzierżawy zawiera klauzulę, która uzależnia wyso-
kość opłaty od określonego w umowie kursu waluty lub stopy procento-
wej, a wbudowany w umowę najmu lub dzierżawy instrument pochodny 
nie wymaga wyodrębnienia, to spowodowane tym zmiany wysokości opłat 
za najem lub dzierżawę wpływają bezpośrednio na przychody tego okre-
su, w którym nastąpiła zmiana wysokości opłaty, i ewentualnie następnych. 
W przypadku płatności w walucie polskiej zwykle jest to kurs dnia wskazane-
go w umowie, za pomocą którego dokonuje się przeliczenia kwoty wyrażo-
nej w walucie obcej na złote (finansujący wystawia fakturę w złotych w tej 
wysokości). 

X.8. Zmiana przedmiotu lub warunków umowy najmu lub dzierżawy 
   Zmianę przedmiotu lub warunków umowy najmu lub dzierżawy uznaje się 

za zawarcie nowej umowy najmu lub dzierżawy. Jeżeli jednak zmiana przed-
miotu umowy polega na dostarczeniu w miejsce poprzedniego przedmiotu 
innego o podobnych cechach, funkcjach użytkowych, stopniu zużycia i war-
tości, a inne istotne warunki umowy, a zwłaszcza wysokość opłat, nie ule-
gają zmianie, to uznaje się, że dotychczasowa umowa jest kontynuowana. 

XI. Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu  
oraz najmie lub dzierżawie 

XI.1. 1.  Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu operacyjnym, najmie lub 
dzierżawie przez korzystającego oraz najemcę lub dzierżawcę 

      W przypadku użytkowania środków trwałych lub wartości niematerialnych 
i prawnych na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu lub dzier-
żawy korzystający, najemca lub dzierżawca: 

     –  wykazują w rachunku zysków i strat łączne opłaty leasingowe oraz opła-
ty z tytułu najmu lub dzierżawy jako koszt danego okresu, 

    –   ujawniają we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, przedsta-
wiając przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości – zasady 
stosowane do leasingu operacyjnego oraz/lub dzierżawy, w tym metodę 
ujmowania opłat leasingowych (w szczególności jeżeli obiera inną meto-
dę niż liniową), 
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     – ujawniają w dodatkowych informacjach i objaśnieniach: 
     a)  wartość aktywów będących przedmiotem leasingu operacyjnego oraz 

najmu lub dzierżawy (poz. 1.3)6, 
     b) przyszłe opłaty leasingowe w podziale (poz. 9) na: 
       l do 1 roku, 
       l powyżej 1 roku do 5 lat, 
       l  powyżej 5 lat, 
     c)  opłaty z tytułu subleasingu oraz podnajmu lub poddzierżawy ujęte jako 

przychód w danym okresie (poz. 9), 
     d) inne opłaty z tytułu leasingu (w tym kary umowne). 
XI.1.2.  Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu finansowym przez korzy

stającego 
     W przypadku użytkowania środków trwałych lub wartości niematerialnych 

i prawnych na podstawie umów leasingu finansowego korzystający: 
    –  wykazuje w bilansie wartość netto składników aktywów będących przed-

miotami leasingu finansowego (aktywa poz. A.I lub poz. A.II) oraz kwotę 
zobowiązań wobec finansującego z tytułu leasingu finansowego w podzia-
le na krótkoterminowe – pasywa poz. B.III i długoterminowe – poz. B.II, 

    –  wykazuje w rachunku zysków i strat amortyzację przedmiotów leasingu 
oraz – jako koszty finansowe – przypadającą na okres część odsetkową 
opłat leasingowych, 

    –  ujawnia, zależnie od istotności, we wprowadzeniu do sprawozdania finan-
sowego lub w dodatkowych informacjach i objaśnieniach – przedstawiając 
przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości, zasady stoso-
wane do leasingu finansowego, a w szczególności metodę podziału opłat 
leasingowych na część kapitałową i odsetkową, 

    – ujawnia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach: 
     a)  łączną kwotę przyszłych opłat leasingowych na dzień bilansowy (poz. 9) 

oraz wartość bieżącą opłat leasingowych płatnych w każdym z poniż-
szych okresów (poz. 1.10): 

        l do 1 roku, 
       l powyżej 1 roku do 3 lat, 
       l powyżej 3 do 5 lat, 
       l powyżej 5 lat, 
     b)  kwotę warunkowych opłat leasingowych ujętych jako koszt w danym 

okresie (poz. 9). 
XI.2.  Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu, najmie lub dzierżawie 

przez finansującego, wynajmującego lub wydzierżawiającego 
   Finansujący, wynajmujący lub wydzierżawiający: 
   –  wykazuje w bilansie: wartość na dzień bilansowy aktywów trwałych prze-

kazanych w leasing operacyjny lub stanowiących przedmiot najmu lub 

6  Korzystający ustala wartość przedmiotu leasingu operacyjnego na podstawie informacji przekaza-
nych mu przez finansującego, a w przypadku ich braku lub uznania za niewiarygodne – na pod-
stawie cen rynkowych podobnego przedmiotu.
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dzierżawy (aktywa poz. A.I lub poz. A.II), wysokość należności z tytułu 
leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy jako należności z tytułu dostaw 
i usług (aktywa poz. B.II.1 lub B.II.2), wartość bieżącą opłat leasingowych 
należnych od korzystającego z tytułu leasingu finansowego (inwestycję 
leasingową netto) jako aktywa finansowe w podziale na krótko- i długo-
terminowe (aktywa poz. A.IV lub poz. B.III), 

   –  wykazuje w rachunku zysków i strat należną za dany okres: łączną kwotę 
opłat leasingowych z tytułu leasingu operacyjnego oraz opłat z tytułu 
najmu lub dzierżawy ujętych jako przychód ze sprzedaży lub pozostały 
przychód operacyjny (zależnie od tego, czy leasing operacyjny, najem lub 
dzierżawa stanowią podstawową działalność jednostki czy nie), amortyza-
cję przedmiotów leasingu operacyjnego, najmu lub dzierżawy oraz część 
odsetkową opłat z tytułu leasingu finansowego, 

   –  ujawnia we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, przedstawiając 
przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości, zasady przyjęte do: 

    l  leasingu operacyjnego oraz najmu i dzierżawy – metodę rozliczania 
w czasie opłat leasingowych (w szczególności jeżeli stosuje inną meto-
dę niż liniową) oraz 

    l  leasingu finansowego – w szczególności metodę podziału opłat leasin-
gowych na część kapitałową i odsetkową, 

   –  ujawnia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach następujące dane 
wynikające z wiążących na dzień bilansowy umów: 

     1) leasingu operacyjnego, najmu lub dzierżawy (poz. 9): 
       a)  łączną kwotę przyszłych opłat leasingowych z tytułu leasingu ope-

racyjnego dla każdego z poniższych okresów:
          i)  do 1 roku, 
         ii)  powyżej 1 roku, 
     2)  leasingu finansowego: 
       a)  łączną kwotę inwestycji leasingowej brutto dla każdego z poniż-

szych okresów: 
          i) do 1 roku, 
         ii) powyżej 1 roku, 
       b)  niezrealizowane przychody z leasingu finansowego, 
       c) niegwarantowane wartości końcowe przypadające finansującemu. 
    W celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników części A–F rachunku 

zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, sporządzanego przez finansującego, 
zaleca się zgodnie z art. 50 ust. 1 Ustawy, jego odpowiednie przystosowanie 
do specyfiki działalności leasingowej. W załączniku 1 do Standardu podaje się 
jedno z możliwych rozwiązań w tym zakresie. 

XII. Uproszczona ewidencja umów leasingu finansowego 

XII.1.  Warunki stosowania uproszczonej ewidencji umów leasingu finansowego 
    Standard dopuszcza stosowanie przez korzystającego oraz finansującego, 

jeżeli przedmiotem jego działalności operacyjnej nie jest najem, dzierżawa 
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lub leasing, uproszczeń przy ewidencji umów leasingu finansowego, o ile 
nie zniekształcają one obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego. Uproszczenia dotyczą: 

   –  podziału opłaty z tytułu leasingu finansowego na część kapitałową i odset-
kową metodą równomierną i metodą sumy numerów oraz 

    –  rozliczania zmian wysokości opłat z tytułu leasingu finansowego w przy-
padku umów uzależniających wysokość opłat leasingowych od określonych 
w umowie kursów walut obcych. 

XII.2.  Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową metodą rów
nomierną 

    W razie stosowania metody równomiernej wartość części odsetkowej przypa-
dającej na poszczególne okresy sprawozdawcze ustala się za pomocą wzoru: 

COi =
Σ

n
OLi – WP

1

n

   gdzie: 
   COi     –  część odsetkowa opłaty leasingowej przypadająca na dany 

okres,
   Σ

n
OLi 1

  –  suma opłat leasingowych wymagających wniesienia w okresie 
leasingu, 

   WP     – wartość początkowa przedmiotu leasingu, 
   n      – liczba okresów sprawozdawczych objętych umową leasingu. 

    Kwota części kapitałowej przypadającej na poszczególne okresy sprawozdaw-
cze jest równa: 

CKi = OLi – COi 

   gdzie: 
   CKi  –  część kapitałowa opłaty leasingowej przypadająca na dany okres spra-

wozdawczy, 
   OLi – opłata leasingowa za dany okres. 

    Metoda równomierna jest najprostszą metodą podziału opłaty leasingowej 
na część kapitałową i odsetkową. Jeżeli korzystający stosuje liniową metodę 
amortyzacji środków trwałych przez okres leasingu – to w przypadku umów 
nieprzewidujących opłaty za zawarcie umowy i opłaty wstępnej, kwota zobo-
wiązania wobec finansującego jest równa wartości netto objętych leasingiem 
środków trwałych na koniec danego okresu sprawozdawczego. 

XII.3.  Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową metodą sumy 
numerów okresów (metoda degresywna przybliżona) 

    W razie stosowania metody sumy numerów okresów kolejnym terminom 
opłat zostają przypisane numery porządkowe, w taki sposób, że pierwszy ter-
min otrzymuje najwyższy numer, każdy kolejny numer coraz niższy, a ostat-
ni termin numer 1. Tak uporządkowane numery stają się licznikami kolej-
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nych ułamków. Mianownik jest dla wszystkich ułamków jednakowy – jest 
nim suma wszystkich numerów. Sumę numerów terminów (S) oblicza się za 
pomocą wzoru (gdy opłaty są płatne z dołu w poszczególnych terminach)7: 

S =
n(n – 1) , gdzie n oznacza liczbę terminów. 

2

   Sumę części odsetkowych opłat leasingowych oblicza się według wzoru: 

Σn
CO =Σ

n
OLi – WP

1 1

    W przypadku metody degresywnej przybliżonej część odsetkową i część 
kapitałową przypadające na poszczególne okresy sprawozdawcze ustala się, 
stosując wzór: 

Okres Część odsetkowa Część kapitałowa

1 COi =
n

×Σn
CO

S 1
CKi = OLi – COi 

2 COi =
n – 1

×Σn
CO

S 1
CKi = OLi – COi

... ... ...

N COi =
1

×Σn
CO

S 1
CKi = OLi – COi

XII.4.  Uproszczone rozliczanie zmian opłat z tytułu leasingu finansowego opar
tych na kursie waluty obcej lub stopie procentowej 

    Skutki zmian kursów waluty oraz zmiany stopy procentowej wpływają na 
część odsetkową opłaty leasingowej (koszty finansowe) i na część kapitało-
wą (zobowiązanie wobec finansującego). 

    Uproszczenie polega na tym, że różnica między pierwotnie ustaloną opłatą lea-
singową (według kursu waluty lub stopy procentowej z dnia zawarcia umowy) 
a opłatą faktycznie poniesioną wpływa w ciągu roku w całości na kwotę części 
odsetkowej opłaty przypadającej na dany okres. Wartość zobowiązania ustalona 
w oparciu o kurs waluty lub stopę procentową z dnia zawarcia umowy nie jest 
w ciągu okresu sprawozdawczego przeliczana. Zobowiązanie długoterminowe 
jest przeliczane dopiero na dzień bilansowy według obowiązującego na dzień 
bilansowy kursu NBP danej waluty lub stopy procentowej, zaś różnicę między 
kwotą zobowiązania ustalonego pierwotnie i ustalonego na dzień bilansowy 
odnosi się odpowiednio na przychody lub koszty finansowe, jako ich korektę. 

7   Jeżeli opłaty są płatne z góry, to sumę numerów terminów oblicza się za pomocą wzoru: 

S =
n(n – 1). 

2
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XIII. Przykłady 

Zastosowanie pkt III.5: Przykład 1. Podział opłaty leasingowej między grunt 
i pozostałe nieruchomości 
Jednostka zawarła umowę leasingu nieruchomości obejmującej grunt o wartości 100 000 zł 
i posadowiony na nim budynek o wartości 1 000 000 zł. Powierzchnia gruntu wynosi 200 m2, 
powierzchnia użytkowa budynku 100 m2. Wycenę nieruchomości przygotował dla potrzeb umowy 
leasingu rzeczoznawca majątkowy. Stawkę za dzierżawę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku 
określono na 200 zł miesięcznie, a stawkę za dzierżawę 1 m2 gruntu na 40 zł miesięcznie. Dane 
te wynikają z ekspertyzy rzeczoznawcy majątkowego, który ustalił wartość nieruchomości tzw. 
metodą dochodową. 
Miesięczna opłata za leasing nieruchomości (bez VAT) wynosi 28 000 zł. 

Opłata leasingowa wynosi: 
– przypadająca na grunt 200 m2 × 40 zł/m2 = 8000 zł – jest to 28,6% opłaty leasingowej. 
– przypadająca na budynek 100 m2 × 200 zł/m2 = 20 000 zł – jest to 71,4% opłaty leasingowej. 

Rozliczając opłatę leasingową między grunt i budynek, 29% opłaty leasingowej przypisuje się do 
gruntu, a resztę (71%) do budynku. 

Zastosowanie pkt IV.1: Przykład 2. Rozliczanie opłat z tytułu leasingu ope
racyjnego 
Korzystający zawarł umowę leasingu operacyjnego na 10 lat. W myśl umowy wysokość rocznych 
opłat leasingowych jest następująca (w zł): 
1.  Opłata wstępna: 50 000 
2.  Opłata podstawowa: 

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6 Rok 7 Rok 8 Rok 9 Rok 10 Razem

300 000 300 000 200 000 200 000 100 000 100 000 50 000 50 000 25 000 25 000 1 350 000

Opłaty wpływające na wynik finansowy w każdym roku obowiązywania umowy, ustalone meto-
dą równomierną, wynoszą: 
1. Rozliczenie opłaty wstępnej: 
 50 000 zł ÷ 10 lat = 5000 zł/rok, 
2. Rozliczenie opłaty podstawowej: 
 1 350 000 zł ÷ 10 lat = 135 000 zł/rok, 
3. Razem: 
 5000 zł/rok + 135 000 zł/rok = 140 000 zł/rok.
Korzystający może podzielić opłaty leasingowe na poszczególne okresy sprawozdawcze także 
w inny sposób, lepiej odzwierciedlający rozkład w czasie korzyści czerpanych z użytkowania przed-
miotu umowy, np. uwzględniając planowaną wielkość produkcji wytworzonej za pomocą przed-
miotu leasingu. 
Planowana wielkość produkcji wytworzonej przez składnik aktywów będący przedmiotem umowy 
leasingu wynosi (w szt.): 

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6 Rok 7 Rok 8 Rok 9 Rok 10 Razem

100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 550 000

1. Rozliczenie opłaty wstępnej: 
 50 000 zł ÷ 10 lat = 5000 zł/rok, 
2. Rozliczenie opłaty podstawowej: 
  Wysokość podstawowej opłaty leasingowej przypadającej na poszczególne okresy sprawozdaw-

cze wyniesie (w zł): 
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Rok Wysokość rozliczonej opłaty leasingowej obciążającej wynik finansowy

1 (100 000 ÷ 550 000) × 1 350 000 = 245 454,54

2  (90 000 ÷ 550 000) × 1 350 000 = 220 909,09

3  (80 000 ÷ 550 000) × 1 350 000 = 196 363,63

4  (70 000 ÷ 550 000) × 1 350 000 = 171 818,18

5  (60 000 ÷ 550 000) × 1 350 000 = 147 272,72

6  (50 000 ÷ 550 000) × 1 350 000 = 122 727,27

7  (40 000 ÷ 550 000) × 1 350 000 =  98 181,82

8  (30 000 ÷ 550 000) × 1 350 000 =  73 636,36

9  (20 000 ÷ 550 000) × 1 350 000 =  49 090,91

10  (10 000 ÷ 550 000) × 1 350 000 =  24 545,45

Zastosowanie pkt IV.2: Przykład 3. Ewidencja opłat z tytułu leasingu opera
cyjnego u korzystającego 
Założenia przykładu jak w przykładzie 2. 

Korzystający księguje w I roku umowę leasingu (w zł): 
1. Nadejście faktury (łącznie z VAT) – 366 tys.: 
 Wn „Rozliczenie zakupu”, 
 Ma „Rozrachunki z dostawcami”; 
2. Rozliczenie faktury: 
 Wn „Koszty według rodzaju” – 300 tys., 
 Wn „Rozrachunki publicznoprawne – VAT” – 66 tys., 
 Ma „Rozliczenie zakupu” – 366 tys.; 
3.  Rozliczenie opłaty w czasie: 
 Wn „Rozliczenia międzyokresowe” – 300 tys., 
 Ma „Rozliczenie kosztów”; 
4.  Odpisanie opłaty przypadającej na dany okres: 
 Wn „Koszty według typów działalności” – 135 tys., 
 Ma „Rozliczenia międzyokresowe”. 

Zastosowanie pkt IV.8: Przykład 4. Uwzględnienie zmiany wysokości opłaty 
z tytułu leasingu operacyjnego, spowodowanej zmianą kursu waluty obcej 
Korzystający zawarł umowę leasingu operacyjnego na 5 lat. W myśl umowy opłata leasingowa 
uiszczana jest w PLN z góry za rok, przy czym wysokość opłat leasingowych zależy od kursu EUR 
NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Przewidziana w umowie wysokość rocz-
nych opłat leasingowych wynosiła (w EUR): 

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Razem

150 000 150 000 100 000 50 000 50 000 500 000

Kurs EUR w dniu zawarcia umowy wynosił 4 zł/EUR. 

Etap I: Opłata obciążająca koszty poszczególnych okresów (lat) wynosi równowartość 100 tys. EUR 
(500 tys. EUR ÷ 5 = 100 tys. EUR). 

Etap II: W pierwszym roku kurs wynosi 4,1 zł/EUR, a kwota płatności 615 tys. zł; z tej kwoty 410 tys. zł 
obciąża koszty okresu (100 tys. EUR po bieżącym kursie), a 205 tys. zł ujmuje się na koncie rozli-
czeń międzyokresowych kosztów (co odpowiada 50 tys. EUR). 
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Etap III: W kolejnym okresie (roku) kurs wynosi 4,2 zł/EUR. Kwota opłaty leasingowej wynosi 
630 tys. zł. W zależności od metody rozliczania kwot przedpłaconych w koszty okresu zaliczonych 
zostanie 415 tys. zł (205 tys. zł zapłaconych w poprzednim okresie zwiększone o 210 tys. zł – 50 tys. 
EUR × 4,2 zł/EUR – zapłaconych w obecnym) lub 418 tys. zł (w razie zastosowania średniego ważo-
nego kursu). Odpowiednio na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów zostanie ujęta kwota 
420 tys. zł lub 417 tys. zł, odpowiadająca 100 tys. EUR. 
Jednostka w przyjętych przez siebie zasadach (polityce) rachunkowości określa, czy do rozliczania 
kwot przepłaconych z tytułu leasingu operacyjnego stosuje metodę ceny średniej ważonej, czy 
metodę „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”. 

Zastosowanie pkt V.3: Przykład 5. Ewidencja opłat z tytułu leasingu opera
cyjnego u finansującego 
Założenia przykładu jak w przykładzie 2. 
Finansujący otwiera w zespole 7 oddzielne konto „Korekty przychodu”8 i księguje (w zł): 
1. Faktura VAT: 
 Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami” – 366 tys. 
 Ma konto „Przychody ze sprzedaży” – 300 tys. 
 Ma konto „Rozrachunki publicznoprawne – VAT” – 66 tys. 
2. Rozliczenie części przychodu w czasie: 
 Wn konto „Korekty przychodu” – 165 tys. 
 Ma konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. 
3.  Z chwilą gdy rzeczywiście zafakturowana opłata będzie niższa niż 135 tys. zł, jej uzupełnienie 

nastąpi drogą zapisu: 
 Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 
 Ma konto „Korekty przychodu”. 

Zastosowanie pkt VI.3: Przykład 6. Ustalanie odpisów amortyzacyjnych przed
miotu leasingu finansowego przez korzystającego 
Korzystający zawarł umowę o leasing finansowy nowego, specjalistycznego samochodu ciężarowego. 
Okres trwania umowy leasingu wynosi 4 lata. Wartość początkowa przedmiotu umowy – 226 916 zł. 
Umowa leasingu zapewnia przeniesienie własności przedmiotu leasingu na korzystającego po 
zakończeniu okresu jej obowiązywania. W takim przypadku okres amortyzacji przedmiotu leasingu 
powinien odpowiadać okresowi stosowanemu przy ustalaniu amortyzacji własnych, podobnych 
środków trwałych. Przyjmując, że korzystający amortyzuje własne pojazdy metodą liniową przez 
okres pięciu lat (stawka 20%), odpisy amortyzacyjne wyniosą: 
–  roczny odpis amortyzacyjny w okresie trwania umowy leasingu: 20% od wartości początkowej = 

0,20 × 226 916 zł = 45 382,20 zł; odpis miesięczny: 45 382,20 zł ÷ 12 = 3781,93zł. 

Zastosowanie pkt VI.5: Przykład 7. Rozliczanie opłaty leasingowej na część 
kapitałową i odsetkową 
Wybrane elementy umowy leasingu finansowego: 
1. Umowę leasingu zawarto na 3 lata, 
 Wartość netto przedmiotu umowy – 100 000,00 zł, 
 Harmonogram opłat (w zł): 
 – opłata wstępna (netto) – 10 000,00 
 – suma opłat podstawowych przypadająca na jeden rok umowy – 30 000,00 
 –  opłata końcowa – 15 000,00. 

8  Konto to ma ułatwić ustalenie wysokości odroczonego podatku dochodowego oraz rozliczenia 
podatkowe. 
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Wewnętrzna stopa zwrotu jest równa stopie dyskontowej, która zrównuje wartość przedmiotu umowy, 
pomniejszoną o opłatę wstępną (100 000,00 zł – 10 000,00 zł = 90 000,00 zł) z sumą opłat leasingo-
wych (30 000,00 zł za pierwszy rok umowy, 30 000,00 zł za drugi rok, 30 000,00 zł + 15 000,00 zł za 
trzeci rok). Do przeprowadzenia obliczeń można wykorzystać funkcję IRR (lub XIRR) arkusza kalkula-
cyjnego. W przykładzie IRR = 7,5514725%. 

(w zł) 

Rok trwania 
umowy

Zobowiązanie 
BO

Opłata 
leasingowa

Część 
kapitałowa

Część 
odsetkowa

Zobowiązanie 
BZ

1 2 3 4 5 6

(3 – 5) (2 x IRR) (2 – 4)

0
Moment roz-

poczęcia okre-
su leasingu

100 000,00 10 000,00 
(opłata 

wstępna)

10 000,00 0 90 000,00

1 90 000,00 30 000,00 23 203,67 6 796,33 66 796,33

2 66 796,33 30 000,00 24 955,89 5 044,11 41 840,44

3 41 840,44 30 000,00 26 840,44 3 159,57 15 000,00

Moment 
zakończenia 

okresu 
leasingu

15 000,00 15 000,00 15 000,00 0 0

Zastosowanie pkt VI.14: Przykład 8. Przedłużenie okresu leasingu 
Umowę leasingu zawarto na 7 lat (okres ekonomicznej użyteczności przedmiotu leasingu wynosi 
12 lat). Po 5 latach trwania umowy strony umowy uzgodniły wydłużenie okresu leasingu do 10 lat. 
Na dzień zmiany okresu trwania umowy saldo zobowiązania z tytułu przedmiotu leasingu wynosiło 
50 000,00 zł, zaś wartość netto przedmiotu umowy – 55 000,00 zł. Korzystający stosował liniową 
metodę amortyzacji. Umowa nie przewidywała, aby przedmiot leasingu przechodził na własność 
korzystającego, dlatego amortyzacja była rozliczana przez okres trwania umowy. 
Uzgodniony harmonogram opłat kształtował się następująco (w zł): 

Opłata za lata umowy

6 rok 7 rok 8 rok 9 rok 10 rok

12 000 12 000 11 000 11 000 10 000

Korzystający dzieli opłatę leasingową na część kapitałową i odsetkową, stosując metodę wewnętrz-
nej stopy zwrotu. Wewnętrzna stopa zwrotu, obliczona za pomocą arkusza kalkulacyjnego, wyno-
si 0,0402511.  

(w zł) 

Rok trwania 
umowy

Zobowiązanie 
BO

Opłata 
leasingowa

Część 
kapitałowa

Część 
odsetkowa

Zobowiązanie 
BZ

6 50 000,00 12 000,00 9 987,44 2 012,56 40 012,56

7 40 012,56 12 000,00 10 389,45 1 610,55 29 623,11

8 29 623,11 11 000,00 9 807,64 1 192,36 19 815,77

9 19 815,77 11 000,00 10 202,41 797,59 9 613,06

10 9 613,06 10 000,00 9 613,06 386,94 0
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Skorygowane odpisy amortyzacyjne, ustalone w wyniku weryfikacji okresu amortyzacji, wynoszą: 
55 000,00 zł ÷ 5 lat = 11 000 zł/rok. 

Zastosowanie pkt VI.14: Przykład 9. Skrócenie okresu leasingu 
Umowę leasingu zawarto na 7 lat. Okres ekonomicznej użyteczności przedmiotu leasingu wyno-
si 10 lat. Po zakończeniu umowy prawo własności przedmiotu leasingu przejdzie na korzystające-
go. Po 3 latach trwania umowy strony umowy uzgodniły skrócenie okresu leasingu do 6 lat. Saldo 
zobowiązania z tytułu przedmiotu umowy leasingu na dzień zmiany okresu leasingu wynosiło 
30 000,00 zł, zaś wartość netto przedmiotu leasingu – 36 000,00 zł. Korzystający stosował linio-
wą metodę amortyzacji. 
Uzgodniony harmonogram opłat kształtował się następująco (w zł): 

Opłata za lata umowy

4 rok 5 rok 6 rok

11 000 11 000 11 000

Korzystający dzieli opłatę leasingową na część kapitałową i odsetkową, stosując metodę wewnętrz-
nej stopy zwrotu. 

Wewnętrzna stopa zwrotu, obliczona za pomocą arkusza kalkulacyjnego, wynosi 0,0492123. 

(w zł) 

Rok trwania 
umowy

Zobowiązanie 
BO

Opłata 
leasingowa

Część 
kapitałowa

Część 
odsetkowa

Zobowiązanie 
BZ

4 30 000,00 11 000,00 9 523,63 1 476,37 20 476,37

5 20 476,37 11 000,00 9 992,31 1 007,69 10 484,06

6 10 484,06 11 000,00 10 484,06 515,94 0

Nie następuje zmiana okresu amortyzacji, gdyż wobec przewidywanego uzyskania prawa włas-
ności do przedmiotu leasingu jest on amortyzowany – podobnie jak własne  środki trwałe korzy-
stającego – stawką 10%.

Zastosowanie pkt VI.15: Przykład 10. Rozliczenie zobowiązania z tytułu lea
singu finansowego w przypadku utraty przedmiotu leasingu 
Korzystający na skutek pożaru utracił przedmiot leasingu. Umowa leasingu wygasła, przy czym 
finansujący obciążył korzystającego kwotą 150 000 zł (jest to suma zdyskontowanych opłat leasin-
gowych pozostałych do spłaty, w myśl umowy przedmiot leasingu przechodził z chwilą wygaśnię-
cia umowy nieodpłatnie na korzystającego). Na dzień wygaśnięcia umowy korzystający wykazy-
wał w księgach rachunkowych saldo zobowiązania wobec finansującego z tytułu umowy leasingu 
– 160 000 zł. Wartość netto przedmiotu leasingu na ten dzień wynosiła 120 000 zł. Przedmiot lea-
singu był objęty ubezpieczeniem, a umowa leasingu przewidywała cesję odszkodowania na rzecz 
finansującego. W kolejnym okresie sprawozdawczym finansujący uzyskał w ramach cesji odszko-
dowanie w wysokości 100 000 zł: 
a)  w momencie utraty przedmiotu leasingu korzystający likwiduje go – wartość netto (Wn „Pozostałe 

koszty operacyjne”, Ma „Środki trwałe” 120 000 zł), 
b)  w momencie wygaśnięcia umowy leasingu korzystający kompensuje skutki wygaśnięcia umowy 

leasingu, zmniejszając zobowiązanie z tytułu przedmiotu umowy (160 000 zł) do kwoty zobo-
wiązania z tytułu wypowiedzenia umowy (150 000 zł). Kwotę zmniejszenia zobowiązania 
(10 000 zł) odnosi na pozostałe przychody operacyjne (Wn konto „Rozrachunki z finansującym 
z tytułu przedmiotu umowy”), 
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c)  w momencie otrzymania przez finansującego odszkodowania (na podstawie informacji uzy-
skanej od zakładu ubezpieczeń lub finansującego) korzystający zmniejsza o kwotę odszko-
dowania (100 000 zł) swoje zobowiązanie wobec finansującego (Wn „Rozrachunki z finan-
sującym z tytułu przedmiotu umowy”), ujmując je drugostronnie jako pozostałe przychody 
operacyjne. 

W przykładzie strata spowodowana utratą przedmiotu leasingu wynosi 10 000 zł (120 000 – 10 000 
– 100 000). 

Zastosowanie pkt VII.13: Przykład 11. Rozliczenie należności z tytułu leasin
gu finansowego w przypadku utraty przedmiotu leasingu 
Korzystający na skutek kradzieży utracił przedmiot leasingu finansowego. Umowa leasingu wygasła, 
a finansujący obciążył korzystającego kwotą 150 000 zł, odpowiadającą wartości przedmiotu leasin-
gu i utraconych – na skutek wygaśnięcia umowy – korzyści. Przedmiot leasingu był objęty ubezpie-
czeniem, a umowa leasingu przewidywała cesję odszkodowania na rzecz finansującego. W kolej-
nym okresie sprawozdawczym finansujący uzyskał – jako cesję odszkodowania – kwotę 100 000 zł. 
Finansujący pomniejsza należność z tytułu przedmiotu umowy (150 000 zł) o kwotę otrzymanego 
odszkodowania (100 000 zł). Saldo należności z tytułu przedmiotu umowy leasingu po skompen-
sowaniu z kwotą otrzymanego odszkodowania (50 000 zł) objęte jest – w razie uznania należności 
za wątpliwą – odpisem aktualizującym. 

Zastosowanie pkt VIII.3: Przykład 12. Rozliczanie straty na sprzedaży przed
miotu umowy w przypadku zwrotnego leasingu operacyjnego 
Korzystający zawarł umowę zwrotnego leasingu operacyjnego i sprzedał przedmiot umowy 
ze stratą, uzgadniając z finansującym opłaty leasingowe na poziomie niższym od rynkowych. 
Wartość netto przedmiotu umowy wynosiła 50 000,00 zł, cena sprzedaży 40 000,00 zł. Umowę 
zwrotnego leasingu operacyjnego zawarto na 3 lata. Harmonogram opłat kształtował się nastę-
pująco (w zł): 

Opłata za lata umowy

1 rok 2 rok 3 rok Razem

16 000 15 000 14 000 45 000

Rozliczenie straty na sprzedaży przedmiotu umowy proporcjonalnie do wysokości opłat leasingo-
wych przedstawia się następująco (w zł): 

1 rok 2 rok 3 rok

(16 000,00 ÷ 45 000,00) ×
 10 000,00 = 

 3 555,56

(15 000,00 ÷ 45 000,00) ×
 10 000,00 =

 3 333,33

(14 000,00 ÷ 45 000,00) ×
 10 000,00 = 

3 111,11

Zastosowanie pkt VIII.4: Przykład 13. Rozliczenie straty na sprzedaży przed
miotu umowy w przypadku zwrotnego leasingu finansowego 
Jednostka zawarła umowę leasingu zwrotnego sklasyfikowaną jako leasing finansowy na okres 
10 lat. Wartość netto przedmiotu umowy na dzień jego zbycia finansującemu wynosiła 70 000,00 zł, 
cena sprzedaży – 60 000 zł. 
Rozliczenie straty na sprzedaży przez okres trwania umowy leasingu przedstawia się następująco: 

(70 000 zł – 60 000 zł) ÷ 10 lat = 1000 zł/rok. 
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Zastosowanie pkt XII.2 i pkt XII.3: Przykład 14. Uproszczone metody podzia
łu opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową 
Założenia przykładu jak w przykładzie 7. 

Metoda równomierna (liniowa) 
Część odsetkowa opłaty leasingowej przypadająca na każdy okres umowy wynosi (w zł): 

ΣCO = [(10 000,00 + 3 × 30 000,00 + 15 000,00) – 100 000,00] = 15 000,00  
CO = 15 000,00 : 3 = 5000,00 

(w zł) 

Rok trwania 
umowy

Zobowiązanie 
BO

Opłata 
leasingowa

Część 
kapitałowa

Część 
odsetkowa

Zobowiązanie 
BZ

0
(zawarcie 
umowy

leasingu)

100 000,00 10 000,00 
(opłata 

wstępna)

10 000,00 0 90 000,00

1 90 000,00 30 000,00 25 000,00 5 000,00 65 000,00

2 65 000,00 30 000,00 25 000,00 5 000,00 40 000,00

3 40 000,00 30 000,00 25 000,00 5 000,00 15 000,00

Zakończenie
umowy
leasingu

15 000,00 15 000,00 15 000,00 0 0

Metoda degresywna przybliżona (sumy numerów) 
Stosując metodę sumy numerów, podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową 
przedstawia się następująco: 

(w zł) 

Rok trwania 
umowy

Zobowiązanie 
BO

Opłata 
leasingowa

Część 
kapitałowa

Część  
odsetkowa

Zobowiązanie 
BZ

0
(zawarcie 
umowy

leasingu)

100 000,00 10 000,00 
(opłata 

wstępna)

10 000,00 0 90 000,00

1 90 000,00 30 000,00 22 500,00 (3 ÷ 6) × 15 000,00
= 7 500,00

67 500,00

2 67 500,00 30 000,00 25 000,00 (2 ÷ 6) × 15 000,00
= 5 000,00

42 500,00

3 42 500,00 30 000,00 27 500,00 (1 ÷ 6) × 15 000,00
= 2 500,00

15 000,00

Zakończenie
umowy
leasingu

15 000,00 15 000,00 15 000,00 0 0

Zastosowanie pkt XII.4: Przykład 15. Uwzględnienie zmiany kursu EUR 
Zmiana kursu EUR przypadająca na kolejne terminy płatności nie powoduje – jak wspomniano 
– przeliczenia pierwotnie przyjętej wartości początkowej środka trwałego. Zmiana kursu EUR wpły-
wa natomiast na kwotę zobowiązań z tytułu umowy leasingowej, wykazywanych na dzień bilanso-
wy. Korzystający – w rozpatrywanym przypadku – powinien dodatkowo podjąć decyzję o wyborze 
metody podziału opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową. Podział opłat leasingowych 
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na część kapitałową i odsetkową (dla kolejnych trzech terminów płatności) według metody sumy 
numerów przy założeniu stałego kursu EUR (4,4 zł/EUR) w kolejnych terminach płatności kształ-
tuje się następująco (w zł): 

Termin
płatności

Zobowiązanie 
BO

Opłata 
leasingowa

Część 
odsetkowa

Część 
kapitałowa

Zobowiązanie 
BZ

0
(zawarcie 
umowy

leasingu)

226 700
(225 000 + 

1 700)

36 700,02 0  36 700,02
(35 000 + 

1 700)

189 999,98

1 189 999,98 4 999,98 2 122,41 2 877,57 187 122,41

2 187 122,41 4 999,98 2 078,19 2 921,79  184 200,62

3 3 184 200,62 4 999,98 2 033,98 2 966,00 181 234,62

Rzeczywisty kurs EUR przypadający na drugi termin płatności wynosi 4,3 zł/EUR. Faktycznie ponie-
siona opłata leasingowa ustalona w oparciu o kurs 4,3 zł/EUR wynosi 4886,35 zł (1136,36 EUR × 
4,3 zł/EUR). 
Różnica między pierwotnie ustaloną opłatą (w oparciu o kurs z dnia zawarcia umowy) a opłatą 
faktycznie poniesioną wynosi 113,63 zł i zmniejsza pierwotnie ustaloną część odsetkową opłaty 
leasingowej (2078,19 zł) do kwoty 1964,56 zł. Pierwotnie ustalona spłata części kapitałowej i war-
tość zobowiązania na koniec drugiego okresu umowy nie ulega zmianie. 

(w zł) 

Termin
płatności

Zobowiązanie 
BO

Opłata 
leasingowa

Część 
odsetkowa

Część 
kapitałowa

Zobowiązanie 
BZ

2 187 122,41 4 886,35 1 964,56 2 921,79  184 200,62

Zobowiązanie na dzień bilansowy (zakładając, że występuje on po drugim terminie płatności) 
kształtuje się następująco:
–  równowartość zobowiązania z tytułu przedmiotu umowy w EUR wg kursu z dnia zawarcia umowy 

184 200,62 zł ÷ 4,4 zł/EUR = 41 863,78 EUR,
–  zobowiązanie z tytułu przedmiotu umowy przeliczone wg kursu na dzień bilansowy 

41 863,78 EUR × 4,3 zł/EUR = 180 014,25zł.

Różnica między pierwotnie ustalonym zobowiązaniem a zobowiązaniem przeliczonym na dzień 
bilansowy – 4186,37 zł (184 200,62 – 180 014,25) stanowi przychód finansowy.

Załącznik 1 

Przykład dostosowania części A–F rachunku zysków i strat 
(wariant kalkulacyjny) do specyfiki jednostek prowadzących 

działalność leasingową 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 
 – od jednostek powiązanych: 
  I.  Przychody netto ze sprzedaży usług leasingu 
 Ia. Przychody z tytułu leasingu finansowego 
  II.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów oraz zysk ze sprzedaży 

przedmiotów leasingu 
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B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 
 – w tym jednostkom powiązanym: 
   I. Amortyzacja i inne koszty dotyczące oddanych w leasing aktywów 
  II.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz strata na sprzedaży przed-

miotów leasingu
 III.  Koszty finansowe obsługi zakupu przedmiotów leasingu (niezwiększające 

wartości przedmiotów leasingu) 
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 
D. Koszty sprzedaży 
E. Koszty ogólnego zarządu 
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E). 

Załącznik 2 

Klasyfikacja umów leasingu, najmu i dzierżawy  
przyjęta w Standardzie 

Leasing, najem i dzierżawa

Czy umowa została zawarta na czas oznaczony? 

     tak      nie

Leasing Najem lub dzierżawa 

Czy umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 
1)  przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została 

zawarta, 
2)  zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki 

została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia, 
3)  okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi 

ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być 
on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na 
jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego, 

4)  suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do za-
płaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten 
dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zo-
bowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie 
zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na 
ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie, 

5)  zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie 
w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na 
warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie, 

6)  przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu 
koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający, 

7)  przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on 
być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian. 

     tak      nie

Leasing finansowy Leasing operacyjny 
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UCHWAŁA  Nr 7/08  
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

z dnia 14 października 2008 r.

w sprawie przyjęcia  
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 

„Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów, zobowiązania warunkowe”

(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.)

Na podstawie § 2 pkt 1 i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu 
Standardów Rachunkowości (Dz.U. Nr 140, poz. 1580, z późn. zm.) oraz § 3 
wewnętrznego regulaminu działania Komitetu Standardów Rachunkowości uchwa-
la się, co następuje:

§ 1.

1.  Komitet przyjmuje Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne 
rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Standard, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca 
Komitetu Standardów Rachunkowości

Joanna Dadacz

 



372

Załącznik do uchwały nr 7/08  

Komitetu Standardów Rachunkowości  

z dnia 14 października 2008 r. (poz. 90)

KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI Nr 6 
„Rezerwy, bierne  

rozliczenia międzyokresowe kosztów,  
zobowiązania warunkowe”

Spis treści
 I. Cele i zakres Standardu
 II. Definicje
 III. Ujęcie
  Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Zobowiązana warunkowe
 IV. Wycena
  Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Zobowiązania warunkowe
 V. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym
  Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Zobowiązania warunkowe
  Postanowienia wspólne
Załącznik A. Klasyfikacja rezerw na zobowiązania
Załącznik B. Schemat podejmowania decyzji przy tworzeniu rezerw, biernych roz-
liczeń międzyokresowych kosztów i ujawnianiu zobowiązań warunkowych
 VI. Przykłady
  Przykład 1. Prawne wymogi dostosowania technologii produkcji
  Przykład 2.  Umowa niewykonana, powodująca obciążenia
  Przykład 3.  Rezerwa związana z umową częściowo lub całkowicie niewyko-

naną, powodującą obciążenia
  Przykład 4.  Rezerwa na zobowiązanie z tytułu skutków toczącego się postę-

powania sądowego
  Przykład 5.  Zobowiązanie warunkowe oraz rezerwa z tytułu udzielonego 

poręczenia
  Przykład 6.  Podstawa utworzenia rezerwy z tytułu restrukturyzacji
  Przykład 7.  Znaczenie planu restrukturyzacji dla utworzenia rezerwy z jej tytułu
  Przykład 8.  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu odpraw eme-

rytalnych
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  Przykład  9.  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów napraw gwarancyj-
nych dokonywanych przez producenta

  Przykład 10.  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na naprawy gwaran-
cyjne tworzone przez producenta

  Przykład 11.  Zobowiązanie warunkowe oraz rezerwa w przypadku dyskonto-
wania lub indosowania weksla obcego

  Przykład 12.  Zobowiązanie warunkowe z tytułu przewłaszczenia majątku na 
zabezpieczenie spłaty kredytu

  Przykład 13.  Wycena rezerwy na pojedyncze zobowiązanie – pozew sądowy
  Przykład 14.  Wycena rezerwy na pojedyncze zobowiązanie – usunięcie poważ-

nej wady urządzenia wyprodukowanego dla odbiorcy
  Przykład 15. Zastosowanie stopy dyskontowej do wyceny rezerw
  Przykład 16.  Zastosowanie stopy dyskontowej do wyceny rezerwy długotermi-

nowej
  Przykład 17.  Ustalenie w rachunku zysków i strat kosztu netto utworzonej 

rezerwy

 I. Cele i zakres Standardu 

1.1.  Celem niniejszego Krajowego Standardu Rachunkowości (KSR), zwanego dalej 
Standardem, jest określenie jednolitych zasad ujmowania w księgach rachun-
kowych rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobowią-
zań warunkowych, jak też ich wyceny oraz kryteriów prezentacji i ujawniania 
w sprawozdaniu finansowym. Ujawnione informacje o rezerwach, biernych 
rozliczeniach międzyokresowych kosztów i zobowiązaniach warunkowych 
umożliwiają użytkownikom sprawozdań finansowych właściwe zrozumienie 
ich charakteru, terminów, kwot i ich zmian oraz prawidłowe ustalenie kwot 
zobowiązań, w tym rezerw, wymagających wypływu aktywów, przez co przy-
czyniają się do rzetelnego i wiarygodnego odwzorowania sytuacji majątkowej, 
finansowej i wyniku finansowego jednostki sprawozdawczej. 

1.2.   Standard objaśnia przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – 
w zakresie rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobo-
wiązań warunkowych. W szczególności przy stosowaniu objaśnień zawartych 
w Standardzie należy wziąć pod uwagę postanowienia ustawy zawarte: 

  a)   w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, zgodnie z którymi w wyniku finansowym bez 
względu na jego wysokość, należy uwzględnić rezerwy na znane jednostce 
ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń, także wtedy, gdy zosta-
ną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczy-
wiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych, 

  b)  w art. 6 ust. 1 i 2, zgodnie z którymi w księgach rachunkowych jednos-
tki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody 
i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego 
roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, a dla zapewnienia 
współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów 
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lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub 
przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres 
sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione, 

  c)   w art. 8 ust. 1, zgodnie z którym określając zasady (politykę) rachunkowo-
ści należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń 
istotnych do oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowe-
go jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności, o której mowa w art. 7 
ustawy. 

1.3.  Standard stosuje się do ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawniania 
w sprawozdaniu finansowym rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów i zobowiązań warunkowych oprócz tych, które: 

  a)  są przedmiotem innych krajowych Standardów rachunkowości lub stano-
wisk, w tym w szczególności: 

    – KSR 2 „Podatek dochodowy”, 
    – KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane”, 
    – KSR 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, 
    –  Stanowiska w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, wprowadzonego w życie Uchwałą nr 6/05 
KSR z 28.11.2005 r., 

    –  Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowe-
go ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia 
energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, wprowadzonego 
w życie Uchwałą nr 7/07 KSR z 26.06.2007 r. 

  b)   powstają w bankach, w związku z prowadzoną przez nie działalnością ban-
kową, 

  c)  powstają w zakładach ubezpieczeń, w związku z prowadzoną przez nie 
działalnością ubezpieczeniową, 

  d)   powstają w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, w związku z pro-
wadzoną przez nie działalnością statutową, 

  e)   dotyczą zobowiązań wynikających z przyjętych przez jednostkę niefaktu-
rowanych dostaw i usług – por. pkt 2.3, 

   f)  dotyczą instrumentów finansowych, 
  g)   wynikają z umów niewykonanych (w całości lub częściowo), z wyjątkiem 

gdy umowa powoduje obciążenia – por. pkt 2.9 i 2.10, 
  h)   stanowią specyficzną formę rezerw tworzonych w związku z koniecznością 

demontażu i usunięcia składnika aktywów oraz przeprowadzenia renowa-
cji miejsca, w którym się znajdował, 

   i)   tworzone są w związku z odstąpieniem od zasady kontynuowania działal-
ności. 

1.4.  Niniejszy Standard stosuje się do rezerw, które zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w art. 35d ust. 1 ustawy tworzone są na: 

  a)  pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, 
których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności 
na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych 
gwarancji, poręczeń oraz skutków toczącego się postępowania sądowego, 
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  b)   przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podsta-
wie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowa-
dzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyza-
cji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych 
zobowiązań. 

   Standard stosuje się także do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, 
które zgodnie z postanowieniami art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy wynikają w szcze-
gólności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przy-
szłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, 
a także 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 dłu-
gotrwałego użytku. 

1.5.   Standard stosuje się do zobowiązań warunkowych, które są rezultatem zda-
rzeń przeszłych i mogą spowodować powstanie zobowiązania, np. z tytułu 
udzielonej gwarancji, poręczenia, indosowania weksla, toczącego się postępo-
wania sądowego, podpisania umowy przewłaszczenia składników aktywów. 

1.6.   Treść Standardu jest zgodna z postanowieniami ustawy oraz w podstawowym 
zakresie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR) 37 „Rezerwy, 
zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” i z MSR 19 „Świadczenia pra-
cownicze”. Rozbieżności pomiędzy niniejszym Standardem a MSR 37 i MSR 19 
dotyczą m.in.: 

  a)  odmiennego traktowania rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracow-
ników, w tym świadczeń emerytalnych oraz rezerw tworzonych z tytułu 
napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego 
użytku; Standard traktuje takie rezerwy na etapie ich ujmowania w ewiden-
cji księgowej jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, natomiast 
MSR 19 i MSR 37 zalicza je do kategorii rezerw, 

  b)  ujęcia w ewidencji księgowej rezerw; zgodnie z MSR 37 przy tworzeniu 
niektórych rezerw obciążane są koszty działalności operacyjnej, natomiast 
zgodnie ze Standardem rezerwy tworzone są w pozostałe koszty operacyj-
ne, koszty finansowe lub straty nadzwyczajne, 

  c)  definicji zobowiązań warunkowych; według MSR 37 obejmują one nie 
tylko skutki wypełnienia możliwych obowiązków powstałych na skutek 
zdarzeń przeszłych, a których wystąpienie zostanie potwierdzone dopiero 
w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej liczby 
niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli jed-
nostki, ale także wypełnienia obecnych obowiązków, powstałych na skutek 
zdarzeń przeszłych, które nie są jednak ujmowane w sprawozdaniu finan-
sowym, ponieważ: 

    –  nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków 
zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia obo-
wiązków, lub

    –  nie można wystarczająco wiarygodnie wycenić kwoty koniecznej do 
wypełnienia obowiązków.
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     Niniejszy Standard przewiduje, analogiczny jak MSR 37, sposób ujawniania 
w sprawozdaniu finansowym skutków wypełnienia takich obecnych obo-
wiązków,  

  d)  składników aktywów warunkowych, które nie są objęte zakresem niniej-
szego Standardu. 

   Źródłem rozbieżności określonych w pkt (a) i (b) jest odmienne kryterium 
uznawania rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów: w MSR kry-
terium tym jest stopień pewności realizacji obowiązku, a w ustawie – rodzaj 
działalności, z którym związane jest zdarzenie obligujące. Ponadto, w niniej-
szym Standardzie, zgodnie z postanowieniami ustawy, przestrzega się zasady 
współmierności przychodów i kosztów. 

II. Definicje 

2.1.  Zobowiązanie –  zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy – to wynikający z prze-
szłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej 
wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych akty-
wów jednostki. 

   Przeszłymi zdarzeniami są np. sprzedaż produktów i towarów, zakup towa-
rów, materiałów i usług, korzystanie z pracy najemnej, powstanie obowiąz-
ku podatkowego. Przykładami świadczeń są: zapłata, wydanie lub naprawa 
towarów bądź produktów, usunięcie szkód. 

2.2.   Rezerwy – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy to – zobowiązania, których ter-
min wymagalności lub kwota nie są pewne. 

   Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwa-
nym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże praw-
dopodobieństwo, 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, spowodowałoby istot-
ne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowe-
go jednostki. 

2.3.   Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, o których mowa w art. 39 ust. 2 
pkt 2 oraz ust. 2a ustawy, to rezerwy związane bezpośrednio z działalnością 
operacyjną, a więc z wytwarzaniem, sprzedażą (handlem) i fazą posprzedaż-
ną, a także ogólnym zarządem. Ilekroć w niniejszym Standardzie mowa jest 
o biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów, rozumie się przez to 
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów będące rezerwami. 

   Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów będących rezerwami nie 
zalicza się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, o których mowa 
w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy. Są to w szczególności: 

  a)  koszty wykonania jeszcze niezakończonych umów o usługi, w tym budow-
lane, o których mowa w KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane”, 

  b)   zobowiązania wynikające z przyjętych przez jednostkę niefakturowanych 
dostaw i usług. Zalicza się je do zobowiązań z tytułu dostaw i usług, i to 
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także wtedy, gdy ustalenie przez jednostkę dokładnej ilości i/lub ceny dosta-
wy/usługi może wymagać szacunków. 

2.4.   Zobowiązanie warunkowe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 ustawy – to obo-
wiązek wypełnienia świadczeń, wynikający ze zdarzeń przeszłych, którego 
powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Zobowiązania, 
jak długo mają charakter warunkowych, nie są ujmowane w bilansie oraz 
w rachunku zysków i strat. 

2.5.   Istotne znaczenie odgrywa rozróżnienie rezerw, biernych rozliczeń między-
okresowych kosztów – oraz zobowiązań warunkowych. Rezerwy oraz bierne 
rozliczenia międzyokresowe kosztów odzwierciedlają skutki wypełnienia obec-
nych obowiązków, przy czym prawdopodobne jest, że w celu ich wypełnienia 
konieczny będzie wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomicz-
ne. Zobowiązania warunkowe odzwierciedlają natomiast jedynie skutki wypeł-
nienia możliwych obowiązków, gdyż dopiero przyszłe zdarzenia potwierdzą, 
czy na jednostce gospodarczej ciąży obecny obowiązek, którego wypełnienie 
mogłoby prowadzić do wypływu środków zawierających w sobie korzyści eko-
nomiczne. Rezerwy tworzy się w związku ze zdarzeniami związanymi: 

  a)  bezpośrednio z działalnością operacyjną, 
  b)  pośrednio z działalnością operacyjną, 
  c)  z operacjami finansowymi, 
  d)  z innym ryzykiem niż ogólne ryzyko prowadzenia działalności operacyjnej. 
   Pierwsza grupa zdarzeń (a) wymaga dokonywania biernych rozliczeń mię-

dzyokresowych kosztów. Pozostałe grupy zdarzeń (b–d) wymagają tworzenia 
rezerw.

   Rozróżnienie rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobo-
wiązań warunkowych zapewnia prawidłowość: 

  a)  ujęcia i prezentacji w bilansie rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokre-
sowych kosztów, 

  b)  ustalenia wyniku finansowego w rachunku zysków i strat, 
  c) ujawnienia zobowiązań warunkowych w informacji dodatkowej. 
2.6.   Zdarzenie obligujące to zdarzenie, które powoduje prawny lub zwyczajowo 

oczekiwany obowiązek wykonania świadczenia sprawiający, że jednostka nie 
ma żadnej realnej możliwości niewypełnienia tego obowiązku. Ma to miejsce 
wyłącznie wtedy, gdy: 

  a)  wypełnienie obowiązku może być wyegzekwowane na drodze prawnej 
lub 

  b)  zdarzenie (którym może być działanie jednostki) stwarza uzasadnione 
oczekiwanie stron trzecich, że jednostka wywiąże się z tego obowiązku 
– w przypadku zwyczajowo oczekiwanego obowiązku. 

2.7.   Obowiązek prawny jest obowiązkiem określonego zachowania wynikającego 
z przepisów prawa. 

2.8.   Zwyczajowo oczekiwany obowiązek to obowiązek wynikający z działalności 
jednostki, gdy: 

  a)  poprzez ustalony sposób postępowania w przeszłości, opublikowanie zasad 
postępowania lub wystarczająco konkretne, aktualne oświadczenie, jed-
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nostka przekazała stronom trzecim, iż przyjmie na siebie określony obo-
wiązek oraz 

   b)  w wyniku powyższego jednostka wzbudziła u tych stron trzecich uzasad-
nione oczekiwanie, że obowiązek ten wypełni. 

2.9.   Umowa niewykonana (pkt 1.3.f) to umowa, która weszła w życie, ale żadna 
ze stron nie wypełniła żadnego ze swoich obowiązków lub wypełniła je 
częściowo. Umowy takie mogą jednak powodować obciążenia, jeżeli niewy-
konanie lub częściowe wykonanie obowiązków przez jedną ze stron rodzi 
konieczność zadośćuczynienia drugiej stronie. 

2.10.   Umowa powodująca obciążenia to umowa, na podstawie której nieuniknione 
koszty wypełnienia obowiązku przeważają nad korzyściami, które –  według 
przewidywań – będą uzyskane na jej mocy. Na nieuniknione koszty wynikające 
z umowy składają się co najmniej koszty netto zakończenia umowy, odpowia-
dające niższej spośród kwot kosztów wypełnienia umowy i kosztów lub strat 
z tytułu wszelkich odszkodowań lub kar wynikających z jej niewypełnienia. 

2.11.   Restrukturyzacja (pkt 1.4.b) to zaplanowane i kontrolowane zmiany zakre-
su i/lub działania jednostki w celu poprawy skuteczności i efektywności jej 
działalności. 

2.12.  Niektóre ze zdefiniowanych wyżej pojęć są zilustrowane przykładami, które 
wyjaśniają trudniejsze zagadnienia Standardu; celowi temu służą rów-
nież przykłady liczbowe; wszystkie przykłady są zamieszczone na końcu 
Standardu. Załączniki A i B z kolei mają pomóc podjąć decyzję co do tego, 
czy dany obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych, wymusza utworze-
nie rezerwy, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów lub ujawnienia 
zobowiązania warunkowego. 

III. Ujęcie 

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

3.1.   Warunkiem ujęcia (utworzenia) rezerwy lub ujęcia (dokonania) biernego roz-
liczenia międzyokresowego kosztów w księgach rachunkowych jest: 

   a)  wystąpienie zdarzenia obligującego jednostkę do wykonania w przyszło-
ści świadczeń, przy czym 

   b)   zasadne, a zarazem możliwe jest wiarygodne oszacowanie kosztów (lub 
strat), których poniesienie jest niezbędne dla wywiązania się przez jed-
nostkę z jej obowiązków. 

3.2.   Rezerwę tworzy się wyłącznie wtedy, gdy: 
   a)  na jednostce ciąży obecny obowiązek świadczenia (prawny lub zwycza-

jowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych, 
   b)  jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje wykorzysta-

nie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki, 
   c)  możliwe jest wiarygodne oszacowanie kwoty wykonania obowiązku.
    Analogiczne warunki uzasadniają ujmowanie biernych rozliczeń międzyokre-

sowych kosztów. 



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

379

    Por. Przykład 2. Umowa niewykonana, powodująca obciążenia oraz 
Przykład 3. Rezerwy na zobowiązania wynikające z tytułu umów częścio
wo lub całkowicie niewykonanych, powodujących obciążenia

3.3.   Tylko skutki wykonania obowiązku wynikającego ze zdarzeń przeszłych, 
istniejącego niezależnie od przyszłych działań jednostki lub jej intencji, są 
ujmowane w księgach rachunkowych w postaci rezerwy lub biernego roz-
liczenia międzyokresowego kosztów. Nie tworzy się rezerw ani nie dokonu-
je się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów związanych z przyszłą 
działalnością. 

3.4.   Ujęcie w ewidencji księgowej rezerwy/biernego rozliczenia międzyokreso-
wego kosztów polega na: 

   a)  zwiększeniu kosztów działalności operacyjnej (odpowiednio kosztu 
wytworzenia produktów, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarzą-
du) i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów – jeżeli dotyczy ona 
bezpośrednio działalności operacyjnej jednostki, 

   b)  zwiększeniu pozostałych kosztów operacyjnych i rezerw – jeżeli dotyczy 
ona pośrednio działalności operacyjnej jednostki, 

   c)  zwiększeniu kosztów finansowych i rezerw – jeżeli dotyczy ona operacji 
finansowych, 

   d)  zwiększeniu strat nadzwyczajnych i rezerw – jeżeli dotyczy ona zdarzeń 
związanych z innym ryzykiem niż ogólne ryzyko prowadzenia działalno-
ści operacyjnej. 

    W identyczny sposób podwyższa się wysokość rezerw/biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów, jeżeli wzrosło ryzyko poniesienia przez jed-
nostkę niezbędnych dla wywiązania się z ciążącego na niej obowiązku 
świadczeń. 

3.5.    Wykorzystanie rezerwy następuje w związku z powstaniem zobowiązania, 
na które była utworzona (art. 35d ust. 3 ustawy). Rezerwa może być wyko-
rzystana wyłącznie zgodnie z celem, na jaki była pierwotnie utworzona. 
Dotyczy to również biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

3.6.    Zamiana rezerwy/biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów w zobo-
wiązanie, wobec przekształcenia się przewidywanego ryzyka wykonania 
przez jednostkę świadczeń, wynikających z ciążących na niej obowiązków, 
w pewność, powoduje zmniejszenie rezerwy bądź biernego rozliczenia mię-
dzyokresowego kosztów i zwiększenie zobowiązań. 

3.7.    Rozwiązanie części lub całości niewykorzystanej rezerwy w przypadku 
zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego jej tworzenie, na dzień, 
na który okazała się zbędna, polega na zmniejszeniu stanu rezerwy oraz 
zwiększeniu: 

   a)   pozostałych przychodów operacyjnych – jeżeli rezerwa dotyczy pośred-
nio działalności operacyjnej, 

   b)   przychodów finansowych – jeżeli rezerwa dotyczy operacji finansowych, 
   c)  zysków nadzwyczajnych – jeżeli rezerwa dotyczy zdarzeń związanych 

z innym ryzykiem niż ogólne ryzyko prowadzenia działalności operacyjnej, 
   (art. 35d ust. 4 ustawy). 
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3.8.    Niewykorzystanie w części lub całości biernego rozliczenia międzyokreso-
wego kosztów w przypadku zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniające-
go jego dokonanie polega na zmniejszeniu stanu biernego rozliczenia mię-
dzyokresowego kosztów oraz zmniejszeniu kosztów działalności operacyjnej 
(odpowiednio kosztu wytworzenia produktów, kosztów sprzedaży, kosztów 
ogólnego zarządu) poniesionych w okresie sprawozdawczym, w którym 
stwierdzono, że związane z tym rozliczeniem zobowiązanie jest mniejsze 
lub nie powstało (art. 39 ust. 5 ustawy). 

3.9.   Nie rzadziej niż na ostatni dzień roku obrotowego rezerwy i bierne rozlicze-
nia międzyokresowe kosztów podlegają inwentaryzacji drogą porównania 
danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji 
realnej wartości tych składników. 

3.10.   Rezerwy związane ze skutkami toczącego się postępowania sądowego two-
rzy się wówczas, gdy przeciwko jednostce wniesiono pozew, a prawdopodo-
bieństwo wyroku niekorzystnego dla jednostki jest większe niż prawdopodo-
bieństwo wyroku korzystnego. Podstawą oceny tego prawdopodobieństwa 
może być przebieg postępowania sądowego lub opinie prawników. Ustalając 
kwotę rezerwy, należy wziąć pod uwagę nie tylko kwotę roszczenia określo-
ną w pozwie, ale również koszty postępowania sądowego. 

    Por. Przykład 4. Rezerwa na zobowiązanie z tytułu skutków toczącego się 
postępowania sądowego 

3.11.   Rezerwy związane z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami wymaga-
ją utworzenia wówczas, gdy prawdopodobieństwo możliwego obowiązku 
wywiązania się z tych gwarancji i poręczeń jest większe niż prawdopodo-
bieństwo jego braku. Podstawą oceny prawdopodobieństwa możliwego 
obowiązku jest analiza przebiegu wywiązywania się podmiotu, któremu 
udzielono gwarancji lub poręczenia, z zobowiązań objętych gwarancją lub 
poręczeniem. 

    Por. Przykład 5. Zobowiązanie warunkowe oraz rezerwa z tytułu udzie
lonego poręczenia 

3.12.  Rezerwy związane z karami lub kosztami likwidacji szkód wyrządzonych śro-
dowisku naturalnemu tworzy się tylko wtedy, gdy wykonanie przez jednost-
kę odpowiednich obowiązków wynika ze zdarzeń przeszłych, istniejących 
niezależnie od przyszłych działań jednostki, których przykładem są kary lub 
koszty likwidacji szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, prowadzące 
do wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w wyni-
ku wypełnienia obowiązku, niezależnie od przyszłych działań jednostki. 

3.13.    Rezerwa na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją. 
   a)  Restrukturyzacja, zgodnie z definicją, dotyczy przyszłości i może obejmo-

wać obszar zasobów (majątku), zatrudnienia, techniki i technologii oraz 
organizacji jednostki. 

     Może ona wiązać się ze: 
     –  zmianą zakresu działalności, np. sprzedażą lub likwidacją części dzia-

łalności bądź przeniesieniem do innego miejsca,
     –  ograniczeniem zatrudnienia,
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     –  zmianą techniki i technologii oraz towarzyszących tej zmianie procesów 
reorganizacji działalności, 

     – istotnymi zmianami w organizacji jednostki. 
   b)   Warunkiem utworzenia rezerwy na restrukturyzację jest prawny lub umowny 

obowiązek jej przeprowadzenia. Obowiązek prawny w Polsce wynika z prze-
pisów ustaw o restrukturyzacji niektórych branż, np. górnictwa, hutnictwa, 
kolei. Obowiązki umowne wynikają najczęściej z przyczyn ekonomicznych, 
chęci poprawy skuteczności i efektywności działalności jednostki. 

    Jeżeli na dzień bilansowy występuje obowiązek prawny lub wynikający z wią-
żącej umowy przeprowadzenia restrukturyzacji, jednostka tworzy rezerwę 
na restrukturyzację, o ile spełnione są warunki tworzenia rezerw. Wymaga 
to uwzględnienia wszelkich dowodów potwierdzających posiadanie planu 
restrukturyzacji, rozpoczęcia realizacji (wdrażania) programu restrukturyzacji 
bądź publicznego ogłoszenia planu restrukturyzacji zobowiązującego kierow-
nictwo jednostki do jej przeprowadzenia lub zakończenia. Utworzenie rezer-
wy na restrukturyzację przeprowadzaną na mocy przepisów prawa zwiększa 
straty nadzwyczajne. Utworzone rezerwy na restrukturyzację przeprowadzaną 
na mocy umowy zwiększają pozostałe koszty operacyjne. 

   c)   Plan restrukturyzacji, aby spełniał kryteria zaliczenia do zdarzeń obli-
gujących, powinien określać obszar (obszary) działalności, które objęte 
zostaną restrukturyzacją, oraz jej uzasadnienie, także ekonomiczne. Plan 
powinien zatem określać:

     –  obszar i rodzaje zasobów majątkowych, które zostaną objęte działania-
mi restrukturyzacyjnymi, oraz ich lokalizacje (aktualne lub przyszłe),

     –   grupy zwalnianych pracowników, którzy mają uzyskać rekompensaty 
i odszkodowania,

     –  kwoty niezbędnych nakładów, jakie mają być poniesione,
     – program wdrożenia i harmonogram realizacji działań,
     – organy i instytucje nadzorujące przebieg restrukturyzacji. 
   d)  Restrukturyzacja nie zawsze oznacza konieczność wypływu w przyszłości 

środków zawierających korzyści ekonomiczne. Jeżeli plan restrukturyza-
cji nie przewiduje zdarzeń pociągających za sobą konieczność wypływu 
środków zawierających korzyści ekonomiczne, nie ma podstaw do two-
rzenia rezerwy. 

    Por. Przykład 6. Podstawa utworzenia rezerwy z tytułu restrukturyzacji 
oraz Przykład 7. Znaczenie planu restrukturyzacji dla utworzenia rezerwy 
z jej tytułu 

3.14.  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu przyszłych świadczeń 
na rzecz pracowników: 

   a)  dokonywane są w szczególności z tytułu: niewykorzystanych urlopów, 
odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych, 

   b)   niewykorzystany urlop to urlop za dany rok kalendarzowy i lata poprzed-
nie, niewykorzystany przez pracownika do dnia 31 grudnia, przy uwzględ-
nieniu stanu na dzień bilansowy w przypadku gdy rok obrotowy jest 
różny od kalendarzowego. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
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niewykorzystanych urlopów w szczególności są dokonywane na urlopy 
pracowników produkcyjnych, pobierających wynagrodzenie uzależnione 
od efektów pracy (np. akordowe). Celem ich dokonywania jest właściwe 
odniesienie kosztów do okresu, w którym jednostka faktycznie uzyskuje 
efekty pracy pracowników, 

   c)   odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe to długoter-
minowe świadczenia pracownicze zależne od stażu pracy. Prawo do tych 
świadczeń nabywają pracownicy przez cały okres ich zatrudnienia w jed-
nostce; rodzi to zobowiązanie jednostki w stosunku do pracowników 
w przyszłości. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu tych 
zobowiązań powinny być ustalane w wiarygodnie oszacowanej warto-
ści, w ciężar kosztów bezpośrednio związanych z działalnością operacyj-
ną w bieżącym okresie. 

    Por. Przykład 8. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu 
odpraw emerytalnych oraz Przykład 16. Zastosowanie stopy dyskontowej 
do wyceny rezerwy długoterminowej 

3.15.   Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów napraw gwarancyjnych towa-
rów lub produktów dokonywane są w związku z ich sprzedażą, a więc wów-
czas, gdy ma miejsce zdarzenie obligujące. Dokonywanie biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów napraw gwarancyjnych zwiększa koszty sprze-
daży tych jednostek. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów 
napraw gwarancyjnych następują stosownie do przewidywanej wielkości 
świadczeń, a więc wykonanych napraw (we własnym zakresie lub przez obcą 
jednostkę) lub wymiany towaru lub produktu w ramach udzielonej gwaran-
cji. Z chwilą upływu okresu, na który udzielono gwarancji, nieodpisane bier-
ne rozliczenia międzyokresowe kosztów zmniejszają koszty sprzedaży okresu 
sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania z tytułu napraw 
gwarancyjnych nie powstały. 

    Por. Przykład 9. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów napraw gwa
rancyjnych dokonywanych przez producenta oraz Przykład 10. Bierne roz
liczenia międzyokresowe kosztów na naprawy gwarancyjne tworzone przez 
producenta 

3.16.  Niekiedy producenci  udzielają jednostkom handlowym rabatów na pokrycie 
kosztów napraw gwarancyjnych (ponoszonych przez jednostki handlowe). 
Rabat ten – bez względu na to, czy udzielono go przez zmniejszenie warto-
ści zakupionych towarów w fakturze, czy też potwierdzono jego udzielenie 
wystawioną w tym celu oddzielną fakturą – nie jest ujmowany jako rezer-
wa na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych przez jednostkę otrzymu-
jącą rabat, która udziela pisemnej gwarancji kupującemu. Rabat udzielony 
kupującemu jest uwzględniony w cenie nabycia towaru. Jednostka handlo-
wa dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów napraw gwa-
rancyjnych towarów w związku z ich sprzedażą, a więc wówczas, gdy ma 
miejsce zdarzenie obligujące. Dokonywanie biernych rozliczeń międzyokre-
sowych kosztów napraw gwarancyjnych zwiększa koszty sprzedaży jednost-
ki handlowej. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów powstałe z tytułu 
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odpisów na koszty napraw gwarancyjnych następują stosownie do wielkości 
świadczeń, awięc wykonanych napraw (we własnym zakresie lub przez obcą 
jednostkę) lub wymiany towaru w ramach udzielonej gwarancji. Z chwilą 
upływu okresu, na który udzielono gwarancji, niewykorzystane bierne roz-
liczenia międzyokresowe kosztów zmniejszają koszty sprzedaży okresu spra-
wozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania z tytułu napraw 
gwarancyjnych nie powstały. 

Zobowiązania warunkowe 

3.17.   Jeżeli powstanie obowiązku wykonania świadczeń uzależnione jest od zaist-
nienia określonych zdarzeń, to jest to zobowiązanie warunkowe. W przypad-
ku gdy jednostka podlega odpowiedzialności solidarnej, ta część obowiąz-
ku, która może nie zostać wypełniona przez strony trzecie, jest traktowana 
jako zobowiązanie warunkowe. Zobowiązania warunkowe nie są ujmowane 
w ewidencji bilansowej. 

3.18.  Spełnienie kryteriów dotyczących ujmowania pozycji jako zobowiązania 
wymaga nie tylko istnienia obecnego obowiązku świadczenia, ale także 
prawdopodobieństwa nastąpienia wypływu środków w celu wypełnienia 
przez jednostkę tego obowiązku. 

3.19.  W przypadku gdy spełnienie obowiązku nie jest prawdopodobne, tzn. jeśli 
bardziej możliwe jest, że do zaistnienia zdarzenia nie dojdzie, niż to, że do 
niego dojdzie (prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia jest mniejsze od 
prawdopodobieństwa, że zdarzenie nie nastąpi), jednostka ocenia, czy moż-
liwość nastąpienia wypływu środków jest znikoma, czy też nie. W przypad-
ku odpowiedzi negatywnej (prawdopodobieństwo nie jest znikome), jed-
nostka ujawnia informację o istnieniu zobowiązania warunkowego. W razie 
odpowiedzi pozytywnej (prawdopodobieństwo jest znikome) nie powstaje 
obowiązek ujawnienia zobowiązania warunkowego. 

    Por. Przykład 11. Zobowiązanie warunkowe oraz rezerwa w przypadku dys
kontowania lub indosowania weksla obcego oraz Przykład 12. Zobowiązanie 
warunkowe z tytułu przewłaszczenia majątku na zabezpieczenie spłaty kre
dytu 

3.20.  Jeżeli brak pewności, co do wystąpienia obecnego obowiązku, jednostka 
ustala, czy zachodzi możliwy obowiązek, którego istnienie potwierdzą dopie-
ro przyszłe zdarzenia będące poza kontrolą jednostki. Jeżeli obowiązek taki 
może powstać, jednostka ocenia, czy możliwość jego powstania jest znikoma, 
czy też nie. Odpowiedź negatywna (prawdopodobieństwo nie jest znikome) 
powoduje powstanie zobowiązania warunkowego, natomiast odpowiedź 
pozytywna zwalnia od obowiązku ujawnienia zobowiązania warunkowego. 

3.21.  Można zrezygnować z tworzenia rezerw na zobowiązania, dokonywania 
biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów lub ujawniania zobowiązań 
warunkowych, o ile uproszczenia te nie wywierają istotnie ujemnego wpły-
wu na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz 
wyniku finansowego jednostki. 
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IV. Wycena 

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

4.1.   Jednostka dokonuje wyceny rezerw nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uza-
sadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości (art. 28 ust. 1 pkt 9 ustawy). 
Dotyczy to również biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

4.2.   Kwota, na którą tworzona jest rezerwa, powinna wynikać z rzetelnego, 
uwzględniającego racjonalne przesłanki, oszacowania środków zawierających 
korzyści ekonomiczne niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na 
dzień bilansowy lub do przeniesienia go na stronę trzecią na ten dzień. 

4.3.   Rzetelny szacunek powinien nastąpić na drodze osądu dokonanego przez 
kierownictwo jednostki, wspomaganego dotychczasowymi doświadczeniami 
dotyczącymi podobnych transakcji. W niektórych przypadkach oszacowanie 
potrzebnych środków może wymagać konsultacji niezależnych ekspertów. 
W każdym przypadku kwota rezerwy powinna odzwierciedlać możliwie naj-
dokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do spełnienia bieżącego zobowią-
zania na dzień tworzenia lub weryfikacji rezerwy, z uwzględnieniem ryzyka 
i niepewności, które są nierozerwalnie związane z prowadzoną przez jednost-
kę działalnością gospodarczą. 

4.4.  Charakterystyczna dla rezerw niepewność dotycząca wysokości ich kwoty 
uzasadnia wykorzystanie przez jednostkę różnych metod wyceny, zależnych 
od okoliczności. Jeżeli wyceniana rezerwa dotyczy zbioru wielu przyszłych 
zdarzeń gospodarczych, przy szacunku kwoty obowiązku (zobowiązania) 
uwzględnia się wszystkie możliwe kwoty związane z tymi zdarzeniami oraz 
odpowiadające im prawdopodobieństwa. Wysokość kwoty rezerwy będzie 
w takim przypadku zależna od oszacowanego przez jednostkę prawdopodo-
bieństwa wystąpienia określonych zdarzeń w całym ich zbiorze. Rezerwami 
dotyczącymi zbioru wielu przyszłych zdarzeń gospodarczych są najczęściej 
rezerwy związane bezpośrednio z działalnością operacyjną jednostki, takie 
jak z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długo-
trwałego użytku, a więc wymagające dokonywania biernych rozliczeń mię-
dzyokresowych kosztów. 

4.5.   W przypadku gdy jednostka wycenia kwotę rezerwy koniecznej dla wywiąza-
nia się z pojedynczego obowiązku, wynik najbardziej prawdopodobny może 
stanowić rzetelny szacunek zobowiązania. Nie zwalnia to jednak jednostki 
z obowiązku przeanalizowania innych możliwych wyników. Jeśli inne moż-
liwe wyniki są w większości wyższe lub w większości niższe od wyniku naj-
bardziej prawdopodobnego, rzetelny szacunek może stanowić wynik wyższy 
lub niższy. 

   Por. Przykład 13. Wycena rezerwy na pojedyncze zobowiązanie – pozew 
sądowy oraz Przykład 14. Wycena rezerwy na pojedyncze zobowiązanie 
– usunięcie poważnej wady urządzenia wyprodukowanego dla odbiorcy 

4.6.  Rezerwy na restrukturyzację wycenia się odpowiednio do wysokości kwot 
niezbędnych nakładów, jakie mają być poniesione zgodnie z planem restruk-
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turyzacji. W kwocie rezerwy mogą być przykładowo uwzględnione odprawy 
i odszkodowania wynikające z prawa pracy czy też koszty likwidacji działal-
ności objętych restrukturyzacją, jak np. koszty lub straty związane z kara-
mi lub odszkodowaniami z tytułu zerwanych umów lub niezrealizowanych 
umów. Rezerwa na restrukturyzację nie obejmuje kosztów związanych z przy-
szłą działalnością, np. kosztów marketingu, szkolenia załogi, wprowadzenia 
nowych systemów itp. Nakłady na prowadzenie działalności w przyszłości 
i na dzień bilansowy, niestanowiące zobowiązań z tytułu restrukturyzacji, 
ujmuje się w księgach na takich zasadach, jak gdyby poniesiono je niezależ-
nie od restrukturyzacji. 

4.7.  Podstawą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników 
są przepisy prawa pracy, regulaminów wynagrodzeń, układów zbiorowych 
i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami. Szacunek 
kwoty rezerwy powinien uwzględniać obowiązkowe obciążenie pracodawcy 
wynikające z obowiązujących na dzień szacowania rezerwy przepisów prawa 
(np. składki emerytalne i rentowe). 

   Przy wycenie świadczeń emerytalnych i podobnych można kierować się 
postanowieniami MSR 19 „Świadczenia pracownicze”. Zalecaną metodą sza-
cowania rezerw na te świadczenia jest wycena aktuarialna. Wycena rezerw 
na długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym: nagrody jubileuszo-
we, odprawy emerytalne i rentowe, powinna zostać przeprowadzona zgod-
nie z metodologią aktuarialną, korzystając z pomocy aktuariusza, albowiem 
ustalenie kwot tych rezerw oparte jest na szeregu założeń, zarówno co do 
warunków makroekonomicznych, jak i założeń dotyczących rotacji pracowni-
ków, ryzyka śmierci i innych. Aktuariusz może wycenić rezerwy na: nagrody 
jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, rentowe, dodatki stażowe, 
opiekę medyczną itp. 

4.8.  Tworzone rezerwy powinny uwzględniać zdarzenia przyszłe, które mogą 
wpłynąć na wysokość kwoty niezbędnej do wypełnienia przez jednostkę obo-
wiązku świadczenia, jeśli istnieją wystarczające i obiektywne dowody na to, 
że zdarzenia te nastąpią. 

4.9.  Stosując zasadę ostrożności, jednostka powinna rozważyć przy dokonywaniu 
osądów w warunkach niepewności, czy koszty lub zobowiązania nie są zani-
żone. Niepewność nie usprawiedliwia jednak tworzenia nadmiernych rezerw 
lub celowego zawyżania zobowiązań. 

4.10.  W przypadku  tworzenia rezerw należy wziąć pod uwagę, przy zachowaniu 
zasady istotności, zmiany wartości pieniądza w czasie. W związku z tym kwota 
rezerwy dotycząca przyszłych szacowanych zobowiązań powinna – dzięki 
zastosowaniu stopy dyskontowej – odzwierciedlać ich wartość bieżącą (na 
dzień tworzenia lub weryfikacji rezerwy). Przy stosowaniu dyskonta wartość 
bilansowa rezerwy rośnie w każdym okresie wraz z upływem czasu. Wzrost 
ten jest ujmowany jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat. 

   Do dyskontowania stosuje się stopę dyskontową ustaloną na podstawie wystę-
pujących na dzień wyceny (dzień tworzenia lub weryfikacji rezerwy) rynko-
wych stóp zwrotu z wysoko ocenianych obligacji przedsiębiorstw lub rynko-
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wych stóp zwrotu z obligacji skarbowych, zależnie od wyboru dokonanego 
przez jednostkę w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. W przy-
padku wyboru rynkowej stopy zwrotu z obligacji skarbowych jednostka może 
podwyższyć stopę dyskonta o czynnik związany z ryzykiem, jeżeli rezerwa 
dotyczy na przykład operacji finansowych dokonywanych na rynkach, któ-
rych ryzyko, a zatem i stopy procentowe, są wyższe od przeciętnego opro-
centowania obligacji skarbowych. 

   Termin wykupu obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych powinny 
być zgodne z szacunkowym terminem wykorzystania rezerwy. 

  Por. Przykład 15. Zastosowanie stopy dyskontowej do wyceny rezerw 
4.11.  Rezerwy  wycenia się przed uwzględnieniem podatku dochodowego. 

Konsekwencje podatkowe utworzenia rezerw oraz ich zmian są przedmio-
tem KSR 2 „Podatek dochodowy”. 

   Również stopa dyskontowa (lub stopy) powinna być ustalona przed opodatko-
waniem, czyli odzwierciedlać bieżącą ocenę rynku odnośnie do wartości pie-
niądza w czasie oraz ryzyko związane konkretnie z danym składnikiem zobo-
wiązań. 

4.12.  Rezerwy ujmuje się i wycenia przy uwzględnieniu przepisów prawnych obo-
wiązujących na dzień wyceny. Jeżeli na dzień bilansowy istnieje zobowiąza-
nie, a jego wysokość zależy od uchwalonych już przepisów, to dokonując 
wyceny, uwzględnia się te przepisy. 

4.13.  Przy wycenie rezerw nie bierze się pod uwagę zysków z oczekiwanego zbycia 
aktywów, np. części odzyskanych w toku wykonywania napraw gwarancyj-
nych, nawet jeśli oczekiwane zbycie jest związane ze zdarzeniem stanowią-
cym powód utworzenia rezerwy oraz przewidywanego zwrotu wydatków 
przez osoby trzecie – por. pkt 4.16. 

4.14.  Z uwagi na ewentualne zmiany okoliczności tworzenia rezerw, nie rzadziej niż 
na dzień bilansowy, jednostka powinna weryfikować zasadność i wysokość 
kwoty utworzonej rezerwy. Wynika to z konieczności dokonania rzetelnego 
szacunku przyszłych zobowiązań. Szczególnie istotne przy tej weryfikacji jest 
zastosowanie do wyceny rezerwy właściwej stopy dyskontowej, jeżeli wyma-
gają tego okoliczności. 

4.15.  W przypadku ustania ryzyka i/lub niepewności, stanowiących podstawę two-
rzenia rezerw, jednostka powinna rozwiązać lub wykorzystać rezerwy wyni-
kające z tych okoliczności (por. rozdz. III). 

4.16.  Jeżeli jednostka oczekuje, że część lub całość wydatków niezbędnych do 
wywiązania się z zobowiązania, na które utworzono rezerwę, zostanie jej 
zwrócona przez stronę trzecią, np. dostawcę, podwykonawcę, kooperanta, 
zwrot wydatków ujmuje się wyłącznie wtedy, gdy jest praktycznie pewne, że 
jednostka go rzeczywiście otrzyma, jeśli wypełni ciążący na niej obowiązek. 
W takim przypadku oczekiwany zwrot wydatków ujmuje się jako oddzielny 
składnik aktywów, przy czym kwota zwrotu wydatków nie może przekraczać 
kwoty rezerwy. 

   Por. Przykład 17. Ustalenie w rachunku zysków i strat kosztu netto utwo
rzonej rezerwy
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4.17.  Jednostka  może zaprezentować w rachunku zysków i strat koszt (lub odpo-
wiednio stratę) dotyczący utworzonej rezerwy w kwocie netto, po pomniej-
szeniu o kwotę ujętą jako zwrot wydatków. 

Zobowiązania warunkowe 

4.18.  Z uwagi na ewentualne zmiany okoliczności towarzyszących podejmowaniu 
decyzji o ujawnieniu zobowiązania warunkowego jednostka powinna oce-
niać zobowiązania warunkowe nie rzadziej niż na dzień bilansowy w celu 
ustalenia, czy wypływ środków stał się prawdopodobny. Jeśli stanie się 
prawdopodobne, że wypływ środków będzie konieczny w związku z pozycją 
potraktowaną jako zobowiązanie warunkowe, to tworzy się rezerwę, wykazu-
jąc ją w księgach i sprawozdaniu finansowym tego okresu, w którym nastą-
piła zmiana prawdopodobieństwa. 

 V. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym 

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Zgodnie z zakresem informacji, które powinien zawierać bilans (załącznik nr 1 
do ustawy), jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń wykazują rezerwy na 
zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w pasywach w poz. 
B.I. Rezerwy na zobowiązania – z wyodrębnieniem: 
1)  B.I.2 – Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – w postaci biernych roz-

liczeń międzyokresowych kosztów (tworzone na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2 
ustawy) z podziałem na: 

 –  długoterminowe – są to rezerwy lub ich części, których przewidywany termin 
wykorzystania jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,

 –  krótkoterminowe – są to rezerwy lub ich części, których przewidywane wyko-
rzystanie nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego; 

2)  B.I.3 – Pozostałe rezerwy – tj. rezerwy tworzone na podstawie art. 35d ustawy, 
a także rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów two-
rzone na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy (innych niż świadczenia emery-
talne i podobne). 

  Pozostałe rezerwy również wykazywane są z podziałem na długoterminowe 
i krótkoterminowe. 

5.1.   Jednostka ujawnia w informacji dodatkowej w poz. 1.8 następujące informacje 
o rezerwach oraz biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów, wykaza-
nych w bilansie w poz. B.I: 

  1) cel ich utworzenia, 
  2)  stan na początek okresu,
  3)  dodatkowe rezerwy utworzone w ciągu okresu, łącznie ze zwiększeniami 

dotychczasowych rezerw, np. w wyniku ich wzrostu w ciągu okresu wyni-
kającego z upływu czasu oraz skutków zmian stopy dyskontowej, 
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  4) kwoty wykorzystane w ciągu okresu (rozliczone z zobowiązaniami), 
  5) kwoty niewykorzystane, rozwiązane w ciągu okresu oraz 
  6) stan na koniec okresu. 
5.2.  W  informacji dodatkowej do każdej grupy rezerw oraz biernych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów lub ich istotnych składowych jednostka powinna 
ponadto ujawnić: 

  a)  krótki opis charakteru obowiązku (zobowiązania) oraz oczekiwanych ter-
minów wynikających z nich wypływów korzyści ekonomicznych, 

  b)  informacje o wszelkich istotnych niepewnościach co do kwoty i terminu 
wystąpienia tych wypływów, 

  c)  główne założenia, jeżeli jest to zasadne, dotyczące przyszłych zdarzeń, 
które zostały uwzględnione przy szacowaniu rezerwy, 

  d)  kwotę wszelkiego zakładanego zwrotu składnika aktywów, w tym kwotę 
ujętą w bilansie. 

Zobowiązania warunkowe 

5.3.    Jednostka ujawnia informację o stanie zobowiązań warunkowych na dzień 
bilansowy w informacji dodatkowej, jeżeli możliwość wypływu środków z tytu-
łu wypełnienia obowiązku nie jest znikoma. 

5.4.   Do każdego tego rodzaju zobowiązania warunkowego jednostka podaje krót-
ki opis charakteru zobowiązania warunkowego oraz ujawnia: 

  a)  szacunkową kwotę jego skutków finansowych, 
  b)   przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu 

wypływu środków oraz
  c) możliwości uzyskania zwrotów. 
5.5.   Jeśli rezerwa i zobowiązanie warunkowe wynikają z tych samych okoliczności, 

jednostka ujawnia informacje w sposób odzwierciedlający powiązanie między 
rezerwą i zobowiązaniem warunkowym. 

5.6.   Jednostka zaprzestaje ujawniać zobowiązania warunkowe w razie: 
  a)  utworzenia rezerw po ponownym zweryfikowaniu kryteriów, 
  b)  powstania zobowiązania wynikającego z okoliczności, dla których ujaw-

niono zobowiązanie warunkowe lub 
  c) ustania obecnego lub możliwego obowiązku. 

Postanowienia wspólne 

5.7.   Jeżeli jakakolwiek z wymaganych informacji dotyczących rezerw, biernych 
rozliczeń międzyokresowych kosztów, zobowiązań warunkowych nie została 
ujawniona z uwagi na to, że ze względów praktycznych okazało się to niewy-
konalne, o fakcie tym należy poinformować w informacji dodatkowej. 

5.8.   W tych rzadkich przypadkach, gdy ujawnienie w informacji dodatkowej części 
lub całości informacji na temat rezerw lub zobowiązań warunkowych mogło-
by poważnie osłabić pozycję jednostki w sporach z innymi stronami w odnie-
sieniu do kwestii będących przyczyną utworzenia rezerwy lub zobowiązania 
warunkowego jednostka może odstąpić od ujawnienia takiej informacji. Należy 
jednak wskazać ogólny charakter sporu. 
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Załącznik A. 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 między-
okresowe kosztów

Cel na pewne lub o dużym stop-
niu prawdopodobieństwa 
przyszłe zobowiązania, któ-
rych kwotę można w spo-
sób wiarygodny oszaco-
wać, a w szczególności na 
straty z transakcji gospodar-
czych w toku, w tym z tytu-
łu udzielonych gwarancji, 
poręczeń, operacji kredyto-
wych, skutków toczącego się 
postępowania sądowego

a)  wynikające z obowiązku 
 wykonania związanych 
z bieżącą działalnością 
przyszłych świadczeń 
na rzecz pracowników, 
w tym świadczeń emery-
talnych

b)  wynikające z obowiązku 
wykonania związanych 
z bieżącą działalnością 
przyszłych świadczeń 
wobec nieznanych osób, 
których kwotę można 
oszacować w sposób 
wiarygodny, mimo że 
data powstania zobo-
wiązania nie jest jeszcze 
znana, w tym z tytułu 
napraw gwarancyjnych 
i rękojmi za sprzedane 
produkty długotrwałego 
użytku

na przyszłe zobowiązania 
spowodowane restruktury-
zacją, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów jed-
nostka jest zobowiązana do 
jej przeprowadzenia lub za-
warto w tej sprawie wiążące 
umowy, a plany restruktu-
ryzacji pozwalają w sposób 
wiarygodny oszacować war-
tość tych przyszłych zobo-
wiązań

Zwiększenie:
„Pozostałe koszty opera-
cyjne”
„Koszty finansowe”
„Straty nadzwyczajne”

Zwiększenie:
Rozliczenie kosztów
lub
Koszty w układzie kalkula-
cyjnym

Rezultat

Ujęcie w bilansie B.I.3 „Pozostałe rezerwy” a)  B.I.2 „Rezerwa na świad-
czenia emerytalne i po-
dobne”,

b)  B.I.3 „Pozostałe rezerwy”
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Załącznik B. Schemat obrazujący 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

VI. Przykłady 

Przykład 1. Prawne wymogi dostosowania technologii produkcji 

Przedsiębiorstwo produkujące pasze dla potrzeb rolnictwa zgodnie z roporządzeniem nr 183/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. powinno od 1 stycznia 2008 r. dostosować 
technologię produkcji do wymagań rozporządzenia. Działania zmierzające do spełnienia tych wyma-
gań obejmują w przedsiębiorstwie zarówno zmiany w organizacji produkcji, jak też zakup nowych oraz 
remont już posiadanych środków trwałych. 

Jednostka do końca roku 2007 nie podjęła działań niezbędnych dla przystosowania technologii pro-
dukcji do wymogów określonych przepisami prawa. 

Na dzień bilansowy kończący rok 2007 jednostka nie tworzy rezerwy związanej z dostosowaniem techno-
logii produkcji, nie wystapił bowiem obecny obowiązek wynikający ze zdarzenia przeszłego. Obowiązek 
nie istnieje, ponieważ nie nastąpiło zdarzenie obligujące w przeszłości, ani ze względu na konieczność 
dostosowania technologii, ani konieczność zapłaty ewentualnych kar wynikających z przepisów prawa.

Jeżeli na dzień bilansowy kończący rok 2008 jednostka nadal nie spełni określonych wymagań, może 
istnieć duże prawdopodobieństwo zapłaty kary wynikającej z przepisów prawa, na skutek prowadze-
nia działalności niezgodnie z prawem. 

Nie tworzy się rezerwy na koszty dostosowania technologii produkcji. O ile jest prawdopodobne, 
że jednostka będzie musiała zgodnie z przepisami prawa zapłacić karę, należy utworzyć rezerwę 
w wysokości najbardziej prawdopodobnego szacunku kary. Jej nałożenie jest bardziej prawdopo-
dobne niż nienałożenie. 



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

391

Przykład 2. Umowa niewykonana, powodująca obciążenia 
Jednostka użytkuje flotę samochodów ciężarowych na podstawie umowy leasingu operacyjnego. 
Jeżeli umowa nie przewiduje wcześniejszego zakończenia leasingu, a jednostka nabędzie ze wzglę-
dów ekonomicznych nowe samochody (na przykład bardziej oszczędne w eksploatacji), powsta-
je obowiązek opłacania rat leasingowych za już objęte leasingiem samochody do końca trwania 
umowy, bez względu na to czy są one przez jednostkę używane, czy nie. Jednostka w takim przy-
padku tworzy rezerwę w wysokości najbardziej właściwego szacunku na raty opłat leasingowych 
nieużytkowanych pojazdów. 

Przykład 3.  Rezerwa związana z umową częściowo lub całkowicie niewyko
naną, powodującą obciążenia 
I. Założenia 

Jednostka „A” podpisała umowę z dostawcą „B” na dostawę podzespołów. W ramach umowy jed-
nostka „A”, zobowiązała się do nabycia od dostawcy „B” 100 sztuk podzespołów w cenie 22 000,00 zł 
+ 22% VAT za każdą sztukę. Podzespoły są częścią składową wyrobu gotowego produkowanego 
przez jednostkę „A” i sprzedawanego odbiorcy „C” na podstawie wiążącej umowy. W przypadku 
gdy jednostka „A” odstąpi od umowy dostawy z dostawcą „B” przed zrealizowaniem wszystkich 
zakupów, dostawcy „B” należna jest kara umowna w wysokości 20% wartości netto pozostałych 
do zrealizowania zakupów wynikających z umowy. Do dnia bilansowego roku 2007 jednostka „A” 
zakupiła 20 sztuk podzespołów od jednostki „B”. Odbiorca finalny wyrobów gotowych produko-
wanych z podzespołów (jednostka „C”) zredukował zamówienie do 30 sztuk z powodu ukazania 
się na rynku nowej wersji tego typu wyrobów. 

Jednostka „A”, zgodnie z warunkami umowy, może: 
–  zrealizować umowę, zakupując 70 sztuk pozostałych podzespołów (ponieważ może je odprze-

dać na rynku za niższą cenę stanowiącą 70% ceny nabycia), 
–  odstąpić od zakupu pozostałych podzespołów w ilości 70 sztuk i zapłacić jednostce „B” karę 

umowną w wysokości 20% wartości netto niezakupionych podzespołów. 

W przypadku zerwania umowy kara stanowiąca 20% wartości zamówionych podzespołów wyno-
siłaby 308 000,00 zł, natomiast wypełnienie postanowień umowy oraz sprzedaż nabytych podze-
społów za kwotę stanowiącą 70% ich wartości według ceny nabycia (1 078 000,00 zł) spowoduje 
powstanie straty na sprzedaży w wysokości 462 000,00 zł (przychód ze sprzedaży 1 078 000,00 zł 
minus wartość sprzedanych podzespołów według ceny nabycia 1 540 000,00 zł). 

Kierownictwo jednostki „A” postanowiło utworzyć na dzień bilansowy 2007 rezerwę, gdyż:
– istnieje obecny obowiązek zapłaty kary umownej lub wypełnienia postanowień umowy, 
–  prawdopodobny jest wypływ środków w postaci zapłaty kary lub zapłaty za nabyte podzespoły, 
–  możliwy jest wiarygodny szacunek przyszłej kwoty zobowiązania na podstawie postanowień 

umowy. 

Kwotę rezerwy stanowią nieuniknione koszty wypełnienia obowiązku, które wynoszą 308 000,00 zł. 
W roku 2008 jednostka „A” otrzymała od dostawcy „B” notę księgową z wyliczoną karą umowną 
oraz sposobem i terminem jej zapłaty opiewającą na kwotę 308 000,00 zł. 

II. Ewidencja w księgach rachunkowych jednostki „A” 

Na dzień bilansowy 2007 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

1. Na dzień bilansowy jednost-
ka „A” tworzy rezerwę na 
przewidywaną karę umowną 
(70 szt. × 22 000,00 × 20%)

„Pozostałe koszty 
operacyjne” „Rezerwy” 308 000,00
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W roku obrotowym 2008 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

2. Wykorzystanie rezerwy 
w związku z otrzymaniem 
noty księgowej od dostaw-
cy „B”

„Rezerwy” „Inne 
rozrachunki” 308 000,00

III. Ujawnienie informacji 

III.a. Sprawozdanie finansowe za rok 2007 

Bilans 

Pasywa B.I.3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 308 000,00 

Rachunek zysków i strat 

Wariant porównawczy
E.III. Inne koszty operacyjne  308 000,00

Wariant kalkulacyjny
H.III. Inne koszty operacyjne  308 000,00

Informacja dodatkowa

Cel utworzenia 
rezerwy

Stan  
na początek 

roku
Zwiększenia Wykorzy sta

nie Rozwiązanie
Stan  

na koniec 
roku

Rezerwa na kary 
umowne 0,00 308 000,00 0,00 0,00 308 000,00

Razem rezerwy 0,00 308 000,00 0,00 0,00 308 000,00

III.b. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 

Bilans 

Pasywa B.I.3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 0,00 

Informacja dodatkowa 

Cel utworzenia 
rezerwy

Stan  
na początek 

roku
Zwiększenia Wykorzy sta

nie Rozwiązanie
Stan  

na koniec 
roku

Rezerwa na kary 
umowne 308 000,00 0,00 308 000,00 0,00 0,00

Razem rezerwy 308 000,00 0,00 308 000,00 0,00 0,00

Przykład 4. Rezerwa na zobowiązanie z tytułu skutków toczącego się postę
powania sądowego 

I. Założenia: 

Jednostka „A” zajmująca się usługowym doradztwem w zakresie przygotowywania wniosków 
o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego i usługowym sporządza-
niem wniosków o płatności przejściowe sporządziła na podstawie umowy cywilnoprawnej wnioski 
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o płatności przejściowe związane z realizacją przez „Firmę B” projektu dofinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontrola Instytucji Wdrażającej dokonana w „Firmie B” 
w roku 2007 wykazała, że część z odpisów amortyzacyjnych została niesłusznie zaliczona do wydat-
ków kwalifikowanych. Z tytułu niesłusznego zawyżenia wydatków kwalifikowanych nastąpiło zawy-
żenie żądanej kwoty dofinansowania, co wraz z odsetkami wynosiło 153 000 zł. W związku z fak-
tem, że powstała zaległość była spowodowana niedopatrzeniem jednostki „A” polegającym na 
złym kwalifikowaniu odpisów amortyzacyjnych do wydatków kwalifikowanych, zarząd „Firmy B” 
odstąpił od możliwości odwołania się od decyzji pokontrolnej oraz zwrócił się z żądaniem zwrotu 
przez jednostkę „A” zapłaconych przez „Firmę B” niesłusznie pobranych kwot wraz z odsetkami. 
Termin płatności ww. kwot mijał 30.09.2007 roku. Zarząd jednostki „A” odrzucił żądanie, twier-
dząc, że wykryte przez kontrolujących błędy wynikały z niedostarczenia przez „Firmę B” wszystkich 
informacji niezbędnych do prawidłowej klasyfikacji amortyzowanych środków trwałych. W związku 
z powyższym zarząd „Firmy B” złożył w sądzie pozew o zwrot spornej kwoty wraz z odsetkami oraz 
wynikającej z umowy kary umownej obliczanej jako trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia za 
sporządzenie wniosków o płatność. Kara umowna na dzień złożenia pozwu wynosiła 30 000 zł. 
Jednocześnie zarząd jednostki „A” zwrócił się do ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę odszkodo-
wania wynikającą z dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciel 
po przeanalizowaniu sprawy odmówił wypłaty, twierdząc, że błędy spowodowane były niedoło-
żeniem należytej staranności przy prowadzeniu ewidencji na rzecz „Firmy B”. 
Na dzień 31 grudnia 2007 roku sprawa znajdowała się w toku postępowania sądowego. 

II. Ewidencja w księgach rachunkowych jednostki „A” 

II.a. Ewidencja w roku 2007 

W związku z postępowaniem sądowym: 
–  istnieje obecny obowiązek zapłaty zaległości podatkowych, odsetek od nich, kary umownej 

oraz kosztów postępowania sądowego, a także odsetek liczonych od terminu płatności (tj. od 
30.09.2007) do dnia bilansowego, 

–  zgodnie z opinią eksperta oraz ubezpieczyciela jednostka „A” może przegrać sprawę w sądzie, 
stąd wypływ środków zawierających korzyści ekonomiczne jest prawdopodobny,

–  możliwy jest wiarygodny szacunek podstawowej kwoty roszczenia oraz kosztów sądowych. 

Dlatego jednostka „A” utworzyła rezerwę na: 
a) podstawową kwotę roszczenia wynoszącą 183 000,00 zł (153 000,00 + 30 000,00), 
b)  odsetki liczone od terminu płatności żądanej kwoty do dnia bilansowego wynoszące 5304,50 zł 

(183 000,00 × 11,5% × 92 dni/365 dni), 
c) koszty postępowania sądowego wynoszące 5% podstawowej kwoty roszczenia, tj. 9150,00 zł. 

Obliczenie odsetek od terminu płatności do dnia bilansowego nastąpiło za pomocą stopy procen-
towej odsetek ustawowych, która dla rozpatrywanego okresu wynosiła 11,5% w stosunku rocznym: 

Operacje gospodarcze w dniu bilansowym kończącym rok 2007:
1. Utworzenie rezerwy na kwotę podstawową roszczenia  183 000,00
2. Utworzenie rezerwy na odsetki liczone od terminu płatności do dnia bilansowego 5 304,50
3. Utworzenie rezerwy na koszty postępowania sądowego 9 150,00 

Ewidencja w dniu bilansowym kończącym rok 2007 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

1. Utworzenie rezerwy na kwotę 
podstawową oraz koszty po-
stępowania sądowego

„Pozostałe koszty 
operacyjne” „Rezerwy” 308 000,00

2. Utworzenie rezerwy na odset-
ki liczone od terminu płatno-
ści do dnia bilansowego

„Koszty 
finansowe” „Rezerwy” 5 304,50



Krajowe Standardy Rachunkowości

394

II.b. Ewidencja w roku 2008 

Według prawomocnego wyroku sądu z dnia 30 stycznia 2008 roku błędy w ewidencji podatkowej 
„Firmy B” spowodowane były niedołożeniem należytej staranności przy prowadzeniu ewidencji 
przez jednostkę „A”. W związku z powyższym jednostka „A” jest zobowiązana do: 
– zapłaty spornej kwoty podstawowej opiewającej na 183 000,00 zł, 
– zwrotu zapłaconych przez „Firmę B” kosztów sądowych w kwocie 9150,00 zł, 
– zapłaty odsetek zwłoki w zapłacie liczonych od dnia 01 października 2007 r. do dnia zapłaty. 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

1. Wykorzystanie rezerwy w związ-
ku z powstaniem zobowiązania 
określonego wyrokiem sądowym

„Rezerwy” „Inne 
rozrachunki” 197 454,50

2. Odsetki od dnia bilansowego 
do dnia ogłoszenia wyroku są-
dowego
(183 000,00 × 11,50%) × 30/365

„Koszty 
finansowe” 

„Inne 
rozrachunki” 1 729,72

III. Ujawnienie informacji 

III.a. Sprawozdanie finansowe za rok 2007

Bilans
Pasywa B.I.3. – Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 197 454,50

Rachunek zysków i strat

Wariant porównawczy
E.III. Inne koszty operacyjne 192 150,00
H.IV. Koszty finansowe (inne) 5 304,50

Wariant kalkulacyjny
H.III. Inne koszty operacyjne 192 150,00
K.IV. Koszty finansowe (inne) 5 304,50

Informacja dodatkowa

Cel utworzenia 
rezerwy

Stan  
na początek 

roku
Zwiększenia Wykorzy sta

nie Rozwiązanie
Stan  

na koniec 
roku

Rezerwa z tytułu skut-
ków toczącego się po-
stępowania sądowego 
w sporze z „Firmą B”

0,00 197 454,50 0,00 0,00 197 454,50

Razem rezerwy 0,00 197 454,50 0,00 0,00 197 454,50

IV.b. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 

Bilans 

Pasywa B.I.3. – Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 0,00

Rachunek zysków i strat

Wariant porównawczy
E.III. Inne koszty operacyjne 0,00
H.IV. Koszty finansowe (inne) 1 729,72
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Wariant kalkulacyjny
H.III. Inne koszty operacyjne 0,00
K.IV. Koszty finansowe (inne) 1 729,721

Informacja dodatkowa

Cel utworzenia 
rezerwy

Stan  
na początek 

roku
Zwiększenia Wykorzy sta

nie Rozwiązanie
Stan  

na koniec 
roku

Rezerwa z tytułu  
toczącego się postę-
powania sądowego 
w sporze z „Firmą B”

197 454,50 0,00 197 454,50 0,00 0,00

Razem rezerwy 197 454,50 0,00 197 454,50 0,00 0,00

Przykład 5. Zobowiązanie warunkowe oraz rezerwa z tytułu udzielonego 
poręczenia 

I. Założenia 

Jednostka „Alfa” będąca jednostką dominującą wobec jednostki „Beta” w październiku 2006 roku 
poręczyła weksel in blanco wystawiony przez „Beta” na rzecz dostawcy materiałów. Deklaracja 
wekslowa określała maksymalną kwotę, na jaką dostawca materiałów może wypełnić weksel na 
250 000,00 zł. Na dzień bilansowy 2006 roku zobowiązania „Beta” wobec dostawcy nie były prze-
terminowane i wynosiły 50 000,00 zł. 

 W roku 2007 pogorszyła się sytuacja finansowa jednostki „Beta” z powodu utraty dużego odbior-
cy produkowanych przez „Beta” wyrobów. Z raportów przekazywanych przez jednostkę „Beta” 
jednostce dominującej „Alfa” wynikało, że rośnie zadłużenie z tytułu zobowiązań wobec dostaw-
cy materiałów. Na dzień bilansowy 2007 roku wynosiło ono 110 000,00 zł z tytułu kwoty głównej 
oraz 7400,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę. 

W kwietniu 2008 roku dostawca materiałów wypełnił, zgodnie z postanowieniami deklaracji wek-
slowej, weksel in blanco na kwotę 121 600,00 zł. Na kwotę tę składały się: 
– kwota główna zadłużenia    110 000,00 zł 
– odsetki za zwłokę w zapłacie   11 600,00 zł 

W związku z niewykupieniem w terminie weksla przez jednostkę „Beta” dostawca przedstawił 
weksel do zapłaty jednostce „Alfa”. 

II. Ewidencja w księgach rachunkowych jednostki „Alfa” 

II.a. Ewidencja w roku 2006 

W roku 2006 jednostka „Alfa” ujawnia istnienie zobowiązania warunkowego, gdyż: 
–   na mocy przepisów prawa poręczyciel wekslowy („Alfa”) odpowiada za zapłatę weksla tak samo 

jak osoba, za której dług poręczył. Istnieje więc możliwy w przyszłości obowiązek wykupienia 
weksla od dostawcy przez jednostkę „Alfa”, jeżeli dostawca przedstawi weksel do wykupu, a jed-
nostka „Beta” nie wywiąże się z tego obowiązku, 

–   prawdopodobieństwo możliwego powstania obowiązku wykupu weksla nie jest znikome. Przychody 
ze sprzedaży jednostki „Beta” pochodzą w większości z umowy podpisanej z jednym dużym odbior-
cą. W przypadku jego utraty płynność finansowa jednostki „Beta” może być zagrożona. 

1  W wyliczeniu odsetek założono, że dzień wyroku sądowego jest dniem zapłaty. W przypadku zwło-
ki w zapłacie kwotę odsetek powiększają o odsetki za okres od dnia wyroku do dnia rzeczywistej 
zapłaty.
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Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

1. Ewidencja pozabilansowa kwo-
ty udzielonego poręczenia

„Zobowiązania
warunkowe” 250 000,00

II.b. Ewidencja w roku 2007 

W związku z uzyskaniem informacji o trudnościach finansowych „Bety” w roku 2007 jednostka 
„Alfa” tworzy rezerwę na przewidywaną stratę z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego, gdyż: 
–   mimo faktu, że dostawca „Bety” nie skorzystał jeszcze z uprawnień wynikających z weksla, zaist-

niały w przeszłości zdarzenia, które zgodnie z przepisami prawa mogą z dużym prawdopodo-
bieństwem spowodować powstanie obowiązku wykupu poręczonego weksla; wypływ środków 
zawierających korzyści ekonomiczne jest wielce prawdopodobny, 

–   wiarygodny szacunek jest możliwy; „Alfa” jest jednostką dominującą i posiada dostęp do ksiąg 
rachunkowych jednostki „Beta”. 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

2. Na dzień bilansowy jednostka 
„Alfa” tworzy rezerwę na prze-
widywaną stratę z tytułu udzie-
lonego poręczenia wekslowego

„Koszty 
finansowe” „Rezerwy” 117 400,00

3. Wyksięgowanie kwoty udzie-
lonego poręczenia z ewidencji 
pozabilansowej

„Zobowiązania 
warunkowe” 250 000,00

II.c. Ewidencja w roku 2008 

W wyniku przedstawienia jednostce „Alfa” weksla do wykupu następuje wykorzystanie wcześ-
niej utworzonej rezerwy oraz obciążenie kosztów finansowych kwotą odsetek przypadającą na rok 
obrotowy 2008. 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

4. Przyjęcie poręczonego weksla 
do zapłaty i wykorzystanie 
rezerwy

„Rezerwy” „Inne 
rozrachunki” 117 400,00

5. Kwota odsetek obciążająca 
bieżący okres sprawozdawczy

„Koszty 
finansowe”

„Inne 
rozrachunki”  4 200,00

III. Ujawnienie informacji 

III.a. Sprawozdanie finansowe za rok 2006 

Informacja dodatkowa 

Jednostka udzieliła powiązanej jednostce „Beta” poręczenia wekslowego opiewającego na kwotę 
250 000,00 będącego zabezpieczeniem płatności z tytułu dostaw materiałów. 

III.b. Sprawozdanie finansowe za rok 2007 

Bilans 
Pasywa B.I.3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 117 400,00 

Rachunek zysków i strat 

Wariant porównawczy
H.IV. Koszty finansowe (inne) 117 400,00
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Wariant kalkulacyjny
K.IV.  Koszty finansowe (inne) 117 400,00

Informacja dodatkowa

Cel utworzenia 
rezerwy

Stan  
na początek 

roku
Zwiększenia Wykorzy sta

nie Rozwiązanie
Stan  

na koniec 
roku

Rezerwa na przewidy-
wany wykup weksla 
poręczonego zależnej
jednostce „Beta”

0,00 117 400,00 0,00 0,00 117 400,00

Razem rezerwy 0,00 117 400,00 0,00 0,00 117 400,00

Jednostka udzieliła podporządkowanej jednostce „Beta” poręczenia wekslowego na kwotę 
250 000,00 zł, będącego zabezpieczeniem płatności z tytułu dostaw materiałów. W wyniku upraw-
dopodobnienia się konieczności wywiązania się z udzielonego jednostce „Beta” poręczenia wekslo-
wego jednostka utworzyła rezerwę w wysokości niespłaconego zobowiązania (wraz z odsetkami) 
jednostki „Beta” z tytułu dostaw materiałów. Uzasadnieniem uprawdopodobnienia są informacje 
o złej sytuacji finansowej i płatniczej jednostki „Beta”. 

IV.c. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 

Bilans 

Pasywa B.I.3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 0,00 

Rachunek zysków i strat
Wariant porównawczy
H.IV. Koszty finansowe (inne) 4 200,00

Wariant kalkulacyjny
K.IV. Koszty finansowe (inne) 4 200,00

Informacja dodatkowa

Cel utworzenia 
rezerwy

Stan  
na początek 

roku
Zwiększenia Wykorzy sta

nie Rozwiązanie
Stan  

na koniec 
roku

Rezerwa na przewidy-
wany wykup weksla 
poręczonego zależnej
jednostce „Beta”

117 400,00 0,00 117 400,00 0,00 0,00

Razem rezerwy 117 400,00 0,00 117 400,00 0,00 0,00

Przykład 6. Podstawa utworzenia rezerwy z tytułu restrukturyzacji 
Po przygotowaniu planu likwidacji zakładu górniczego i zaakceptowaniu tego planu prowadzone 
są prace (zgodnie z ustawą o restrukturyzacji górnictwa siarki) obejmujące: 
–  likwidację zakładu górniczego – z czym wiążą się koszty likwidacji majątku, odprawy i rekom-

pensaty dla górników oraz 
–  rekultywację terenów pogórniczych. 

Publiczne ogłoszenie planu restrukturyzacji, zaakceptowanego przez właściwego ministra, który 
także nadzoruje i kontroluje przebieg procesu likwidacji zakładu górniczego, jest podstawą 
do utworzenia rezerwy na odprawy i rekompensaty dla górników oraz na likwidację majątku. 
Rezerwa na rekultywację terenów pogórniczych powinna być utworzona we wcześniejszym okresie. 
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Przygotowanie planu likwidacji i rozpoczęcie prac może mieć jednak wpływ na założenia przyjęte 
przy jej wycenie. W takiej sytuacji wymagana jest ponowna wycena tej rezerwy. 

Przykład 7. Znaczenie planu restrukturyzacji dla utworzenia rezerwy z jej 
tytułu 
Kierownictwo jednostki podjęło, za zgodą właścicieli, decyzję o restrukturyzacji polegającej na 
zmianie technologii produkcji. Wiązać się to będzie ze zwolnieniem pewnej liczby pracowników 
i sprzedażą części parku maszynowego. 

1.  Do czasu ogłoszenia planu i harmonogramu działań bądź rozpoczęcia wdrażania planu jednost-
ka nie tworzy rezerwy na restrukturyzację. 

2.  Ogłoszenie planu restrukturyzacji, uzgodnienia z przedstawicielami pracowników w kwestii odszko-
dowań i rekompensat, zawarcie wiążących umów o sprzedaż majątku oraz dostawy związane ze sto-
sowaniem nowej technologii są podstawą oszacowania i ujawnienia rezerwy na restrukturyzację. 

Przykład 8. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu odpraw 
emerytalnych 

I. Założenia 

Pracownika „M” zatrudniono w jednostce „A” z dniem 1 stycznia 2004 roku. Do dnia bilansowe-
go roku 2008 jednostka nie dokonywała odpisu na odprawy emerytalne. Zgodnie z obowiązują-
cymi w jednostce przepisami pracownikowi „M” przysługuje po 10 latach od dnia zatrudnienia, 
czyli w 2014 roku, odprawa emerytalna w wysokości 150% jego wynagrodzenia. W roku 2008 śred-
nie wynagrodzenie pracownika „M” wynosi 3000,00 zł za miesiąc. Jednostka planuje wzrost płac 
o 5% rocznie. Pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, a jednostka 
nie zamierza dokonywać w najbliższych latach zwolnień ani zmian warunków wynagradzania. Dla 
celów tego przykładu przyjęto założenie upraszczające, że prawdopodobieństwo zatrudnienia pra-
cownika w tej jednostce do 2014 roku włącznie wynosi 100%. Na ogół przyjęcie takiego założenia 
nie jest uzasadnione ze względu na rotację pracowników spowodowaną różnymi przyczynami. 
Dla celów niniejszego przykładu przyjęto również uproszczenie dotyczące stopy dyskonta, która 
w przykładzie wynosi 10% i jest niezmienna w analizowanym okresie. Dokonując wyliczeń, należy 
określić właściwą stopę dyskonta (z uwzględnieniem jej zmienności). 

1.  Kwota odprawy emerytalnej na dzień wymagalności wynosi 3829,00 zł (3829,00 zł = 3000 zł × 
1,05 × 1,05 × 1,05 × 1,05 × 1,05). 

2. Przyszła wysokość odprawy wynosi 5744,00 zł (5744,00 = 150% × 3829,00). 
3.  Przyszła wysokość odprawy przypadająca na jeden rok zatrudnienia wynosi 574,40 (574,40 = 

5744,00/10 lat). 
4. Wyliczenie odpisu na dzień bilansowy 2008 przedstawia tabela: 

Wyszczególnienie
Lata

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kwota odprawy 
przypadająca na rok 
obrotowy

574,40 574,40 574,40 574,40 574,40 574,40 574,40 574,40 574,40 574,40

Współczynnik 
dyskontujący 
dla 10%

0,6209 0,6209 0,6209 0,6209 0,6209 0,6830 0,7513 0,8265 0,9091 1,000

Bieżąca wartość 
rocznej rezerwy 
na odprawę

356,64 356,64 356,64 356,64 356,64 392,32 431,55 474,74 522,19 574,40

Suma 1 783,20
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 Odpis na dzień bilansowy 2008 wynosi 1783,20, z czego: 
 a)   kwota 1296,77 obciąża wynik finansowy z lat ubiegłych – kwota odprawy przypadająca na 

lata 2004–2007 zdyskontowana na dzień 31 grudnia 2007 roku (współczynnik dyskontujący 
dla 10% wynosi 0,5645) 

 b)  kwota 486,43 obciąża koszty roku 2008. 

5. Wyliczenie odpisu na dzień bilansowy 2009 roku przedstawia tabela: 

Wyszczególnienie
Lata

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kwota odprawy 
przypadająca na rok 
obrotowy

574,40 574,40 574,40 574,40 574,40 574,40 574,40 574,40 574,40 574,4

Współczynnik 
dyskontujący 
dla 10%

0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,7513 0,8265 0,9091 1,000

Bieżąca wartość 
rocznej rezerwy 
na odprawę

392,32 392,32 392,32 392,32 392,32 392,32 431,55 474,74 522,19 574,40

Suma 2 353,92

Wysokość odpisu na dzień bilansowy 2009 roku wynosi 2353,92 zł. 
Przyrost kwoty odpisu pomiędzy latami 2008 i 2009 wynosi 570,72 zł. 

II. Ewidencja 

W zależności od zajmowanego przez pracownika stanowiska, kwotami odpisu mogą być obciąża-
ne różne konta układu kalkulacyjnego lub konto „Rozliczenie kosztów”. 

IIa. Ewidencja w księgach rachunkowych jednostki „A” w roku 2008 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

1. Kwota odpisu obciążająca 
wynik finansowy lat ubie-
głych 

„Rozliczenie wyniku 
finansowego lat 

ubiegłych”

„Rozliczenia
międzyokresowe

kosztów”
1 296,77

2. Kwota odpisu obciążająca 
rok 2008

Konta układu 
kalkulacyjnego lub 

„Rozliczenie kosztów”

„Rozliczenia
międzyokresowe

kosztów”
486,43

IIb. Ewidencja w księgach rachunkowych jednostki „A” w roku 2009 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

2. Kwota odpisu obciążają-
ca rok 2009 (2353,92 – 
1783,20)

Konta układu
kalkulacyjnego lub 

„Rozliczenie kosztów”

„Rozliczenia
międzyokresowe

kosztów”
570,72
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III. Ujawnienie informacji 

IIIa. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 

Bilans 

Pasywa B.I.2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowe 1 783,20 
Pasywa A.VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  –1 296,77 

Rachunek zysków i strat 
Wariant kalkulacyjny 

Na przykład 
B.I. Koszty ogólnego zarządu 486,43 

Informacja dodatkowa 

Cel utworzenia rezerwy
Stan  

na początek 
roku

Zwiększenia Wykorzy sta
nie Rozwiązanie

Stan  
na koniec 

roku

Rezerwa (w postaci 
biernych rozliczeń 
międzyokresowych 
kosztów z tytułu odpraw 
emerytalnych)

0,00 1 783,20 0,00 0,00 1 783,20

Razem rezerwy 0,00 1 783,20 0,00 0,00 1 783,20

Główne założenia przyjęte przez aktuariusza (lub jednostkę, jeżeli to jednostka dokonała szacun-
ku) do wyliczenia kwoty odpisu na odprawę emerytalną są następujące: 

31 grudnia 2008 31 grudnia 2007

Stopa dyskontowa (%) 10 10
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 0 0
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 0 0
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 5 5

IIIb. Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Bilans
Pasywa B.I.2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowe 2 353,92 

Rachunek zysków i strat 

Na przykład 
B.I. Koszty ogólnego zarządu  570,72 

Informacja dodatkowa 

Cel utworzenia rezerwy
Stan  

na początek 
roku

Zwiększenia Wykorzy sta
nie Rozwiązanie

Stan  
na koniec 

roku

Rezerwa (w postaci 
biernych rozliczeń 
międzyokresowych 
kosztów z tytułu odpraw 
emerytalnych)

1 783,20 520,72 0,00 0,00 1 783,20

Razem rezerwy 1 783,20 520,72 0,00 0,00 1 783,20
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Główne założenia przyjęte przez aktuariusza (lub jednostkę, jeżeli to jednostka dokonała szacun-
ku) do wyliczenia kwoty odpisu na odprawy emerytalne są następujące: 

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Stopa dyskontowa (%) 10 10
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 0 0
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 0 0
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 5 5

Przedstawiona w przykładzie kwota odpisu dotyczy tylko i wyłącznie szacunku dotyczącego jed-
nego pracownika. W rzeczywistości kwota dokonanego odpisu będzie sumą kwot oszacowanych 
dla wszystkich pracowników jednostki i może być w takim przypadku kwotą istotną. 

Przykład 9. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów napraw gwarancyj
nych dokonywanych przez producenta 

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 dotychczasowych zgłoszonych przez nabyw-
ców 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 w kalkulacji 
uwzględnić, jaka część okresu gwarancji jeszcze nie upłynęła. 

Oczekiwana wartość kosztów napraw oznaczająca prawdopodobieństwo wypływu aktywów z tytu-
łu obowiązków gwarancyjnych wyniesie: 

(50 000 000,00 × 100%) ×  2% = 1 000 000,00 
(50 000 000,00 ×  20%) ×  5%  =  500 000,00 
(50 000 000,00 ×  50%) ×  3% =  750 000,00 
(50 000 000,00 ×   0%) × 90% =        0,00 
         Razem      2 250 000,00 

Bierne rozliczenia kosztów z tytułu gwarancji tworzy się w proporcji do wielkości sprzedaży; sta-
nowią one 0,45% wartości sprzedaży (2 250 tys. zł/50 mln x 100). 

Przykład 10. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na naprawy gwa
rancyjne tworzone przez producenta 

I. Założenia 

Jednostka „Domgos” Sp. z o.o. wytwarza dwa rodzaje sprzętu AGD: miksery oraz roboty kuchen-
ne. Na produkty te jednostka udziela rocznej gwarancji i w związku z tym tworzy rozliczenie mię-
dzyokresowe bierne na przyszłe naprawy. Szacunek kwoty rozliczenia międzyokresowego biernego 
dokonywany jest na podstawie kosztów napraw wykonanych w latach poprzednich. „Domgos” 
produkuje miksery od 10 lat, a roboty kuchenne od 5 lat. W okresie objętym analizą nie nastąpiły 
istotne zmiany w procesie produkcji, które miałyby wpływ na wysokość kosztów napraw gwaran-
cyjnych. Dane o kosztach napraw w poszczególnych latach przedstawia tabela. 
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Dane dotyczące napraw gwarancyjnych w firmie „Domgos” Sp. z o.o. 

Rok

Miksery Roboty

Ilość 
sprzedanych 

mikserów

Ilość 
naprawianych 

mikserów

Całkowite 
koszty 

napraw

Ilość 
sprzedanych 

robotów

Ilość 
naprawianych 

robotów

Całkowite 
koszty 

napraw

1997 13 480 2 100 110 000,00 n.d. n.d. n.d.

1998 14 200 2 200 123 000,00 n.d. n.d. n.d.

1999 13 520 2 010 112 500,00 n.d. n.d. n.d.

2000 14 850 2 300 138 000,00 n.d. n.d. n.d.

2001 25 890 3 419 205 700,00 n.d. n.d. n.d.

2002 23 580 3 520 186 399,00 10 501 3 050 623 800,00

2003 24 580 3 700 185 700,00 25 654 3 158 601 850,00

2004 24 800 3 540 178 200,00 38 245 2 871 578 200,00

2005 29 100 4 010 200 300,00 40 127 3 085 617 500,00

2006 28 500 3 890 194 600,00 45 198 3 587 719 650,00

Naprawy gwarancyjne „Domgos” zleca wyspecjalizowanej w naprawach sprzętu AGD firmie posia-
dającej sieć punktów w całym kraju. 

W 2007 roku jednostka sprzedała 35 000 sztuk mikserów oraz 51 000 sztuk robotów. Dla celów 
niniejszego przykładu przyjęto założenie upraszczające, że sprzedaż w całości miała miejsce w dniu 
bilansowym. W przypadku sprzedaży rozłożonej w czasie należałoby w kalkulacji uwzględnić, jaka 
część okresu gwarancji jeszcze nie upłynęła. 

W roku 2008 jednostka poniosła rzeczywiste koszty napraw gwarancyjnych na kwotę 983 000,00 zł. 

Jednostka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów przyszłych napraw z tytułu 
gwarancji, gdyż: 
–   istnieje obecny obowiązek wykonania napraw wynikający z obligującego zdarzenia. Jednostka 

sprzedając produkty zobowiązuje się na mocy prawa do ich naprawy na własny koszt; 
–  wypływ środków związany z naprawami usterek bądź wymianą wadliwych produktów jest praw-

dopodobny; pokazuje to awaryjność dotychczas sprzedanych wyrobów, 
–  szacunek przyszłego wypływu środków jest możliwy na podstawie danych o naprawach wyko-

nanych w latach poprzednich. 

Szacunek kwoty biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w przypadku „Domgosu” rozpo-
czyna wyliczenie średniej usterkowości poszczególnych produktów. Wyliczenie to zawiera tabela. 

Odsetek poszczególnych produktów objętych naprawą 

Rok

Miksery Roboty

Ilość 
sprzedanych 

mikserów

Ilość 
naprawianych 

mikserów

Odsetek
produktów

objętych
naprawą

Ilość 
sprzedanych 

robotów

Ilość 
naprawianych 

robotów

Odsetek
produktów

objętych
naprawą

1 2 3 4 5 6 7

1997 13 480 2 100 15,6% n.d. n.d. n.d.

1998 14 200 2 200 15,5% n.d. n.d. n.d.

1999 13 520 2 010 14,9% n.d. n.d. n.d.
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1 2 3 4 5 6 7

2000 14 850 2 300 15,5% n.d. n.d. n.d.

2001 25 890 3 410 13,2% n.d. n.d. n.d.

2002 23 580 3 520 14,9% 10 501 3 050 29,0%

2003 24 580 3 700 15,1% 25 654 3 158 12,3%

2004 24 800 3 540 14,3% 38 245 2 871 7,5%

2005 29 100 4 010 13,8% 40 127 3 085 7,7%

2006 28 500 3 890 13,6% 45 198 3 587 7,9%

W wyliczeniu średniego procentu usterek w przypadku robotów nie uwzględniono danych z lat 
2002 i 2003. Były to pierwsze lata produkcji tego typu wyrobów, z czym wiązała się podwyższo-
na ich awaryjność. 

Średni odsetek produktów objętych naprawą wynosi: 
– mikserów 14,6% 
– robotów 7,7% 

Kolejnym krokiem jest wyliczenie jednostkowego kosztu naprawy w poszczególnych latach oraz 
średniego kosztu naprawy z wszystkich lat dla poszczególnych produktów. Wyliczenia te przed-
stawia tabela. 

Jednostkowy koszt naprawy mikserów oraz robotów w poszczególnych latach 

Rok

Miksery Roboty

Ilość 
sprzedanych 

mikserów

Ilość 
naprawianych 

mikserów

Jednostkowy
koszt napraw

Ilość 
sprzedanych 

robotów

Ilość 
naprawianych 

robotów

Odsetek
produktów

objętych
naprawą

1997 2 100 110 000,00 52,38 n.d. n.d. n.d.

1998 2 200 123 000,00 55,91 n.d. n.d. n.d.

1999 2 010 112 500,00 55,97 n.d. n.d. n.d.

2000 2 300 138 000,00 60,00 n.d. n.d. n.d.

2001 3 410 205 700,00 60,32 n.d. n.d. n.d.

2002 3 520 186 300,00 52,93 3 050 623 800,00 204,52

2003 3 700 185 700,00 50,19 3 158 601 850,00 190,58

2004 3 540 178 200,00 50,34 2 871 578 200,00 201,39

2005 4 010 200 300,00 49,95 3 085 617 500,00 200,16

2006 3 890 194 600,00 50,03 3 587 719 650,00 200,63

średni koszt 50,10 średni koszt 200,73

W wyliczeniu średniego jednostkowego kosztu naprawy uwzględniono dane z lat 2004 do 2006. 
Mimo że jednostkowe koszty napraw w poszczególnych latach nie odbiegają od siebie znacząco, 
to uwzględnienie kosztów z lat 1997–2003 byłoby błędem ze względu na zmieniające się ceny 
usług naprawczych, czy też inflację. Średni koszt naprawy wynosi zatem: 
– dla mikserów 50,10 
–  dla robotów 200,73 
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Wyliczenie kwoty biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na podstawie powyższych danych 
przeprowadzono zgodnie z następującym wzorem: 

 Kwota biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów = ilość sprzedanych produktów × odse-
tek produktów objętych naprawą × średni koszt naprawy 

Szacunek kwoty biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na podstawie wartości oczekiwa-
nej wynosi: 
– mikserów: 35 000 sztuk × 14,6% ×  50,10 =  256 011,00 
– robotów: 51 000 sztuk ×  8,9% × 200,73 = 788 266,71 

Razem kwota rocznych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów = 1 044 277,71 

II.a. Ewidencja w księgach rachunkowych jednostki „Domgos” na dzień bilansowy roku 2007 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

1. Odpis z tytułu 
biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów

„Koszty sprzedaży”

lub

„Rozliczenie
kosztów”

„Rozliczenia
międzyokresowe

kosztów”
1 044 277,71

Przyjmuje się założenie, że w ciągu roku 2007 nie wykonano żadnych napraw gwarancyjnych wyro-
bów wytworzonych i sprzedanych w 2007 r. 

II.b. Ewidencja w księgach rachunkowych jednostki „Domgos” w roku 2008 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

1. Poniesione rzeczywiste 
koszty napraw wyrobów 
wytworzonych w 2007 r.

a) wykorzystanie odpisu

Wobec przesunięcia 
terminu biegu gwarancji 
o okres zalegania 
wyrobów w handlu 
saldo konta „Rozliczenia 
międzyokresowe kosztów” 
przechodzi na następny 
okres. Gdyby roszczenia 
o gwarancje wygasły, to 
nastąpiłby zapis

b) zmniejszenie pozostałej 
kwoty odpisu dotyczącej 
roku 2007

„Rozliczenia
międzyokresowe

kosztów”

lub

Koszty układu
rodzajowego –
„Usługi obce”

i 
„Rozliczenia

międzyokresowe
kosztów”

„Rozliczenia
międzyokresowe

kosztów”

„Zobowiązania
wobec 

dostawców”

„Rozliczenie
kosztów”

„Koszty sprzedaży”  
lub  

„Rozliczenie
kosztów”

983 000,00

61 277,71

III. Ujawnienie informacji

IIIa. Sprawozdanie finansowe za rok 2007

Bilans
Pasywa B.I.3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 044 277,71
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Rachunek zysków i strat

Wariant kalkulacyjny

D. Koszty sprzedaży 1 044 277,71

Informacja dodatkowa 

Cel utworzenia rezerwy
Stan  

na początek 
roku

Zwiększenia Wykorzy sta
nie Rozwiązanie

Stan  
na koniec 

roku

Rezerwa (w postaci 
biernych rozliczeń 
międzyokresowych 
kosztów) na przyszłe 
naprawy gwarancyjne 
sprzedanych produktów

0,00 1 044 277,71 0,00 0,00 1 044 277,71

Razem rezerwy 0,00 1 044 277,71 0,00 0,00 1 044 277,71

Jednostka dokonała odpisu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na przyszłe naprawy 
gwarancyjne w kwocie 1 044 277,71 zł. Szacunek kwoty nastąpił na podstawie danych o napra-
wach wykonanych w latach poprzednich. 

IIIb. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 

Bilans 
Pasywa B.I.3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 0,00 

Rachunek zysków i strat 

Wariant kalkulacyjny 
D. Koszty sprzedaży  – 61 277,71 

Informacja dodatkowa 

Cel utworzenia rezerwy
Stan  

na początek 
roku

Zwiększenia Wykorzy sta
nie Rozwiązanie

Stan  
na koniec 

roku

Rezerwa (w postaci 
biernych rozliczeń 
międzyokresowych 
kosztów) na przyszłe 
naprawy gwarancyjne 
sprzedanych produktów

1 044 277,71 0,00 983 000,00 61 277,71 0,00

Razem rezerwy 1 044 277,71 0,00 983 000,00 61 277,71 0,00

Przykład 11. Zobowiązanie warunkowe oraz rezerwa w przypadku dyskonto
wania lub indosowania weksla obcego 

I. Założenia 

Jednostka handlowa „Mobil” Sp. z o.o. posiada weksel obcy wystawiony przez odbiorcę towa-
rów opiewający na kwotę 150 000,00 zł z terminem płatności 30 listopada 2008 roku. Jednostka 
„Mobil” na dzień 30 listopada 2007 roku wykazuje zobowiązania wobec dostawcy swoich towa-
rów, firmy „Hurtozbyt”, na kwotę 150 000,00 zł. Terminy płatności poszczególnych kwot są różne. 
W związku z niewielkim pogorszeniem płynności finansowej jednostka „Mobil” zaproponowała 
firmie „Hurtozbyt” przejęcie (indos) posiadanego weksla obcego. „Hurtozbyt”, który jest rów-
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nież kontrahentem wystawcy weksla, zgodził się na jego przejęcie. Strony ustaliły, że kompensata 
zobowiązania nastąpi pod datą przekazania weksla, tj. 15 grudnia 2007 roku, a kwota dyskonta 
wynosi 13 750,00 zł. 

Dnia 30 listopada 2008 roku, który jest dniem wymagalności weksla, możliwe są dwie sytuacje: 
a) wystawca nie wykupił weksla w oznaczonym terminie, 
b) wystawca wykupił weksel od „Hurtozbytu”. 

II. Ewidencja w księgach rachunkowych jednostki „Mobil” Sp. z o.o. 

IIa. Ewidencja w roku 2007 

Jednostka „Mobil” na dzień bilansowy 2007 powinna ujawnić istnienie zobowiązania warunko-
wego, gdyż: 
–   istnieje możliwy obowiązek prawny wykupu weksla wynikający z przepisów prawa. Prawo wek-

slowe w art. 15 ustanawia solidarną odpowiedzialność wystawcy i indosanta. „Hurtozbyt” może 
zwrócić się do jednostki „Mobil” z żądaniem wykupienia weksla, jeżeli jego wystawca nie wykupi 
go w terminie, 

– prawdopodobieństwo możliwego zaistnienia obowiązku wykupu nie jest znikome. 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

1. Indosowanie weksla na 
rzecz „Hurtozbyt”
a) kwota nominalna weksla 
b) kwota dyskonta
c)  kompensata zobowiąza-

nia wobec „Hurtozbytu”

„Koszty finansowe”
„Zobowiązania wobec 

dostawców

„Weksle obce” 150 000,00
13 750,00

136 250,00

2. Ewidencja pozabilansowa 
zobowiązania warunko-
we go powstałego 
wobec„Hurtozbytu” 
w związku z solidarną od-
powiedzialnością wystawcy 
weksla oraz indosanta

„Zobowiązania
warunkowe” 150 000,00

IIb. Ewidencja w roku 2008 w przypadku niewykupienia weksla przez wystawcę 

W przypadku niewykupienia weksla w terminie przez wystawcę jednostka „Mobil” tworzy rezer-
wę z tego tytułu, gdyż: 
–  na jednostce ciąży obecny obowiązek wykupu weksla wynikający ze zgodnej z prawem solidarnej 

odpowiedzialności wystawcy i indosanta w przypadku indosowania weksla, 
–  wypływ środków jest prawdopodobny – nie ma podstaw do sądzenia, aby indosariusz, firma 

„Hurtozbyt”, nie skorzystał z przysługujących mu z mocy przepisów praw, 
– możliwy jest szacunek kwoty przyszłego zobowiązania, opiewającej na kwotę nominalną weksla. 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

1. Informacja od firmy 
„Hurtozbyt” o niewykupie-
niu weksla przez wystawcę, 
powodująca konieczność
utworzenia rezerwy na 
ewentualny wykup weksla

„Koszty finansowe” „Rezerwy” 150 000,00

2. Wyksięgowanie 
zobowiązania warunkowego

„Zobowiązania 
warunkowe” 150 000,00



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

407

IIc. Ewidencja w roku 2008 w przypadku wykupienia weksla przez wystawcę 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

1. Wyksięgowanie zobowią-
zania warunkowego 
w wyniku otrzymania 
informacji od „Hurtozbytu” 
o wykupieniu weksla przez 
wystawcę

„Zobowiązania
warunkowe” 150 000,00

III. Ujawnienie informacji 

IIIa. Sprawozdanie finansowe za rok 2007 

Informacja dodatkowa 

Jednostka posiada zobowiązanie warunkowe na kwotę 150 000,00 zł z tytułu indosowania weksla 
obcego oraz odpowiedzialności solidarnej do dnia jego wykupu przez wystawcę. Termin płatności 
weksla przypada na następny rok obrotowy. 

IIIb. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 w przypadku niewykupienia weksla przez wystawcę 

Bilans 

Pasywa B.I.3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 150 000,00 

Rachunek zysków i strat 

Wariant porównawczy 

H.IV. Koszty finansowe (inne) 150 000,00 

Wariant kalkulacyjny 

K.IV. Koszty finansowe (inne) 150 000,00 

Informacja dodatkowa 

Cel utworzenia rezerwy
Stan  

na początek 
roku

Zwiększenia Wykorzy sta
nie Rozwiązanie

Stan  
na koniec 

roku

Rezerwa (w postaci 
biernych rozliczeń 
międzyokresowych 
kosztów) na przyszłe 
naprawy gwarancyjne 
sprzedanych produktów

0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

Razem rezerwy 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

Jednostka wyłączyła zobowiązanie warunkowe na kwotę 150 000,00 zł z tytułu indosowania wek-
sla obcego oraz odpowiedzialności solidarnej do dnia jego wykupu przez wystawcę. Weksel nie 
został wykupiony w terminie, na kwotę nominalną weksla utworzono rezerwę wobec konieczno-
ści jego wykupu od indosariusza. 
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III.c. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 w przypadku wykupienia weksla przez wystawcę 

Informacja dodatkowa 

Jednostka wyłączyła zobowiązanie warunkowe na kwotę 150 000,00 zł z tytułu indosowania wek-
sla obcego oraz odpowiedzialności solidarnej do dnia jego wykupu przez wystawcę. Weksel został 
wykupiony w terminie. 

Przykład 12.  Zobowiązanie warunkowe z tytułu przewłaszczenia majątku na 
zabezpieczenie spłaty kredytu 

I. Założenia 

Jednostka „A” w ramach umowy kredytowej podpisała między innymi umowę warunkową prze-
właszczenia środków trwałych, których wartość rynkowa brutto według wyceny banku na dzień 
podpisania umowy wynosiła 53 000,00 zł, co miało stanowić zabezpieczenie spłaty rat kapita-
łowych oraz ewentualnych niespłaconych odsetek. Jednostka „A” wykorzystała kredyt w wyso-
kości 50 000,00 zł oraz dokonywała początkowo terminowych spłat rat kapitałowych. Odsetki 
od kredytu w kwocie 4000 zł bank potrącał z rachunku bieżącego jednostki. Na dzień bilansowy 
przed przekwalifikowaniem kredytu na kredyt przeterminowany odsetki były spłacone w cało-
ści, wartość kredytu na ten dzień wynosiła 20 000,00 zł. Umorzenie środków trwałych stano-
wiących zabezpieczenie wynosiło 11 000,00 zł. W wyniku utraty płynności finansowej jednostka 
„A” zaprzestała spłaty kredytu oraz odsetek. Bank, zgodnie z umową przewłaszczenia, zażą-
dał wydania środków trwałych. W tym dniu zadłużenie jednostki „A” wobec banku wynosiło 
20 000,00 zł z tytułu niespłaconych rat kredytu oraz 9500,00 zł z tytułu niespłaconych odse-
tek od kredytu przeterminowanego. Wartość początkowa wydanych bankowi środków trwałych 
wynosiła 75 000,00 zł, a ich dotychczasowe umorzenie na dzień wydania 13 000,00 zł. W dniu 
przejęcia aktywów przez bank ich wycena rynkowa nie zmieniła się. W przykładzie pomija się 
podatek od towarów i usług. 

Jednostka „A” ujawnia istnienie zobowiązania warunkowego, gdyż: 
–  istnieje możliwy obowiązek wydania w przyszłości składników aktywów, jeżeli jednostka zaprze-

stanie spłaty zobowiązania z tytułu kredytu, 
–  prawdopodobieństwo konieczności wywiązania się z możliwego obowiązku nie jest znikome. 

Prowadzenie działalności gospodarczej jest obarczone ryzykiem, które w warunkach niepewności 
nie jest znikome. 

W związku z powyższymi założeniami miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 
 1.   Podpisanie umowy o kredyt oraz umowy przewłaszczenia  53 000,00  

Ewidencja pozabilansowa majątku objętego przewłaszczeniem 
 2.  Uruchomienie kredytu przelewem na rachunek bieżący 50 000,00 
 3.  Spłaty rat kapitałowych przelewem z rachunku bieżącego 30 000,00 
 4.  Spłaty odsetek przelewem z rachunku bieżącego 4 000,00 
 5.  Przekwalifikowanie kredytu na kredyt przeterminowany 20 000,00 
 6.  Dopisanie do kwoty zadłużenia naliczonych przez bank odsetek 9 500,00 
 7.   Wydanie składników majątku podlegających przewłaszczeniu bankowi: 
  a) wartość początkowa 75 000,00 
  b) dotychczasowe umorzenie 13 000,00 
 8.  Nota memoriałowa banku potwierdzająca spłatę kredytu i odsetek 29 500,00 
 9.   Wpływ z banku na rachunek bieżący kwoty nadwyżki wartości rynkowej 23 500,00  

przejętych środków trwałych ponad kwotę zadłużenia 
10.   Wyksięgowanie różnicy pomiędzy wartością rynkową a wartością 9 000,00  

księgową przejętych przez bank środków trwałych 
11.   Wyksięgowanie zobowiązania warunkowego 53 000,00 
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II. Ewidencja w księgach rachunkowych jednostki „A” 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

1. Podpisanie umowy o kredyt oraz 
umowy przewłaszczenia. 
Ewidencja pozabilansowa majątku 
objętego przewłaszczeniem

„Zobowiązania 
warunkowe” 53 000,00

2. Uruchomienie kredytu „Rachunek  
bieżący”

„Kredyty 
krótkoterminowe” 50 000,00

3. Spłaty rat kapitałowych „Kredyty 
krótkoterminowe”

„Rachunek 
bieżący” 30 000,00

4. Spłaty odsetek „Koszty 
finansowe”

„Rachunek 
bieżący” 4 000,00

5. Przekwalifikowanie kredytu na 
kredyt przeterminowany

„Kredyty 
krótkoterminowe”

„Kredyty 
przeterminowane” 20 000,00

6. Dopisanie do kwoty zadłużenia 
naliczonych przez bank odsetek

„Koszty 
finansowe”

„Kredyty 
przeterminowane” 9 500,00

7. Wydanie składników majątku 
podlegających przewłaszczeniu 
bankowi

„Umorzenie 
środków trwałych” 
„Inne rozrachunki”
 „Środki trwałe”

13 000,00 

62 000,00 
75 000,00

8. Nota memoriałowa z banku 
potwierdzająca spłatę kredytu 
i odsetek

„Kredyty 
przeterminowane” „Inne rozrachunki” 29 500,00

9. Wpływ z banku na rachunek 
bieżący kwoty nadwyżki wartości 
rynkowej przejętych środków 
trwałych ponad kwotę zadłużenia

„Rachunek 
bieżący” „Inne rozrachunki” 23 500,00

10. Wyksięgowanie różnicy pomiędzy 
wartością rynkową a wartością 
księgową przejętych przez bank 
środków trwałych

„Pozostałe koszty 
operacyjne” „Inne rozrachunki” 9 000,00

11.  Wyksięgowanie zobowiązania 
warunkowego

„Zobowiązania 
warunkowe” 53 000,00

III. Ujawnienie informacji 

Jeżeli wszystkie operacje gospodarcze mają miejsce w tym samym roku obrotowym, jednostka nie 
ujawnia w sprawozdaniu finansowym informacji o tych zdarzeniach gospodarczych. 
W przypadku gdy na koniec roku obrotowego konto pozabilansowe Zobowiązania warunkowe 
wykazuje saldo, jednostka ujawnia w informacji dodatkowej tytuł oraz kwotę powstania zobowiąza-
nia warunkowego oraz podaje informacje na temat środków trwałych stanowiących zabezpieczenie. 

Informacja dodatkowa 

Jednostka podpisała z bankiem umowę kredytową na kwotę 50 000,00 zł. Na dzień bilansowy 
zadłużenie z tego tytułu wynosi 20 000,00 zł. Zabezpieczenie kredytu stanowi umowa warunkowa 
przewłaszczenia środków trwałych. Wartość księgowa środków trwałych objętych umową wynosi 
62 000,00 zł, a wartość rynkowa 53 000,00 zł. Wartość księgowa środków trwałych objętych umową 
wynosi 64 000,00, a wartość rynkowa 53 000,00 zł. 
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Przykład 13. Wycena rezerwy na pojedyncze zobowiązanie – pozew sądowy 
Jednostka została pozwana o zapłatę odszkodowania związanego z wypadkiem przy pracy. 
Kwota pozwu wynosi 500 000,00. Adwokat prowadzący sprawę ocenił, że prawdopodobieństwo 
przegrania sprawy wynosi 60%. Jednostka tworzy rezerwę na kwotę 500 000,00 (a nie na kwotę 
300 000,00 = 500 000,00 × 0,6), gdyż wycenie poddany jest pojedynczy obowiązek. 

Przykład 14. Wycena rezerwy na pojedyncze zobowiązanie – usunięcie poważ
nej wady urządzenia wyprodukowanego dla odbiorcy 
Jednostka – w ramach rękojmi – musi usunąć poważną wadę dużego urządzenia wyprodukowane-
go dla odbiorcy. Według kalkulacji kosztów naprawy najbardziej prawdopodobnym pojedynczym 
wynikiem – kosztem wywiązania się z obowiązku wykonania naprawy może być kwota 40 000,00 zł 
– o ile naprawa powiedzie się za pierwszą próbą. Jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
z naprawą wiązać się będą kolejne próby, to konieczne będzie utworzenie rozliczenia międzyokre-
sowego kosztów na kwotę wyższą. 

Przykład 15. Zastosowanie stopy dyskontowej do wyceny rezerw 
I. Założenia 

Jednostka „A” przewiduje, że pod koniec roku 2008 powstanie zobowiązanie w wyniku przepro-
wadzanych obecnie operacji finansowych. Szacowana kwota zobowiązania wyniesie 200 000,00 zł. 
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2006 roku jednostka „A” tworzy rezerwę z uwzględnieniem zmia-
ny wartości pieniądza w czasie. Jako stopę procentową przyjęto oprocentowanie dwuletnich obli-
gacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, które w dniu bilansowym wynosiło 4,10% w stosun-
ku rocznym plus dwa punkty procentowe uwzględniające ryzyko. Kwota rezerwy obejmuje całą 
kwotę przyszłego prawdopodobnego zobowiązania i wynosi 200 000,00 zł. Uwzględnienie zmiany 
wartości pieniądza w czasie wymaga obliczenia współczynnika dyskontującego, zgodnie z poniż-
szym wzorem: 

dn =  
1

(1 + r)n

gdzie: 
dn  –  współczynnik dyskontujący dla roku n
r   – przyjęta stopa procentowa 
n  – liczba lat 

Współczynnik dyskontujący dla niniejszego przykładu obliczono następująco: 

d2 =  
1

= 0,8883
(1 + 6,10%)2

Kwota rezerwy (na dzień bilansowy 2006) uwzględniająca wpływ czasu na wartość pieniądza 
wynosi 177 660,00 zł (200 000,00 × 0,8883). 

Na dzień bilansowy roku 2007 przeszacowano wartość rezerwy z tytułu zmiany wartości pieniądza 
w czasie. Zmianie ulega wysokość współczynnika dyskontującego: 

d1 =  
1

= 0,9425
(1 + 6,10%)1

Ostateczna kwota rezerwy w dniu bilansowym roku 2007 wynosi 188 500,00 zł (200 000,00 × 
0,9425). 
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II. Ewidencja w księgach rachunkowych jednostki „A” 

IIa. W dniu bilansowym roku 2006 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

1. Utworzenie rezerwy „Koszty 
finansowe” „Rezerwy” 177 660,00

IIb. W dniu bilansowym roku 2007 

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota

1. Aktualizacja wartości rezerwy
(188 500,00 – 177 660,00)

„Koszty 
finansowe” „Rezerwy” 10 840,00

III. Ujawnienie informacji 

IIIa. Sprawozdanie finansowe za rok 2006 

Bilans 

Pasywa B.I.3. Pozostałe rezerwy długoterminowe 177 660,00 

Rachunek zysków i strat 

Wariant porównawczy 
H.IV. Koszty finansowe (inne)  177 660,00

Wariant kalkulacyjny
K.IV. Koszty finansowe (inne)  177 660,00

Informacja dodatkowa

Cel utworzenia rezerwy
Stan  

na początek 
roku

Zwiększenia Wykorzy sta
nie Rozwiązanie

Stan  
na koniec 

roku

Rezerwa na 
przewidywane straty 
z operacji finansowych

0,00 177 660,00 0,00 0,00 177 660,00 

Razem rezerwy 0,00 177 660,00 0,00 0,00 177 660,00 

IIIb. Sprawozdanie finansowe za rok 2007

Bilans

Pasywa B.I.3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 188 500,00

Rachunek zysków i strat

Wariant porównawczy
H.IV. Koszty finansowe (inne) 10 840,00

Wariant kalkulacyjny
K.IV. Koszty finansowe (inne) 10 840,00
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Informacja dodatkowa

Rezerwy długoterminowe 

Cel utworzenia 
rezerwy

Stan  
na począ
tek roku

Zwiększenia
z tytułu
upływu 
czasu

lub zmian
stopy

dyskontowej

Przeklasyfi
kowanie do 
krótkoter
minowych

Wykorzy
sta nie

Rozwiąza
nie

Stan  
na koniec 

roku

Rezerwa na 
przewidywane 
straty z operacji 
finansowych

177 660,00 10 840,00 188 500,00 0,00 0,00 0,00

Razem rezerwy 177 660,00 10 840,00 188 500,00 0,00 0,00 0,00 

Rezerwy krótkoterminowe 

Cel utworzenia 
rezerwy

Stan  
na począ
tek roku

Zwiększenia
z tytułu
upływu 
czasu

lub zmian
stopy

dyskontowej

Przeklasy
fikowanie 
do krótko
termino

wych

Wykorzy
sta nie

Rozwiąza
nie

Stan  
na koniec 

roku

Rezerwa na 
przewidywane 
straty z operacji 
finansowych

0,00 0,00 188 500,00 0,00 0,00 188 500,00

Razem rezerwy 0,00 0,00 188 500,00 0,00 0,00 188 500,00

Przykład 16. Zastosowanie stopy dyskontowej do wyceny rezerwy długoter
minowej 
Jednostka A zatrudniła z dniem 1 stycznia 2008 roku pracownika, któremu po upływie 5 lat pracy 
należy się nagroda jubileuszowa w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego oszacowanego 
na 1600 zł. W związku z tym na koniec roku 2008 w księgach spółki utworzono rezerwę na nagro-
dę jubileuszową dla tego pracownika. 

Do oszacowania kwoty rozliczenia międzyokresowego kosztów z tytułu nagrody jubileuszowej tego 
pracownika przyjęto następujące założenia: 
1)   w związku z faktem, że wypłata nagrody nastąpi za pięć lat, kwota nagrody przypadająca na 

rok 2008 wynosi 320,00 zł (tj. 1600,00 zł/5 lat), 
2)   przyjęto 8% stopę dyskontową odpowiadającą stopie kredytu lombardowego; odzwierciedla 

ona zmianę wartości pieniądza w czasie objętym rezerwą, 
3)   bieżąca (zdyskontowana) wartość części nagrody przypadającej na bieżący rok wynosi 

235,20 zł, [320,00 zł × 1/(1 + 0,08)4], 
4)   prawdopodobieństwo przepracowania przez pracownika w spółce następnych czterech lat 

wynosi 70%. 
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Zgodnie z powyższymi założeniami rozliczenie międzyokresowe kosztów z tytułu nagrody jubileu-
szowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2008 roku wynosi 164,64 zł, tj. (235,20 zł × 70%). 

Na każdy kolejny dzień bilansowy (do roku 2012) – przy niezmienionych założeniach – oblicze-
nie rozliczenia międzyokresowego kosztów z tytułu nagrody jubileuszowej dla pracownika będzie 
polegało na dodaniu do poprzedniej kwoty rozliczenia międzyokresowego kosztów kolejnej kwoty 
320,00 zł dyskontowanej stopą procentową i korygowanej rosnącym w czasie prawdopodobień-
stwem przepracowania przez pracownika okresu kończącego się w roku 2012. Jednocześnie dotych-
czasowa kwota rozliczenia międzyokresowego kosztów wymaga skorygowania (powiększenia) 
o kwotę spowodowaną upływem czasu. 

Przykład 17. Ustalenie w rachunku zysków i strat kosztu netto utworzonej 
rezerwy 
Jednostka utworzyła rozliczenie międzyokresowe kosztów w kwocie 2 000 000,00 zł na koszty wyni-
kające z konieczności likwidacji w przyszłości szkód górniczych. Umowa z jednostką samorządu 
terytorialnego przewiduje, że jeżeli jednostka usunie szkody, to 30% wydatków poniesionych na 
ten cel zostanie jej zrefundowanych. W takim przypadku jednostka ujmuje rozliczenie międzyokre-
sowe kosztów w kwocie 2 000 000,00 zł, a oczekiwany zwrot wydatków w kwocie 600 000,00 zł 
jako osobny składnik aktywów. W rachunku zysków i strat jednostka ujawnia koszty utworzenia 
rozliczenia międzyokresowego kosztów w kwocie 1 400 000,00 zł. 
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KOMUNIKAT Nr 3 MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia uchwały  
Komitetu Standardów Rachunkowości  

w sprawie przyjęcia  
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 
„Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, 

 wartości szacunkowych, poprawianie błędów, 
zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

– ujęcie i prezentacja”
(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2012 r.)

Ogłasza się uchwałę nr 6/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 24 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany 
zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zda-
rzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”, stanowiącą załącz-
nik do komunikatu.

Minister Finansów 

w z. M. Grabowski
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Załącznik do komunikatu nr 3 Ministra Finansów  
z dnia 25 czerwca 2012 r. (poz. 34)

UCHWAŁA Nr 6/12  
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia  
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 
„Zmiany zasad (polityki) rachunkowości,  

wartości szacunkowych, poprawianie błędów, 
zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

– ujęcie i prezentacja”

Na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 
2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów 
Rachunkowości (Dz.U. Nr 140, poz. 1580, z późn. zm.) oraz § 3 pkt 3 ust. 11 
wewnętrznego regulaminu działania Komitetu Standardów Rachunkowości uchwa-
la się, co następuje:

§ 1. 

1.  Komitet przyjmuje Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (poli-
tyki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia 
następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

2.  Standard, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Komitetu
Przewodnicząca  

Komitetu Standardów Rachunkowości
Aneta Gołdyń Joanna Dadacz
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Załącznik do uchwały nr 6/12  
Komitetu Standardów Rachunkowości  

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI Nr 7
„Zmiany zasad (polityki) rachunkowości,  

wartości szacunkowych, poprawianie błędów, 
zdarzenia następujące po dniu bilansowym  

– ujęcie i prezentacja”

Spis treści:
 I. Cel i zakres Standardu
 II. Definicje
 III. Zasady (polityka) rachunkowości i ich zmiany
 IV. Wartości szacunkowe i ich zmiany
 V. Poprawianie błędów
 VI. Zdarzenia po dniu bilansowym
 VII.  Zasady prezentacji danych, zapewniające porównywalność  

sprawozdania finansowego
 VIII. Przykłady

I. Cel i zakres Standardu

1.1.  Celem niniejszego Krajowego Standardu Rachunkowości, zwanego dalej 
„Standardem”, jest określenie zasad ujmowania przez jednostki kontynuujące 
działalność w księgach rachunkowych i rocznych sprawozdaniach finansowych 
skutków zmian zasad (polityki) rachunkowości, zmian wartości szacunkowych, 
a także korekty błędów, w tym popełnionych w poprzednich latach obrotowych, 
oraz zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym, w świetle przepisów ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Standard określa także sposób prezentowa-
nia w sprawozdaniach finansowych danych, zapewniający ich porównywalność.

1.2. Standard określa:
  –   przesłanki zmian przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości,
  –   sposób ujmowania w księgach rachunkowych skutków zmian przyjętych 

zasad (polityki) rachunkowości, korygowania błędów, w tym popełnionych 
w poprzednich latach obrotowych, ujmowania zmian wartości szacunko-
wych i uwzględniania zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym,
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  –   zakres ujawnianych w sprawozdaniu finansowym informacji o zmianach 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, skorygowaniu błędów popeł-
nionych w poprzednich latach obrotowych, zmianach wartości szacunko-
wych i zdarzeniach następujących po dniu bilansowym,

  –    sposób prezentacji w sprawozdaniach finansowych danych porównawczych 
zapewniający ich porównywalność.

1.3.  Zmiana zasad (polityki) rachunkowości i poprawianie błędów może wpływać 
na rozliczenia podatkowe i wysokość odroczonego podatku dochodowego 
(por. KSR nr 2 „Podatek dochodowy”); nie są one w niniejszym Standardzie 
omawiane.

1.4.  Standard nie dotyczy wymienionych w art. 2 ust. 3 ustawy jednostek spo-
rządzających roczne sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Spra wozdaw-
czości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w for-
mie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”.

1.5.  Treść Standardu jest zgodna z przepisami ustawy o rachunkowości oraz 
w podstawowym zakresie z MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany 
wartości szacunkowych i korygowanie błędów”, MSR 10 „Zdarzenia nastę-
pujące po dniu bilansowym” oraz MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finanso-
wych”.

1.6.  Zawarte w Standardzie schematy księgowań i przykłady nie stanowią jego 
integralnej części, jedynie służą wyjaśnieniom Standardu.

II. Definicje

Użyte w Standardzie określenia oznaczają:
2.1.   Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości – wybrane i stosowane przez 

jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą oraz określone w MSR, zapew-
niające wymaganą jakość sprawozdań finansowych (art. 3 ust. 1 pkt 11 
ustawy).

2.2.   Ciągłość stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – stosowa-
nie w jednakowy sposób przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w kolej-
nych latach obrotowych, tzn.: metod grupowania operacji gospodarczych, 
wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyza-
cyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania 
sprawozdań finansowych, tak aby wynikające z nich informacje były porów-
nywalne (art. 5 ust. 1 ustawy).

2.3.   Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – wynikająca z przepi-
sów lub inicjatywy jednostki decyzja o zmianie dotychczas przyjętych zasad 
na inne rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, 
zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.

2.4.   Dane sprawozdawcze – wykazane w sprawozdaniu finansowym dane o akty-
wach i pasywach na koniec roku obrotowego, za który sporządzane jest spra-
wozdanie finansowe, oraz dane o przychodach i kosztach, jak też wpływach 
i wydatkach za ten rok obrotowy.
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2.5.   Dane porównawcze – dane sprawozdawcze wynikające ze sprawozdania 
finansowego sporządzonego za poprzedni rok obrotowy. Dane te mogą być 
porównywalne lub nieporównywalne z danymi sprawozdawczymi za bieżą-
cy rok obrotowy.

2.6.   Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych – pominięcia lub nie-
prawidłowości w sprawozdaniach finansowych jednostki za poprzedni rok 
bądź wcześniejsze lata obrotowe, powodujące istotne zniekształcenie danych 
sprawozdawczych zawartych w zatwierdzonych sprawozdaniach finanso-
wych za poprzednie lata, w wyniku którego sprawozdania te nie mogą być 
uznane za jasno i rzetelnie przedstawiające sytuację majątkową, finansową 
i wynik finansowy jednostki. Błędy są wynikiem nieuwzględnienia lub nie-
właściwego uwzględnienia wiarygodnych informacji:

   a)  które były dostępne w momencie zatwierdzania sprawozdań finansowych 
sporządzonych za te lata,

   b)  co do których można by zasadnie oczekiwać, że zostaną otrzymane 
i uwzględnione w toku sporządzania tych sprawozdań finansowych.

    Błędy wynikają najczęściej z pomyłek arytmetycznych, niewłaściwego zasto-
sowania zasad (polityki) rachunkowości, niedopatrzeń, mylnej interpretacji 
zdarzeń, bądź oszustw. Błędy są istotne, jeżeli mogą, pojedynczo lub łącznie, 
wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane na podstawie sprawozdania 
finansowego przez jego użytkowników. Istotność błędu uzależniona jest od 
wielkości i rodzaju pominięcia lub nieprawidłowości ocenianych w kontek-
ście towarzyszących okoliczności. Czynnikiem rozstrzygającym o istotności 
może być zarówno wielkość, jak i rodzaj pozycji lub kombinacja obu tych 
czynników.

2.7.  Podejście prospektywne – zastosowanie zmienionych:
   a)  zasad (polityki) rachunkowości do transakcji, innych zdarzeń i warunków 

od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym ta zmiana miała miejsce,
   b)  wartości szacunkowych od dnia dokonania ich zmiany, z wyjątkiem okresu 

ekonomicznej użyteczności środków trwałych, o których mowa w art. 32 
ust. 3 ustawy.

    W przypadku podejścia prospektywnego nie przekształca się danych porów-
nawczych.

2.8.   Pełne podejście retrospektywne – zastosowanie zmienionych zasad (polity-
ki) rachunkowości do transakcji, innych zdarzeń i warunków w taki sposób, 
jak gdyby zasady te były stosowane od zawsze.

    W przypadku pełnego podejścia retrospektywnego przekształca się dane 
porównawcze.

2.9.   Ograniczone podejście retrospektywne – zastosowanie zmienionych zasad 
(polityki) rachunkowości do transakcji, innych zdarzeń i warunków od 
początku możliwie najwcześniejszego roku obrotowego.

    W przypadku ograniczonego podejścia retrospektywnego przekształca się 
dane porównawcze.

2.10.  Retrospektywne przekształcenie danych porównawczych – przekształcenie 
danych porównawczych w taki sposób, jak gdyby zmienione zasady (polity-
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ka) rachunkowości przyjęte w roku obrotowym stosowane były od zawsze 
lub od początku możliwie najwcześniejszego roku obrotowego, a zdarzenie 
uznane za istotny błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych było 
wówczas poprawnie ujęte.

2.11.   Praktycznie niewykonalne – podejście retrospektywne, zarówno pełne jak 
i ograniczone, uznaje się za praktycznie niewykonalne, gdy jednostka nie 
może go zastosować, mimo podjęcia racjonalnych wysiłków i czynności, aby 
to uczynić. Ma to miejsce, jeżeli:

   a) skutek retrospektywnego podejścia nie jest możliwy do ustalenia,
   b)  wymaga to przyjęcia założeń, co do intencji kierownika jednostki w minio-

nym okresie,
   c)  wymaga to przeprowadzenia istotnych szacunków, a nie jest możliwe 

obiektywne wyodrębnienie z posiadanych danych takich informacji na 
temat szacunków, które:

     –  potwierdzają warunki według stanu na dzień, na który wartości te mają 
być wycenione, ujęte lub ujawnione,

     –  mogłyby być dostępne w momencie, gdy sprawozdanie finansowe za 
ten rok zostało sporządzone,

   d) wymagałoby to poniesienia kosztów niewspółmiernych do korzyści,
    e)  nie jest możliwe ustalenie wpływu zmienionych zasad (polityki) rachunko-

wości na informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych za poszcze-
gólne lata obrotowe,

    f)  nie jest możliwe ustalenie na początek bieżącego roku obrotowego łącz-
nego wpływu zmienionych zasad (polityki) rachunkowości na informa-
cje zawarte w sprawozdaniach finansowych za wszystkie poprzednie lata 
obrotowe.

2.12.  Wartości szacunkowe – przybliżone kwoty pieniężne przyjęte przez jednost-
kę do wyceny określonych składników aktywów lub pasywów bądź przycho-
dów i kosztów wobec niemożności dokładnej ich wyceny.

2.13.   Zmiana wartości szacunkowych – zweryfikowanie wartości szacunkowych 
w przypadku pozyskania nowych informacji będących podstawą dokona-
nych szacunków lub zdobycia większego doświadczenia. Weryfikacja szacun-
ków nie odnosi się do poprzednich okresów, jest natomiast skutkiem oceny 
bieżącej sytuacji oraz oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych lub 
obowiązków związanych z pozycjami w sprawozdaniu finansowym. Nie są 
to korekty błędów ani zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

2.14.  Dzień bilansowy – dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finan-
sowe (art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy).

2.15.   Zdarzenia po dniu bilansowym – korzystne i niekorzystne zdarzenia, jakie 
nastąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie finan-
sowe za dany rok obrotowy, istotnie wpływające na dane wykazane w tym 
sprawozdaniu, o których jednostka dowiedziała się przed dniem zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego.

2.16.  Dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego – dzień, w którym roczne 
sprawozdanie finansowe jednostki zatwierdził organ, który zgodnie z obo-
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wiązującymi ją przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa 
własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego.

2.17.   Przepisy o rachunkowości – przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepi-
sy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

III. Zasady (polityka) rachunkowości i ich zmiany

Podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

3.1.  W myśl przepisów o rachunkowości, w szczególności art. 5 ust. 1 oraz art. 10 
ust. 1 ustawy, przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości obej-
mują wybrane przez jednostkę rozwiązania, określające między innymi:

  –   zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń, metody wyceny aktywów 
i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i prezentacji (wykazywa-
nia lub ujawniania) w sprawozdaniu finansowym, do których odnosi się 
Standard,

  –   techniczno-organizacyjny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich 
ochrony, do których nie odnosi się Standard.

   Przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości, opisane w ustalo-
nej przez kierownika jednostki dokumentacji, wynikają z przepisów o rachun-
kowości, wymagających bezwzględnego zastosowania, oraz z rozwiązań 
wybranych przez jednostkę spośród dopuszczonych do stosowania przez 
przepisy o rachunkowości. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości są sto-
sowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu i prezen-
tacji sprawozdania finansowego przez jednostkę. Powinny one zapewnić, 
że prezentowane w sprawozdaniu finansowym informacje są wiarygodne 
(w tym kompletne i bezstronne), przydatne oraz zrozumiałe, przez co prze-
kazują rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku 
finansowego jednostki.

3.2.  W przypadku braku uregulowania w przepisach o rachunkowości zasad klasyfi-
kacji, wyceny lub prezentacji określonej transakcji lub innego zdarzenia wystę-
pującego w jednostce, kierownik jednostki – ustalając przyjęte zasady (polity-
kę) rachunkowości – może korzystać z Krajowych Standardów Rachunkowości 
i stanowisk wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości, a w razie 
ich braku – z MSR.

3.3.   Jednostka określa w zasadach (polityce) rachunkowości przyjęte przez siebie:
  –   zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych do odpowiednich 

pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z ich charakterem, jako skład-
ników aktywów i pasywów, przychodów i zysków lub kosztów i strat, bądź 
przepływów pieniężnych,

  –   metody wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia 
w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy,

  –   metody ustalania wyniku finansowego,
  –  sposób prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym, 
  i stosuje je w sposób ciągły.
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3.4.  Jednostka określa w zasadach (polityce) rachunkowości również przyjęty 
przez siebie sposób ustalania wartości szacunkowych, np. wartości godzi-
wej, okresów lub stawek amortyzacyjnych lub umorzeniowych, odpisów 
aktualizujących wartość składników aktywów na skutek jej utraty, rezerw 
na zobowiązania, stopnia zaawansowania niezakończonych usług objętych 
długoterminowymi umowami.

3.5.  Jednostka może w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości zastosować 
uproszczenia dopuszczone przepisami o rachunkowości, pod warunkiem że 
nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawie-
nie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

  W szczególności uproszczenia mogą polegać na:
  a) w przypadku wszystkich jednostek:
    –  ustaleniu granicy ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwa-

łych bądź wartości niematerialnych i prawnych, poniżej której jednostka 
dokonuje (nie wcześniej niż w momencie oddania do używania) jed-
norazowego odpisu wartości tego rodzaju składników aktywów,

    –  wycenie materiałów i towarów w cenie zakupu zamiast w cenie naby-
cia, a produkcji w toku – o przewidywanym czasie wykonania krótszym 
niż 3 miesiące – w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub 
tylko materiałów bezpośrednich bądź niewycenianiu jej w ogóle,

    –  nierozliczaniu przychodów i kosztów z tytułu wykonywanych długo-
terminowych niezakończonych usług, zgodnie z przepisami art. 34a 
i art. 34b ustawy, jeżeli udział przychodów z niezakończonych usług 
na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych 
okresu sprawozdawczego,

  b)  w przypadku jednostek niepodlegających obowiązkowi corocznego bada-
nia sprawozdań finansowych:

    –   klasyfikowaniu umów leasingu według kryteriów określonych przepi-
sami prawa podatkowego zamiast przepisami art. 3 ust. 4 ustawy,

    –  zaniechaniu ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego,

    –  stosowaniu do wyceny instrumentów finansowych wyłącznie przepi-
sów ustawy zamiast przepisów odpowiedniego rozporządzenia Ministra 
Finansów,

    –  uwzględnianiu kosztów stałych przy wycenie zapasu produktów, nie-
zależnie od poziomu wykorzystania normalnych zdolności produkcyj-
nych,

  c)  w przypadku jednostek, które w roku obrotowym, za który sporządza się 
sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obroto-
wy nie osiągnęły dwóch z trzech wielkości określonych w art. 50 ust. 2 
ustawy:

    –  sporządzaniu sprawozdań finansowych w formie uproszczonej, wykazu-
jąc informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy litera-
mi i cyframi rzymskimi; uproszczenia dotyczą również zakresu danych 
prezentowanych w informacji dodatkowej.
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Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

3.6.  Jednostka zmienia przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w terminach okre-
ślonych w przepisach o rachunkowości, jeżeli:

  a)  obowiązek taki wynika ze zmiany przepisów o rachunkowości,
  b)  utraciła prawo do stosowania uproszczeń przewidzianych w przepisach 

o rachunkowości.
3.7  Jednostka może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od ciągłości stoso-

wania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i zmienić je, dokonując retro-
spektywnego przekształcenia danych porównawczych, jeżeli uzna, iż jest to 
konieczne dla bardziej jasnego przedstawienia jej sytuacji majątkowej i finan-
sowej oraz wyniku finansowego. Nową zasadę stosuje się od pierwszego dnia 
roku obrotowego. Zależnie od decyzji kierownika jednostki jest to pierwszy 
dzień bieżącego lub następnego roku obrotowego.

3.8.  Zmianę każdego z wymienionych w pkt 3.3. Standardu elementów, składają-
cych się na przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości, uznaje 
się za zmianę przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Zmiana taka może 
być spowodowana m.in.:

  a)  uzyskaniem przez jednostkę prawa lub utratą prawa do stosowania uprosz-
czeń przewidzianych przepisami o rachunkowości,

  b)  indywidualną decyzją jednostki spowodowaną zmianą przedmiotu działal-
ności, zwiększeniem lub zmniejszeniem jej zakresu, potrzebą dostosowania 
się do rozwiązań obowiązujących w grupie kapitałowej, do której jednostka 
weszła, lub w branży, w której jednostka rozpoczęła działalność, wykorzy-
staniem możliwości uproszczeń, wykonaniem zaleceń kontroli lub rewizji 
finansowej,

  c) decyzją o zastosowaniu lub rezygnacji ze stosowania MSR.
3.9. Nie stanowią zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości m.in.:
  a)  przyjęcie w odniesieniu do nowych zdarzeń i transakcji zasad (polityki) 

rachunkowości różniących się od poprzednio stosowanych do podobnych, 
ale nie identycznych zdarzeń i transakcji,

  b)  przyjęcie nowej zasady w odniesieniu do zdarzeń, które uprzednio nie 
występowały lub występowały, ale były nieistotne, a stały się istotne,

  c)  zmiany wysokości wartości szacunkowych.
  Przykładowo nie stanowi zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
  –  podjęcie decyzji o amortyzowaniu nowo nabytych środków trwałych za 

pomocą innej metody niż stosowana do podobnych obiektów,
  –  zmiana stawek amortyzacyjnych (okresów użytkowania) środków trwałych 

lub wartości niematerialnych i prawnych w wyniku ich weryfikacji,
  –  przekwalifikowanie do środków trwałych lub na odwrót nieruchomości zali-

czanej do inwestycji długoterminowych wynikające wyłącznie ze zmiany 
przeznaczenia tej nieruchomości,

  –  przekwalifikowanie aktywów finansowych z długoterminowych do krótko-
terminowych lub odwrotnie wynikające wyłącznie ze zmiany zamiaru jed-
nostki w odniesieniu do tych aktywów,
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  –  wycena długoterminowej, niezakończonej usługi proporcjonalnie do stopnia 
jej zaawansowania zamiast metodą „zysku zerowego” opisaną w art. 34a 
ust. 4 ustawy.

3.10.  Jednostki, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu 
badaniu, mogą korzystać z przewidzianego w art. 3 ust. 6 ustawy uprosz-
czenia, polegającego na prawie kwalifikowania umów leasingu w sposób 
przewidziany w przepisach prawa podatkowego. W przypadku utraty moż-
liwości stosowania tego uproszczenia, jednostka może w dalszym ciągu sto-
sować przepisy prawa podatkowego w odniesieniu do umów już zawartych 
na dzień utraty zwolnienia, pod warunkiem że różnice tym spowodowane 
nie zniekształcają istotnie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyni-
ku finansowego jednostki lub takie przekształcenie jest praktycznie niewy-
konalne. Jeżeli warunki te nie są spełnione, to uprzednio zawarte umowy 
leasingu wymagają przekwalifikowania i przekształcenia danych porównaw-
czych (przekwalifikowanie uprzednio zawartych umów na umowy o leasing 
finansowy).

Ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym 
skutków zmian zasad (polityki) rachunkowości

3.11.  Zmianę zasad (polityki) rachunkowości jednostka ujmuje: 
   a) stosując pełne podejście retrospektywne w przypadku:
     –  gdy zmiany przepisów o rachunkowości, powodujące obligatoryjną 

zmianę zasad (polityki) rachunkowości, nie zawierają przepisów przej-
ściowych ustalających sposób ich uwzględnienia,

     –  gdy jednostka z własnej inicjatywy dokonuje zmiany przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości,

     –  utraty prawa do stosowania uproszczeń wynikających z przepisów 
o rachunkowości,

   b)  zgodnie z przepisami przejściowymi – gdy zmiany przepisów o rachunko-
wości, powodujące obligatoryjną zmianę zasad (polityki) rachunkowości, 
ustalają sposób ich uwzględnienia.

3.12. Zgodnie z pełnym podejściem retrospektywnym jednostka:
   a)  odnosi skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na kapi-

tał (fundusz) własny, wykazując je jako zysk (stratę) z lat ubiegłych lub 
inną pozycję kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy 
o rachunkowości,

   b)  przekształca retrospektywnie dane porównawcze w sprawozdaniu finan-
sowym,

   c)  wykazuje skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w odpo-
wiedniej pozycji zestawienia zmian kapitału (funduszu) własnego, jeżeli 
zobowiązana jest do jego sporządzania.

3.13.   Jeżeli zastosowanie pełnego podejścia retrospektywnego jest praktycznie 
niewykonalne, a w szczególności z powodów wymienionych w pkt II.11. 
lit. e–f, wówczas jednostka stosuje ograniczone podejście retrospektywne, 
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ujmując skutki zmiany wartości aktywów i zobowiązań wynikające ze zmia-
ny przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jako korektę stanu początko-
wego odpowiednich składników kapitału (funduszu) własnego możliwie 
najwcześniejszego roku obrotowego.

3.14.   Jeżeli zastosowanie ograniczonego podejścia retrospektywnego jest również 
praktycznie niewykonalne, jednostka stosuje podejście prospektywne i odno-
si skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości odpowiednio 
w ciężar lub na dobro wyniku finansowego lub kapitału (funduszu) włas-
nego, jeżeli przepisy o rachunkowości tak stanowią.

3.15.   Jeżeli jednostka zmieniła przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, to jest 
ona zobowiązana również do ujawnienia w dodatkowych informacjach 
i objaśnieniach w ust. 5 pkt 3 i 4 rodzaju zmian, przyczyn ich wprowadzenia 
oraz przedstawienia ich liczbowego wpływu odpowiednio na wynik finan-
sowy lub kapitał (fundusz) własny, jak i retrospektywnego przekształcenia 
danych porównawczych.

    W jednostkach, które nie stosują uproszczenia polegającego na zaniechaniu 
ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
zmiana zasad (polityki) rachunkowości może wpływać również na wysokość 
odroczonego podatku dochodowego. Jeżeli dane porównawcze wymagają 
doprowadzenia do porównywalności, to stosuje się postanowienia rozdzia-
łu VII Standardu.

IV. Wartości szacunkowe i ich zmiany 

Wartości szacunkowe

4.1.   Ustalenia wartości szacunkowych dokonuje się w drodze osądu, na pod-
stawie wiarygodnych informacji, przy zastosowaniu właściwych w danych 
warunkach metod szacunku. Przykładowo przedmiotem szacunku mogą 
być:

   a)  okresy użytkowania podlegających amortyzacji: środków trwałych, war-
tości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa,

   b) należności, których ściągalność jest wątpliwa,
   c)  zapasy wyceniane w cenach sprzedaży netto wobec utraty przez nie 

przydatności gospodarczej dla jednostki,
   d)  aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
   e)  rezerwy na zobowiązania i traktowane na równi z nimi bierne rozlicze-

nia międzyokresowe kosztów, np. rezerwy na świadczenia pracowni-
cze, rezerwy na straty z tytułu transakcji gospodarczych w toku (w tym 
na skutki toczącego się postępowania sądowego, z tytułu udzielonych 
gwarancji, poręczeń),

    f) koszty wytworzenia długoterminowych, niezakończonych usług,
   g)  wartość godziwa, np. nieruchomości oraz wartości niematerialnych 

i prawnych zaliczanych do inwestycji, aktywów i zobowiązań finanso-
wych.
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Zmiany wartości szacunkowych

4.2.  Wartości szacunkowe wymagają zweryfikowania przez jednostkę i w miarę 
potrzeby zaktualizowania, jeżeli:

  a) zmieniły się okoliczności będące podstawą dokonanych szacunków,
  b)  jednostka uzyskała dodatkowe informacje, które wcześniej nie były jednost-

ce znane,
  c) jednostka nabrała większego doświadczenia gospodarczego. 
  Weryfikację przeprowadza się nie później niż na dzień bilansowy.
4.3.  Zmiana wartości szacunkowych lub zastosowanie szacunków do wyceny akty-

wów wykazywanych dotąd w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, ewentu-
alnie pomniejszonych o dokonane odpisy wobec utraty przez nie wartości, nie 
stanowi zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Również zastąpienie 
wartości godziwej skorygowaną ceną nabycia lub ceną nabycia, w razie niemoż-
ności wiarygodnego ustalenia wartości godziwej, nie stanowi zmiany zasad (poli-
tyki) rachunkowości. Natomiast zmiana zasad wyceny (np. materiałów w cenie 
zakupu zamiast w cenie nabycia) lub zmiana metody wyceny rozchodu zapa-
sów (np. pierwsze weszło pierwsze wyszło zamiast metodą cen przeciętnych) 
jest zmianą przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. W przypadku trudności 
w odróżnieniu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości od zmiany war-
tości szacunkowych przyjmuje się, że nastąpiła zmiana wartości szacunkowych.

Ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie  
w sprawozdaniu finansowym skutków zmian wartości szacunkowych

4.4.  Zmiana wartości szacunkowych powoduje konieczność skorygowania wartości 
wykazanych w księgach rachunkowych i w odpowiednich pozycjach aktywów 
lub pasywów bilansu. Skutki zmiany wartości szacunkowych, w tym spowodo-
wane ich weryfikacją, jednostka uwzględnia, stosując podejście prospektyw-
ne, i odnosi odpowiednio w ciężar lub na dobro wyniku finansowego, lub na 
kapitał (fundusz) własny, jeżeli przepisy o rachunkowości tak stanowią:

  a)  roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana, jeżeli zmiana dotyczy tylko 
tego roku,

  b)  roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana, i lat przyszłych, jeżeli zmia-
na dotyczy wszystkich tych okresów.

   Zmiana wartości szacunkowych nie wymaga przekształcenia danych porów-
nawczych.

4.5.  W dodatkowych informacjach i objaśnieniach, we właściwych pozycjach 
w ust. 1 i 2 oraz 9, jednostka zamieszcza wyjaśnienia dotyczące:

  a)  rodzaju, przyczyny i kwoty zmiany wartości szacunkowych, które wywołują 
skutki w bieżącym roku obrotowym i/albo według przewidywań wywołają 
skutki w kolejnych latach obrotowych, lub

  b)  braku możliwości ujawnienia liczbowych skutków zmian wartości szacun-
kowych dotyczących przyszłych okresów, jeżeli określenie tych skutków nie 
jest praktycznie wykonalne.
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V. Poprawianie błędów 

Rodzaje błędów

5.1.  Jednostka koryguje wszelkie wykryte błędy bez względu na to, czy były popeł-
nione w bieżącym roku obrotowym czy w poprzednich latach obrotowych.

5.2. Nie stanowią korekty błędów przykładowo:
  a)  zmiany wartości szacunkowych, które z natury rzeczy są pewnymi przybli-

żeniami i wymagają aktualizacji po uzyskaniu dodatkowych informacji. Nie 
stanowią błędu m.in.:

    –  zwiększenia lub zmniejszenia kwoty rezerwy na zobowiązania wynikają-
ce ze zmiany prawdopodobieństwa niekorzystnego wyroku kończącego 
proces sądowy przeciwko jednostce,

    –  zmiana stawek amortyzacyjnych środków trwałych na skutek zmiany 
uprzednio ustalonego okresu użytkowania,

    –  zmiana wysokości odpisów aktualizujących wartość składnika aktywów 
na skutek pojawienia się nowych informacji,

  b)  skutki zmiany przyjętej zasady (polityki) rachunkowości, spowodowanej 
zmianą przepisów o rachunkowości lub dokonanej z inicjatywy jednostki 
(np. zmiana metody wyceny zapasów z ceny nabycia na cenę zakupu, meto-
dy ustalania wartości rozchodów z cen przeciętnych na pierwsze weszło 
pierwsze wyszło),

  c)  skutki zdarzeń, o których jednostka nie mogła wiedzieć, mimo zachowania 
należytej staranności, i w związku z tym nie miała możliwości uwzględnienia 
ich w poprzednich rocznych sprawozdaniach finansowych (np. korzystne 
lub niekorzystne dla niej wyroki sądowe, zmiana orzecznictwa sądowego 
w bieżącym okresie w odniesieniu do interpretacji przepisów podatkowych 
stosowanej przez jednostkę w poprzednich okresach).

Ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie  
w sprawozdaniu finansowym skutków korekty błędów

5.3.  Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte przed sporządzeniem 
rocznego sprawozdania finansowego, koryguje się w księgach rachunkowych 
bieżącego roku obrotowego.

5.4.  Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte po sporządzeniu 
rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, uznane 
przez jednostkę za istotne w rozumieniu pkt 5.5. Standardu, wymagają korekty 
w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i odpowiedniej zmia-
ny rocznego sprawozdania finansowego. Skutki błędów uznane za nieistotne 
ujmuje się w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego.

5.5.  Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzo-
nych sprawozdaniach finansowych, wykryte w bieżącym roku obrotowym lub 
po jego zakończeniu, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 
ten rok, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. 
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Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych oceny wymaga, czy wpływ 
błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, czy też 
nie. Przy ocenie istotności konieczne jest przy tym łączne rozpatrywanie skut-
ków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ – chociaż każdy z nich z osob-
na może być nieistotny – łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie 
rocznego sprawozdania finansowego.

5.6.  Korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, uznanych 
przez jednostkę za nieistotne, wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto 
bieżącego roku obrotowego lub inną pozycję kapitałów (funduszy) własnych, 
jeżeli tak stanowią przepisy o rachunkowości.

5.7.  Korekty błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych, uznanego 
za istotny, jednostka:

  a)  ujmuje w kapitale (funduszu) własnym i wykazuje jako zysk (stratę) lat 
ubiegłych, lub w innej pozycji kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak 
stanowią przepisy o rachunkowości,

  b)  wykazuje w odpowiedniej pozycji zestawienia zmian kapitału (funduszu) 
własnego, jeżeli zobowiązana jest do jego sporządzania,

  c)  przekształca retrospektywnie dane porównawcze sprawozdania finansowe-
go, wyjąwszy przypadki, gdy jest to praktycznie niewykonalne.

5.8.  W dodatkowych informacjach i objaśnieniach w ust. 5 pkt 1 jednostka ujawnia 
następujące informacje dotyczące korekty błędów popełnionych w poprzed-
nich latach obrotowych:

  a) rodzaj błędu popełnionego w poprzednich latach,
  b)  kwotę korekty dotyczącej bieżącego roku obrotowego i każdej korekty doty-

czącej lat poprzednich,
  c)  kwotę korekty dotyczącej okresów wcześniejszych od okresów uwzględnio-

nych w danych porównawczych.
5.9.  W przypadku gdy ustalenie kwot korekt jest praktycznie niewykonalne, to 

w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w ust. 5 pkt 1 jednostka wska-
zuje na sam fakt popełnienia błędu w poprzednich latach obrotowych oraz 
podaje, na czym on polegał i powody braku możliwości dokonania wiarygod-
nego szacunku korekt.

VI. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym

6.1.  Do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się wszystkie dotyczące jednostki 
zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego. Ze względu na wpływ na sprawozdanie finansowe 
zdarzenia te można podzielić na:

  a)  dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy,
  b)  wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym.
   Jeśli po dniu bilansowym wpłynęły do jednostki dowody dotyczące zdarzeń 

mających miejsce przed dniem bilansowym, choćby dowody te jako datę 
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wystawienia nosiły datę roku obrotowego następującego po roku obrotowym, 
za który sporządza się sprawozdanie finansowe, to zdarzeń udokumentowa-
nych w ten sposób nie zalicza się do zdarzeń po dniu bilansowym.

6.2.  Przykładowymi zdarzeniami, o których mowa w pkt 6.1. lit. a Standardu, są 
następujące po dniu bilansowym, a przed datą zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego:

  a)  korekty przychodów ze sprzedaży wykazanych w księgach rachunkowych 
i sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, polegające zarów-
no na zmianach kwot faktur, jak i anulowaniu sprzedaży,

  b)  rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które potwierdza lub zmienia wysokość 
wykazanej na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązanie jednostki bądź 
powoduje powstanie zobowiązania, na które nie utworzono rezerwy,

  c)  uzyskanie informacji o tym, że na dzień bilansowy wartość składnika akty-
wów na skutek utraty wartości była niższa od wykazanej w księgach rachun-
kowych jednostki,

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

  e)  przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym aktywów, pomniejszone 
o koszty sprzedaży, są niższe od wartości, w jakiej aktywa te figurują na dzień 
bilansowy w księgach rachunkowych,

   f) wykrycie błędów, w tym wywołanych oszustwami.
6.3.  Przykładowymi zdarzeniami, o których mowa w pkt 6.1. lit. b Standardu, są nastę-

pujące po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
  a) spadek wartości rynkowej inwestycji posiadanych przez jednostkę,
  b)  zadeklarowanie dywidend należnych posiadaczom instrumentów kapita-

łowych jednostki,
  c) połączenie jednostki z inną jednostką,
  d) znaczące zakupy aktywów przez jednostkę,
  e)  przeznaczenie do sprzedaży lub znacząca sprzedaż aktywów przez jednostkę,
   f) zniszczenie przez pożar, powódź ważnego zakładu jednostki,
  g)  ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania restrukturyzacji jednostki,
  h)  znaczące zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut obcych mają-

cych związek z działalnością jednostki,
   i) zaciągnięcie znaczących zobowiązań przez jednostkę, 
   j)  udzielenie przez jednostkę wysokich gwarancji, poręczeń, 
  k)  wniesienie sprawy do sądu lub otrzymanie pozwu przez jednostkę w spra-

wach wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym.

Ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie  
w sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym

6.4.  Jeżeli po dniu bilansowym, a przed sporządzeniem rocznego sprawozdania 
finansowego, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, o których mowa 
w pkt 6.1. lit. a Standardu, a które zmieniają jej wiedzę o stanie istniejącym na 
dzień bilansowy, to skutki tych zdarzeń odpowiednio uwzględnia w księgach 
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rachunkowych i sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, kończącego się 
tym dniem bilansowym.

6.5.  Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed dniem jego 
zatwierdzenia, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły 
po dniu bilansowym, które zmieniają jej wiedzę o stanie istniejącym na dzień 
bilansowy (pkt 6.1. lit. a Standardu), a skutki tych zdarzeń istotnie wpływają 
na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki za 
rok obrotowy, to skutki te odpowiednio uwzględnia w księgach rachunkowych 
i koryguje już sporządzone roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.

6.6.  Jeżeli po dniu bilansowym, a przed dniem zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia finansowego, jednostka otrzymała informacje na temat zdarzeń wpływa-
jących na jej stan lub sytuację po dniu bilansowym (pkt 6.1. lit. b Standardu), 
a informacje te mogą być istotne dla użytkowników rocznego sprawozdania 
finansowego, to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w ust. 5 pkt 2 
jednostka podaje lub aktualizuje już wykazane informacje lub ujawnia dla 
każdej kategorii (typu) zdarzeń informacje o:

  a) rodzaju zdarzenia,
  b)  szacunkowej kwocie jego skutków finansowych 
  lub stwierdza, że szacunek taki jest praktycznie niewykonalny.
   Za istotne uważa się też informacje o tych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu 

bilansowym, w wyniku których zmianie uległy kwoty wykazane w dodatko-
wych informacjach i objaśnieniach rocznego sprawozdania finansowego, jak 
np. zobowiązania warunkowe (ustalonych zgodnie z Krajowym Standardem 
Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 
zobowiązania warunkowe”).

6.7.  Skutki zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, zmieniających wiedzę 
jednostki o stanie istniejącym na dzień bilansowy (pkt 6.1. lit. a Standardu), 
o których jednostka otrzymała informacje:

  a)  po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed dniem jego 
zatwierdzenia, ale nieuznanych za istotne, lub

  b)  po dniu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
   ujmuje się w księgach rachunkowych roku i wykazuje w sprawozdaniu finan-

sowym za rok obrotowy, w którym informacje te otrzymano zgodnie z zasa-
dami opisanymi w rozdziale V „Poprawianie błędów”.

VII. Zasady prezentacji danych, zapewniające porównywalność 
sprawozdania finansowego

7.1.  Użyteczność danych sprawozdawczych – liczbowych i słownych – wykazanych 
w poszczególnych elementach składowych sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy wzrasta, jeżeli użytkownik tego sprawozdania może dane sprawo-
zdawcze zestawić z odpowiednimi danymi porównawczymi za poprzedni rok 
obrotowy.

   Dlatego jednostki są zobowiązane, zgodnie z przepisami art. 46, art. 47, 
art. 48a i art. 48b ustawy, do przedstawienia w bilansie sytuacji majątkowej 
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i finansowej na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy, a wynik 
finansowy w rachunku zysków i strat, zmiany kapitału (funduszu) własnego 
w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz wpływy i wydat-
ki w rachunku przepływów pieniężnych wykazać za bieżący i poprzedni rok 
obrotowy.

   Danych za poprzedni rok obrotowy nie wykazują jedynie jednostki powstałe 
w bieżącym roku obrotowym, niemające poprzednika, w którego prawa i obo-
wiązki weszły.

7.2.  Warunkiem uzyskania korzyści z zestawienia danych sprawozdawczych 
i porównawczych jest ich porównywalność, co ma miejsce wtedy, gdy – przy 
zachowaniu istotności:

  a)  zakres (treść) danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych 
w danej pozycji sprawozdania finansowego jest jednakowy,

  b)  zasady wyceny danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych 
w danej pozycji sprawozdania finansowego są jednakowe.

7.3.  Zazwyczaj dane sprawozdawcze i dane porównawcze, wynikające z zatwier-
dzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, wykazane 
w rocznym sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy, są porówny-
walne. Bywa jednak, że porównywalność danych sprawozdawczych i porów-
nawczych jest zakłócona, gdyż w roku sprawozdawczym:

  a)  nastąpiły zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
  b) nastąpiła korekta błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych.
   Uzasadnia to zastosowanie podejścia retrospektywnego do danych porów-

nawczych i doprowadzenie ich do porównywalności.
7.4.  Nie zakłóca porównywalności danych między innymi:
  a) zmiana wartości szacunkowych,
  b) uwzględnienie zdarzeń po dniu bilansowym,
  c)  połączenie spółek drogą przejęcia lub zawiązania nowej spółki; w razie połą-

czenia spółek metodą nabycia dane porównawcze stanowią dane porównaw-
cze spółki przejmującej (art. 44b ust. 16 ustawy), natomiast w razie połą-
czenia metodą udziałów, dane porównawcze stanowią dane łączących się 
spółek za poprzedni rok obrotowy (art. 44c ust. 6 ustawy),

  d) zmiana formy prawnej jednostki.
7.5.  Różna długość okresów sprawozdawczych prezentowanych w sprawozdaniu 

finansowym nie narusza ciągłości stosowania przyjętych zasad rachunkowości. 
O długości okresów sprawozdawczych jednostka powinna poinformować we 
wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Jeżeli jednak, zdaniem jedno-
stki, prezentowanie w rachunku zysków i strat oraz w rachunku przepływów 
pieniężnych danych za okresy o różnej długości mogłoby utrudnić użytkow-
nikom wykorzystanie sprawozdań finansowych do celów analitycznych, to 
może ona przedstawić dane porównawcze (wynikające z ksiąg rachunkowych) 
w rachunku zysków i strat oraz w rachunku przepływów pieniężnych, a dane  
za okres o długości odpowiadającej długości okresu sprawozdawczego ujaw-
nić w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, wraz z danymi wykazanymi 
w sprawozdaniu finansowym.
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7.6.  W przypadku zakłócenia porównywalności danych sprawozdawczych i porów-
nawczych w wyniku zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości lub korekt 
błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, dla zapewnienia 
porównywalności retrospektywnie przekształcone dane porównawcze wykazuje 
się uzupełniająco w odrębnej kolumnie bilansu i – jeżeli to praktycznie wyko-
nalne – w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

7.7.  W razie retrospektywnego przekształcenia danych porównawczych, nagłówek 
odpowiednich elementów sprawozdania finansowego może przyjąć postać 
określoną we wzorze 1 albo 2, w zależności od stosowanego przez jednostkę 
sposobu prezentacji danych sprawozdawczych i porównawczych:

Wzór 1

Dane sprawozdawcze  
za rok obrotowy

Dane za poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane  
porównawcze Dane porównawcze

1 2 3

albo 

Wzór 2

Dane za poprzedni rok obrotowy
Dane sprawozdawcze  

za rok obrotowyDane  
porównawcze

Przekształcone dane  
porównawcze  

1 2 3

7.8.  Jeżeli liczba danych porównawczych doprowadzonych do porównywalno-
ści jest nieznaczna, można w kolumnie dane porównawcze wykazać te dane 
w postaci ułamka, w którego liczniku podaje się dane porównawcze wyni-
kające ze sprawozdania finansowego za rok poprzedzający, a w mianowni-
ku dane porównawcze doprowadzone do porównywalności. W przypisie do 
bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych poda-
je się wyjaśnienia, jakie dane zawiera licznik oraz mianownik ułamka – czy są 
to retrospektywnie przekształcone dane porównawcze, czy dane wynikające 
z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok poprzedzający.

VIII. Przykłady

Przykład 1 – do rozdziału III 
Zmiana przyjętych zasad wyceny towarów

I. Założenia

Kierownik jednostki, której sprawozdanie finansowe w myśl art. 64 ustawy nie podlega obowiązkowi 
badania, podjął decyzję o zmianie zasad (polityki) rachunkowości od 1 stycznia 201X roku. Zmiana 
polega na zastąpieniu wyceny towarów w cenach nabycia wyceną w cenach zakupu. Powodem 
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zmiany zasad (polityki) rachunkowości było wejście jednostki do grupy kapitałowej, w której przyjęte 
przez jednostkę dominującą zasady wyceny powinny obowiązywać jednolicie. Stan zapasów towa-
rów na 31.12.201X-1, wycenionych w cenach nabycia, wynosił 550 000 złotych, a w cenach zakupu 
– 530 000 złotych. W stanie zapasów nie ma towarów nabytych wcześniej aniżeli w roku 201X-11.
W przykładzie dla uproszczenia pominięto kwestie związane z podatkiem dochodowym.

WARIANT A – towary znajdujące się w magazynie na 31.12.201X-1 nie zostały sprzedane w kolej-
nym roku obrotowym, natomiast towary nabyte w 201X r. zostały w całości sprzedane w roku 201X. 
Nie ma potrzeby dokonywania odpisów aktualizujących wartość towarów.

Bilans – wybrane dane przed przekształceniem w zł

Wyszczególnienie 31.12.201X 31.12.201X1

Aktywa

Towary 550 000 550 000

Pasywa

Zysk/strata z lat ubiegłych 0 0

Zysk/strata netto 1 000 000 1 000 000

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny  
– wybrane dane przed przekształceniem  w zł

Wyszczególnienie 201X 201X1

Wartość sprzedanych towarów 1 200 000 1 200 000

Zysk/strata netto 1 000 000 1 000 000
 
Skutkiem zmiany zasad (polityki) rachunkowości jest:
–  obniżenie wartości stanu towarów wykazanego w bilansie sporządzonym na 31.12.201X-1 r. oraz 

31.12.201X r. o 20 000 zł,
–  zwiększenie wartości sprzedanych towarów w 201X-1 r. o 20 000 zł, co powoduje, że zysk netto 

za 201X-1 r. jest niższy o tę kwotę.

IIA. Ujęcie w księgach rachunkowych roku 201X

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota złotych

1. Skutki zmiany wyceny zapasu 
towarów na 01.01.201X  
(550 000 – 530 000)

„Zysk/strata z lat 
ubiegłych”2

„Towary” 20 000

IIIA. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym za rok 201X

Bilans – wybrane dane po przekształceniu  w zł 

Wyszczególnienie 31.12.201X
31.12.201X1

Dane przekształcone Dane porównawcze

Aktywa 

Towary 530 000 530 000 550 000

1 Przyjęto, że dane sprawozdawcze obejmują rok 201X, natomiast dane porównawcze – 201X-1.
2 Dotyczy skutków korekty zatwierdzonego wyniku finansowego roku 201X-1.
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Pasywa

Zysk/strata z lat ubiegłych (20 000) 0 0

Zysk/strata netto 1 000 000 980 000 1 000 000

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny  
– wybrane dane po przekształceniu w zł

Wyszczególnienie 201X

201X1

Dane 
przekształcone

Dane 
porównawcze

Wartość sprzedanych towarów 1 200 000 1 220 000 1 200 000

Zysk/strata netto 1 000 000 980 000 1 000 000

Informacja dodatkowa

a)  wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ust. 7

W ustępie tym podaje się informacje o przyjętych przez jednostkę zasadach wyceny zapasów.

b)   dodatkowe informacje i objaśnienia

ust. 5 pkt 3
Zarząd spółki podjął decyzję o zmianie zasad wyceny towarów z wyceny w cenach nabycia na 
wycenę w cenach zakupu. Powodem zmiany zasad (polityki) rachunkowości było wejście jednost-
ki do grupy kapitałowej i konieczność zastosowania jednolitych w grupie zasad wyceny. Skutkiem 
zmiany zasad (polityki) rachunkowości jest:
–  obniżenie wartości towarów wykazanych w bilansie sporządzonym na 31.12.201X-1 r. oraz 

31.12.201X r. o 20 000 zł,
–  zwiększenie wartości sprzedanych towarów w 201X-1 r. o 20 000 zł, co powoduje, że zysk netto 

za 201X-1 r. jest o 20 000 zł niższy.

ust. 5 pkt 4

Nie ma potrzeby wypełniania tej pozycji, ponieważ zmienione kwoty zostały wykazane w dodat-
kowych rubrykach bilansu oraz rachunku zysków i strat. Jednostka może również ujawnić infor-
macje jak niżej:

Bilans w zł

Wyszczególnienie
Dane 

sprawozdawcze 
201X

Dane za poprzedni rok obrotowy  
(201X1)

Przekształcone 
dane porównawcze Dane porównawcze

Aktywa

Towary 530 000 530 000 550 000

Pasywa

Zysk/strata z lat ubiegłych (20 000) 0 0

Zysk/strata netto 1 000 000 980 000 1 000 000
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 Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny w zł

Wyszczególnienie Dane sprawozdawcze 
(201X)

Dane za rok obrotowy (201X1)

Przekształcone dane 
porównawcze Dane porównawcze

Wartość sprzedanych to-
warów

1 200 000 1 220 000 1 200 000

Zysk/strata netto 1 000 000 980 000 1 000 000

 

WARIANT B – 50% stanu towarów znajdujących się w zapasie na 31.12.201X-1 zostało sprzeda-
nych w kolejnym roku obrotowym, natomiast towary nabyte w 201X r. zostały w całości sprzedane 
w roku 201X. Nie ma potrzeby dokonywania odpisów aktualizujących wartość towarów.

Bilans – wybrane dane przed przekształceniem w zł

Wyszczególnienie 31.12.201X 31.12.201X1

Aktywa

Towary 275 000 550 000

Pasywa

Zysk/strata z lat ubiegłych 0 0

Zysk/strata netto 1 025 000 1 000 000
 
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny  
– wybrane dane przed przekształceniem w zł

Wyszczególnienie 201X 201X1

Wartość sprzedanych towarów 1 475 000 1 200 000

Zysk/strata netto 1 025 000 1 000 000
 
Skutkiem zmian zasad (polityki) rachunkowości jest:
–  obniżenie wartości stanu towarów wykazanego w bilansie sporządzonym na 31.12.201X-1 r. 

o 20 000 zł, natomiast w bilansie sporządzonym na 31.12.201X r. o 10 000 zł,
–  zwiększenie wartości sprzedanych towarów w 201X r. o 20 000 zł, co powoduje, że zysk netto za 

201X-1 r. jest niższy o tę kwotę,
–  zmniejszenie wartości sprzedanych towarów w rachunku zysków i strat za 201X r. o 10 000 zł, co 

powoduje, że zysk netto za 201X-1 r. jest wyższy o tę kwotę.

IIB. Ujęcie w księgach rachunkowych w roku 201X

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota złotych

1. Skutki zmiany wyceny zapasu to-
warów na 01.01.201X  
(550 000 – 530 000)

„Zysk/strata z lat 
ubiegłych”3

„Towary” 20 000

 

3 Dotyczy skutków korekty zatwierdzonego wyniku finansowego roku 201X-1.
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IIIB. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym za rok 201X

Bilans – wybrane dane po przekształceniu w zł

Wyszczególnienie 31.12.201X
31.12.201X1

Dane przekształcone Dane porównawcze

Aktywa

Towary 265 000 530 000 550 000

Pasywa

Zysk/strata z lat ubiegłych (20 000) 0 0

Zysk/strata netto 1 035 000 980 000 1 000 000
 
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny  
– wybrane dane po przekształceniu  w zł

Wyszczególnienie 201X
31.12.201X1

Dane przekształcone Dane porównawcze

Wartość sprzedanych 
towarów

1 465 000 1 220 000 1 200 000

Zysk/strata netto 1 035 000 980 000 1 000 000

Informacja dodatkowa

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ust. 7

W ustępie tym podaje się informacje o przyjętych przez jednostkę zasadach wyceny zapasów.

b) dodatkowe informacje i objaśnienia

ust. 5 pkt 3

Zarząd spółki podjął decyzję o zmianie zasad wyceny towarów z wyceny w cenach nabycia na wyce-
nę w cenach zakupu. Powodem zmiany zasad (polityki) rachunkowości było wejście jednostki do 
grupy kapitałowej i konieczność zastosowania jednolitych w grupie zasad wyceny. 
Skutkiem zmiany zasad (polityki) rachunkowości jest:
–  obniżenie wartości towarów wykazanych w bilansie sporządzonym na 31.12.201X-1 r. oraz 

31.12.201X r. o 20 000 zł,
–  zwiększenie wartości sprzedanych towarów w 201X-1 r. o 20 000 zł, co powoduje, że zysk netto 

za 201X-1 r. jest niższy o tę kwotę.

ust. 5 pkt 4

Nie ma potrzeby wypełniania tej pozycji, ponieważ zmienione kwoty zostały wykazane w dodat-
kowych rubrykach bilansu oraz rachunku zysków i strat. Jednostka może również ujawnić infor-
macje jak niżej:

Bilans w zł

Wyszczególnienie
Dane 

sprawozdawcze 
(201X)

Dane za poprzedni rok obrotowy (201X1)

Przekształcone dane 
porównawcze Dane porównawcze

Aktywa

Towary 265 000 530 000 550 000
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Pasywa

Zysk/strata z lat ubiegłych (20 000) 0 0

Zysk/strata netto 1 035 000 980 000 1 000 000

Rachunek zysków i strat   w zł

Wyszczególnienie
Dane 

sprawozdawcze 
(201X)

Dane za poprzedni rok obrotowy (201X1)

Przekształcone dane 
porównawcze Dane porównawcze

Wartość sprzedanych towarów 1 465 000 1 220 000 1 200 000

Zysk/strata netto 1 035 000 980 000 1 000 000

Przykład 2 – do rozdziału III 
Zmiana kwalifikacji umowy leasingu z operacyjnego na finansowy

I. Założenia

W spółce z o.o. rok obrotowy równy jest kalendarzowemu. Jej sprawozdanie finansowe w myśl art. 64 
ustawy nie podlegało w roku 201X-1 obowiązkowi badania. Zostało ono zatwierdzone. Jednostka 
zawarła w styczniu roku 201X-1 umowę leasingu, której przedmiotem jest maszyna produkcyjna. 
Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń przekazała finansującemu weksel wystawiony in blanco. 
Warunki umowy kwalifikują ją – z punktu widzenia prawa podatkowego – do tzw. leasingu operacyj-
nego. Jednostka wybrała i zapisała w przyjętych przez siebie zasadach (polityce) rachunkowości zasa-
dę kwalifikowania umów o leasing zgodnie z regulacjami prawa podatkowego. Umowa przewiduje, 
że leasing potrwa 4 lata, a wartość początkowa przedmiotu leasingu (maszyny produkcyjnej) wynosi 
500 000 złotych. Warunki umowy przewidują, że korzystający w trakcie trwania umowy wniesie opłaty 
w łącznej kwocie 590 000 zł. Ma także prawo do nabycia stanowiącej przedmiot umowy maszyny za 
kwotę równą 2% jej wartości początkowej (10 000 zł); jednostka zamierza z tej możliwości skorzystać.
W umowie określono ponadto następujące warunki:
–  opłata wstępna, wchodząca w skład opłaty łącznej, wynosi 10% wartości początkowej przed-

miotu leasingu (50 000 zł),
–  pozostałe opłaty podstawowe w ciągu 4 lat wynoszą 540 000 zł; są one podzielone na 48 rów-

nych rat i będą następować comiesięcznie; rocznie jest to kwota 135 000 zł.

W roku 201X, drugim roku trwania umowy o leasing maszyny, nastąpił w jednostce znaczny wzrost 
przychodów i zapasów, tak że jej sprawozdanie finansowe zaczęło – stosownie do przepisu art. 64 
ust. 1 ustawy – podlegać obowiązkowi badania, począwszy od sprawozdania finansowego za rok 
201X+1.
Biorąc pod uwagę te okoliczności, kierownik jednostki – ze względu na wartość przyjętej w leasing 
maszyny produkcyjnej, która stanowi znaczący odsetek wartości środków trwałych, jak i wysokość 
kosztów jej amortyzacji – podjął decyzję o przekwalifikowaniu umowy od 1.01.201X-1, a więc od 
daty jej zawarcia, z leasingu operacyjnego na finansowy.
Jednocześnie:
–  skutki przekwalifikowania umowy o leasing w pierwszym roku jej trwania, tj. w roku 201X-1, uznał 

za spowodowane zmianą zasad (polityki) rachunkowości; wobec zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok 201X-1 ujęto je w księgach rachunkowych pod datą 1. dnia roku 201X, jako 
korektę wyniku lat ubiegłych,

–  koszt leasingu (część odsetkowa) został ustalony w wysokości różnicy między wartością począt-
kową przedmiotu leasingu (500 000 zł) a sumą opłat za leasing (50 000 + 540 000 zł) i za wykup 
przedmiotu leasingu (10 000 zł), tj. 100 000 zł,
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–  zgodnie z punktem X.2 KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” ustalono, że podział opłaty lea-
singowej na część kapitałową i odsetkową w ciągu kolejnych lat trwania umowy nastąpi metodą 
równomierną. Podział ten przedstawia się następująco:

w zł

Rok trwania 
umowy

Kwota 
zobowiązania 
na początek 
okresu (BO)

Roczna opłata 
podstawowa

Część 
odsetkowa

Część 
kapitałowa

Kwota 
zobowiązania 

na koniec 
okresu (BZ)

1 2 3 4 5 6 (2–5)

201X-1 500 000 135 000 +  
50 0004 

25 000 160 000 340 000 

201X 340 000 135 000 25 000 110 000 230 000

201X+1 230 000 135 000 25 000 110 000 120 000

201X+2 120 000 135 000 + 
10 000 wykup

25 000 120 000 –

Jednostka użytkuje podobne maszyny, dla których ustaliła w zasadach (polityce) rachunkowości 
8-letni okres ekonomicznej użyteczności (stawka rocznej amortyzacji 12,5%).
W drugim roku trwania umowy, tj. w roku 201X, opłaty za leasing w części kapitałowej i odsetko-
wej naliczono zgodnie z zasadami stosowanymi do leasingu finansowego i warunkami umowy.
W przykładzie – dla uproszczenia – pominięto VAT od opłat oraz zagadnienia dotyczące podatku 
odroczonego.

II. Ujęcie w księgach rachunkowych roku 201X5

Przekwalifikowanie umowy stanowi zmianę zasad (polityki) rachunkowości, a skutki tej zmiany uwzględ-
nia się retrospektywnie, od daty zawarcia umowy. Księgowania następujące pod datą 01.01.201X:

Lp. Opis operacji
Konto Kwota 

złotychWn Ma

1. Przyjęcie maszyny do ewi-
dencji środków trwałych 
na dzień rozpoczęcia lea-
singu

„Środki trwałe” „Rozrachunki z finan-
sującym z tytułu przed-
miotu umowy (zobo-
wiązania finansowe)”

500 000

2. Korekta rozrachunków 
z finansującym

„Rozrachunki z finansu-
jącym z tytułu przedmio-
tu umowy (zobowiąza-
nia finansowe)”

„Zysk/strata z lat ubie-
głych (koszt usług ob-
cych)”6

– 50 000

3. Korekta opłat podstawo-
wych za rok 201X-1 z tytu-
łu części kapitałowej

„Rozrachunki z finan-
sującym z tytułu przed-
miotu umowy (zobo-
wiązania finansowe)”

„Zysk/strata z lat ubie-
głych (koszt usług ob-
cych)”7

– 110 000

4. Korekta amortyzacji za rok 
201X-1: 500 000 × 12,5% = 
62 500 : 12 ≈ 5208 × 11*

„Zysk/strata z lat ubie-
głych (koszt amorty-
zacji)”

„Umorzenie środków 
trwałych”

57 300

* Wobec zawarcia umowy i przyjęcia do użytkowania przedmiotu leasingu w styczniu, amortyzację 
nalicza się począwszy od lutego, a zatem w roku 201X-1 za 11 miesięcy.

4 Opłata wstępna (50 000 zł).
5 Por. KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.
6 Dotyczy skutków korekty zatwierdzonego wyniku finansowego roku 201X-1.
7 Dotyczy skutków korekty zatwierdzonego wyniku finansowego roku 201X-1.
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Rozliczenie zysku/straty z lat ubiegłych (korekta wyniku za 201X-1):  

– odniesiono pierwotnie w koszty: opłata wstępna 50 000 zł

+ opłata podstawowa 135 000 zł, razem 185 000 zł

– korekty:  

doksięgowano: amortyzacja 57 300 zł

wyksięgowano: opłata wstępna 50 000 zł + część kapitałowa  

opłaty 110 000 zł 160 000 zł

pozostała w kosztach amortyzacja 57 300 zł + część odsetkowa 25 000 82 300 zł

poprawa wyniku lat ubiegłych: 185 000 zł – 82 300 zł 102 700 zł
 
III. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym za rok 20X1

Wykazanie skutków zmiany zasad (polityki) rachunkowości w sprawozdaniu finansowym za rok 
201X:

Bilans – wybrane dane po przekształceniu w zł

Wyszczególnienie 31.12.201X

31.12.201X1

Przekształcone dane 
porównawcze Dane porównawcze

1 2 3 4

Aktywa

Środki trwałe (netto) 380 200 442 700 0

Pasywa

Zysk/strata z lat ubiegłych  102 700 0

Zobowiązania finansowe 230 000 340 000 0

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny  
– wybrane dane przed przekształceniem w zł

Wyszczególnienie 201X
201X1

Przekształcone dane 
porównawcze Dane porównawcze

1 2 3 4

Amortyzacja 62 500 57 300 0

Usługi obce – 0 185 000

Koszty finansowe 25 000 25 000 0

Zysk/strata netto (87 500) 82 300 (185 000)
 
Za rok 201X jednostka nie podlega jeszcze obowiązkowi badania i dlatego nie sporządza 
„Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym” ani „Rachunku przepływów pieniężnych”. 
Gdyby jednak chciała te elementy sprawozdania finansowego sporządzić, to:
–  w „Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym” wykaże w przeznaczonych na ten cel 

wierszach odniesioną na „Zysk/stratę z lat ubiegłych” kwotę różnic wywołanych zmianą zasad 
(polityki) rachunkowości, w kolumnie właściwej dla roku zaksięgowania,

–  w „Rachunku przepływów pieniężnych” wykaże dane porównawcze w taki sposób, jak gdyby 
w roku 201X-1 leasing maszyny był zakwalifikowany do leasingu finansowego.
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Informacja dodatkowa

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ust. 7
W ustępie tym podaje się informacje o przyjętych przez jednostkę zasadach ustalania wartości 
początkowej środków trwałych przyjętych w leasing finansowy i metodzie ich amortyzacji. Ujawnia 
się także zasady wyceny zobowiązań finansowych i kwoty tych zobowiązań wynikające z umów 
o leasing finansowy.

b) dodatkowe informacje i objaśnienia

ust. 1 pkt 1

Zmiany wartości początkowej środków trwałych w zł

Środki trwałe BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ

1 2 3 4 5

Maszyny i urządzenia + 500 000 0 0 500 000

Razem + 500 000 0 0 500 000

Zmiany w umorzeniu, amortyzacji i wartości netto środków trwałych  w zł

Umorzenie środków 
trwałych BO Amortyzacja 

w roku Zmniejszenia BZ
Wartość netto 

środków trwałych

BO BZ

1 2 3 4 5 6 7

Maszyny i urządzenia 57 300 0 0 119 800 442 700 380 200

Razem 57 300 0 0 119 800 442 700 380 200

ust. 1 pkt 10
Długoterminowe zobowiązania z tytułu umowy o leasing płatne od dnia bilansowego (rok 201X) 
w łącznej wysokości – 230 000 zł:
a) do 1 roku – 110 000 zł,
b) powyżej 1 roku do 3 lat – 120 000 zł,
c) powyżej 3 do 5 lat – brak,
d) powyżej 5 lat – brak. 

ust. 1 pkt 12
W tym punkcie wykazuje się środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu i kwotę 
zabezpieczenia.

ust. 1 pkt 13
Wystawiono weksel „in blanco” jako gwarancję spłaty zobowiązania z tytułu umowy leasingu 
finansowego.

ust. 2 pkt 5
W tym punkcie ujawnia się różnice kwotowe z rozliczenia umowy leasingowej. Dla celów podat-
kowych kosztami uzyskania są poszczególne raty opłat wynikające z umowy (w przykładzie dla 
roku 201X – 135 000 zł), natomiast w celu wyliczenia bilansowego wyniku finansowego kosztem 
jest amortyzacja (62 500 zł) i odsetki (25 000 zł); różnica – 47 500 zł.

ust. 5 pkt 1
Wyjaśnienie mogłoby brzmieć następująco:
W roku ubiegłym zawarto umowę leasingu, która zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o rachunko-
wości kwalifikuje się do leasingu finansowego; wobec podlegania jednostki w następnym roku 
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obligatoryjnemu badaniu, umowę poprzednio zaliczoną do leasingu operacyjnego przekwalifi-
kowano do leasingu finansowego. W wyniku zmiany kwalifikacji umowy leasingu, a więc zmiany 
zasad (polityki) rachunkowości, korekta wyniku finansowego lat ubiegłych wyniosła 102 700 zł 
(poprawa).

ust. 5 pkt 4
Nie ma potrzeby wypełniania tej pozycji, ponieważ zmienione kwoty zostały wykazane w dodatko-
wych rubrykach bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także wyodrębnione w zestawieniu zmian 
w kapitale (funduszu) własnym.

Przykład 3 – do rozdziału III 
Zmiana przyjętych zasad wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji

I. Założenia

Kierownik jednostki podjął w roku 201X decyzję o zmianie zasad (polityki) rachunkowości, pole-
gającej na zmianie zasady wyceny nieruchomości (gruntów) zaliczanych do inwestycji z wyceny 
w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na wycenę w cenach 
rynkowych bądź inaczej określonej wartości godziwej. Powodem zmiany zasad (polityki) rachun-
kowości było wejście jednostki do grupy kapitałowej, w której powinny obowiązywać jednolite 
zasady wyceny przyjęte przez jednostkę dominującą.

Cena nabycia gruntu o powierzchni 2000 ha zakupionego w roku 201X-8 wyniosła 2 000 000 zło-
tych. Jednostka nie posiada żadnych planów dotyczących wykorzystania tego gruntu dla własnych 
potrzeb. Do końca roku 201X-1 jednostka nie dokonała żadnego odpisu z tytułu trwałej utraty 
wartości gruntu.

Celem dokonania odpowiednich ujawnień o skutkach zmiany przyjętych zasad (polityki) rachun-
kowości jednostka zleciła rzeczoznawcy majątkowemu ustalenie wartości gruntu na każdy z dni 
kończących poprzednie okresy sprawozdawcze.

Rzeczoznawca majątkowy, z uwagi na brak informacji o transakcjach rynkowych z okresu 201X-8–
201X-3, które mogłyby zostać wykorzystane do wyceny, ustalił cenę rynkową gruntu wyłącznie 
dla poniższych okresów:

– 201X-2 4 500 000 zł
– 201X-1 4 000 000 zł
– 201X 4 000 000 zł

W okresie od daty nabycia gruntu do dnia wyceny ustawodawca rozszerzył zakres pozostałych 
przychodów i kosztów operacyjnych o skutki aktualizacji wyceny nieruchomości oraz wartości nie-
materialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji.

Wobec braku możliwości ustalenia wpływu zmienionych zasad (polityki) rachunkowości na infor-
macje zawarte w sprawozdaniach finansowych za lata obrotowe 201X-8 do 201X-3 kierownik jed-
nostki podjął decyzję o zastosowaniu ograniczonego podejścia retrospektywnego, odstępując od 
ustalenia, jaka część wzrostu wartości nieruchomości inwestycyjnej w minionych latach winna 
być rozliczona jako zwiększenie „Kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny”, a jaka powinna 
stanowić „Zysk (stratę) z lat ubiegłych”. W rozpatrywanym przypadku decyzja ta nie wpływa 
na informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym jako przekształcone dane porównaw-
cze, albowiem dane te prezentuje się jedynie za poprzedni rok obrotowy, a ponadto przedmiot 
zmiany zasad (polityki) rachunkowości przesądza o tym, że przekształcone dane porównawcze 
poprzedniego roku obrotowego są skumulowanymi danymi porównawczymi lat wcześniejszych. 
Reasumując: skutek ograniczonego podejścia retrospektywnego jest taki sam jak skutek podej-
ścia retrospektywnego.
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II. Ujęcie w księgach rachunkowych roku 201X

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota złotych

1. Aktualizacja wartości 
inwestycji w nieruchomości

„Inwestycje 
w nieruchomości”

„Zysk (strata) z lat 
ubiegłych”9

2 000 000

„Zysk (strata) z lat 
ubiegłych”8

2. Utworzenie rezerwy z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego

 Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego

380 00010

III. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym za rok 201X

Bilans w zł

Wyszczególnienie
Dane 

sprawozdawcze 
za rok obrotowy

Dane za poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze11 Dane porównawcze

1 2 3 4

Aktywa

Inwestycje w nieruchomości 4 000 000 4 000 000 2 000 000

Pasywa

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 620 000 1 620 000 0

Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego

380 000 380 000 0

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny w zł

Wyszczególnienie
Dane 

sprawozdawcze 
za rok obrotowy

Dane za poprzedni rok obrotowy

Przekształcone 
dane porównawcze Dane porównawcze

1 2 3 4

Inne koszty operacyjne 0 500 000 0

Informacja dodatkowa

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ust. 7

W ustępie tym podaje się informacje o przyjętych przez jednostkę zasadach wyceny nieruchomo-
ści inwestycyjnych: Nieruchomości inwestycyjne w momencie początkowego ujęcia wyceniane są 

 8 Dotyczy skutków korekty zatwierdzonego wyniku finansowego roku 201X-1.
 9 Dotyczy skutków korekty zatwierdzonego wyniku finansowego roku 201X-1.
10 2 000 000 zł × 19%.
11 Por. ust. 5 pkt 4 dodatkowych informacji i objaśnień. 
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w cenie nabycia, natomiast na dzień bilansowy wycenia się je w wartości rynkowej bądź inaczej 
określonej wartości godziwej.

a) dodatkowe informacje i objaśnienia

ust. 1 pkt 1

Zmiany w inwestycjach długoterminowych w zł

Inwestycje długoterminowe BO
Korekty  

lat 
ubiegłych

Zwiększenia Zmniejszenia BZ

1 2 3 4 5 6

Nieruchomości 2 000 000 2 000 000 0 0 4 000 000

Razem 2 000 000 2 000 000 0 0 4 000 000

ust. 1 pkt 6

Zmiany w kapitale (funduszu) własnym 
o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym w zł

Kapitał (fundusz) własny BO
Korekty  

lat 
ubiegłych

Zwiększenia Zmniejszenia BZ

1 2 3 4 5 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 1 620 000 0 0 1 620 000

Razem 0 1 620 000 0 0 1 620 000

ust. 1 pkt 8

Zmiany rezerw na zobowiązania w zł

Rezerwy na zobowiązania BO
Korekty  

lat 
ubiegłych

Zwiększenia Zmniejszenia BZ

1 2 3 4 5 6

Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego

0 380 000 0 0 380 000

Razem 0 380 000 0 0 380 000

ust. 5 pkt 3

Jeżeli dokonana zmiana zasady wyceny inwestycji w nieruchomości wywiera istotny wpływ na sytu-
ację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, należy o tym poinformować w tym punkcie:
W celu zachowania jednolitych zasad wyceny w grupie kapitałowej podjęto w bieżącym roku decy-
zję o zmianie zasad (polityki) rachunkowości, polegającą na zmianie zasady wyceny nieruchomości 
(gruntów) zaliczanych do inwestycji z wyceny w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości na wycenę w cenach rynkowych. Zmiana zasad (polityki) rachunkowości 
została zastosowana retrospektywnie. W wyniku zmiany tych zasad korekta wyniku finansowego 
lat ubiegłych wyniosła 1 620 000 zł (zwiększenie).
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ust. 5 pkt 4

Nie ma potrzeby wypełniania tej pozycji, ponieważ zmienione kwoty zostały wykazane w dodat-
kowych rubrykach bilansu oraz rachunku zysków i strat.

 Inwestycje 
w nieruchomości

Rezerwa 
z tytułu 

odroczonego 
podatku 

dochodowego

Zysk (strata) 
z lat ubiegłych

Stan na 1 stycznia 201X-1 2 000 000 0 0

Wpływ wyceny bilansowej na 1 stycznia 
201X-1

2 500 000 (475 000) 2 025 000

Przekształcony stan na 1 stycznia 201X-1 4 500 000 (475 000) 2 025 000

Stan na 31 grudnia 201X-1 2 000 000 0 0

Wpływ wyceny bilansowej na 1 stycznia 
201X-1

2 500 000 (475 000) 2 025 000

Wpływ na zysk lub stratę bieżącego okresu (500 000) 95 000 (405 000)

Przekształcony stan na 31 grudnia 201X-1 4 000 000 (380 000) 1 620 000

Przykład 4 – do rozdziału III 
Zmiana zasady ujmowania w księgach rachunkowych skutków 
przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

I. Założenia

W marcu 201X-2 r. jednostka nabyła 1000 akcji Spółki Y będących przedmiotem obrotu giełdowe-
go, za które zapłaciła 200 000 zł. Zapłacona kwota obejmuje koszty przeprowadzenia i rozlicze-
nia transakcji, która nie jest istotna. Zgodnie z przyjętą przez jednostkę polityką inwestycyjną akcje 
Spółki Y zostały zaklasyfikowane do portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Zyski 
lub straty z przeszacowania wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży jed-
nostka zalicza odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 
Na dzień 31 grudnia 201X-2 r. wartość godziwa akcji Spółki Y wynosiła 210 000 zł. Sprawozdanie 
finansowe za 201X-2 r. zostało zbadane i zatwierdzone przez walne zgromadzenie, a wynik finanso-
wy jednostki za 201X r. podzielono w taki sposób, że 5000 zł przeznaczono na dywidendę, a pozo-
stałą kwotę na kapitał zapasowy. W maju 201X-1 r. jednostka sprzedała 400 akcji Spółki Y po kur-
sie giełdowym 208 zł za akcję. Na koniec 201X-1 łączna wartość godziwa pozostałych w portfelu 
akcji Spółki Y wynosiła 123.000 zł. W marcu 201X r. jednostka kupiła na giełdzie 2000 akcji Spółki 
Z, za które zapłaciła 150 000 zł, w tym koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji w nieistotnej 
wysokości. Nabyte akcje zaklasyfikowano do portfela aktywów finansowych dostępnych do sprze-
daży. Na koniec maja 201X r. wartość godziwa tych akcji wynosiła 156 000 zł, natomiast wartość 
godziwa akcji Spółki Y nie zmieniła się.

W czerwcu 201X r. jednostka uznała, że lepszym odzwierciedleniem przyjętej polityki inwestycyjnej 
będzie odnoszenie skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży na 
kapitał z aktualizacji wyceny. Nowa zasada ma zastosowanie od pierwszego dnia 201X r., a koniecz-
ne zmiany wprowadzono do ksiąg rachunkowych pod datą 30 czerwca tego roku. Jednostka posia-
da pełną historię portfela inwestycji zaklasyfikowanych do aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży, a więc ustala niezbędne korekty i wprowadza je do ksiąg rachunkowych zgodnie z zasa-
dą pełnego podejścia retrospektywnego.
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Gromadząc dane potrzebne dla wprowadzenia korekt wynikających ze zmiany zasad rachunko-
wości jednostka stwierdza, że w ostatnich trzech latach stawka podatku dochodowego stosowa-
na dla wyliczenia podatku dochodowego w części odroczonej i bieżącej wynosiła 19%. Ponadto 
stwierdzono, że zobowiązania i należności powstałe w związku z nabyciem i sprzedażą papierów 
wartościowych na giełdzie zostały rozliczone zgodnie z umowami. Podobnie, we właściwych ter-
minach, jednostka wpłacała zaliczki i rozliczała zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

W październiku 201X r. jednostka sprzedała pozostałe 600 akcji Spółki Y po kursie giełdowym 206 zł 
za akcję. Natomiast na dzień 31 grudnia 201X r. kurs giełdowy akcji Spółki Z spadł do 75 zł za akcję.
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości za rok obrotowy 
kończący się dnia 31 grudnia 201X r., sprawozdanie to podlega obowiązkowi badania.

W przykładzie wszystkie dane liczbowe podano w złotych.

Wybrane dane na dzień 30 czerwca 201X r. oraz za 201X-1 r. i 201X-2 r. przedstawiają się nastę-
pująco:

Wyszczególnienie
Dane na dzień

30.06.201X r. 31.12.201X1 r. 31.12.201X2 r.

 

Długoterminowe aktywa finansowe 279 000 123 000 210 000

Rachunek bankowy 27 592 177 592 100 000

Razem aktywa 306 592 300 592 310 000

 

Kapitał podstawowy 300 000 300 000 300 000

Kapitał zapasowy 3 100 3 100 –

Zysk (strata) netto 4 860 (3 078) 8 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych (3 078) 0 –

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dohodowego

1 710 570 1 900

Razem pasywa 306 592 300 592 310 000

 

Wyszczególnienie

Dane za okres sprawozdawczy  
kończący się dnia

30.06.201X r. 31.12.201X1 r. 31.12.201X2 r.

Przychody finansowe 6 000 – 10 000

– Aktualizacja wartości inwestycji 6 000 – 10 000

Koszty finansowe  (3 800)  

– Aktualizacja wartości inwestycji – (3 000) –

– Zysk (strata) ze zbycia inwestycji – (800) –

Podatek dochodowy (1 140) 722 (1 900)

– Część bieżąca  (608)  

– Część odroczona (1 140) 1 330 (1 900)

Zysk (strata) netto 4 860 (3 078) 8 100
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 II.  Ujęcie w księgach rachunkowych jednostki – ustalonych na dzień 30 czerwca 201X r. – korekt 
związanych ze zmianą zasady wykazywania skutków przeszacowania aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży oraz operacji gospodarczych w drugim półroczu 201X r.

Wyszczególnienie Wn Ma

Stan kont na dzień 30.06.201X r.   

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 279 000  

Rachunek bankowy 27 592  

Kapitał podstawowy  300 000

Kapitał zapasowy  3 100

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 710

Zysk (strata) z lat ubiegłych 
(przeniesiona strata netto za 201X-1 r.)

 
3 078

 
 

Zysk (strata) netto za okres od 1.01. do 30.06.201X r.  4 860

Korekta operacji gospodarczych roku bieżącego

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 6 000  

Kapitał z aktualizacji wyceny  6 000

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 140  

Podatek dochodowy (część odroczona)  1 140

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 140  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 140

Korekty dotyczące bilansu otwarcia na 1.01.201X1 r. związane z operacjami gospodarczymi 
201X2 r.

Wyszczególnienie
Zysk (strata) z lat 

ubiegłych
Kapitał z aktualizacji 

wyceny

Wn Ma Wn Ma

Korekty dotyczące operacji gospodarczych 201X2 r. wpływające na bilans otwarcia 201X1 r.

Bilans otwarcia na 1.01.201X2 r. – – – –

Korekta ujęcia zysków i strat z przeszacowania ak-
tywów dostępnych do sprzedaży

10 000   10 000

Korekta ujęcia podatku dochodowego (część od-
roczona)

 1 900 1 900  

Korekty dotyczące operacji gospodarczych 201X1 r. wpływające na bilans otwarcia 201X r.

Korekta zysków i strat z przeszacowania aktywów 
dostępnych do sprzedaży

 3 000 3 000  

Korekta wyniku na sprzedaży, z tego:  4 000 4 000  
– wyksięgowanie straty ze zbycia inwestycji  800   
– ujęcie zysku ze zbycia inwestycji  3 200   

Korekta ujęcia przeszacowania odroczonego po-
datku dochodowego

1 330   1 330
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Wyszczególnienie Wn Ma

Przekształcony stan kont na dzień 30.06.201X r.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 279 000  

Rachunek bankowy 27 592  

Kapitał podstawowy  300 000

Kapitał zapasowy  3 100

Kapitał z aktualizacji wyceny  7 290

Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 508  

Zysk (strata) netto 0  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 710

Operacje gospodarcze w drugim półroczu 201X r.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  123 000

Rozliczenie transakcji 123 000 123 600

Należności 123 600 123 600

Rachunek bankowy 123 600  

Kapitał z aktualizacji wyceny 3 000  

Rozliczenie transakcji 3 600 3 000

Przychody finansowe  3 600

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 570  

Kapitał z aktualizacji wyceny  570

Podatek dochodowy (część bieżąca) 570  

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 570 570

Rachunek bankowy  570

Kapitał z aktualizacji wyceny 6 000 1 140

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  6 000

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 140  

Stan kont na dzień 31.12.201X r.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 150 000  

Rachunek bankowy 150 622  

Kapitał podstawowy  300 000

Kapitał zapasowy  3 100

Kapitał z aktualizacji wyceny  0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 508  

Przychody finansowe  3 600

Podatek dochodowy (część bieżąca) 570  
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III. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym za 201X r.

Wprowadzona przez jednostkę od 1 stycznia 201X r. zmiana zasady wykazywania skutków prze-
szacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wpływa na następujące części skła-
dowe sprawozdania finansowego jednostki sporządzonego za rok obrotowy kończący się dnia 
31 grudnia 201X r.:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Podawany w latach poprzednich opis zasady zaliczania skutków przeszacowania aktywów finanso-
wych dostępnych do sprzedaży do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawcze-
go, w którym nastąpiło przeszacowanie, zostaje zastąpiony następującym opisem:
Skutki przeszacowania wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, z wyjąt-
kiem pozycji zabezpieczanych, od dnia ich nabycia lub powstania do dnia ich wyłączenia z ksiąg 
rachunkowych, odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. W przypadku dłużnych papierów war-
tościowych zysk lub stratę z przeszacowania odnoszoną na kapitał z aktualizacji wyceny stanowi 
różnica między ustaloną na dzień wyceny wartością godziwą i wartością w skorygowanej cenie 
nabycia tych aktywów.

Bilans w zł

AKTYWA 31.12.201X

31.12.201X1

Dane 
przekształcone

Dane 
porównawcze

Inwestycje długoterminowe 150 000 123 000 123 000

Długoterminowe aktywa finansowe 150 000 123 000 123 000

– w pozostałych jednostkach 150 000 123 000 123 000

Aktywa obrotowe

Inwestycje krótkoterminowe 150 622 177 592 177 592

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 150 622 177 592 177 592

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
bankowych

150 622 177 592 177 592

AKTYWA RAZEM 300 622 300 592 300 592

 

PASYWA    

Kapitał własny 300 622 300 022 300 022

Kapitał podstawowy 300 000 300 000 300 000

Kapitał zapasowy 3 100 3 100 3 100

Kapitał z aktualizacji wyceny – 2 430 –

Zysk (strata) z lat ubiegłych (5 508) (8 100) –

Zysk (strata) netto 3 030 2 592 (3 078)

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

 570 570

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

– 570 570

RAZEM PASYWA 300 622 300 592 300 592
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Rachunek zysków i strat w zł

 201X

201X1

Dane 
przekształcone

Dane 
porównawcze

Przychody finansowe 3 600 3 200 –

Zysk ze zbycia inwestycji 3 600 3 200 –

Aktualizacja wartości inwestycji – – –

Koszty finansowe – – (3 800)

Strata ze zbycia inwestycji – – (800)

Aktualizacja wartości inwestycji – – (3 000)

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 600 3 200 (3 800)

Zysk (strata) brutto 3 600 3 200 (3 800)

Podatek dochodowy (570) (608) 722

Zysk (strata) netto 3 030 2 592 (3 078)

Zestawienie zmian w kapitale własnym w zł

 
 

Dane za rok

201X 201X1

   

Kapitał własny na początek okresu 300 022 308 100

Kapitał własny na początek okresu po korektach 300 022 308 100

   

Kapitał zakładowy na początek okresu 300 000 300 000

Kapitał zakładowy na koniec okresu 300 000 300 000

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 100 –

–  Zwiększenia kapitału zapasowego z podziału zysku (odpis 
statutowy)

– 3 100

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 100 3 100

   

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu – –

– zwiększenia: –  

(i) z tytułu zmiany przyjętych zasad rachunkowości   

– korekta stanu początkowego 2 430 8 100

–  rozliczenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

 1 330

(ii) rozliczenie rezerwy z tytułu podatku dochodowego 570  
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– zmniejszenia:   

 (i) z tytułu zmiany przyjętych zasad rachunkowości   

 – aktualizacja wyceny inwestycji  (3 800)

 – zbycie inwestycji  (3 200)

(ii) zbycie inwestycji 3 000  

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 2 430

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu – 8 100

– zmiana przyjętych zasad rachunkowości – (8 100)

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu (3 078) –

– zmiana przyjętych zasad rachunkowości   

 (i) uznanie straty z tytułu podziału zysku za 201X-2 r. (8 100) (8 100)

(ii) korekta straty netto za 201X-1 r. 3 078  

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (8 100) (8 100)

–  zmniejszenia straty (zysk netto za 201X-1 r. po korektach) 2 592 –

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (5 508) (8 100)

Wynik netto   

– zysk netto 3 030 –

– zmiana przyjętych zasad rachunkowości – 2 592

– zysk netto po korektach 3 030 2 592

– strata netto – (3 078)

– zmiana przyjętych zasad rachunkowości – 3 078

– strata netto po korektach – 0

Kapitał własny na koniec okresu 300 622 300 022

Informacje dodatkowe i objaśnienia

Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

Na dzień 31 grudnia 201X r. wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w war-
tości godziwej wynosiła 150 000 zł (w 201X-1 r. 123 000 zł). Zyski i straty z przeszacowania war-
tości godziwej tych instrumentów są odnoszone na kapitał z aktualizacji wyceny, którego kwota 
na ten dzień wynosi 0 zł. W związku z wyceną instrumentów finansowych w wartości godziwej 
nie było podstaw do uznania za przychody i koszty finansowe okresu sprawozdawczego w 201X r. 
i w roku poprzednim żadnych skutków przeszacowania (np. związanych z trwałą utratą wartości). 
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Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

Wyszczególnienie
Dane za rok

  201X 201X1

Stan początkowy 2 430 8 100

Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży  (7 000)

– zyski lub straty z okresowej wyceny  (3 800)

– kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych (3 000) (3 200)

Utworzenie, przeszacowanie i odpisanie rezerw oraz aktywów z tytułu od-
roczonego podatku dochodowego

570 1 330

Stan końcowy 0 2 430

Zmiana zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym

W 201X r. jednostka zmieniła zasadę ujmowania zysków i strat z przeszacowania wartości godziwej 
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. W latach poprzednich zyski lub straty z przesza-
cowania wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży były zaliczane odpo-
wiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. Od 1 stycznia 201X r. 
skutki przeszacowania wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, z wyjąt-
kiem pozycji zabezpieczanych, od dnia ich nabycia lub powstania do dnia ich wyłączenia z ksiąg 
rachunkowych, odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. W przypadku dłużnych papierów war-
tościowych zysk lub stratę z przeszacowania odnoszoną na kapitał z aktualizacji wyceny stanowi 
różnica między ustaloną na dzień wyceny wartością godziwą tego instrumentu finansowego i jego 
wartością w skorygowanej cenie nabycia na ten dzień.

Zmiana spowodowała potrzebę zaprezentowania w sprawozdaniu finansowym za 201X r. prze-
kształconych danych porównawczych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 201X-1 r., gdyż war-
tość niektórych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w kapitale włas-
nym podanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy różni się 
od wartości tych pozycji ustalonych zgodnie z nowo przyjętą zasadą.

Jednostka posiada pełną historię portfela inwestycji zaklasyfikowanych do aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży. Wobec tego niezbędne korekty zostały ustalone i wprowadzone do ksiąg 
rachunkowych zgodnie z zasadą pełnego retrospektywnego podejścia.
W porównaniu do zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 201X-1 r., zmianie uległy wykazane w przekształconych danych porównawczych nastę-
pujące pozycje:
(a)  Wykazany w bilansie kapitał z aktualizacji wyceny w kwocie 2430 zł, obejmujący skutki zmiany 

wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży znajdujących się w posiada-
niu jednostki na 31 grudnia 201X-1 r. oraz odpowiednie odpisy na utworzenie rezerwy z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego,

(b)  Wykazana w bilansie strata z lat ubiegłych w wysokości 8100 zł, odpowiadająca kwocie usta-
lonego według poprzednio stosowanej zasady zysku netto za 201X-2 r. podzielonego między 
wypłaconą dywidendę (5000 zł) i kapitał zapasowy (3100 zł),

(c)  Wykazany w rachunku zysków i strat oraz w bilansie zysk netto w kwocie 2592 zł odpowia-
dający zyskowi na sprzedaży papierów wartościowych ustalonemu w wysokości 3200 zł jako 
różnica między ceną sprzedaży i ceną nabycia zbytych instrumentów finansowych i zapłaco-
nemu podatkowi dochodowemu; strata netto w kwocie 3078 zł wykazana w zatwierdzonym 
sprawozdaniu finansowym za 201X-1 r. obejmowała stratę na sprzedaży w kwocie 800 zł, stratę 
z przeszacowania wartości godziwej instrumentów finansowych pozostających w posiadaniu 
jednostki na 31 grudnia 201X-1 r. w kwocie 3000 zł oraz bieżący i odroczony podatek docho-
dowy w wysokości 722 zł,
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(d)  Wykazany w rachunku zysków i strat bieżący podatek dochodowy w kwocie 608 zł jest 
związany ze sprzedażą aktywów dostępnych do sprzedaży; podatek dochodowy w kwocie 
722 zł wykazany w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 201X-1 r. obejmuje bie-
żący podatek dochodowy od sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 608 zł oraz 
skutki rozwiązania zbędnej części rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
w kwocie 1330 zł,

(e)  Zmiana zasady ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży nie miała wpływu na wysokość łącznej kwoty kapitału własnego jednostki wykaza-
nej w bilansie na dzień 31 grudnia 201X-1 r. objętym zatwierdzonym sprawozdaniu finanso-
wym. Jednakże retrospektywne wprowadzenie nowej zasady rachunkowości w tym przypadku 
spowodowało zmianę kwot określających wartość składników kapitału własnego jednostki, 
takich jak kapitał z aktualizacji wyceny oraz zyski (straty) z lat ubiegłych i zysk (strata) netto 
za rok obrotowy. Zmiany tego rodzaju wykazano w odpowiednich pozycjach przekształcone-
go zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 201X-1 r.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Zestawienie korekt wprowadzonych do sprawozdań finansowych według stanu na dzień 1 stycz-
nia 201X r. w związku ze zmianą zasad rachunkowości

Wyszczegól 
nienie

Przekształcone 
dane na 

31.12.201X1 r. 

Korekty Dane  
na 31.12. 
201X1 r.

Przekształco
ne dane na 

31.12.201X2 r.

Korekty Dane 
na 31.12. 
201X2 r.

Wn Ma Wn Ma

Długotermino
we aktywa 
finansowe

123 000  – 123 000 210 000   210 000

Rachunek 
bankowy

177 592  – 177 592 100 000  – 100 000

Razem aktywa 300 592  – 300 592 310 000  – 310 000

 

Kapitał 
zakładowy

300 000   300 000 300 000  – 300 000

Kapitał 
zapasowy

3 100   3 100 –  – –

Kapitał 
z aktualizacji 
wyceny

2 430 7 000 1330  – 8 100  8 100  

Zysk (strata) 
netto

2 592 1330 7 000 (3 078) 0 8 100  8 100

Zysk (strata) 
netto za 201X2 r.  
do podziału

0  8 100      

Zysk (strata) 
z lat ubiegłych

(8 100) 8 100  0 – – – –

Rezerwy na 
zobowiązania

570   570 1 900   1 900

Razem pasywa 300 592   300 592 310 000   310 000
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Wyszczególnienie

Przekształcone 
dane za okres 
kończący się 

31.12.201X1 r.

Dane finansowe 
za okres 

kończący się 
31.12.201X1 r.

Przekształcone 
dane za okres 
kończący się 

31.12.201X1 r.

Dane za okres 
kończący się 

31.12.201X2 r.

Przychody finansowe   0 10 000

Koszty finansowe  (3 800)   
–  Aktualizacja wartości 

inwestycji
0 (3 000) – –

–  Zysk (strata) ze zbycia 
inwestycji

3 200 (800) – –

Podatek dochodowy (608) 722 0 (1 900)
– Część bieżąca (608) (608) – –
– Część odroczona 0 1 330 – (1 900)

Zysk (strata) netto 2 592 (3 078) 0 8 100

Objaśnienie korekt dotyczących 201X2 r.

W związku ze zmianą zasady ujmowania skutków przeszacowania instrumentów finansowych 
zakwalifikowanych do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży niezbędne korek-
ty polegały na:
(a)  przeniesieniu na kapitał z aktualizacji wyceny ujętego w przychodach finansowych zysku z prze-

szacowania akcji Spółki Y [1000 akcji × (210 zł – 200 zł) = 10 000 zł],
(b)  przeniesienie na kapitał z aktualizacji wyceny ujętej w rachunku zysków i strat odroczonej czę-

ści podatku dochodowego [1000 akcji × (210 zł – 200 zł) × 19% = 1900 zł].

W rezultacie tych korekt utworzony został kapitał z aktualizacji wyceny w kwocie 8100 zł, natomiast 
wynik netto za 201X-2 r. wyniósł zero. Suma bilansowa aktywów i pasywów nie uległa zmianie. 

Objaśnienie korekt dotyczących 201X1 r. 

Korekty dotyczące operacji gospodarczych mających miejsce w 201X-1 r. polegały na:
(a)  przeniesieniu na kapitał z aktualizacji wyceny ujętego w kosztach finansowych przeszacowania 

pozostających w portfelu akcji Spółki Y [600 akcji × (205 zł – 210 zł) = –3000 zł],
(b)  ujęciu w rachunku zysków i strat kwoty przeszacowania sprzedanych akcji, która według 

nowoprzyjętej zasady była zatrzymana na kapitale z aktualizacji wyceny [400 akcji × (210 zł – 
200 zł) + 4000 zł]. W rezultacie następuje przekształcenie wykazanej w rachunku zysków 
i strat za 201X-1 r. straty na sprzedaży akcji Spółki Y ustalonej według poprzednio stosowa-
nej metody [400 akcji × (208 zł – 210 zł) =  –800  zł] do poziomu wyniku na sprzedaży wyli-
czonego według metody zgodnej z nowo przyjętą zasadą, tj. w kwocie 3200 zł [400 akcji × 
208 zł – 400 akcji × 210 zł + 400 akcji × (210 zł – 200 zł) = 83 200 zł – 84 000 zł + 4000 zł = 
3200 zł],

(c)   ujęcie na kapitale z aktualizacji skutków przeszacowania części odroczonej podatku dochodo-
wego z tytułu: (i) spadku wartości pozostałych akcji Spółki Y [600 akcji × (205 zł – 210 zł) × 
19% = –570 zł], (ii) sprzedaży akcji Spółki Y [400 akcji × (208 zł – 210 zł) × 19% = –152 zł], 
(iii) skutków rozwiązania rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku 
z naliczeniem bieżącej części podatku dochodowego od sprzedaży akcji spółki Y [400 akcji × 
(208 zł – 200 zł) × 19% = – 608 zł]. Naliczony w 201X-1 r. podatek dochodowy od dochodu ze 
sprzedaży akcji Spółki Y pozostał bez zmian, 

(d)  przeniesieniu do zysków (strat) z lat ubiegłych skutków podziału wyniku za rok 201X-2 w kwo-
cie 8100 zł.
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Na skutek korekt wynik netto za 201X-1 r. ze straty netto w kwocie 3078 zł przekształcił się w zysk 
netto w kwocie 2592 zł, jak też powstał kapitał z aktualizacji wyceny – 2430 zł. Zmiany te nie miały 
wpływu na sumy bilansowe aktywów i pasywów, lecz wpłynęły na wysokość składników kapita-
łu własnego.

Przykład 5 – do rozdziału IV 
Zmiana okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego

I. Założenia

W roku 201X, który jest kolejnym (piątym) rokiem używania środka trwałego – maszyny amor-
tyzowanej liniowo, jednostka zweryfikowała okres jego ekonomicznej użyteczności. Dotychczas 
okres ten szacowano na 10 lat. Weryfikacja wykazała, że środek ten będzie jeszcze używany tylko 
przez 2 lata, gdyż jego remont kapitalny warunkujący dalsze użytkowanie nie byłby opłacalny. 
Dokonano weryfikacji odpisów amortyzacyjnych na kolejne lata obrotowe. Dane:
– wartość początkowa maszyny – 240 000 zł
– dotychczasowe umorzenie – 120 000 zł
– miesięczny odpis amortyzacyjny przed zmianą – 2000 zł
– miesięczny odpis amortyzacyjny po zmianie – 5000 zł (240 000 zł – 120 000 zł : 24 m-cy) 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy korekty spowodowane weryfikacją okresów i stawek amortyzacji 
wpływają na wysokość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w następnych latach obrotowych. 
Korekta ta wpłynie na wysokość odroczonego podatku dochodowego.

II. Ujęcie w księgach rachunkowych roku następnego (201X+1)

Zmiana przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego stanowi zmianę 
wartości szacunkowych. Dla kolejnych lat obrotowych (użytkowania), zgodnie z nowym okresem 
ekonomicznej użyteczności, ponownie ustalono kwoty rocznych (miesięcznych) odpisów amorty-
zacyjnych. Jednostka nie ustala kwoty różnicy odpisów amortyzacyjnych za lata ubiegłe oraz nie 
odnosi ich na konto „Zysk (strata) z lat ubiegłych”, ponieważ postępowania takiego nie stosuje 
się w razie zmiany szacunków.

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota złotych

1. Miesięczny odpis po zmianie 
okresu ekonomicznej użytecz-
ności

„Amortyzacja” „Umorzenie środ-
ków trwałych”

5 000

III. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 201X

Zmiana wartości szacunkowych nie wymaga przekształcania danych porównawczych ani dodatko-
wych prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Zmiany wartości szacunkowych – w przykładzie – wpływają wyłącznie na dane sprawozdawcze 
następnego roku (lat) obrotowego. Będą to dane wykazywane w bilansie – pozycja Środki trwałe, 
w rachunku zysków i strat wariant porównawczy – pozycja Amortyzacja oraz w dodatkowych infor-
macjach i objaśnieniach we właściwych pozycjach w ust. 1 i 2. W ust. 9 dodatkowych informacji 
i objaśnień jednostka zamieszcza wyjaśnienia dotyczące rodzaju, przyczyny i kwoty zmiany warto-
ści szacunkowych, które wpływają na wynik finansowy bieżącego roku obrotowego i/lub według 
przewidywań kolejnych lat obrotowych.
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ust. 1 pkt 1

 Urządzenia techniczne i maszyny
Wartość brutto na 1 stycznia 201X 240 000
Wartość brutto na 31 grudnia 201X 240 000
Wartość brutto na 1 stycznia 201X+1 240 000
Wartość brutto na 31 grudnia 201X+1 240 000

Umorzenie na 1 stycznia 201X 96 000
Amortyzacja 24 000
Umorzenie na 31 grudnia 201X 120 000
Umorzenie na 1 stycznia 201X+1 120 000
Amortyzacja 60 000
Umorzenie na 31 stycznia 201X+1 180 000

Wartość netto  
na 1 stycznia 201X 144 000
na 31 grudnia 201X 120 000
na 31 grudnia 201X+1 60 000
 

ust. 1 pkt 2

W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym:

Dane o kosztach rodzajowych: 201X 201X-1
Amortyzacja 24 000 24 000

ust. 9

Jeżeli kwota zwiększenia odpisów amortyzacyjnych na skutek zmiany szacunku okresu ekonomicz-
nej użyteczności środka trwałego jest istotna, jednostka informuje:
W roku 201X jednostka przeprowadziła przegląd operacyjnej efektywności środków trwałych, któ-
rego wynikiem była zmiana oczekiwanego okresu użytkowania jednej z maszyn. Oczekuje się, że 
maszyna, którą wcześniej jednostka zamierzała użytkować przez 10 lat, będzie użytkowana przez 
7 lat od daty nabycia.

Przykład 6 – do rozdziału IV 
Zmiana szacunku kwoty biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów 
z tytułu napraw gwarancyjnych

I. Założenia

Jednostka jest producentem sprzętu gospodarstwa domowego. Na wytworzone przez siebie pro-
dukty udziela dwuletniej gwarancji, w związku z tym dokonuje biernych rozliczeń międzyokreso-
wych kosztów, tworząc rezerwę na prawdopodobne zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych 
przypadające na dany okres sprawozdawczy. Jednostka szacuje kwotę biernych rozliczeń między-
okresowych kosztów na podstawie planowanej na dany rok obrotowy wielkości sprzedaży produk-
tów objętych gwarancją i średniego jednostkowego kosztu naprawy gwarancyjnej, ustalonego na 
podstawie danych za dwa poprzednie lata obrotowe.

Kwota biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych ujęta 
w księgach rachunkowych na koniec roku 201X-1 wynosiła 150 000 zł. W styczniu bieżącego 
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roku obrotowego (201X) ustalono, że przeprowadzone w jednostce działania ukierunkowane 
na poprawę jakości produktów spowodowały spadek o 20% średnich jednostkowych kosztów 
napraw gwarancyjnych poniesionych w dwóch poprzednich latach. Biorąc ten fakt pod uwagę, 
jednostka oszacowała swoje prawdopodobne zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych 
sprzedanych produktów na 120 000 zł i dokonała stosownych zmian w księgach rachunko-
wych roku 201X.

II. Ujęcie w księgach rachunkowych roku 201X

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota złotych

1. Zmniejszenie kwoty rezer-
wy na zobowiązania z tytu-
łu napraw gwarancyjnych 
(150 000 × 20%)

„Bierne rozlicze-
nia międzyokreso-
we kosztów”

„Koszty sprzedaży 
(lub Rozliczenie 
kosztów)”

30 000

III. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Zmiana wartości szacunkowych nie wymaga przekształcania danych porównawczych obejmujących 
rok 201X-1, ani dodatkowych prezentacji w sprawozdaniu finansowym za rok 201X. Zmiana sza-
cunku kwoty biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych spo-
woduje, że rezerwa na zobowiązania zostanie wykazana w bilansie jednostki na dzień 31 grudnia 
201X w kwocie 120 000 zł, natomiast kwota kosztów sprzedaży, którą jednostka wykaże w rachun-
ku zysków i strat za okres kończący się na ten dzień będzie niższa. W dodatkowych informacjach 
i objaśnieniach zamieszczonych w sprawozdaniu finansowym za rok 201X, stosownie do wymo-
gów ustawy, jednostka poda dane o stanie rezerwy na zobowiązania z tytułu biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów napraw gwarancyjnych na początek roku obrotowego, o jej zwiększe-
niach, wykorzystaniu, rozwiązaniu w kwocie 30 000 zł i o stanie końcowym tej rezerwy na zobo-
wiązania w wysokości 120 000 zł.

Przykład 7 – do rozdziału V 
Błąd lat ubiegłych – utworzenie rezerwy na nagrody jubileuszowe

I. Założenia

Jednostka do roku 201X nie ujmowała w księgach rachunkowych rezerw na nagrody jubileuszo-
we. Po ponownej analizie przepisów stwierdzono ich błędną interpretację w latach ubiegłych 
i kierownik jednostki zlecił wycenę tych rezerw aktuariuszowi. Aktuariusz przedstawił następu-
jące ustalenia12:

w zł

 31.12.201X 31.12.201X1 31.12.201X2

– 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.

12 Kwoty wykazane w tabeli uwzględniają już wypłacone nagrody jubileuszowe.
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Bilans – wybrane dane przed przekształceniem w zł

Wyszczególnienie 31.12.201X 31.12.201X1

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 pozy-
cji „Zmiana stanu produktów” zmniejsza się wyłącznie o wzrost rezerwy pomiędzy dniami koń-
czącymi 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 mię-
dzyokresowe kosz-
tów – bierne”

160 000

2. Rezerwa dotycząca roku 201X Konta kosztów 
układu kalku-
lacyjnego lub 
„Rozliczenie kosz-
tów”

„Rozliczenia mię-
dzyokresowe kosz-
tów – bierne”

 40 000

III. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym za rok 201X

Bilans – wybrane dane po przekształceniu w zł

Wyszczególnienie 31.12.201X
31.12.201X1

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 dłu-
goterminowa

120 000 100 000 0

Rezerwa na świadczenia 
emerytalne i podobne krót-
koterminowa

 80 000  60 000 0
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Rachunek zysków i strat – wybrane dane po przekształceniu  w zł

Wyszczególnienie 201X
201X1

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 (201X1)

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 dłu-
goterminowa

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 (201X1)

Dane przekształcone Dane porównawcze

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

Zysk/strata netto 960 000 960 000 1 000 000

Przykład 8 – do rozdziału V 
Skutki kontroli podatkowej

I. Założenia

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ABC otrzymała w 201X roku, po kontroli urzędu skar-
bowego, 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 wyka-
zania w tym sprawozdaniu podatku dochodowego uznano za istotne.
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II. Ujęcie w księgach rachunkowych roku 201X

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota złotych

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

„Zysk/Strata z lat 
ubiegłych”13

„Zobowiązania 
publicznoprawne”

34 500

2. Odsetki od nieterminowej 
zapłaty zobowiązania po-
datkowego za rok 201X-1

„Koszty finansowe” „Zobowiązania 
publicznoprawne”

 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
31.12.201X1

Dane 
przekształcone Dane porównawcze

Pasywa

Zobowiązania z tytułu podat-
ków, 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

201X1

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 podat-
ku 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 dodat-
kowych rubrykach bilansu oraz rachunku zysków i strat.

13 Dotyczy skutków korekty zatwierdzonego wyniku finansowego roku 201X-1.
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Przykład 9 – do rozdziału VI  
Zdarzenia po dacie bilansu 

I. Założenia

Spółka A sprzedała 30 listopada 201X roku Spółce B wyroby gotowe za kwotę 123 000 zł, w tym 
VAT 23 000 zł. Termin zapłaty należności został określony na 31 stycznia 201X+1 roku. Spółka A 
na dzień bilansowy (31.12.201X) nie posiadała informacji o tym, by Spółka B miała trudności 
finansowe.
W dniu 15 stycznia 201X+1 roku Spółka A otrzymała informację, iż 20 grudnia 201X roku Spółka B 
postawiona została w stan upadłości. W związku z tym Spółka A na dzień bilansowy (31.12.201X) 
dokonała odpisu aktualizującego na 80% nieobjętej gwarancją należności od Spółki B.

II. Ujęcie w księgach rachunkowych roku 20X1

Lp. Opis operacji Konto Wn Konto Ma Kwota złotych

1. Utworzenie odpisu aktualizują-
cego wartość należności  
(123 000 × 80%)

Pozostałe koszty 
operacyjne

Odpisy aktualizu-
jące należności

98 400

III. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym za rok 201X

Wobec otrzymania informacji o postawieniu Spółki B w stan upadłości przed dniem sporządzenia 
sprawozdania finansowego za rok 201X – mimo że informacja ta dotarła do jednostki po dniu bilan-
sowym – jej skutki zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 201X, dotyczą bowiem 
pozycji aktywów posiadanej przez jednostkę na dzień bilansowy:

Bilans w zł

Wyszczególnienie 31.12.201X 31.12.201X1

Aktywa

Należności krótkoterminowe 
(123 000 – 98 400)

24 600 0

Pasywa

Zysk (strata) netto (98 400) 0

Rachunek zysków i strat  w zł

Wyszczególnienie 201X 201X1

Pozostałe koszty operacyjne –
Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych

98 400 0

Zysk (strata) netto (98 400) 0

Informacja dodatkowa

a)  wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 ust. 7
  W ustępie tym, w ramach omówienia przyjętych przez Spółkę A zasad (polityki) rachunkowo-

ści, podaje się informacje o zasadach dokonywania odpisów aktualizujących należności.
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b) dodatkowe informacje i objaśnienia 

 ust. 1 pkt 9

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności w zł

Odpisy aktualizujące 
wartość należności BO Zwiększenia Wykorzys

tanie Rozwiązanie BZ

Odpisy aktualizujące 
należności 
(123 000 × 80%)

0 98 400 0 0 98 400

Razem 0 98 400 0 0 98 400
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KOMUNIKAT Nr 10 MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie ogłoszenia uchwały  
Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie 

przyjęcia stanowiska Komitetu  
w sprawie niektórych zasad prowadzenia 

ksiąg rachunkowych

(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2010 r.)

Ogłasza się uchwałę nr 5/10 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 kwietnia 
2010 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie niektórych zasad prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych, stanowiącą załącznik do komunikatu.

Minister Finansów

w z. Elżbieta Suchocka-Roguska
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Załącznik do komunikatu nr 10 Ministra Finansów 
z dnia 18 maja 2010 r. (poz. 26)

UCHWAŁA Nr 5/10  
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

z dnia 13 kwietnia 2010 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu 
w sprawie niektórych zasad prowadzenia 

ksiąg rachunkowych

Na podstawie § 6 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu 
Standardów Rachunkowości (Dz.U. Nr 140, poz. 1580, z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1

1.  Komitet przyjmuje stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Komitetu 
Standardów Rachunkowości

Joanna Dadacz
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Załącznik do uchwały nr 5/10 Komitetu Standardów 

Rachunkowości z dnia 13 kwietnia 2010 r.

STANOWISKO  
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

z dnia 13 kwietnia 2010 r.

w sprawie niektórych zasad prowadzenia 
ksiąg rachunkowych

I. Uzasadnienie wydania stanowiska

 Niniejsze stanowisko poświęcone jest wyjaśnieniu niektórych zasad prowadzenia 
ksiąg rachunkowych określonych w ustawie z 29 września 1994 roku o rachunko-
wości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Brak niektórych szczegółowych uregulowań w ustawie oraz wątpliwości powstają-
ce przy praktycznym stosowaniu rozdziału 2 ustawy Prowadzenie ksiąg rachunkowych 
uzasadniają potrzebę przedstawienia przez Komitet Standardów Rachunkowości sta-
nowiska w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Stanowisko uwzględnia stan prawny na dzień jego wydania.

II. Definicje pojęć

Użyte w stanowisku określenia oznaczają:
1.  Księgi rachunkowe – to zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) 

i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: 
obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz 
składników aktywów i pasywów (inwentarz) – art. 13 ust. 1 ustawy.

2.  Prowadzenie ksiąg rachunkowych – dokonywanie w księgach rachunkowych 
w sposób zorganizowany i ciągły, na podstawie dowodów księgowych, zapi-
sów zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym 
oraz ich grupowanie i uzgadnianie.

3.  System komputerowy – sprzęt komputerowy (urządzenia lub grupa połączo-
nych lub powiązanych ze sobą urządzeń) wraz z oprogramowaniem, na które 
składa się zbiór programów i funkcji, umożliwiające przetwarzanie danych.

4.  System finansowoksięgowy zwany też w skrócie systemem FK – część skła-
dowa systemu komputerowego umożliwiająca przetwarzanie danych w celu 
prowadzenia ksiąg rachunkowych.



Krajowe Standardy Rachunkowości

466

5.  Raport – zestawienie informacyjne o określonej strukturze, sporządzane na pod-
stawie danych zawartych w księgach rachunkowych.

6.  Oddział (zakład) – wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działal-
ności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsię-
biorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności – art. 5 pkt 4 ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. 
Nr 155, poz. 1095 ze zm.).

III. Dowody księgowe

Dokumenty elektroniczne, zapisy tworzone automatycznie

7.  Termin „dokument elektroniczny” odnosi się do formy dokumentu, jak np.: elek-
troniczna faktura, wydruk z systemu bankowości internetowej, elektroniczny doku-
ment magazynowy, elektroniczny bilet lotniczy, dane z systemów billingowych itp.

  Dokument elektroniczny, stanowiący dowód księgowy, powinien spełniać 
wymogi określone w art. 21 ust. 1 ustawy dla dowodów księgowych, z uwzględ-
nieniem uproszczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1a ustawy.

8.  Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne 
z dowodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowa-
dzane automatycznie za pośrednictwem urządzeń łączności, informatycznych 
nośników danych lub tworzone według algorytmu (programu) na podstawie 
informacji zawartych już w księgach (art. 20 ust. 5 ustawy).

  Zapisy takie mogą także nastąpić w wyniku wprowadzenia do ksiąg dokumen-
tów elektronicznych, stanowiących dowody księgowe.

9.  Zapisy wprowadzone automatycznie do ksiąg rachunkowych (systemu FK) 
uważa się za równoważne zapisom dokonanym na podstawie dowodów źród-
łowych, jeżeli spełniają co najmniej następujące warunki:

 a)  podczas rejestrowania uzyskują trwale czytelną postać zgodną z treścią odpo-
wiednich dowodów księgowych określoną w art. 21 ust. 1 pkt 2–4 ustawy;

 b)  możliwe jest stwierdzenie źródła pochodzenia zapisów oraz ustalenie osoby 
odpowiedzialnej za ich wprowadzenie do ksiąg rachunkowych i modyfikację;

 c)  stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia 
odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów;

 d)  dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w spo-
sób zapewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowy-
wania danego rodzaju dowodów księgowych.

Uproszczenia kontroli dowodów księgowych

10.  Dowody księgowe są sprawdzane i dekretowane, przy czym:
  a)  sprawdzanie dowodów księgowych i ich zakwalifikowanie do ujęcia w księ-

gach rachunkowych obejmuje kontrolę merytoryczną, formalnoprawną 
i rachunkową oraz dekretację dowodów. Sposób kontroli i dekretacji dowo-
dów oraz szczegółowe ich procedury ustala jednostka odpowiednio do spe-
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cyfiki procesów gospodarczych, rodzaju dokumentacji źródłowej, wymaga-
nego celu i zakresu kontroli;

  b)  ustalony przez jednostkę sposób sprawdzania dowodów księgowych i ich 
zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych utrwala ona w doku-
mentacji określającej sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 10 
ust. 1 pkt 3 ustawy).

11.   Ustalony przez jednostkę sposób sprawdzania i zakwalifikowania do ujęcia 
w księgach rachunkowych dowodów księgowych może określać zasady zwol-
nienia z obowiązku zamieszczania na dowodach księgowych podpisów oraz 
informacji o sprawdzeniu i dekretacji dowodów księgowych. Zasady te nie 
mogą wykraczać poza uproszczenia przewidziane w art. 21 ust. 1a ustawy.

IV. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w języku polskim

12.  Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim (art. 9 ustawy).
13.   Księgami rachunkowymi – w myśl ustawy – są zbiory danych zawarte w systemie 

komputerowym (domyślnie systemie FK), a nie samo oprogramowanie. W związ-
ku z tym jednostka nie ma obowiązku posiadania całego oprogramowania w języ-
ku polskim w przypadku użytkowania programów opracowanych w języku obcym.

14.   Wymóg stosowania języka polskiego przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych 
przy użyciu komputera obejmuje wyłącznie dane zawarte w systemie FK, 
a w szczególności dane ustalone w sposób stały, takie jak:

  a) nazwy kont;
  b) opisy rodzajów transakcji, poleceń księgowania, itp.;
  c) nazwy operacji gospodarczych;
  d) nazwy walut.
15.   W skład zestawu raportów dostępnych w systemie finansowo-księgowym w języ-

ku polskim  wchodzą raporty, których zawartość informacyjna pokrywa się 
z zawartością informacyjną ksiąg rachunkowych (art. 13 ust. 1 ustawy), to jest:

  a) dziennika;
  b)   zapisów kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych;
  c)  zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomoc-

niczych;
  d) inwentarza.
   Pozostałe raporty, które wykraczają poza minimalne wymogi dotyczące zawar-

tości informacyjnej ksiąg rachunkowych, mogą być traktowane jako dodatko-
we i nie muszą być dostępne w języku polskim.

16.   Raporty, których zawartość informacyjna pokrywa się z zawartością infor-
macyjną ksiąg rachunkowych (pkt 15), powinny także spełniać inne wymogi 
określone w ustawie (np. podsumowania na kolejnych stronach, numer wersji 
systemu). Wymogi te dotyczą zarówno prezentowanych danych, jak i pozo-
stałych elementów raportu, takich jak:

  a) nazwa księgi rachunkowej;  
  b) nagłówki i stopki raportu;
  c) nazwy kolumn i wierszy.
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   Dostępność raportów może być zapewniona albo bezpośrednio z systemu FK, 
albo poprzez inne rozwiązania informatyczne.

17.   Dokumentacja opisująca sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych powinna 
być dostępna w języku polskim (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy), w tym także sta-
nowiące jej składnik dokumenty opisujące raporty, o których mowa w pierw-
szym zdaniu pkt 15.

18.   Wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych w języku polskim oznacza, że treść 
zapisów (w szczególności opisy zdarzeń) wprowadzanych do systemu FK 
wyraża się w języku polskim. Wymóg ten nie dotyczy przypadków, gdy zapisy 
mają formę kodów, skrótów lub symboli; jednak w przypadku takim powinna 
być dostępna lista dozwolonych i stosowanych kodów, skrótów lub symboli, 
a kody, skróty lub symbole opisane w języku polskim. W przypadku dowodów 
księgowych mających formę zapisów powstających automatycznie w systemie 
FK, w szczególności not odsetkowych, naliczenia amortyzacji, itp., treść tych 
zapisów, o ile nie ma ona formy kodu, skrótu lub symbolu (tworzonych auto-
matycznie przez system), powinna być dostępna w języku polskim.

19.   W przypadku danych przenoszonych na trwały, informatyczny nośnik danych 
są one archiwizowane w języku polskim. Oznacza to, że jeżeli dane mają formę 
raportów, to raporty te są dostępne w języku polskim.

V. Warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych

20.  W każdym przypadku gdy księgi rachunkowe są prowadzone poza siedzibą 
jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obo-
wiązany:

  a)  powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachun-
kowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania (art. 11a pkt 1 ustawy);

  b)  zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowy-
mi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub nadzoru w siedzibie 
jednostki lub w miejscu sprawowania zarządu, albo w innym miejscu za 
zgodą organu kontroli lub nadzoru (art. 11a pkt 2 ustawy).

   Powyższa sytuacja ma miejsce wówczas, gdy księgi rachunkowe prowadzone 
są przez jednostkę np. w jej oddziale (zakładzie), biurze (czyli poza jej siedzibą 
lub miejscem sprawowania zarządu) lub zostały powierzone do prowadzenia 
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie usługowego prowadze-
nia ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone przez jednostkę

21.   Księgi rachunkowe – co do zasady – są prowadzone przez jednostkę (art. 11 
ust. 1 ustawy). Oznacza to, iż są one prowadzone przy wykorzystaniu zaso-
bów będących w dyspozycji jednostki (lokalowych, sprzętowych, ludzkich). 
Jednostka nie jest ograniczona w wyborze miejsca prowadzenia przez siebie 
ksiąg rachunkowych (np. w siedzibie, oddziale (zakładzie), biurze) położo-
nego zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.
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22.  Jednostka może upoważnić oddział (zakład), który nie jest jednostką organi-
zacyjną sporządzającą samodzielne sprawozdania finansowe w myśl posta-
nowień art. 51 ustawy, do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych 
zarówno tylko samego oddziału (zakładu), jak i całej jednostki. Upoważnienie 
do prowadzenia w oddziale (zakładzie) ksiąg rachunkowych oddziału (zakła-
du) bądź całej jednostki nie rodzi obowiązku sporządzania przez ten oddział 
(zakład) sprawozdania finansowego oddziału (zakładu) lub całej jednostki.

Księgi rachunkowe powierzone do prowadzenia innej jednostce

23.  Jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych innej jednostce, 
którą może być:

  a)  przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadze-
nia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 76a ust. 3 ustawy, lub

  b)  przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadze-
nia ksiąg rachunkowych z innego państwa członkowskiego w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278).

24.   Powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy prowadzące-
mu działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie 
zwalnia kierownika jednostki z odpowiedzialności za wykonywanie obowiąz-
ków w zakresie rachunkowości.

25.  Kierownik jednostki powinien zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie 
rachunkowości poprzez: staranny wybór przedsiębiorcy prowadzącego działal-
ność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, odpowiednie 
zapisy w umowie o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kontrolę 
dotrzymywania warunków tej umowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
te postanowienia umów, które przewidują odpowiedzialność innych – obok 
kierownika jednostki – osób za określone obszary rachunkowości. Efektywne 
sprawowanie nadzoru nad usługowo prowadzonymi księgami rachunkowy-
mi wymaga wdrożenia rozwiązań pozwalających kierownikowi jednostki na 
bieżącą kontrolę i analizę dokonywanych w księgach zapisów (np. poprzez 
dostęp on-line, raportowanie okresowe lub na żądanie). Kierownik jednostki 
powinien również uzyskać informację dotyczącą kwalifikacji, w tym uprawnień 
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, osób faktycznie wykonu-
jących te czynności w imieniu przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem zasad określo-
nych w ustawie o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 
oraz informację dotyczącą posiadania ważnych polis ubezpieczenia OC.

Księgi rachunkowe prowadzone przy wykorzystaniu serwera  
znajdującego się poza miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych

26.  Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważ-
ne z nimi uważa się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zor-
ganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy 
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danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na miejsce ich powstania 
i przechowywania. Warunkiem utrzymania zasobów informacyjnych systemu 
rachunkowości w powyższej formie jest posiadanie oprogramowania umożli-
wiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów doko-
nanych w księgach rachunkowych poprzez ich wydrukowanie lub przeniesie-
nie na inny komputerowy nośnik danych (art. 13 ust. 2 i 3 ustawy).

27.   Księgi rachunkowe prowadzone przy wykorzystaniu serwera, który znajduje 
się poza miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych, uznaje się za prowa-
dzone w sposób prawidłowy, jeżeli spełnione są co najmniej następujące 
warunki:

  a)  jednostka sprawuje kontrolę nad księgami rachunkowymi oraz dokonany-
mi w nich zapisami;

  b)  jednostka zapewnia identyczność ksiąg rachunkowych z kopią raportów 
otrzymanych przez łącze teletransmisyjne (przewodowe) oraz bezprzewo-
dowe;

  c)  księgi rachunkowe są prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie 
i bieżąco;

  d)  zapewnione jest jednoznaczne powiązanie zapisów w księgach rachunko-
wych z dowodami księgowymi;

  e)  dane ksiąg rachunkowych są skutecznie chronione przed niedozwolonymi 
zmianami, nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

   f)  księgi rachunkowe są przez cały czas dostępne w miejscu prowadzenia 
ksiąg rachunkowych przez jednostkę;

  g)  jednostka dysponuje wydrukiem ksiąg rachunkowych za okresy zamknię-
te lub ma zapisaną ich treść na innym trwałym nośniku komputerowym 
dostępnym i możliwym do odczytu w miejscu prowadzenia ksiąg rachun-
kowych przez jednostkę, przez czas nie krótszy od wymaganego na prze-
chowanie ksiąg rachunkowych (5 lat).

Wprowadzanie danych do systemu finansowoksięgowego

28.  Rozróżnia się wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego od 
decydowania o sposobie zakwalifikowania tych danych do ujęcia w księgach 
rachunkowych. Czynność wprowadzania danych do systemu finansowo-księ-
gowego polega na zapisywaniu danych w określony sposób. Natomiast podej-
mowanie decyzji o sposobie zakwalifikowania danych do ujęcia w księgach 
rachunkowych wchodzi w zakres sprawowania kontroli nad księgami rachun-
kowymi oraz zapisami w nich; może ono mieć formę akceptowania lub kory-
gowania wcześniej wprowadzonych zapisów. W szczególności niektóre kompu-
terowe systemy finansowo-księgowe umożliwiają rozdzielenie wprowadzenia 
źródłowego dowodu księgowego do systemu od jego zaksięgowania.

29.  Jeżeli wprowadzenie danych dowodu księgowego do systemu finansowo-księ-
gowego nie wiąże się bezpośrednio z:

  a)  decydowaniem o sposobie jego zakwalifikowania do ujęcia w księgach 
rachunkowych;
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  b)  kontrolą poprawności zapisów zdarzeń, dokonywanych w księgach rachun-
kowych

   – to samo wprowadzanie danych do tego systemu nie jest równoważne z pro-
wadzeniem ksiąg rachunkowych.

30.  Utrzymywanie zapisów w stanie edycji (np. przed akceptacją w buforze) nie 
może być uznane za tożsame z ujęciem w księgach rachunkowych zakwalifi-
kowanych do zaksięgowania w danym miesiącu dowodów księgowych.

VI. Zamknięcie ksiąg rachunkowych

31.   Katalog przypadków powodujących obowiązek zamykania i otwierania ksiąg 
rachunkowych zawiera art. 12 ustawy. Jest to katalog zamknięty.

32.  Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu moż-
liwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte 
księgi rachunkowe.

33.  Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działal-
ność (a zarazem ostateczne otwarcie ksiąg rachunkowych następnego roku 
obrotowego) powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

34.   Od zamknięcia ksiąg rachunkowych, które ma charakter nieodwracalny, odróż-
nia się tzw. „zamknięcie miesiąca” polegające na wyłączeniu możliwości doko-
nywania zapisów lub korekty zapisów w danym miesiącu.

   Wprawdzie przepisy ustawy nie zawierają definicji „zamknięcia miesiąca”, 
ale odnoszą się do tego pojęcia pośrednio: w przepisie art. 25 ust. 1 pkt 1 
– wykluczającym możliwość dokonywania poprawek w księgach rachun-
kowych „po zamknięciu miesiąca” – oraz w przepisie art. 25 ust. 2 usta-
wy – nakazującym w razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca lub 
w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera 
dokonanie korekty poprzez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu 
zawierającego korektę błędnych zapisów (tylko zapisami dodatnimi albo 
tylko ujemnymi).

VII. Zmiana systemu finansowoksięgowego  
w ciągu roku obrotowego

35.  Zadaniem systemu finansowo-księgowego jest prowadzenie ksiąg rachunko-
wych lub ich części, zgodnie z wymogami ustawy, na podstawie zakładowego 
planu kont. System FK powinien dostarczać informacji o aktualnych saldach 
i obrotach wszystkich kont księgi głównej i saldach kont ksiąg pomocniczych, 
dając tym samym podstawę do sporządzenia obowiązujących jednostkę spra-
wozdań finansowych.

36.  Ustawa nie zawiera ograniczeń co do dokonywania zmian systemu FK w ciągu 
roku obrotowego. Uwzględnienia wymaga jednak, że zmiana taka powoduje 
konieczność odpowiedniego przetestowania i uzgodnienia danych zmienione-
go systemu FK oraz zapewnienia ciągłości merytorycznej (porównywalności) 
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danych dostarczanych przez zmieniony system FK oraz danych pochodzących 
z dotychczas stosowanego systemu FK.

   Kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy zmianie systemu FK, to plan kont 
i algorytmy (kalkulacje) wbudowane w system FK.

37.   Zmiana planu kont na poziomie poszczególnych kont księgi głównej nie pocią-
ga za sobą (automatycznie) zmian zasad (polityki) rachunkowości, o ile bez 
zmian pozostają zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i agregacji danych 
księgowych. Konieczne jest jednak zapewnienie, aby zmiany planu kont były:

  a)  odpowiednio udokumentowane opisem powiązań pomiędzy dotychcza-
sowym i nowym planem kont włączonym do przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości;

  b) opis ten został zatwierdzony przez kierownika jednostki.
38.   Potencjalnie zmiany zasad (polityki) rachunkowości mogą wynikać ze stoso-

wania różnych algorytmów wyliczania wartości w dotychczasowym i nowym 
systemie FK (przykład: amortyzacja, wycena zapasów, itp.) lub też z zastąpienia 
wyliczeń dokonywanych poza systemem przez algorytm wbudowany w system 
FK. Zmiany algorytmów w ciągu roku obrotowego, jako naruszające zasadę 
ciągłości, nie są dopuszczalne, dlatego na etapie wdrożenia nowego systemu 
FK potwierdzenia wymaga, poprzez stosowne testy, że rezultaty otrzymywane 
w wyniku stosowania zmienionych algorytmów objętych nowym systemem FK 
są zgodne z rezultatami uzyskiwanymi poprzednio. Dokumentację testowania 
algorytmów włącza się do testów warunkujących wdrożenie do stosowania 
nowego systemu FK; zatwierdza je kierownik jednostki.

39.  Jeżeli algorytm stosowany w nowym systemie FK daje inne rezultaty niż algo-
rytm stosowany dotychczas, to w okresie przejściowym (do końca bieżącego 
roku obrotowego) konieczne może być korygowanie wartości wyliczanych 
przez nowy algorytm do wartości wynikającej z dotychczasowego algorytmu 
za pomocą uzupełniających dekretacji księgowych. Alternatywne rozwiązanie 
polega – w razie zmiany systemu FK – na przeliczeniu za okres od początku 
roku danych zgodnie z nowymi algorytmami.

   W przypadku sporządzania i publikowania przez jednostkę sprawozdań śród-
rocznych przyjęcie takiego rozwiązania oznacza przeliczenie danych sprawo-
zdań za okres od początku roku zgodnie z nowymi algorytmami. Przyjęte roz-
wiązanie wymaga ujęcia w zasadach (polityce) rachunkowości i zatwierdzenia 
przez kierownika jednostki.

40.  W razie zmiany systemu FK w ciągu roku obrotowego problemem technicz-
nym jest zapewnienie prezentacji porównywalnych danych narastająco od 
początku roku obrotowego. Dlatego konieczne jest, aby w przypadku zmiany 
systemu FK zapewniona została ciągłość danych od początku roku obrotowe-
go do momentu zmiany systemu.

41.   Dane z dotychczasowego systemu FK mogą być przeniesione do nowego syste-
mu FK za pomocą:

  a) zapisów szczegółowych,
  b) obrotów lub
  c) sald.



Stanowisko KSR w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych

473

   Przeniesienie wszystkich zapisów szczegółowych (a) zapewnia prezentację 
danych w sposób ciągły, ale jest rzadko stosowane (w szczególności gdy zmia-
na systemu FK wiąże się ze zmianą planu kont, to przeniesienie zapisów szcze-
gółowych nie jest zazwyczaj możliwe). Na ogół przeniesienie danych z okresu 
poprzedzającego zmianę do nowego systemu FK następuje w formie zagre-
gowanej (obrotów – b albo sald – c).

42.  Przy przenoszeniu danych w formie zagregowanej kluczowy problem stanowi 
udokumentowanie powiązań pomiędzy zapisami szczegółowymi (w dotych-
czasowym systemie) a zapisami zagregowanymi (w nowym systemie). W tym 
celu niezbędne jest, aby:

  a)  przetestowano, w ramach testów akceptacyjnych, dane przeniesione do 
nowego systemu FK pod kątem ich poprawności i zgodności z przyjętą 
koncepcją przeniesienia. Dokumenty potwierdzające wykonanie testów 
powinny być odpowiednio archiwizowane i stanowić część dokumentów 
objętych kontrolą wewnętrzną zmian systemu FK;

  b)  sposób powiązania danych pomiędzy dotychczasowym a nowym systemem 
FK umożliwiał jednoznaczne zweryfikowanie i uzgodnienie poszczególnych 
danych w dotychczasowym i nowym systemie FK;

  c)  dokument opisujący powiązanie zapisów między dotychczasowym a nowym 
systemem FK był zatwierdzony przez kierownika jednostki.

43.  Po przeniesieniu danych dotychczasowy system FK powinien zapewnić dostęp 
do historycznych danych oraz dowodów i zapisów księgowych (art. 13 ust. 6 
ustawy).

44.  Zmiana dotychczasowego systemu FK na nowy wymaga upewnienia się, że:
  a)  nowy system umożliwia odpowiednie zabezpieczenie zarówno samych 

danych, jak i oprogramowania,
  b)  planowana struktura uprawnień dotyczących nowego systemu jest odpo-

wiednia.
45.  Dane pomocnicze wykorzystywane podczas przenoszenia danych są archiwi-

zowane na trwałym nośniku i zabezpieczone przed utratą (archiwizowane) 
na ogólnych zasadach.
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UCHWAŁA Nr 1/07  
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

z dnia 16 stycznia 2007 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska  
„Ustalanie kosztu wytworzenia  

dla celów bilansowej wyceny zapasów”

(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2007 r.)

Na podstawie § 6 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu 
Standardów Rachunkowości (Dz.U. Nr 140, poz. 1580, z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1.
 

1.  Komitet przyjmuje stanowisko „Ustalanie kosztu wytworzenia dla celów bilan-
sowej wyceny zapasów”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

§ 2.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Sekretarz Komitetu

Przewodnicząca Komitetu 
Standardów Rachunkowości

Dorota Będziak Gertruda Świderska
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Załącznik do uchwały nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości 
z dnia 16 stycznia 2007 r. (poz. 11)

STANOWISKO  
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI 

w sprawie ustalania kosztu wytworzenia  
dla celów bilansowej wyceny zapasów

1. Wstęp

Sygnały o trudnościach praktycznego stosowania art. 28 ust. 3 ustawy z 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami, zwanej dalej 
ustawą) oraz brak szczegółowych uregulowań w ustawie odnośnie do gromadzenia 
i rozliczania kosztów pośrednich uzasadniają potrzebę przedstawienia przez Komitet 
Standardów Rachunkowości stanowiska na ten temat. Niniejsze Stanowisko odnosi się 
do bilansowej wyceny zapasów produktów: gotowych półfabrykatów i w toku i doty-
czy sposobu ustalania kosztu wytworzenia produktów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy.

W szczególności Stanowisko dotyczy sposobu kalkulacji i ujęcia kosztów niewy-
korzystania zdolności produkcyjnych zgodnie z art. 28 ustawy, w świetle którego do 
kosztu wytworzenia produktu nie zalicza się m.in. kosztów będących konsekwencją 
niewykorzystania zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych. Koszty te wpły-
wają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. 

Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych powstają, gdy jednostka 
nie w pełni wykorzystuje zaangażowane zasoby produkcyjne. Zjawisko niewyko-
rzystania zdolności produkcyjnych wynika z ponoszenia przez jednostkę kosztów 
stałych, będących finansowym odzwierciedleniem długookresowego zaangażo-
wania przez jednostkę zasobów majątkowych oraz długookresowego zatrudniania 
pracowników. W przypadku tych zasobów ich dostępna ilość lub czas pracy w krót-
kim okresie mogą być wyższe od bieżącego zapotrzebowania jednostki gospoda-
rującej. Koszty tych zasobów przypisuje się do każdej jednostki produkcji w części 
odpowiadającej poziomowi ich kosztów, obliczonemu na jednostkę produkcji, przy 
normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. 

Istotą przewidzianego w ustawie sposobu wyceny jest niezwiększanie jednostko-
wego kosztu wytworzenia o skutki niskiego poziomu produkcji lub niewykorzystania 
części maszyn i urządzeń. Nie jest uzasadnione wliczanie kosztów niewykorzystanych 
zdolności produkcyjnych do kosztu wytworzenia zapasu produktów, ponieważ kosz-
ty te nie spełniają definicji aktywów jako przyszłych wpływów korzyści ekonomicz-
nych. Niestosowanie przepisu ustawy spowodowałoby zawyżenie kosztów zapasów 
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i w konsekwencji przenoszenie skutków finansowych nieefektywności i strat powsta-
łych w bieżącym okresie na okresy następne (niezachowanie współmierności kosz-
tów wytworzonych produktów z przychodami z ich sprzedaży). 

Rozwiązania zawarte w Stanowisku mają charakter wskazówek ułatwiających 
pomiar kosztów wytworzenia i wycenę zapasów i są zgodne z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości.

Stanowisko dotyczy jednostek prowadzących księgi rachunkowe, prowadzących 
działalność produkcyjną lub usługową, w ramach której powstają zapasy produktów 
gotowych zdatnych do sprzedaży, półfabrykatów lub będących w toku produkcji.

1.1.  Ustawa nakłada na jednostki wymóg ustalania kosztów wytworzenia produk-
tów w celu wyceny produktów oraz porównania wartości kosztów wytworzenia 
produktów z ich cenami sprzedaży netto. Jednostka powinna zatem posiadać 
system rachunku kosztów, dostosowany do specyfiki jej działalności, pozwa-
lający na wiarygodne i systematyczne ustalanie kosztów wytworzenia produk-
tów na moment ich wytworzenia, a najpóźniej na dzień bilansowy.

1.2.  Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów 
zapasy produktów wycenia się – co do zasady – według kosztów wytworze-
nia, ustalonych zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy. Odstępstwo od tej zasady, 
polegające na wycenie produktów za pomocą cen ich sprzedaży, stosuje się 
tylko wtedy, gdy:

  a)  koszt wytworzenia produktu przekracza jego cenę sprzedaży netto na dzień 
bilansowy, ustaloną zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy, albo

  b)  nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu.
1.3.  Jeżeli koszt wytworzenia produktu jest wyższy od jego ceny sprzedaży netto 

na dzień bilansowy, dokonuje się zgodnie z art. 34 ust. 5 odpisu aktualizują-
cego w wysokości różnicy między kosztem wytworzenia produktu a jego ceną 
sprzedaży netto.

1.4.  Odpisanie wartości zapasu produktów do poziomu cen ich sprzedaży netto 
na dzień bilansowy może nastąpić w szczególności, gdy:

  a)  produkt został uszkodzony lub utracił całkowicie lub częściowo swoją przy-
datność, lub

  b)  spadła możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży produk-
tu, lub też

  c)  wzrosły przewidywane koszty związane z przystosowaniem produktu do 
sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, takie jak: koszty opakowania, trans-
portu, składowania, załadunku i wyładunku, a w przypadku produktów 
w toku – także koszty dokończenia produkcji.

1.5.  Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, co dotyczy na 
przykład produktów ubocznych lub nieobjętych normami produkcyjnymi, jego 
wyceny dokonuje się zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy według ceny sprzedaży 
netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie 
osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku 
produktów w toku – także z uwzględnieniem stopnia ich przetworzenia (tzw. 
skorygowana cena sprzedaży netto).
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1.6.  Na przykład wartość produktu ubocznego, powstającego w procesie produkcyj-
nym łącznie z produktem głównym, może zostać ustalona według skorygowanej 
ceny sprzedaży netto. Wartość tę odejmuje się od kosztu wytworzenia produktu 
podstawowego, tak aby nie zawyżać poniesionych kosztów wytworzenia.

1.7.  Jednostka nie może dowolnie przyjąć zasad (polityki) rachunkowości, zgodnie 
z którymi wytworzone produkty wycenia się w sposób ciągły według skorygo-
wanych cen sprzedaży netto. Oznaczałoby to zaniechanie stosowania wyceny po 
koszcie wytworzenia nawet wtedy, gdy możliwy jest do zastosowania rachunek 
kosztów, który pozwala na ustalenie w sposób racjonalny kosztów wytworzenia 
produktów. Sytuację, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia pro-
duktu, należy uznać za bardzo rzadką. Ma ona miejsce głównie w przypadkach 
opisanych w pkt 1.6. (np. produkty uboczne, użyteczne odpady produkcyjne, 
wytworzone we własnym zakresie półprodukty lub materiały).

1.8.  Porównanie wartości zapasu produktów w kosztach wytworzenia z cenami 
sprzedaży netto tego zapasu na dzień bilansowy nie może zastąpić wyceny 
kosztów wytworzenia tego produktu, dokonywanej zgodnie z art. 28 ust. 3 
ustawy. Jeżeli możliwe jest ustalenie kosztu wytworzenia produktu, wycena 
zapasu produktu na dzień bilansowy przebiega zawsze w dwóch etapach:

  a) ustalenie kosztu wytworzenia produktu oraz
  b)  porównanie kosztu wytworzenia z ceną sprzedaży netto na dzień bilanso-

wy i ewentualne dokonanie odpisu aktualizującego w wysokości różnicy 
między kosztem wytworzenia produktu a jego ceną sprzedaży netto.

2. Koszt wytworzenia zapasu produktów

2.1.   Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy generalną zasadą jest ustalanie kosztu wytwo-
rzenia produktu poprzez przypisanie danemu produktowi kosztów pozo-
stających w bezpośrednim związku z nim oraz uzasadnionej części kosztów 
pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Do kosztu wytwo-
rzenia produktu zalicza się koszty poniesione w związku z doprowadzeniem 
produktu do postaci i miejsca, w jakim znajduje się w dniu wyceny.

2.2.   Do kosztu wytworzenia zalicza się w szczególności wartość zużycia materiałów 
bezpośrednich oraz koszty pozyskania lub przetworzenia produktu wynikające 
ze stopnia jego przetworzenia na dzień bilansowy. Właściwe jest także zalicze-
nie do kosztu wytworzenia kosztów powstałych przed rozpoczęciem produkcji 
a związanych bezpośrednio z produkcją, takich jak: amortyzacja kosztów prac 
rozwojowych, koszty przygotowania produkcji oraz koszty zakupu materiałów 
produkcyjnych. Do kosztu wytworzenia można także zaliczyć koszty ogólno-
produkcyjne, związane z nadzorem i wspieraniem procesu produkcyjnego, 
w części odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu. Do kosztu wytwo-
rzenia nie zalicza się jednak kosztów magazynowania produktów gotowych 
i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie 
produkcji, oraz kosztów związanych ze sprzedażą produktów i ogólnym zarzą-
dem. Koszty te, określane jako koszty okresu, wpływają na wynik finansowy 
okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
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2.3.  Koszt wytworzenia produktu obejmuje:
   a) koszty bezpośrednie oraz
   b)  racjonalnie i systematycznie przypisaną uzasadnioną część kosztów 

pośrednich produkcji, na które składają się:
      i) zmienne pośrednie koszty produkcji oraz
     ii) stałe pośrednie koszty produkcji.
2.4.   Koszty bezpośrednie obejmują koszty pozostające w bezpośrednim związku 

z danym produktem, takie jak wartość zużycia materiałów bezpośrednich 
i płacy bezpośredniej z pochodnymi. Składają się na nie także inne koszty 
wytworzenia produktu – na przykład wartość zużycia energii, paliw i narzę-
dzi produkcyjnych – jeżeli, zgodnie z przyjętymi przez jednostkę rozwiąza-
niami rachunku kosztów, następuje ich bezpośrednie powiązanie z jednostką 
produktu. Na przykład możliwość pomiaru rzeczywistego zużycia energii, 
paliw lub narzędzi do wytworzenia określonego produktu umożliwia bez-
pośrednie powiązanie tych kosztów z jednostką produkcji.

2.5.   Koszty bezpośrednie przypisuje się do każdej jednostki produkcji na podsta-
wie danych o wykorzystaniu bezpośredniego czasu pracy pracowników oraz 
udokumentowanego rzeczywistego zużycia innych zasobów.

2.6.   Przez zmienne pośrednie koszty produkcji rozumie się takie koszty produkcji 
poniesione w okresie wytwarzania produktu, które zmieniają się bezpośred-
nio lub prawie bezpośrednio wraz ze zmianą wielkości produkcji albo wraz ze 
zmianą innych właściwych czynników, takich jak liczba godzin pracy maszyn 
i urządzeń produkcyjnych lub liczba wytworzonych zleceń (partii) produkcyj-
nych. Zmiany kosztów względem tych czynników mogą być proporcjonalne 
(liniowe) lub nieproporcjonalne (progresywne lub degresywne). Do zmien-
nych pośrednich kosztów produkcji można zaliczyć np. wartość zużycia mate-
riałów, energii, paliw i oprzyrządowania, niezaliczanych do kosztów bezpo-
średnich, których zużycie zależy od czasu pracy maszyn i urządzeń.

2.7.   Zmienne pośrednie koszty produkcji przypisuje się do każdej jednostki produkcji 
na podstawie rzeczywistego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych.

2.8.   Przez stałe pośrednie koszty produkcji rozumie się koszty poniesione w okre-
sie wytwarzania produktu, które pozostają stosunkowo niezmienne, niezależ-
nie od wielkości produkcji oraz wielkości czynników, takich jak liczba godzin 
pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych lub liczba wytworzonych zleceń 
(partii) produkcyjnych. Do stałych pośrednich kosztów produkcji można zali-
czyć np. koszty amortyzacji i utrzymania (konserwacji, remontów) maszyn 
i urządzeń oraz budynków produkcyjnych oraz koszty ogólnoprodukcyjne. 
Jednostka ponosi koszty amortyzacji, konserwacji i utrzymania niezależnie 
od stopnia wykorzystania budynków produkcyjnych oraz maszyn i urządzeń 
produkcyjnych. Tak samo koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świad-
czeń na rzecz pracowników produkcyjnych i nadzoru produkcji mogą być 
stałe, bez względu na okresowe wahania w zapotrzebowaniu na ich świad-
czenia pracy. Zasoby te zostają zaangażowane przez jednostkę z pewnym 
wyprzedzeniem w stosunku do ich wykorzystania lub świadczonej pracy, 
na podstawie przewidywanego zapotrzebowania w następnych okresach. 
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Ich dostępna ilość lub czas pracy zwykle nie są w krótkim okresie idealnie 
dopasowane do bieżącego zapotrzebowania, np. ze względu na sezonowość 
lub cykliczność produkcji albo stopniowe dochodzenie do pełnego wykorzy-
stania zdolności produkcyjnych. W takim przypadku część stałych kosztów 
pośrednich produkcji przypadająca na niewykorzystane zdolności produk-
cyjne stanowi koszty niewykorzystania zdolności produkcyjnych.

2.9.   Stałe pośrednie koszty produkcji przypisuje się do każdej jednostki produkcji 
w części odpowiadającej poziomowi tych kosztów, obliczonemu na jednostkę 
produkcji, przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Wielkości 
stałych pośrednich kosztów produkcji przypisanych do każdej jednostki pro-
dukcji nie zwiększa się o skutki niższego od ustalonego jako normalny pozio-
mu produkcji. W okresie wyższego niż ustalony jako normalny poziomu pro-
dukcji wielkości stałych pośrednich kosztów produkcji przypisanych do każdej 
jednostki produkcji zmniejsza się odpowiednio, aby nie wyceniać zapasów 
produktów powyżej ich rzeczywistego kosztu wytworzenia.

2.10.    Nieprzypisane do jednostek produkcji stałe pośrednie koszty produkcji, będące 
konsekwencją niewykorzystania zdolności produkcyjnych, wpływają na wynik 
finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Koszty te:

   a)  zwiększają „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów” – w razie stoso-
wania przez jednostkę wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat 
albo

   b)  wpływają na „Zmianę stanu produktów” – w przypadku stosowania 
wariantu porównawczego rachunku zysków i strat, chyba że zgodnie 
z treścią ekonomiczną zdarzeń właściwsze jest ich ujęcie jako pozosta-
łych kosztów operacyjnych. Na przykład ujęcie kosztów niewykorzystania 
zdolności produkcyjnych jako pozostałych kosztów operacyjnych może 
być zasadne, gdy niewykorzystanie to było spowodowane nieplanowy-
mi przestojami produkcji.

2.11.   Do kosztów wytworzenia zapasów produktów nie zalicza się:
   a)   kosztów będących konsekwencją niewykorzystania zdolności produkcyj-

nych, w tym: kosztów wynagrodzeń za nieplanowane przestoje, kosztów 
związanych z nieczynnymi urządzeniami produkcyjnymi, kosztów utrzy-
mania niewykorzystanych powierzchni produkcyjnych oraz nieprzypisa-
nych do produktów stałych pośrednich kosztów produkcji, wynikających 
z niepełnego wykorzystania normalnych zdolności produkcyjnych,

   b)  kosztów strat produkcyjnych, w tym spowodowanych powstaniem braków 
nienaprawialnych i kosztów naprawy braków, przekraczających poziom 
uznany w danej branży za normalne ryzyko produkcyjne,

   c)  kosztów ogólnego zarządu, chyba że wiążą się z doprowadzeniem pro-
duktu do postaci i miejsca, w jakich znajduje się na dzień wyceny,

   d)  kosztów magazynowania produktów gotowych i półproduktów, chyba 
że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,

   e) kosztów sprzedaży produktów.
    Koszty okresu wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, 

w którym je poniesiono.
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3. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

3.1.  Przez normalny poziom zdolności produkcyjnych rozumie się zdolności pro-
dukcyjne, wynikające ze zdolności wytwórczych (potencjału wytwórczego) 
maszyn i urządzeń oraz z planowanych efektywnych warunków techniczno-
-organizacyjnych produkcji, uwzględniających liczbę zmian pracy oraz wydaj-
ność maszyn i urządzeń, pomniejszone o utratę zdolności produkcyjnych na 
skutek dokonywania ulepszeń, remontów i konserwacji maszyn, przy uwzględ-
nieniu dni wolnych od pracy, sezonowych wahań produkcji i popytu.

3.2.  Jednostka powinna zapewnić wiarygodne udokumentowanie obliczenia nor-
malnego poziomu zdolności produkcyjnych oraz ewidencję wykorzystania 
zdolności produkcyjnych, dostosowaną do sposobu ich pomiaru, pozwalają-
cą ustalić wielkość niewykorzystanych w danym okresie zdolności produkcyj-
nych. Normalny poziom zdolności produkcyjnych powinien być systematycz-
nie weryfikowany.

3.3.  Jednostka może ustalać koszty będące konsekwencją niewykorzystania zdol-
ności produkcyjnych:

  a)  bieżąco – poprzez przypisanie do produktów stałych pośrednich kosztów 
produkcji wyłącznie w wysokości odpowiadającej poziomowi tych kosztów 
przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, zgodnie z zasa-
dą określoną w pkt 2.9.,

  b)  okresowo – poprzez dokonywaną okresowo, nie później niż na dzień bilan-
sowy, eliminację kosztów będących konsekwencją niewykorzystania zdol-
ności produkcyjnych z kosztów wytworzenia zapasu produktów.

  Zaleca się stosowanie rozwiązania, o którym mowa w pkt a).

4. Zalecane metody ustalania kosztów  
niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

Zróżnicowanie organizacji produkcji, jej charakteru i przebiegu powoduje, że rachu-
nek kosztów wymaga dostosowania do indywidualnych potrzeb każdej jednostki.

W celu jednak ustalenia kosztów będących konsekwencją niewykorzystania zdol-
ności produkcyjnych wskazane jest, aby jednostka:
1.  Określiła poziom szczegółowości pomiaru niewykorzystanego potencjału wytwór-

czego.
2. Dokonała wyboru jednostek pomiaru rozmiarów potencjału wytwórczego.
3. Określiła normalny poziom zdolności produkcyjnych.
4.  Ustaliła stawkę (stawki) kosztów normalnego wykorzystania zdolności produk-

cyjnych jednostki pomiaru poprzez podzielenie kosztów utrzymania normalne-
go potencjału wytwórczego przez normalny poziom zdolności produkcyjnych.

5.  Ustaliła rzeczywisty poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych i poziom 
zdolności niewykorzystanych.

6.  Ustaliła koszty niewykorzystanych zdolności wytwórczych, mnożąc stawkę 
(stawki) kosztów normalnego poziomu wykorzystania przez liczbę jednostek 
zdolności niewykorzystanych.
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4.1.  Przykłady sposobu określenia szczegółowości pomiaru wykorzystanego i nie-
wykorzystanego potencjału wytwórczego (zdolności produkcyjnych). 

   Zależnie od sposobu organizacji produkcji pomiar wielkości wykorzystanego 
i niewykorzystanego potencjału może nastąpić na poziomie:

  – całego zakładu produkcyjnego,
  – jednostek organizacyjnych zakładu, np. wydziałów,
  – linii produkcyjnych w ramach poszczególnych wydziałów,
  – stanowisk roboczych w ramach poszczególnych linii lub wydziałów,
  –  pojedynczych zasobów wykorzystywanych w jednostce w postaci maszyn, 

ludzi i pomieszczeń.
4.2.  Przykłady sposobu wyboru jednostek pomiaru rozmiarów zdolności produkcyj-

nych.
   Zależnie od sposobu organizacji produkcji pomiar rozmiarów potencjału 

wytwórczego może następować za pomocą takich jednostek, jak:
  –  wielkość produkcji wyrażona w:
    l tonach (kilogramach),
    l megawatach,
    l hektolitrach,
    l sztukach;
  –  liczba godzin pracy:
    l  pracowników (rh),
    l  maszyn i urządzeń (mh);
  –  inne czynniki dobrze odzwierciedlające zużycie zasobów w jednostce:
    l liczba m2 powierzchni produkcyjnych,
    l liczba m3 kubatury pomieszczeń,
    l liczba wykonywanych operacji itp.
4.3.  Przykłady sposobu określenia normalnego poziomu zdolności produkcyj-

nych.
   Zależnie od organizacji produkcji przy ustalaniu normalnego poziomu zdol-

ności produkcyjnych można uwzględniać:
  l teoretyczne zdolności produkcyjne potencjału wytwórczego,
  l  ograniczenia teoretycznego poziomu1 zdolności produkcyjnych, wynikające 

z planowanych konserwacji, remontów i ulepszeń,
  l system pracy (jedna, dwie, trzy zmiany),
  l  sieć powiązań maszyn i urządzeń w zespoły, linie lub ciągi technologiczne, 

mającą wpływ na uzyskiwane zdolności produkcyjne,
  l  inne czynniki (np. występujące cyklicznie czynniki o charakterze naturalnym: 

niskie temperatury itp.).
4.4.  Przykłady sposobu ustalania stawki (stawek) kosztów normalnego wykorzy-

stania zdolności produkcyjnych.
   Ustalenie stawki dla stałych pośrednich kosztów produkcji wymaga uprzed-

niego wydzielenia kosztów stałych produkcji z ogółu kosztów pośrednich pro-

1  Za teoretyczny (techniczny) poziom zdolności produkcyjnych potencjału wytwórczego – maszyn 
i urządzeń – przyjmuje się poziom określony przez projektantów lub producentów.
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dukcji. Może to z kolei nastąpić przez zastosowanie jednej z metod wydziela-
nia kosztów stałych i zmiennych:

	 	l zastosowanie metody księgowej,
	 	l zastosowanie metody statystycznej,
	 	l podział zasobów na zasoby elastyczne2 (zmienne) i zaangażowane3.
4.5.  Ustalanie rzeczywistego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych 

i poziomu zdolności niewykorzystanych.
   Określenie rzeczywistego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych pole-

ga na pomiarze wykonanych ilości dla określonych w punkcie 4.2. jednostek 
pomiaru rozmiarów potencjału wytwórczego. Ustalenie liczby wykorzystanych 
i niewykorzystanych zdolności produkcyjnych następuje przez porównanie rze-
czywistego stopnia wykorzystania zdolności (jednostek pomiaru) z poziomem 
uznanym za normalny.

4.6.  Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.
   Ustaloną liczbę niewykorzystanych jednostek zdolności produkcyjnych mnoży 

się przez koszt jednostki pomiaru ustalony na poziomie normalnych zdolności 
produkcyjnych.

  Ilustruje to wzór:

KNZP = (M – X) ×
Ks

M

  gdzie:
  KNZP – koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
  M   –  normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych (wyrażony 

w określonych jednostkach pomiaru)
  X   – rzeczywisty poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych
  Ks  – koszty stałe

5. Przykłady ustalania kosztu  
niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 

w różnych warunkach organizacyjnych produkcji

Ustalenie kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w przypadku róż-
nych typów organizacji produkcji może wymagać zastosowania określonej kom-
binacji elementów wymienionych w punkcie 4. Poniżej przedstawiono przykła-
dy obliczenia kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych dla jednostek 
różnych branż.
5.1.  Ustalanie kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w jednostce 

o prostej produkcji masowej.

2  Zasoby nabywane przez jednostkę w sposób ciągły w miarę zapotrzebowania. Ich dostępna wiel-
kość w jednostce może zostać w krótkim okresie dopasowana do zapotrzebowana, eliminując 
w praktyce problem ich niepełnego wykorzystania, np. nabycie surowców i materiałów.

3  Zasoby nabywane w sposób nieciągły. Ich dostępna wielkość w jednostce nie zawsze jest zatem 
w krótkim okresie dopasowana do bieżącego zapotrzebowania, np. nabycie budynków i urzą-
dzeń.
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Kopalnia

Przykładem prostej produkcji masowej jest kopalnia. W wyniku zaangażowania 
wielu różnych maszyn i specjalistycznego sprzętu uzyskuje się jeden główny pro-
dukt w postaci np. węgla kamiennego (powstają też produkty uboczne wydoby-
cia). Uzyskany produkt jest jednorodny, a cały majątek produkcyjny kopalni jest 
przeznaczony do wykorzystania przy wydobyciu tego właśnie produktu. W przy-
padku takim liczenie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych (zamiennie 
potencjału) może następować na poziomie całej kopalni. Oznacza to, że poten-
cjał określany jest dla całej części produkcyjnej jednostki. Ponieważ główną miarą 
wydajności kopalni jest wydobycie mierzone w tysiącach ton, odpowiednią jednost-
ką pomiaru niewykorzystania potencjału będzie liczba ton wydobywanej kopaliny.

Ustalenie normalnych zdolności produkcyjnych następuje na poziomie całej czę-
ści produkcyjnej i uwzględnia wielkość wydobycia w planowanych przez kierowni-
ctwo kopalni efektywnych warunkach wydobycia, które określają:
l  praktyczne zdolności wydobywcze maszyn,
l  praktyczne zdolności wydobywcze pracowników (liczba pracowników oraz licz-

ba zmian),
l  inne ograniczenia organizacyjne (np. wąskie gardła).

Przykład liczbowy – kopalnia węgla kamiennego
Zakłada się, że kopalnia pracuje w systemie trójzmianowym. Ze względu na znaczne wahania wydo-
bycia węgla kamiennego i popytu na ten produkt w poszczególnych miesiącach mogą wystąpić 
sytuacje, że rzeczywiste wykorzystanie będzie o wiele niższe od normalnego, jak też że rzeczywi-
ste wykorzystanie będzie wyższe od normalnego. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest 
liczenie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych za okresy roczne.
Zakłada się, że teoretyczne zdolności produkcyjne kopalni to wydobycie 5 000 000 ton węgla rocz-
nie. Wartość tę ograniczają:
l  planowane remonty: 500 000 ton rocznie,
l  czasowe wyłączenia wydobycia z powodu zagrożenia wybuchu gazów itp.: 200 000 ton rocznie,
l  absencje chorobowe pracowników: 200 000 ton rocznie,
l  przerwy w pracy pracowników oraz czas przygotowawczy: 300 000 ton rocznie.
Odejmując od teoretycznych zdolności produkcyjnych wymienione ograniczenia, normalne zdol-
ności produkcyjne wynoszą: 3 800 000 ton rocznie. 
W roku 20XX wydobycie wyniosło 3 200 000 ton węgla rocznie. Odejmując od normalnych zdol-
ności produkcyjnych rzeczywiste wydobycie w roku 20XX, uzyskuje się informację o wielkości nie-
wykorzystanego potencjału wyrażoną w naturalnych jednostkach: 600 000 ton węgla. 
Planowane stałe koszty pośrednie produkcji przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyj-
nych wynoszą: 399 mln zł. Faktycznie poniesione stałe koszty pośrednie produkcji w roku 20XX 
wyniosły 421 mln zł. Do wyliczenia kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych stosuje się 
planowane stałe koszty pośrednie produkcji, a stawka tych kosztów na jedną tonę węgla wynosi 
105 zł (399 mln zł ÷ 3 800 000 ton). 
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w roku 20XX wyniósł: 63 mln zł (105 zł × 
600 000 ton). Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych powinien w całości obciążyć 
koszt wytworzenia sprzedanych produktów. Nie może on wpływać na wartość (koszt wytworze-
nia) zapasu kopalin.
Różnica między planowanymi a rzeczywiście poniesionymi stałymi kosztami pośrednimi produkcji 
stanowi odchylenie budżetowe: 22 mln zł, które odnosi się na: produkty sprzedane, zapasy oraz 
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koszt niewykorzystanych zdolności wytwórczych. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy różnica 
między planowanymi a rzeczywistymi kosztami pośrednimi jest nieznaczna (por. art. 34 ust. 2 usta-
wy); wtedy to odchylenie może w całości wpływać na koszt sprzedanych produktów.

5.2.  Przykład ustalania kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w jed-
nostce o złożonej produkcji masowej.

Produkcja kostki brukowej

Przykładem złożonej produkcji masowej jest produkcja kostki brukowej. Przebiega 
ona w trzech fazach. Pierwsza faza obejmuje przygotowanie masy betonowej, 
w drugiej fazie masa betonowa jest wlewana w formy, a w trzeciej fazie następuje 
utwardzanie kostki przy wykorzystaniu specjalistycznej maszyny.

Zdolność produkcyjną można w tym przypadku ustalić dla każdej z faz oddziel-
nie. Ponieważ jednak stanowią one jedną linię produkcyjną, której wydajność ogra-
nicza najmniej wydajna część, liczenie niewykorzystanego potencjału następuje na 
poziomie całego zakładu. Oznacza to, że zdolności wytwórcze określa się dla całej 
produkcyjnej części jednostki.

Najlepszą jednostką pomiaru niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w tej 
jednostce będzie liczba wyprodukowanej kostki liczona w sztukach lub m3. Określenie 
zdolności produkcyjnych tej jednostki za pomocą metrów kwadratowych nie pozwoliło-
by na właściwe ustalenie ilości niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, ponieważ 
główną jednostką kosztotwórczą jest tu sztuka (m3) produktu. Ustalenie normalnych 
zdolności produkcyjnych następuje na poziomie całej produkcyjnej części i uwzględnia 
wielkość produkcji w efektywnych warunkach wytwarzania, które zależą od:
l  praktycznych zdolności wytwórczych maszyn,
l  praktycznych zdolności wytwórczych pracowników (liczba pracowników oraz 

liczba zmian),
l  innych ograniczeń organizacyjnych (np. wąskich gardeł).

Przykład liczbowy – produkcja kostki brukowej, wariant A
Fabryka kostki brukowej pracuje w systemie jednozmianowym. Ze względu na znaczne wahania 
możliwości produkcji kostki spowodowane czynnikami atmosferycznymi i popytu na ten produkt 
w poszczególnych miesiącach rzeczywiste wykorzystanie może być zarówno o wiele niższe od nor-
malnego, jak też wyższe od normalnego. W tych okolicznościach najlepszy efekt da liczenie niewy-
korzystanych zdolności produkcyjnych (potencjału) za okresy roczne.
Zakłada się, że teoretyczne zdolności produkcyjne fabryki kostki brukowej wynoszą 8 000 000 szt. 
rocznie. Wielkość tę ograniczają:
l  planowane remonty: 400 000 szt. rocznie,
l  absencje chorobowe pracowników: 100 000 szt. rocznie,
l  przerwy w pracy pracowników oraz czas przygotowawczy: 300 000 szt. rocznie.
Odejmując od teoretycznych zdolności produkcyjnych wymienione ograniczenia, uzyskuje się wiel-
kość normalnych zdolności produkcyjnych: 7 200 000 szt. kostki rocznie. 
W roku 20XX produkcja kostki wyniosła 6 200 000 szt. rocznie. Odejmując od normalnych zdolno-
ści produkcyjnych rzeczywistą produkcję w roku 20XX, uzyskuje się informację o wielkości niewy-
korzystanego potencjału wyrażoną w naturalnych jednostkach: 1 000 000 szt. kostki.
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Planowane stałe koszty pośrednio produkcyjne normalnego poziomu zdolności produkcyjnych 
wynoszą: 8,64 mln zł. Faktycznie poniesione stałe koszty pośrednie produkcji w roku 20XX wynio-
sły 9,1 mln zł. Do wyliczenia kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych stosuje się plano-
wane stałe koszty pośrednie produkcji, a stawka planowanych kosztów pośrednio produkcyjnych 
na jedną sztukę wynosi 1,20 zł (8,64 mln zł ÷ 7 200 000 szt.). 
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w roku 20XX wyniósł: 1,2 mln zł (1,20 zł × 
1 000 000 szt.); powinien on zostać uwzględniony przy ustalaniu kosztu wytworzenia sprzedanych 
produktów i nie wpływać na wartość (koszt wytworzenia) zapasu produktów. 
Różnica między planowanymi a poniesionymi stałymi kosztami pośrednimi produkcji stanowi 
odchylenie budżetowe: 0,46 mln zł, odnoszone na: produkty sprzedane, zapasy produktów oraz 
koszt niewykorzystanego potencjału. Nie dotyczy to przypadku, gdy różnica między planowanymi 
a rzeczywistymi kosztami pośrednimi jest nieznaczna (por. art. 34 ust. 2 ustawy); może ona wtedy 
w całości wpływać na koszt sprzedanych produktów.

Przykład liczbowy – produkcja kostki brukowej, wariant B
Założenia dotyczące produkcji oraz zdolności produkcyjnych jednostki są analogiczne jak w przy-
kładzie przedstawionym wyżej. 
Rzeczywisty poziom produkcji w roku 20XX był niższy od normalnych zdolności produkcyjnych 
i wyniósł 6 200 000 szt. kostki. Jednostka w szczycie sezonu budowlanego byłaby w stanie wypro-
dukować i sprzedać więcej produktów, jednak z powodu poważnej awarii musiała odmówić przy-
jęcia kilkunastu znaczących zamówień. Awaria powstała w wyniku nieostrożnej obsługi sprzętu 
przez grupę młodocianych pracowników zatrudnionych w okresie wakacyjnym. Zgodnie z obowią-
zującymi w jednostce normami bezpieczeństwa sprzęt powinien być obsługiwany przez doświad-
czonych pracowników. Nieprzyjęte przez jednostkę zamówienia, które mogłyby być wytworzone 
w tym okresie, opiewały na 500 000 szt. kostki brukowej.
Odejmując od normalnych zdolności produkcyjnych rzeczywistą produkcję roku 20XX, uzyskuje 
się informację o wielkości niewykorzystanych zdolności produkcyjnych wyrażonych w naturalnych 
jednostkach: 1 000 000 szt. kostki.
Planowane stałe koszty pośrednio produkcyjne dla normalnego poziomu zdolności produkcyjnych 
wynoszą: 8,64 mln zł. Faktycznie poniesione stałe koszty pośrednie produkcji w roku 20XX wyniosły 
9,2 mln zł. Do wyliczenia kosztu niewykorzystanego potencjału stosuje się planowane stałe kosz-
ty pośrednie produkcji, a stawka planowanych kosztów pośrednio produkcyjnych na jedną sztukę 
wynosi 1,20 zł (8,64 mln zł : 7 200 000 szt.). Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 
w roku 20XX wyniósł: 1,2 mln zł (1,20 zł x 1 000 000 szt.); nie może on mieć wpływu na wartość 
(koszt wytworzenia) zapasu wyrobów. Koszt niewykorzystania potencjału, spowodowany awarią, 
wynoszący 600 000 zł (500 000 zł x 1,20) powinien zostać odniesiony w ciężar pozostałych kosz-
tów operacyjnych. Pozostała część kosztów niewykorzystanego potencjału wynosząca 0,6 mln zł 
(500 000 szt. x 1,20) obciąża koszty wytworzenia sprzedanych produktów.
Różnica między planowanymi a rzeczywiście poniesionymi stałymi kosztami pośrednimi produkcji 
stanowi odchylenie budżetowe: 0,56 mln zł, odnoszone na: produkty sprzedane, zapasy oraz koszt 
niewykorzystanego potencjału. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy różnica między planowany-
mi a rzeczywistymi kosztami pośrednimi jest nieznaczna (por. art. 34 ust. 2 ustawy); różnica może 
wtedy wpływać w całości na koszt sprzedanych produktów.

Przykład liczbowy – produkcja kostki brukowej, wariant C
Założenia dotyczące procesu produkcyjnego oraz zdolności produkcyjnych jednostki są analogicz-
ne jak w przykładzie przedstawionym wyżej (B). 
Rzeczywista produkcja w roku 20XX wyniosła 7 170 124 szt. kostki. Ponieważ rzeczywisty poziom 
produkcji nie odbiega znacząco od normalnych zdolności produkcyjnych, może on zostać przyję-
ty za podstawę rozliczenia planowanych stałych kosztów pośrednio produkcyjnych. Nie powstaje 
w tym przypadku koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. 
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Planowane stałe koszty pośrednio produkcyjne dla normalnego poziomu zdolności produkcyjnych 
wynoszą: 8,64 mln zł, a stawka planowanych kosztów pośrednio produkcyjnych na jedną sztukę 
kostki wynosi 1,205 zł (8,64 mln zł : 7 170 124 szt.). Faktycznie poniesione stałe koszty pośrednie 
produkcji w roku 20XX wyniosły 9,1 mln zł. 
Różnica między planowanymi a rzeczywiście poniesionymi stałymi kosztami pośrednimi produkcji: 
0,46 mln zł stanowi odchylenie budżetowe, które odnosi się na: produkty sprzedane oraz zapasy. 
Nie dotyczy to przypadku, gdy różnica między planowanymi a rzeczywistymi kosztami pośredni-
mi jest nieznaczna (por. art. 34 ust. 2 ustawy). Różnica może wtedy wpływać w całości na koszt 
sprzedanych produktów.

Produkcja serów

Produkcja serów następuje przy wykorzystaniu kilku linii produkcyjnych. Podstawowa 
linia wytwarza sery twarde, które mogą stanowić produkt finalny lub zostać prze-
tworzone na kolejnej linii w sery topione. Sery topione mogą z kolei zostać dalej 
przetworzone na trzech kolejnych liniach. Linia pierwsza pozwala na zapakowanie 
serów w małe opakowania plastikowe. Linia druga pakuje sery topione najpierw 
w opakowania trójkątne, które z kolei pakowane są w okrągłe opakowania zbior-
cze. Na trzeciej linii następuje produkcja serów w plasterkach, które są pakowane 
w opakowania foliowe.
Przy produkcji serów możliwe jest wykorzystanie różnych kombinacji linii produk-
cyjnych na potrzeby produkcji ściśle określonych asortymentów serów. W takiej 
sytuacji zdolność produkcyjna powinna być liczona dla każdej linii produkcyjnej 
oddzielnie. Miary wydajności poszczególnych linii produkcyjnych są różne, dlate-
go zastosowania wymagają odpowiednie jednostki pomiaru.
Przy ustalaniu zdolności produkcyjnych każdej z linii uwzględnienia wymaga wiel-
kość produkcji w efektywnych warunkach wytwarzania, które zależą od:
l praktycznych zdolności wytwórczych maszyn,
l  praktycznych zdolności wytwórczych pracowników (liczby pracowników oraz 

liczby zmian),
l innych ograniczeń organizacyjnych (np. wąskie gardła).
W przypadku bardziej złożonej produkcji, następującej w kilku etapach, może 
wystąpić dodatkowe ograniczenie normalnych zdolności produkcyjnych. W tym 
przypadku proces produkcji serów topionych zakłada wyprodukowanie sera przy 
jednoczesnym wykorzystaniu kilku linii produkcyjnych. Różne rodzaje sera anga-
żują poszczególne linie (etapy produkcji) w sposób różniący się czasem przerobu. 
To z kolei może prowadzić do czasowych przestojów linii w dalszych etapach prze-
twarzania, ze względu na konieczność oczekiwania na zakończenie wcześniejszych, 
bardziej czasochłonnych, etapów produkcji. W takim przypadku zdolność produk-
cyjna tych linii powinna zostać zredukowana.

Przykład liczbowy – produkcja serów
W przypadku zakładu produkcji serów nie występują większe sezonowe wahania ilości dostarcza-
nych wyrobów. W związku z tym koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych celowe jest 
ustalać za okresy miesięczne. Zależnie od rodzaju linii produkcyjnej zostaną dobrane odpowied-
nie jednostki pomiaru zdolności produkcyjnych. Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 
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ustala się najpierw dla każdej linii oddzielnie, a następnie sumuje i odnosi na koszt wytworzenia 
sprzedanych produktów.

Zakłada się, że teoretyczne zdolności produkcyjne linii wytwarzającej sery twarde wynoszą 
20 000 kg sera miesięcznie. Wielkość tę ograniczają:
l planowane remonty: 400 kg miesięcznie,
l absencje chorobowe pracowników: 150 kg miesięcznie,
l przerwy w pracy pracowników oraz czas przygotowawczy: 200 kg miesięcznie.

Odejmując od teoretycznych zdolności wytwórczych linii produkcyjnej wymienione ograniczenia, 
uzyskuje się wielkość normalnych zdolności produkcyjnych linii – 19 250 kg sera miesięcznie. W mie-
siącu X roku 20XX produkcja na linii wytwarzającej sery twarde wyniosła 18 000 kg. Odejmując od 
normalnych miesięcznych zdolności produkcyjnych rzeczywistą produkcję w miesiącu X roku 20XX, 
uzyskuje się informację o wielkości niewykorzystanej zdolności produkcyjnej wyrażoną w natural-
nych jednostkach: 1250 kg sera. 

Wariant kalkulacji wykorzystujący koszty planowane

Miesięcznie planowane stałe koszty pośrednio produkcyjne linii wytwarzającej sery twarde dla nor-
malnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych wynoszą: 308 tys. zł. Faktycznie ponie-
sione stałe koszty pośrednie produkcji linii wytwarzającej sery twarde w miesiącu X roku 20XX 
wyniosły 340 tys. zł. Do wyliczenia kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych stosuje 
się planowane stałe koszty pośrednie produkcji, zaś ich stawka na jeden kg sera wynosi 16,00 zł 
(308 tys. zł ÷ 19 250 kg). 
Koszt niewykorzystanych zdolności wytwórczych linii wytwarzającej sery twarde w miesiącu X roku 
20XX wyniósł: 20 000 zł (16,00 zł x 1250 kg). 

Alternatywny wariant kalkulacji zakładający wykorzystanie kosztów rzeczywistych jako podstawy 
ustalenia kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.
Faktycznie poniesione stałe koszty pośrednie produkcji linii wytwarzającej sery twarde w miesiącu X 
roku 20XX wyniosły 340 tys. zł. Do wyliczenia kosztu niewykorzystanych zdolności wytwórczych 
można wykorzystać dane o rzeczywistych stałych kosztach pośrednich produkcji; wtedy to stawka rze-
czywistych kosztów pośrednich produkcji na jeden kg sera wyniesie 17,66 zł (340 tys. zł ÷ 19 250 kg). 
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych linii wytwarzającej sery twarde w miesiącu X 
roku 20XX wyniósł: 22 075,00 zł (17,66 zł x 1250 kg). 

Zakłada się, że teoretyczne zdolności produkcyjne linii wytwarzającej sery topione wynoszą 
15 000 kg sera miesięcznie. Wielkość tę ograniczają:
l planowane remonty: 100 kg miesięcznie,
l absencje chorobowe pracowników: 180 kg miesięcznie,
l przerwy w pracy pracowników oraz czasy przygotowawcze: 120 kg miesięcznie,
l  przestoje wynikające z braku odpowiedniej ilości serów twardych do przerobienia: 100 kg mie-

sięcznie.

Odejmując od teoretycznych miesięcznych zdolności produkcyjnych linii produkcyjnej wymienio-
ne ograniczenia, uzyskuje się wielkość normalnych zdolności produkcyjnych linii: 14 500 kg sera 
miesięcznie.
W miesiącu X roku 20XX produkcja na linii wytwarzającej sery topione wyniosła 11 000 kg. 
Odejmując od normalnych miesięcznych zdolności produkcyjnych rzeczywistą produkcję w mie-
siącu X roku 20XX uzyskuje się informację o wielkości niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 
wyrażonej w naturalnych jednostkach pomiaru: 3500 kg sera.
Miesięczne planowane stałe koszty pośrednie produkcji linii produkującej sery topione dla normal-
nego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych wynoszą: 174 tys. zł. Faktycznie poniesione 
stałe koszty pośrednie produkcji linii produkującej sery twarde w miesiącu X roku 20XX wyniosły 
190 tys. zł. Stawka planowanych kosztów pośrednich produkcji na jeden kg sera wynosi 12,00 zł 
(174 tys. zł ÷ 14 500 kg). 
Koszt niewykorzystanego potencjału w miesiącu X roku 20XX wyniósł: 42 000 zł (12,00 zł x 3500 kg). 
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Zakłada się, że teoretyczne zdolności produkcyjne linii pakującej sery topione w opakowania pla-
stikowe wynoszą 100 000 szt. sera topionego miesięcznie. Wielkość tę ograniczają:
l planowane remonty: 4000 szt. miesięcznie,
l absencje chorobowe pracowników: 2000 szt. miesięcznie,
l przerwy w pracy pracowników oraz czas przygotowawczy: 1500 szt. miesięcznie.

Odejmując od teoretycznych miesięcznych zdolności produkcyjnych linii, na której pakuje się sery 
topione, wymienione ograniczenia, wielkość normalnych zdolności produkcyjnych linii wyniesie 
92 500 szt. miesięcznie.
W miesiącu X roku 20XX produkcja na linii pakującej sery topione w opakowania plastikowe wynio-
sła 73 000 szt. Odejmując od normalnych miesięcznych zdolności produkcyjnych rzeczywistą pro-
dukcję w miesiącu X roku 20XX, uzyskuje się informację o wielkości niewykorzystanych zdolności 
produkcyjnych wyrażoną w naturalnych jednostkach: 19 500 szt. sera topionego. 
Miesięczne planowane stałe koszty pośrednio produkcyjne linii pakującej sery topione w opakowa-
nia plastikowe dla normalnego poziomu zdolności produkcyjnych wynoszą: 148 tys. zł. Faktycznie 
poniesione stałe koszty pośrednie produkcji tej linii w miesiącu X roku 20XX wyniosły 144 tys. zł. 
Do wyliczenia kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych stosuje się planowane stałe 
koszty pośrednie produkcji, a ich stawka na jedną szt. wynosi 1,60 zł (148 tys. zł ÷ 92 500 szt.). 
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w miesiącu X roku 20XX wyniósł: 31,2 tys. zł 
(1,60 zł x 19 500 szt.).
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych wynoszący 93,2 tys. zł (20 tys. zł [koszt niewy-
korzystanego potencjału dla linii serów twardych] + 42 tys. zł [koszt niewykorzystanego potencja-
łu dla linii serów topionych] + 31,2 tys. zł [koszt niewykorzystanego potencjału dla linii pakującej 
sery]), podwyższa koszt wytworzenia sprzedanych produktów; nie może on wpływać na wartość 
(koszt wytworzenia) zapasu produktów. 
Różnica między planowanym a poniesionym stałym kosztem pośrednio produkcyjnym stanowi 
odchylenie budżetowe: 44 tys. zł (32 tys. zł [odchylenie budżetowe dla linii serów twardych] + 
16 tys. zł [odchylenie budżetowe dla linii serów topionych] – 4 tys. zł [odchylenie budżetowe dla 
linii pakującej sery]), odnoszone na: produkty sprzedane, zapasy oraz koszt niewykorzystanych 
zdolności produkcyjnych. W przypadku gdy różnica między planowanymi a rzeczywistymi koszta-
mi pośrednimi jest nieznaczna (por. art. 34 ust. 2 ustawy), może ona w całości wpływać na koszt 
sprzedanych produktów.

 W przypadku stosowania wariantu bazującego tylko na kosztach rzeczywistych niewykorzystanych 
zdolności produkcyjnych odchylenia budżetowe nie występują.

5.3.  Przykład ustalania kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w jed-
nostce o złożonej produkcji seryjnej.

Produkcja leków (maści)

Przykładem produkcji seryjnej jest wytwarzanie maści o właściwościach leczniczych. 
Maści, zależnie od stopnia czystości, produkowane są w różnych, przeznaczonych 
do tego celu, centrach produkcyjnych. Określone centrum produkcyjne po przyję-
ciu materiału do produkcji danej serii maści jest niedostępne do produkcji innych 
maści do momentu zakończenia produkcji tej serii oraz wyczyszczenia i ustawienia 
maszyn dla kolejnej serii. Przy tego typu produkcji konieczne jest liczenie poziomu 
niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na poziomie każdego centrum danego 
typu. W rozpatrywanym przypadku ich miarą są maszynogodziny (mh). Wynika 
to z faktu, że serie liczące zarówno 10 000, jak i 50 000 szt. pudełek maści mogą 
angażować linię produkcyjną przez podobny czas. 
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Ustalenie zdolności produkcyjnych każdego centrum powinno uwzględniać 
dostępność czasową w efektywnych warunkach wytwarzania, które zależą od:
l praktycznych zdolności wytwórczych maszyn,
l  praktycznych zdolności wytwórczych pracowników (liczby pracowników oraz 

liczby zmian),
l innych ograniczeń organizacyjnych (np. wąskich gardeł).

Przykład liczbowy – produkcja leków (maści)
W przypadku produkcji maści nie występują znaczne wahania sezonowe w ilościach dostarczanych 
wyrobów i obłożeniu produkcją poszczególnych centrów produkcyjnych. W związku z tym koszt 
niewykorzystanych zdolności produkcyjnych powinien być ustalany za okresy miesięczne. Jednostką 
pozwalającą najlepiej zmierzyć poziom niewykorzystanych zdolności produkcyjnych jest godzina 
pracy centrum. Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych liczy się najpierw dla każdego 
centrum, a następnie sumuje i odnosi na koszt wytworzenia sprzedanych produktów.

Zakłada się, że teoretyczne zdolności centrum produkcyjnego „A” o standardowym poziomie ste-
rylności, przy produkcji na dwie zmiany przez 6 dni w tygodniu, wynoszą 384 godziny miesięcz-
nie. Wielkość tę ograniczają:
l planowane remonty: 24 h miesięcznie,
l absencje chorobowe pracowników: 10 h miesięcznie.
l przerwy w pracy pracowników oraz czas przygotowawczy: 20 h miesięcznie.

Odejmując od teoretycznych miesięcznych zdolności produkcyjnych centrum produkcyjnego 
wymienione ograniczenia, uzyskuje się wielkość normalnych zdolności produkcyjnych centrum – 
330 h miesięcznie.
W miesiącu X roku 20XX produkcja w centrum produkcyjnym „A” o standardowym poziomie ste-
rylności angażowała centrum przez 300 h. Odejmując od normalnych miesięcznych zdolności pro-
dukcyjnych rzeczywiste wykorzystanie centrum w miesiącu X roku 20XX, uzyskuje się informację 
o jego niewykorzystanych zdolnościach produkcyjnych wyrażonych w godzinach: 30 h. 
Miesięczne planowane stałe koszty pośrednie produkcji centrum produkcyjnego „A” o stan-
dardowym poziomie sterylności dla normalnego poziomu zdolności produkcyjnych wynoszą: 
422,4 tys. zł. Faktycznie poniesione stałe koszty pośrednie produkcji tego centrum w miesiącu X 
roku 20XX wyniosły 440 tys. zł. Do wyliczenia kosztu niewykorzystanego potencjału stosuje się 
planowane stałe koszty pośrednie produkcji, a ich stawka na jedną godzinę wynosi 1280,00 zł 
(422,4 tys. zł ÷ 330 h). 
Koszt niewykorzystanego potencjału dla centrum „A” w miesiącu X roku 20XX wyniósł: 38 400,00 zł 
(1280,00 zł x 30 h).

Z kolei zakłada się, że teoretyczne zdolności produkcyjne centrum produkcyjnego „B” o podwyż-
szonym poziomie sterylności, przy produkcji na dwie zmiany przez 6 dni w tygodniu wynoszą rów-
nież 384 godziny miesięcznie, ale wielkość tę ograniczają:
l planowane remonty: 32 h miesięcznie,
l absencje chorobowe pracowników: 8 h miesięcznie,
l przerwy w pracy pracowników oraz czasy przygotowawcze: 40 h miesięcznie.

Odejmując od teoretycznych miesięcznych zdolności produkcyjnych centrum produkcyjnego „B” 
wymienione ograniczenia, uzyskuje się wielkość normalnych zdolności produkcyjnych centrum: 
304 h miesięcznie.
W miesiącu X roku 20XX produkcja w centrum produkcyjnym „B” angażowała centrum przez 240 h. 
Odejmując od normalnych miesięcznych zdolności produkcyjnych rzeczywiste wykorzystanie cen-
trum w miesiącu X roku 20XX, uzyskuje się informację o wielkości niewykorzystanych zdolności 
produkcyjnych wynoszącej 64 h. 
Miesięczne planowane stałe koszty pośrednie produkcji centrum produkcyjnego „B” dla normal-
nego poziomu zdolności produkcyjnych wynoszą: 510,72 tys. zł. Faktycznie poniesione stałe kosz-
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ty pośrednie produkcji tego centrum w miesiącu X roku 20XX wyniosły 530 tys. zł. Do wyliczenia 
kosztu niewykorzystanego potencjału stosuje się planowane stałe koszty pośrednie produkcji, a ich 
stawka na jedną godzinę wynosi 1680,00 zł (510,72 tys. zł ÷ 304 h). 
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych dla centrum „B” w miesiącu X roku 20XX wyniósł: 
107 520,00 zł (1680,00 zł x 64 h).
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych wynoszący 145,92 tys. zł (38,4 tys. zł [koszt 
niewykorzystanego potencjału dla centrum produkcyjnego „A”] + 107,52 tys. zł [koszt niewyko-
rzystanego potencjału dla centrum produkcyjnego „B”]) obciąży koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów; nie może on wpływać na wartość (koszt wytworzenia) zapasu produktów. 
Różnica między planowanymi a poniesionymi stałymi kosztami pośrednimi produkcji za miesiąc 
stanowi odchylenie budżetowe: 36,88 tys. zł (19,28 tys. zł [odchylenie budżetowe dla centrum 
produkcyjnego „A”] + 17,60 tys. zł [odchylenie budżetowe dla centrum produkcyjnego „B”]) 
odnoszone na: produkty sprzedane, zapasy oraz koszt niewykorzystanych zdolności produkcyj-
nych. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy różnica między planowanymi a rzeczywistymi kosz-
tami pośrednimi jest nieznaczna (por. art. 34 ust. 2 ustawy); może ona wtedy w całości wpływać 
na koszt sprzedanych produktów.

Produkcja leków (tabletki)

Kolejnym przykładem produkcji seryjnej jest wytwarzanie tabletek różnych pre-
paratów farmaceutycznych. Produkcja odbywa się w kilku gniazdach produkcyj-
nych. Każde gniazdo jest samodzielne i może pracować równolegle z innymi. 
Gniazdo może się składać z jednej lub kilku maszyn wykonujących podobne czyn-
ności. Poszczególne serie produkcyjne preparatów farmaceutycznych przechodzą 
przez poszczególne maszyny. W tym przypadku określenie zdolności produkcyj-
nych powinno nastąpić dla poszczególnych jednorodnych gniazd produkcyjnych. 
Wynika to z faktu, że seria licząca zarówno 20 000, jak i 80 000 szt. tabletek może 
angażować gniazdo produkcyjne przez taki sam czas. Warto zauważyć, że w przy-
padku gdy produkcja następuje w gniazdach, pracownicy nie zawsze są na stałe 
przypisani do poszczególnych gniazd, ale stanowią samodzielne grupy zadaniowe 
kierowane do wykonania różnych czynności zgodnie z zapotrzebowaniem. W przy-
padku takim konieczne jest wydzielenie tych grup i określenie dla nich oddzielnie 
poziomu wykorzystania zdolności.

Ustalenie zdolności produkcyjnych dla każdego gniazda i grupy pracowników 
powinno uwzględniać dostępność czasową w efektywnych warunkach wytwarza-
nia, zależnych od:
l praktycznych zdolności wytwórczych maszyn,
l  praktycznych zdolności wytwórczych pracowników (liczby pracowników oraz 

liczby zmian),
l innych ograniczeń organizacyjnych (np. wąskich gardeł).

Przykład liczbowy – produkcja leków (tabletki)
W przypadku produkcji tabletek nie występują znaczne wahania sezonowe w ilościach dostar-
czanych wyrobów i obłożeniu produkcji poszczególnych gniazd produkcyjnych. Dlatego koszt 
niewykorzystanych zdolności produkcyjnych ustala się za okresy miesięczne. Jednostką pozwa-
lającą najlepiej zmierzyć poziom niewykorzystanych zdolności produkcyjnych jest godzina pracy 
gniazda produkcyjnego (pracownicy są kierowani do pracy w poszczególnych gniazdach pro-
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dukcyjnych). Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych powinien zostać obliczony naj-
pierw na poziomie każdego gniazda, a następnie zsumowany, i zwiększyć koszt wytworzenia 
sprzedanych produktów.

Zakłada się, że teoretyczne zdolności produkcyjne gniazda trzech tabletkarek przy produkcji na 
dwie zmiany przez 6 dni w tygodniu wynoszą 1152 godzin miesięcznie; ograniczają je:
l planowane remonty: 70 h miesięcznie,
l absencje chorobowe pracowników: 40 h miesięcznie,
l przerwy w pracy pracowników oraz czas przygotowawczy: 50 h miesięcznie.

Odejmując od teoretycznych miesięcznych zdolności centrum produkcyjnego wymienione ogra-
niczenia, uzyskuje się wielkość normalnych zdolności produkcyjnych gniazda: 992 h miesięcznie. 
W miesiącu X roku 20XX produkcja angażowała gniazdo tabletkarek przez 850 h. Odejmując od 
normalnych zdolności produkcyjnych rzeczywisty czas wykorzystania gniazda w miesiącu X roku 
20XX, uzyskuje się informację o wielkości niewykorzystanych zdolności produkcyjnych mierzonych 
w godzinach: 142 h.
Miesięczne planowane stałe koszty pośrednio produkcyjne gniazda tabletkarek dla normalne-
go poziomu zdolności produkcyjnych wynoszą: 753,92 tys. zł. Faktycznie poniesione stałe kosz-
ty pośrednie produkcji tego gniazda w miesiącu X roku 20XX wyniosły 790 tys. zł. Do wyliczenia 
kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych stosuje się planowane stałe koszty pośrednie 
produkcji; stawka planowanych kosztów pośrednich produkcji na jedną godzinę wynosi 760,00 zł 
(753,92 tys. zł ÷ 992 h). 
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych gniazda tabletkarek w miesiącu X roku 20XX 
wyniósł: 107 920,00 zł (760,00 zł x 142 h). 

Z kolei zakłada się, że teoretyczne zdolności gniazda dwóch drażetkarek przy produkcji na dwie 
zmiany przez 6 dni w tygodniu wynoszą 768 godzin miesięcznie. Wielkość tę ograniczają:
l planowane remonty: 46 h miesięcznie,
l absencja chorobowa pracowników: 12 h miesięcznie,
l przerwy w pracy pracowników oraz czas przygotowawczy: 40 h miesięcznie.

Odejmując od teoretycznych miesięcznych zdolności produkcyjnych gniazda drażetkarek wymie-
nione ograniczenia, uzyskuje się z wielkości normalnych zdolności produkcyjnych gniazda: 670 h 
miesięcznie.
W miesiącu X roku 20XX produkcja w gnieździe drażetkarek angażowała gniazdo przez 500 h. 
Odejmując od normalnych miesięcznych zdolności produkcyjnych rzeczywisty czas wykorzystania 
gniazda drażetkarek w miesiącu X roku 20XX, uzyskuje się informację o wielkości niewykorzysta-
nych zdolności produkcyjnych mierzonej w godzinach: 170 h.
Miesięczne planowane stałe koszty pośrednie produkcji gniazda drażetkarek dla normalnego pozio-
mu zdolności produkcyjnych wynoszą: 556,1 tys. zł. Faktycznie poniesione stałe koszty pośrednie 
produkcji gniazda produkcyjnego w miesiącu X roku 20XX wyniosły 530 tys. zł. Do wyliczenia kosz-
tu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych stosuje się planowane stałe koszty pośrednie pro-
dukcji, a ich stawka na jedną godzinę wynosi 830,00 zł (556,1 tys. zł/670 h).
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych gniazda drażetkarek w miesiącu X roku 20XX 
wyniósł: 141 100,00 zł (830,00 zł x 170 h). 
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych wynoszący 249,02 tys. zł (141,1 tys. zł [koszt nie-
wykorzystanego potencjału gniazda tabletkarek] + 107,92 tys. zł [koszt niewykorzystanego poten-
cjału gniazda drażetkarek]) zwiększa w całości koszt wytworzenia sprzedanych produktów. Nie 
może on wpływać na wartość (koszt wytworzenia) zapasu produktów.
Różnica między planowanymi a poniesionymi w miesiącu stałymi kosztami pośrednio produkcyj-
nymi stanowi odchylenie budżetowe: 9,98 tys. zł (36,08 tys. zł [odchylenie budżetowe dla gniazda 
tabletkarek] + 26,1 tys. zł [odchylenie budżetowe dla gniazda drażetkarek]) odnosi się na: produk-
ty sprzedane, zapasy oraz koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Jeżeli jednak różni-
ca między planowanymi a rzeczywistymi kosztami pośrednimi jest nieznaczna (por. art. 34 ust. 2 
ustawy), to może ona być w całości odniesiona na koszt sprzedanych produktów.
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5.4.  Przykład ustalania kosztu niewykorzystanego potencjału wytwórczego w jed-
nostce o produkcji jednostkowej.

Produkcja nietypowych lamp oświetleniowych

Jest to najczęściej produkcja jednostkowa. Asortyment obejmuje wytwarzane na 
zamówienie klienta specjalne wzory lamp, produkowane w liczbie od jednej do 
kilkudziesięciu sztuk. Raz opracowany wzór bardzo rzadko jest wykorzystywany 
powtórnie. Proces produkcyjny następuje w kilku etapach. W pierwszym etapie 
wycina się blachy ze standardowych arkuszy. W kolejnym etapie następuje wygi-
nanie blachy, które prowadzi do wytworzenia obudowy oprawy. Równoległym 
etapem produkcji jest wytworzenie na specjalistycznej maszynie rastra oświetle-
niowego. W kolejnym etapie następuje ręczny montaż elementów oprawy wypro-
dukowanych zarówno w jednostce, jak i zakupionych z zewnątrz (elektronika ste-
rująca i źródła światła). Gotowe lampy są następnie ręcznie pakowane. 

Produkcja różnych wzorów lamp w bardzo różnym stopniu angażuje poszcze-
gólne stanowiska produkcyjne. Określenie zdolności produkcyjnych może nastąpić 
tylko na poziomie poszczególnych zasobów (maszyn, grup maszyn, pracowników, 
grup pracowników i pomieszczeń). Próba określenia zdolności produkcyjnych na 
poziomie wydziału jest oczywiście możliwa, ale może prowadzić do nieprawidło-
wej kalkulacji kosztu produkcji.

Zdolności produkcyjne mierzy się oddzielenie dla każdego zasobu wykonujące-
go jednorodną operację. Dla maszyn najczęściej potencjał mierzy się za pomocą 
czasu ich pracy (mh) lub jednostek naturalnych produkcji. W przypadku pracow-
ników zdolności produkcyjne mogą być mierzone za pomocą roboczogodzin (rh) 
lub jednostek naturalnych wykonywanej przez nich pracy (jeżeli wykonywana praca 
jest jednorodna). W przypadku pomieszczeń ich zdolności produkcyjne określa się 
najczęściej za pomocą ich powierzchni (m2) lub kubatury (m3).

Określenie normalnych zdolności produkcyjnych dla poszczególnych grup zaso-
bów wymaga uwzględnienia:
l praktycznych zdolności wytwórczych maszyn,
l  praktycznych zdolności wytwórczych pracowników (liczby pracowników oraz 

liczby zmian),
l innych ograniczeń organizacyjnych (np. wąskich gardeł).

Przykład liczbowy – produkcja lamp oświetleniowych
W przypadku produkcji lamp oświetleniowych nie występują znaczne wahania sezonowe w liczbie 
dostarczanych wyrobów i wykorzystaniu poszczególnych zasobów. W związku z tym koszt niewy-
korzystanego potencjału ustala się za okresy miesięczne. Jednostkę miary dla każdego z rodzajów 
zasobów wykorzystywanych w jednostce ustala się indywidualnie, drogą analizy sposobu wykorzy-
stania tych zasobów. Koszt niewykorzystanego potencjału liczy się najpierw na poziomie każdego 
zasobu, a następnie sumuje i odnosi na koszt wytworzenia sprzedanych produktów.
Teoretyczne zdolności produkcyjne wycinarki przy produkcji na dwie zmiany przez 5 dni w tygo-
dniu wynoszą 320 godzin miesięcznie; ograniczają je planowane remonty: 55 h miesięcznie.
Odejmując od teoretycznych miesięcznych zdolności produkcyjnych wycinarki wymienione ogra-
niczenie, normalne zdolności produkcyjne wynoszą: 265 h miesięcznie.
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Zakłada się, że w miesiącu X roku 20XX produkcja angażowała wycinarkę przez 200 h. Odejmując 
od normalnych zdolności produkcyjnych czas rzeczywistego wykorzystania wycinarki w miesiącu X 
roku 20XX, uzyskuje się informację o niewykorzystanym potencjale mierzonym w godzinach: 65 h.
Miesięczne planowane stałe koszty pośrednio produkcyjne wycinarki dla normalnego poziomu 
zdolności produkcyjnych wynoszą: 1,06 tys. zł. Koszty te ustala się, dzieląc koszty wycinarki na ela-
styczne (zmieniające się w stosunku do wielkości czynnika kosztotwórczego, np. zużycia energii 
elektrycznej) i stale zaangażowane (niezmieniające się w stosunku do wielkości czynnika koszto-
twórczego, jak np. amortyzacja, planowane remonty). Faktycznie poniesione stałe koszty pośred-
nio produkcyjne gniazda produkcyjnego w miesiącu X roku 20XX wyniosły 1,2 tys. zł. Do wylicze-
nia kosztu niewykorzystanego potencjału stosuje się planowane stałe koszty pośrednie produkcji, 
a stawka tych kosztów na jedną godzinę wynosi 4,00 zł (1,06 tys. zł ÷ 265 h). 
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych wycinarki w miesiącu X roku 20XX wyniósł: 
260,00 zł (4,00 zł x 65 h).

Z kolei zakłada się, że teoretyczne zdolności brygady złożonej z sześciu spawaczy przy produkcji na 
dwie zmiany przez 6 dni w tygodniu wynoszą 2560 godzin miesięcznie; wielkość tę ograniczają:
l absencja chorobowa pracowników: 61 h miesięcznie,
l przerwy w pracy pracowników oraz czas przygotowawczy: 24 h miesięcznie.

Odejmując od miesięcznej teoretycznej zdolności produkcyjnych brygady spawaczy wymienione ogra-
niczenia, uzyskuje się wielkość normalnych zdolności produkcyjnych brygady: 2475 h miesięcznie.
Zakłada się dalej, że w miesiącu X roku 20XX produkcja angażowała brygadę spawaczy przez 
2100 h. Odejmując od normalnych miesięcznych zdolności produkcyjnych rzeczywiste wykorzy-
stanie czasu pracy brygady spawaczy w miesiącu X roku 20XX, uzyskuje się informację o niewyko-
rzystanym potencjale mierzonym w godzinach: 375 h. 
Miesięczne planowane stałe koszty pośrednie produkcji brygady spawaczy dla normalnego pozio-
mu zdolności produkcyjnych wynoszą: 24,75 tys. zł. Faktycznie poniesione stałe koszty pośrednie 
produkcji brygady spawaczy w miesiącu X roku 20XX wyniosły 24,75 tys. zł. Do wyliczenia kosztu 
niewykorzystanego potencjału stosuje się planowane stałe koszty pośrednie produkcji, zaś stawka 
tych kosztów na jedną godzinę wynosi 10,00 zł (24,75 tys. zł ÷ 2475 h).
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych brygady spawaczy w miesiącu X roku 20XX 
wyniósł: 3750,00 zł (10,00 zł x 375 h). 
Zakłada się też, że produkcja odbywa się w hali produkcyjnej o łącznej powierzchni 3000 m2 podzie-
lonej na sześć sekcji. Każda sekcja ma powierzchnię 500 m2. Dwie sekcje o łącznej powierzchni 
1000 m2 pozostają nieużywane. 
Planowane stałe miesięczne koszty pośrednie produkcji dotyczące hali produkcyjnej wynoszą: 
9 tys. zł. Faktycznie poniesione stałe koszty pośrednie produkcji hali produkcyjnej w miesiącu X 
roku 20XX wyniosły 9 tys. zł. Do wyliczenia kosztu niewykorzystanego potencjału stosuje się 
planowane stałe koszty pośrednie produkcji, a stawka tych kosztów na jeden m2 wynosi 3,00 zł 
(9,00 tys. zł ÷ 3000 m2). 
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych hali produkcyjnej w miesiącu X roku 20XX wyniósł 
zatem: 3000,00 zł (3,00 zł x 1000 m2).
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych wynoszący 7,01 tys. zł (0,26 tys. zł [koszt nie-
wykorzystanego potencjału wycinarki] + 3,75 tys. zł [koszt niewykorzystanego potencjału brygady 
spawaczy] + 3,00 tys. zł [koszt niewykorzystanego potencjału hali produkcyjnej]) wymaga odnie-
sienia na koszt wytworzenia sprzedanych produktów; nie może on wpływać na wartość (koszt 
wytworzenia) zapasu wyrobów.
Różnica między planowanymi a poniesionymi za miesiąc stałymi kosztami pośrednio produkcyjny-
mi stanowi odchylenie budżetowe: 0,14 tys. zł (0,14 tys. zł [odchylenie budżetowe dla wycinarki] + 
0,0 tys. zł [odchylenie budżetowe dla brygady spawaczy] + 0,0 tys. zł [odchylenie budżetowe dla 
hali produkcyjnej]). Odchylenie budżetowe odnosi się na: produkty sprzedane, zapasy oraz koszt 
niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Jeżeli jednak różnica między planowanymi a rzeczy-
wistymi kosztami pośrednimi jest nieznaczna (por. art. 34 ust. 2 ustawy), to może ona w całości 
zostać odniesiona na koszt sprzedanych produktów.
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Produkcja maszyn precyzyjnych o parametrach określonych 
przez zamawiającego

Jednostkowa produkcja maszyn precyzyjnych odbywa się na wielu stanowiskach 
pracy, którymi m.in. są obrabiarki uniwersalne; na niektórych stanowiskach praca 
wykonywana jest ręcznie. Cykl produkcji maszyn precyzyjnych obejmuje wykonanie 
od kilkunastu do kilkuset operacji na wielu stanowiskach pracy i trwa od kilku dni 
do maksymalnie dwu miesięcy. Praca wykonywana jest przez robotników, którzy 
obsługują maszynowe stanowiska pracy lub wykonują prace bezpośrednio przy 
produkcie. Określenie zdolności produkcyjnych może nastąpić tylko na poziomie 
poszczególnych zasobów.

Zdolności produkcyjne określa się oddzielnie dla każdego zasobu wykonującego 
jednorodną operację. Dla maszynowych stanowisk pracy najczęściej zdolności pro-
dukcyjne określane będą za pomocą maszynogodzin (mh) lub jednostek natural-
nych produkcji. W przypadku stanowisk pracy ręcznej zdolności produkcyjne mogą 
być określane za pomocą roboczogodzin (rh) lub jednostek naturalnych wykona-
nej przez nich pracy (jeżeli wykonywane czynności są jednorodne). W przypad-
ku pomieszczeń ich zdolności produkcyjne określa się najczęściej za pomocą miar 
powierzchni (m2) lub kubatury (m3). Określenie normalnych zdolności produkcyj-
nych dla poszczególnych grup zasobów następuje przy uwzględnieniu:
l praktycznych zdolności wytwórczych maszyn,
l  praktycznych zdolności wytwórczych pracowników (liczby pracowników oraz 

liczby zmian),
l   innych ograniczeń organizacyjnych (np. wąskich gardeł).

Sposób wyliczenia kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych jest 
analogiczny do przedstawionego w przykładzie jednostki produkującej oprawy 
oświetleniowe.
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UCHWAŁA Nr 7/07  
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu  
w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych 
wynikających ze świadectw pochodzenia energii 
wytworzonej w odnawialnych źródłach energii

(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2007 r.)

Na podstawie § 6 ust. 2 w związku z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji 
Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.U. Nr 140, poz. 1580 z późn. zm.) oraz 
§ 2 ust. 3 wewnętrznego regulaminu działania Komitetu Standardów Rachunkowości 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1.  Komitet przyjmuje stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych 
wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych 
źródłach energii, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca 
Komitetu Standardów Rachunkowości

Gertruda Świderska
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Załącznik do uchwały nr 7/07 Komitetu Standardów Rachunkowości 

z dnia 26 czerwca 2007 r. (poz. 47)

STANOWISKO  
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI 

w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych 
wynikających ze świadectw pochodzenia energii 
wytworzonej w odnawialnych źródłach energii

Przedmiotem niniejszego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości jest 
sposób księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pocho-
dzenia energii, wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w rozumieniu art. 9e 
ust. 1 i odpowiednio ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami). Prawa te wynikają ze 
świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii 
i wydawane są pierwotnie na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmu-
jącego się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, 
złożony za pośrednictwem właściwego operatora systemu elektroenergetyczne-
go, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Świadectwa pochodzenia 
stanowią podstawę do przyznania z ich tytułu praw majątkowych, które będąc 
zbywalnymi, stanowią – w myśl przepisu art. 9e ust. 6 ustawy Prawo energetycz-
ne – towar giełdowy.

Stanowisko uwzględnia przepisy Prawa energetycznego, wydanego na jego pod-
stawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 
pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła 
wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz.U. Nr 261, poz. 2187 oraz Dz.U. 
z 2006 r. Nr 205, poz. 1510), zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
a także ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, 
poz. 694, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o rachunkowości, według 
stanu prawnego na dzień wydania niniejszego stanowiska.

Stanowisko dotyczy prowadzących księgi rachunkowe:
a)  przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się wytwarzaniem energii elek-

trycznej lub jej obrotem, i przedsiębiorstw energetycznych sprzedających ener-
gię elektryczną odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 9a ust. 1 Prawa energetyczne-
go, zwanych dalej przedsiębiorstwami energetycznymi,
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b)  innych jednostek uczestniczących w rynkowym obrocie prawami majątkowymi 
wynikającymi ze świadectw pochodzenia.

Kontekst problemu

1.  Od 2005 roku, na mocy art. 9a ust. 1 Prawa energetycznego, implementują-
cego postanowienia Dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 27 września 2001 r. o wspieraniu produkcji na rynku wewnętrznym energii elek-
trycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.Urz. WE L 283 z 27.10.2001), 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej 
lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, przyłączonym 
do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązane:

 a)  uzyskać i przedstawić do umorzenia do 31 marca następnego roku Prezesowi 
URE świadectwo pochodzenia albo

 b)  uiścić opłatę zastępczą, równą iloczynowi jednostkowej opłaty zastępczej 
za 1 MWh i ilości energii elektrycznej, wyrażonej w MWh, wynikającą z obo-
wiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia 
w danym roku1.

2.  Ilość energii uzyskiwanej w odnawialnych źródłach energii, na którą wystawia 
się świadectwa pochodzenia i która spełnia obowiązek uzyskania i przedsta-
wienia do umorzenia świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastęp-
czej, określa § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i dla np. 2007 r. wyno-
si dla przedmiotowego przedsiębiorstwa energetycznego nie mniej niż 5,1% 
wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez to przedsię-
biorstwo i z każdym rokiem wzrasta, do poziomu 10,4% w latach 2010–2014. 
Niektóre z przedsiębiorstw wytwórczych, uzyskujących energię elektryczną lub 
ciepło z wykorzystaniem biomasy, wskazane wyżej obowiązki będą realizować 
od początku 2008 roku, dla którego ustanowiono 5% wskaźnik udziału, który 
wzrasta w każdym z kolejnych lat aż do poziomu 60% w 2014 r. (§ 4 ust. 3 roz-
porządzenia Ministra Gospodarki).

3.  W przypadku nieprzedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia 
Prezesowi URE lub nieprzedstawienia potwierdzenia wniesienia opłaty zastęp-
czej przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię odbiorcom końcowym 
ponosi karę w wysokości ustalonej przepisami (art. 56 ust. 2a pkt 1 Prawa ener-
getycznego), która jest wyższa od kwoty opłaty zastępczej o 30%. Kara ta stano-

1  Opłata zastępcza, stanowiąca dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, ustalana na podstawie jednostkowej opłaty zastępczej, która w latach 2005 i 2006 
wynosiła bazowo 240,00 zł, podlega od początku 2007 roku corocznej waloryzacji średniorocz-
nym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok, dla którego oblicza się opłatę zastępczą (art. 9a ust. 3 i 4 Prawa energetycz-
nego). Jednostkowa opłata zastępcza w 2007 roku wynosi 242,40 zł (na podstawie wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2006 r. w stosunku do 2005 r., który wynosi 101,0%, 
ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2007 r. 
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domo-
wych emerytów i rencistów w 2006 r., M.P. Nr 4, poz. 45).
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wi dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
uiszcza się ją w terminie do 31 marca roku następnego. Karą obłożone jest rów-
nież uchylanie się od obowiązku zakupu energii wytworzonej w odnawialnych 
źródłach energii. Karę taką ustala się w wysokości co najmniej iloczynu średniej 
ceny sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym z roku poprzedniego oraz ilo-
ści energii, od której zakupu sprzedawca się uchyla (art. 56 ust. 2a pkt 2 Prawa 
energetycznego).

4.  Koszty uzasadnione uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 
pochodzenia albo poniesienia opłaty zastępczej uwzględnia się w kalkulacji 
cen ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych realizujących te 
obowiązki, przyjmując, że jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez 
dane przedsiębiorstwo energetyczne odbiorcom końcowym jest w tej samej 
wysokości obciążona tymi kosztami. Kosztami, uwzględnianymi w taryfach, są 
koszty (§ 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki):

 a)  uzyskania świadectw pochodzenia, jednak nie wyższe od iloczynu jednost-
kowej opłaty zastępczej, obowiązującej w roku sporządzenia taryfy, i ilości 
energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia, które przed-
siębiorstwo energetyczne planuje przedstawić do umorzenia w pierwszym 
roku stosowania taryfy, jednak nie wyżej od różnicy pomiędzy ilością energii 
elektrycznej wynikającej z obowiązującego udziału ilościowego dla danego 
przedsiębiorstwa energetycznego i ilością energii wynikającej z poniesionej 
opłaty zastępczej lub

 b)  opłaty zastępczej poniesionej w roku poprzedzającym rok sporządzenia taryfy.
5.  Koszty zakupu energii elektrycznej, ponoszone w związku z zakupem energii 

elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, uwzględnia się 
w kalkulacji cen ustalanych w taryfach sprzedawców z urzędu, przyjmując, że 
jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez danego sprzedawcę z urzę-
du odbiorcom końcowym jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami, 
przy czym cenę energii ustala się według średniej ceny sprzedaży energii elek-
trycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym (§ 14 
ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki).

6.  Imienne świadectwo pochodzenia wydaje Prezes URE na wniosek przedsię-
biorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej 
w odnawialnych źródłach energii, złożony za pośrednictwem operatora syste-
mu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się odna-
wialne źródło energii określone we wniosku. Do wniosku operator systemu 
dołącza potwierdzenie danych dotyczących ilości energii elektrycznej wprowa-
dzonej do sieci w okresie objętym wnioskiem, który może obejmować jeden 
lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku 
kalendarzowego. Wniosek przedkłada przedsiębiorstwo energetyczne opera-
torowi systemu elektroenergetycznego, w terminie 45 dni od dnia zakończenia 
okresu wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej tym wnioskiem. 
Przedłożenie wniosku operatorowi systemu elektroenergetycznego w później-
szym terminie skutkuje odmową wydania świadectw pochodzenia przez Prezesa 
URE, na którą przysługuje zażalenie, składane i rozpatrywane w trybie Kodeksu 
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postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń (art. 9e ust. 2, 3, 
4a, 5 i 5a Prawa energetycznego).

7.  Do świadectw pochodzenia przypisane są prawa majątkowe, które z nich wyni-
kają, a które powstają z chwilą zapisania uzyskanego od Prezesa URE świade-
ctwa pochodzenia po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świa-
dectw pochodzenia, prowadzonym przez odrębny podmiot – towarową giełdę 
energii. Prawa te przysługują osobie będącej posiadaczem tego konta. Podmiot 
prowadzący giełdę – prowadzący rejestr świadectw – ma obowiązek, na wnio-
sek przedsiębiorstwa energetycznego, wydać dokument stwierdzający prawa 
majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia przysługujące wnioskodaw-
cy i odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej (art. 9e ust. 7, 9, 10 
i 11 Prawa energetycznego).

8.  Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia są zbywalne i stano-
wią towar giełdowy w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o gieł-
dach towarowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późniejszymi zmianami). 
Przeniesienie praw majątkowych ze świadectw pochodzenia następuje z chwilą 
dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia. Prezes 
URE, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, któremu przysługują prawa 
majątkowe, umarza, w drodze decyzji, to świadectwo pochodzenia w całości 
albo w części (art. 9e ust. 6, 10 i 12 Prawa energetycznego).

9.  Wpis do rejestru świadectw pochodzenia i dokonane w nim zmiany podlegają 
opłacie. Wydanie świadectw pochodzenia oraz wydanie wymaganej koncesji 
na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii podlega 
opłacie skarbowej (art. 9e ust. 12 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 Prawa energetyczne-
go). Zwolnione z tych opłat są przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się 
wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej 
mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW.

10.  Obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia pod-
lega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie podlegają natomiast 
opodatkowaniu czynności związane z organizacją i obrotem tymi prawami, 
wykonywanymi przez giełdę towarową, na której odbywa się obrót tymi pra-
wami, gdyż czynności te są kwalifikowane do „usług związanych z zarządza-
niem ryzyka”, a te zwolnione są z opodatkowania.

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości

Zasady księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających  
ze świadectw pochodzenia

11.  Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnych źródłach energii ujmuje się w księgach rachun-
kowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa energetycz-
nego jako wyodrębniony składnik aktywów.

12.  W przedsiębiorstwach energetycznych prawa majątkowe wynikające ze świa-
dectw pochodzenia kwalifikuje się i zalicza do towarów. Prawa majątkowe wyni-
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kające ze świadectw pochodzenia wykazuje się w bilansie w odrębnej pozycji, 
o ile ich wartość jest istotna.

13.  W pozostałych jednostkach nabyte prawa majątkowe wynikające ze świa-
dectw pochodzenia kwalifikuje się i zalicza odpowiednio do inwestycji dłu-
goterminowych lub krótkoterminowych i wycenia zgodnie z art. 28 ust. 1 
pkt 3 lub (odpowiednio) pkt 5 ustawy o rachunkowości. Prawa majątkowe 
wynikające ze świadectw pochodzenia wykazuje się w bilansie odpowiednio 
w pozycji: „Inne inwestycje długoterminowe” lub „Inne inwestycje krótko-
terminowe”.

14.  Do czasu przyznania praw majątkowych wynikających ze świadectw pocho-
dzenia przez Prezesa URE ich liczbę – ustaloną na podstawie potwierdzonej 
ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii – 
ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Ich szacunkową wartość, ustaloną 
jako iloczyn ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach 
energii, potwierdzonej przez operatorów systemów przesyłowych, przelicza-
nej na ilościowy miernik świadectwa, oraz ceny rynkowej prawa majątkowe-
go z dnia potwierdzenia wytworzenia energii wytworzonej w odnawialnych 
źródłach energii wykazuje się w informacji dodatkowej sprawozdania finan-
sowego, sporządzanego za dany okres sprawozdawczy lub odpowiednio za 
dany rok obrotowy.

15.  Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia ujmuje się w księ-
gach rachunkowych przedsiębiorstwa energetycznego na dzień ich przyzna-
nia, potwierdzonego przez podmiot prowadzący rejestr świadectw pochodze-
nia (towarową giełdę energii).

16.  Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia na dzień ich począt-
kowego ujęcia wycenia się jako iloczyn ilości przyznanych praw i jednostkowej 
ceny rynkowej prawa majątkowego wynikającego ze świadectwa pochodzenia 
z dnia przyznania świadectwa i nabycia praw majątkowych.

17.  Drugostronne ujęcie przyznanych praw majątkowych ze świadectwa pocho-
dzenia następuje przez uznanie przychodu ze sprzedaży energii. W przypadku 
pozycji istotnej powinien być on wykazany w odrębnej pozycji przychodów.

18.  Wartość rozchodów praw majątkowych wynikających ze świadectw pocho-
dzenia ustala się metodą wybraną przez jednostkę spośród metod określonych 
w art. 34 ust. 4 pkt 1–3 ustawy o rachunkowości. Ustalony wybraną metodą 
rozchód wpływa na wartość bilansową pozostałości praw majątkowych wyni-
kających ze świadectw pochodzenia, której wycena powinna uwzględniać 
ewentualną utratę ich wartości. Dokonany w związku z utratą wartości odpis 
aktualizujący obciąża pozostałe koszty operacyjne. W przypadku późniejszego 
przywrócenia wartości praw uprzednio skorygowanych różnicę z wyceny praw 
majątkowych odnosi się na pozostałe przychody operacyjne.

19.  Przedsiębiorstwo energetyczne, podlegające obowiązkowi rozliczenia się 
z wymogu przedłożenia do umorzenia świadectw pochodzenia, odnosi w kosz-
ty operacyjne odpisy na pokrycie świadectw pochodzenia w proporcji do ilości 
sprzedanej energii. Odpisy ujmowane są drugostronnie jako rozliczenia mię-
dzyokresowe bierne w kwocie stanowiącej iloczyn niższej z jednostkowej opła-
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ty zastępczej lub ceny rynkowej prawa majątkowego i ilości energii sprzedanej, 
stanowiącej podstawę rozliczenia się z obowiązku.

20.  Przedsiębiorstwo energetyczne (sprzedające energię odbiorcom końcowym), 
obowiązane wykazać się świadectwami pochodzenia energii wytworzonej 
w odnawialnych źródłach – w celu rozliczenia się z tego obowiązku – na 
dzień przesłania wniosku do Prezesa URE o umorzenie świadectw pocho-
dzenia ujmuje umorzenie praw majątkowych wynikających ze świadectw 
pochodzenia we wnioskowanej liczbie. W momencie przedłożenia wniosku 
o umorzenie przez Prezesa URE następuje odpowiednio rozliczenie naliczo-
nych kwot rozliczeń międzyokresowych biernych oraz umorzenie praw mająt-
kowych. Potwierdzenie umorzenia świadectw z punktu widzenia wymogów 
Prawa energetycznego następuje w ewidencji pozabilansowej przedsiębior-
stwa energetycznego w drodze uznania umorzenia i obciążenia praw ze świa-
dectw pochodzenia.

21.  Sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia przez 
przedsiębiorstwo energetyczne ujmuje się jak każdą sprzedaż towarów. W przy-
padku gdy realizowane ze sprzedaży praw przychody są istotne, wykazuje się 
je w wyodrębnionej pozycji, w ramach przychodów ze sprzedaży towarów.

22.  Wszelkie obciążenia finansowe, wynikające z obowiązku uczestniczenia w syste-
mie produkcji i obrotu energią wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, 
ujmuje się w koszty operacyjne lub odpowiednio w koszty ogólnego zarządu 
według zasad ogólnych – nie stanowią one podstawy do ich aktywowania 
w prawach majątkowych ze świadectw pochodzenia.

23.  Wartość bilansowa przyznanych (nabytych) praw majątkowych wynikających ze 
świadectw pochodzenia może się różnić od ich wartości podatkowej. Uzasadnia 
to tworzenie aktywów lub rezerwy z tytułu podatku odroczonego według zasad 
ustawy o rachunkowości oraz Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 „Podatek 
dochodowy”.

24.  Przedsiębiorstwo energetyczne podaje w informacji dodatkowej sprawozda-
nia finansowego informacje, przedstawiające w sposób pełny jego działania 
w zakresie wywiązywania się z obowiązków i gospodarowania świadectwami 
pochodzenia oraz prawami majątkowymi z nimi związanymi. Za celowe uznaje 
się przedstawienie co najmniej poniżej wymienionych informacji:

 a)  przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w zakresie ujmowania i wyceny 
praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, w tym: zasa-
dy wyceny bilansowej oraz wyceny pozabilansowej praw, w tym przezna-
czonych do sprzedaży, zasady ustalania odpisów aktualizujących z tytułu 
utraty wartości oraz rezerw na świadectwa pochodzenia do rozliczenia,

 b)  ilość energii elektrycznej objętej świadectwami pochodzenia oraz praw 
majątkowych (wraz z podstawą ich ustalenia), jakimi powinno dyspono-
wać przedsiębiorstwo energetyczne za cały rok obrotowy i na koniec roku 
obrotowego w celu rozliczenia się z obowiązku (dotyczy dostawców ener-
gii odbiorcom końcowym),

 c)  zestawienie liczbowe zmian, jakie nastąpiły w ciągu roku w liczbie i warto-
ści przyznanych i nabytych praw ze świadectw pochodzenia,
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 d)  liczbę oraz wartość w cenie nabycia przyznanych praw z podziałem na prawa 
przeznaczone do wykorzystania na własne potrzeby oraz prawa przezna-
czone do sprzedaży,

 e)  wynik na sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia, ustalo-
ny jako różnica między ceną ich sprzedaży a wartością sprzedanych praw,

 f)   liczbę oraz wartość praw umorzonych lub przedłożonych do umorzenia 
w bieżącym roku obrotowym,

 g)  wartość bieżących i skumulowanych odpisów aktualizujących z tytułu utraty 
wartości oraz wartość odpisów przywracających wcześniej ustaloną ich wartość,

 h)  kwotę odpisów z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych na 
pokrycie wymaganej ilości praw majątkowych wynikających ze świadectw 
pochodzenia i ich rozliczenie.
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KOMUNIKAT Nr 10 MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia uchwały  
Komitetu Standardów Rachunkowości  

w sprawie przyjęcia znowelizowanego stanowiska 
Komitetu w sprawie księgowego ujęcia praw 
(uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych

(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r.)

Ogłasza się uchwałę nr 18/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 21 grud-
nia 2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego stanowiska Komitetu w sprawie 
księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych, stanowiącą 
załącznik do komunikatu.

Minister Finansów
w z. Ludwik Kotecki
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Załącznik do komunikatu nr 10 Ministra Finansów 
z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 53)

UCHWAŁA Nr 18/11  
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia znowelizowanego stanowiska 
Komitetu w sprawie księgowego ujęcia praw 
(uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych

Na podstawie § 6 ust. 1 w zw. z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu 
Standardów Rachunkowości (Dz.U. Nr 140, poz. 1580, z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1.

1.  Komitet przyjmuje nowelizację stanowiska w sprawie księgowego ujęcia praw 
(uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych, stanowiącą załącznik do niniej-
szej uchwały.

2.  Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

3.  Traci moc uchwała nr 6/05 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 28 listo-
pada 2005 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie księgowego 
ujęcia praw (uprawnień) do emisji zanieczyszczeń do powietrza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Komitetu
Przewodnicząca Komitetu 

Standardów Rachunkowości

Aneta Gołdyń Joanna Dadacz
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Załącznik do uchwały nr 18/11  
Komitetu Standardów Rachunkowości 

z dnia 21 grudnia 2011 r.

STANOWISKO  
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) 
do emisji gazów cieplarnianych

Przedmiot i zakres stanowiska

1.  Niniejsze stanowisko odnosi się do uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 
w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnie-
niami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695), zwanej dalej 
ustawą o handlu emisjami. Uprawnienia te przyznawane są podmiotom pro-
wadzącym instalacje w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz opera-
torom statków powietrznych.

  Przez stosowane dalej określenie „prawa do emisji” rozumie się uprawnienia 
do emisji, o których mowa w art. 3 pkt 15 ustawy o handlu emisjami, oraz jed-
nostki poświadczonej redukcji emisji i jednostki redukcji emisji w rozumieniu 
art. 3 odpowiednio pkt 5 i 6 ustawy o handlu emisjami.

2.  Stanowisko uwzględnia przepisy ustawy o handlu emisjami, a także ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 
z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą o rachunkowości.

 Stanowisko dotyczy jednostek prowadzących księgi rachunkowe:
 –  prowadzących instalacje, posiadających instalacje objęte systemem, wymie-

nione w załączniku do ustawy o handlu emisjami,
 –  operatorów statków powietrznych lub ich właścicieli, wykonujących opera-

cje lotnicze, z wyłączeniem operacji lotniczej określonej w art. 2 ust. 2 pkt 2 
ustawy o handlu emisjami,

 – innych jednostek (pośredników) obrotu prawami do emisji.

Ujęcie przyznanych i nabytych praw do emisji przez 
prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych

3.  Przyznane i nabyte prawa do emisji spełniają definicję wartości niematerialnych 
i prawnych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Prawa 
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do emisji ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki pod datą ich nabycia 
(w tym: przyznania) w cenie nabycia oraz wykazuje w sprawozdaniu finanso-
wym (bilansie) w oddzielnej pozycji w grupie wartości niematerialnych i praw-
nych, bez względu na ich przeznaczenie (wykorzystanie na potrzeby własne 
lub sprzedaż). Dla każdej instalacji prowadzi się odrębną ewidencję ilościowo-
-wartościową przyznanych praw do emisji.

4.  Cenę nabycia przyznanego prawa do emisji wylicza się zgodnie z art. 28 ust. 2 
ustawy o rachunkowości, zdanie ostatnie, tj. jako iloczyn jednostkowej ceny 
sprzedaży przyznanego prawa do emisji oraz liczby przyznanych praw.

5.  Przyznane prawa do emisji ujmuje się – zgodnie z przepisami art. 41 ust. 2 
w powiązaniu z ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości – jako rozliczenia między-
okresowe przychodów, które zwiększają stopniowo pozostałe przychody opera-
cyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywa-
nych od tych praw. Rozliczenie przychodów następuje z chwilą wykorzystania 
lub sprzedaży przyznanych nieodpłatnie praw do emisji.

6.  Jeżeli prowadzący instalację zdecydował się wraz z innymi prowadzącymi insta-
lacje na wspólne rozliczanie praw do emisji, zgodnie z art. 68 ustawy o han-
dlu emisjami, to ewidencję przyznanych praw do emisji prowadzi dla utworzo-
nej grupy instalacji zarządca grupy instalacji. W takim przypadku prowadzący 
instalację podaje ilościową i opisową informację o przyznanych i przeniesionych 
prawach do emisji na zarządcę grupy instalacji w informacji dodatkowej spra-
wozdania finansowego w zakresie niezbędnym do zrozumienia zasad gospo-
darowania przyznanymi prawami do emisji.

7.  Prawa do emisji, które jednostka zamierza sprzedać, ujmuje się w księgach 
rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym (bilansie) łącznie z pra-
wami do emisji przeznaczonymi do wykorzystania na własne potrzeby, zgodnie 
z ogólną zasadą wyrażoną w pkt 3 stanowiska. W informacji dodatkowej spra-
wozdania finansowego przedstawia się posiadane prawa do emisji w podziale 
na prawa do emisji wykorzystywane na własne potrzeby oraz prawa do emisji 
przeznaczone do sprzedaży (z wyodrębnieniem uprawnień do emisji, jedno-
stek poświadczonej redukcji emisji i jednostek redukcji emisji).

8.  Opłaty za przyznanie praw do emisji, łącznie z opłatą za wpisanie do rejestru, 
zwiększają odpowiednio koszty wytworzenia produktów lub koszty sprzeda-
nych praw tego okresu, w którym opłaty zostały naliczone. O ile kwota tych 
opłat jest istotna, jednostka może je zakwalifikować do rozliczeń międzyokre-
sowych kosztów i dokonywać sukcesywnych ich rozliczeń w czasie.

9.  Wartość początkową posiadanych praw do emisji zmniejszają odpisy amor-
tyzacyjne (umorzeniowe) dokonywane w celu uwzględnienia ich wykorzy-
stania. Amortyzacja praw do emisji zwiększa koszty wytworzenia produktów. 
Wysokość amortyzacji ustala się jako iloczyn wykorzystanych w danym okresie 
praw do emisji oraz jednostkowej ceny ich nabycia. Jeżeli ceny nabycia posia-
danych praw do emisji są różne, to do wyceny kwoty amortyzacji uwzględnia-
jącej wykorzystanie tych praw jednostka przyjmuje jedną z metod określonych 
w art. 34 ust. 4 pkt 1–3 ustawy o rachunkowości, tj. metodę cen przeciętnych, 
ustalonych w wysokości średniej ważonej cen praw do emisji, metodę pierw-
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sze przyszło – pierwsze wyszło (FIFO) lub metodę ostatnie przyszło – pierwsze 
wyszło (LIFO).

10.  Na koniec każdego roku obrotowego/danego okresu rozliczeniowego, na pod-
stawie zweryfikowanego rocznego raportu, o którym mowa w art. 57 ust. 3 
ustawy o handlu emisjami, wyłącza się z ewidencji wykorzystane i umorzone 
prawa do emisji. Wyłączenie z ewidencji umorzonych praw następuje drogą 
obciążenia umorzenia praw do emisji oraz uznania praw do emisji.

11.  Sprzedaż praw do emisji (zarówno wcześniej przeznaczonych i zakwalifiko-
wanych do sprzedaży, jak i niezakwalifikowanych pierwotnie do sprzedaży) 
wpływa na wynik finansowy tego okresu sprawozdawczego, w którym prawa 
te zostały sprzedane; wynik na sprzedaży wykazuje się odpowiednio jako zysk 
lub stratę w pozycji pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych. Zysk/stratę 
na sprzedaży praw do emisji ustala się jako różnicę między ceną ich sprzedaży 
netto a ich wartością ewidencyjną (bilansową) na dzień sprzedaży. Ponieważ 
sprzedaży podlegają niewykorzystane prawa do emisji, to wartość ewidencyj-
na sprzedawanych praw do emisji równa jest cenie ich nabycia ustalonej jedną 
z metod rozchodu określonych w art. 34 ust. 4 pkt 1–3 ustawy o rachunkowo-
ści, tj. metodą cen przeciętnych, ustalonych w wysokości średniej ważonej cen 
praw do emisji, metodą pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (FIFO) lub meto-
dą ostatnie przyszło – pierwsze wyszło (LIFO) (w przypadku praw do emisji 
wcześniej niezakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży), skorygowa-
nej o ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty ich wartości.

12.  Ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty wartości praw do emisji, dokona-
ny zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości, odnosi się w pozostałe 
koszty operacyjne tego okresu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniają-
ce dokonanie takiego odpisu. W przypadku gdy ustąpią okoliczności, dla któ-
rych wcześniej skorygowano wartość praw do emisji z uwagi na trwałą utratę 
ich wartości i prawa do emisji odzyskają swoją wartość, dokonuje się zapisu 
przywracającego wartość wcześniej skorygowaną poprzez odniesienie różnicy 
na pozostałe przychody operacyjne. W sprawach nieuregulowanych stanowi-
skiem a dotyczących księgowego ujęcia utraty wartości stosuje się wyjaśnienia 
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” (Dz.Urz. 
Ministra Finansów z 2007 r. Nr 8, poz. 46).

13.  Prawa do emisji przeznaczone do sprzedaży (z wyodrębnieniem uprawnień do 
emisji, jednostek poświadczonej redukcji emisji i jednostek redukcji emisji), dla 
ich wykazania w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego, wycenia 
się zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości, tj. w cenie (war-
tości) rynkowej albo w cenie nabycia lub cenie (wartości) rynkowej, zależnie 
od tego, która z nich jest niższa. Zasady (politykę) rachunkowości przyjęte do 
pozabilansowej wyceny praw do emisji przeznaczonych do sprzedaży (z wyod-
rębnieniem uprawnień do emisji, jednostek poświadczonej redukcji emisji i jed-
nostek redukcji emisji) przedstawia się w informacji dodatkowej sprawozdania 
finansowego.

14.  W przypadku gdy liczba posiadanych praw do emisji jest mniejsza od przewi-
dywanej do wykorzystania liczby praw do emisji za rok obrotowy, kwotę równą 
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wartości brakujących praw do emisji odnosi się w ciężar kosztów wytworzenia 
produktów, jednocześnie ujmując ją jako bierne rozliczenie międzyokresowe 
kosztów. Kwotę biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów ustala się jako 
iloczyn liczby brakujących do rozliczenia praw do emisji i jednostkowej ceny 
rynkowej (sprzedaży) praw do emisji, ustalonej na podstawie notowań rynko-
wych z dnia bilansowego.

  Sposób ustalenia kwoty biernych rozliczeń międzyokresowych wymaga opisa-
nia w dokumencie stanowiącym podstawę ujęcia tych rozliczeń w księgach, 
a także w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.

  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmuje się zgodnie z wyjaśnieniami 
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia mię-
dzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” (Dz.Urz. Ministra Finansów 
z 2008 r. Nr 12, poz. 90).

15.  Koszty weryfikacji rocznych raportów, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 57 
ust. 3 ustawy o handlu emisjami, zalicza się do kosztów ogólnego zarządu roku 
obrotowego, za który nastąpiła roczna weryfikacja raportu. Jeżeli koszty weryfi-
kacji raportu poniesiono po zamknięciu ksiąg rachunkowych, to ustalając wynik 
finansowy roku obrotowego, którego raport dotyczy, ujmuje się je jako bierne 
rozliczenie międzyokresowe kosztów. W przypadku niemożności wiarygodne-
go oszacowania wysokości kosztów badania raportu, rzeczywiście poniesione 
na ten cel koszty obciążają koszty tego okresu sprawozdawczego, w którym je 
poniesiono.

Zakres informacji dodatkowej, dotyczącej praw do emisji 
w sprawozdaniu finansowym prowadzącego instalację oraz 

operatora statku powietrznego

16.   Prowadzący instalację oraz operator statku powietrznego zamieszcza w infor-
macji dodatkowej sprawozdania finansowego co najmniej następujące infor-
macje:

  a)  przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w zakresie ujmowania i wyceny 
praw do emisji, w tym: zasady amortyzacji, zasady pozabilansowej wyce-
ny praw do emisji, w tym przeznaczonych do sprzedaży, zasady ustalania 
odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz rozliczeń międzyokresowych 
biernych na prawa do emisji do pokrycia,

  b)  liczba oraz wartość w cenie nabycia przyznanych praw do emisji dla każdej 
instalacji oraz dla każdego operatora statku powietrznego dla całego okresu 
rozliczeniowego wraz z ceną ich nabycia oraz wartością rynkową na koniec 
danego roku obrotowego, z uwzględnieniem podziału na uprawnienia do 
emisji, jednostki poświadczonej redukcji emisji i jednostki redukcji emisji,

  c)  liczba oraz wartość w cenie nabycia przyznanych praw do emisji z podzia-
łem na prawa do emisji przeznaczone do wykorzystania na własne potrze-
by oraz prawa do emisji przeznaczone do sprzedaży, z wyodrębnieniem 
uprawnień do emisji, jednostek poświadczonej redukcji emisji i jednostek 
redukcji emisji
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  d)  liczba oraz wartość rynkowa praw do emisji przeznaczonych do sprzedaży 
na dzień bilansowy w rachunku ciągłym (zmiany na przestrzeni roku obro-
towego i całego okresu rozliczeniowego),

  e) wynik na sprzedaży praw do emisji,
   f)  liczba oraz wartość praw do emisji umorzonych w bieżącym i poprzednich 

latach okresu rozliczeniowego, w tym z tytułu likwidacji instalacji,
  g)  wartość bieżących i skumulowanych odpisów z tytułu utraty wartości praw 

do emisji oraz wartość odpisów przywracających wcześniej ujętą ich war-
tość,

  h)  liczba praw do emisji oraz kwota biernych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów na pokrycie ich niedoboru oraz

   i)  liczba praw do emisji przeznaczona do przeniesienia na kolejne lata obro-
towe okresu rozliczeniowego oraz ewentualna liczba praw do emisji do 
przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy.

17.  W przypadku gdy jednostka realizuje swoje prawa do emisji za pośrednictwem 
zarządcy grupy instalacji, wskazuje się zarządcę grupy instalacji oraz przedsta-
wia informacje o gospodarowaniu prawami do emisji, pozwalające ocenić poli-
tykę zarządcy grupy instalacji w stosunku do prowadzącego instalację.

18.  Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności zamieszcza-
ją również w tym sprawozdaniu syntetyczną informację o wykorzystaniu praw do 
emisji, wynikach przeprowadzonej weryfikacji raportu oraz mogących się poja-
wić trudnościach w realizacji i użytkowaniu przyznanych praw do emisji.

Ujęcie nabytych praw do emisji u innych jednostek  
(pośredników)

19.  W przypadku nabycia praw do emisji w celu ich późniejszej odprzedaży prawa 
te kwalifikuje się do inwestycji – odpowiednio – długoterminowych lub krótko-
terminowych i wycenia zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1a lub ust. 5 i art. 35 usta-
wy o rachunkowości.

  Zaleca się ujęcie nabytych praw do emisji jako inwestycji krótkoterminowych 
i ich wycenę w cenie nabycia lub cenie rynkowej zależnie od tego, która z nich 
jest niższa.

20.  W przypadku znaczących różnic między wyceną praw do emisji w cenach ich 
nabycia i cenach rynkowych w informacji dodatkowej sprawozdania finanso-
wego przedstawia się dane o tych prawach w wartościach rynkowych.

Odroczony podatek dochodowy z tytułu praw do emisji

21.  Przyznane (nabyte) prawa do emisji, przeznaczone przez prowadzącego insta-
lację do wykorzystania na własne potrzeby, zalicza się do wartości niematerial-
nych i prawnych podlegających amortyzacji: są one również objęte ewentualną 
korektą z tytułu utraty wartości.

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zmianami) prawa do emi-
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sji nie są zaliczane do podlegających amortyzacji wartości niematerialnych 
i prawnych (art. 16b ust. 1 i 2)1, wobec czego ich nabycie może zostać uzna-
ne za koszt uzyskania przychodów z chwilą wprowadzenia tych praw do ksiąg 
rachunkowych2. Wartość bilansowa przyznanych (nabytych) praw do emisji 
może więc różnić się od ich wartości podatkowej.

  Podobnie, w razie przeszacowania praw do emisji nabytych przez pośredników 
do ich wartości rynkowej lub godziwej – ich wartość bilansowa może różnić 
się od ich wartości podatkowej. Uzasadnia to ustalenie aktywów lub rezerwy 
z tytułu podatku odroczonego według zasad określonych w ustawie o rachun-
kowości oraz Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy” 
(zał. do Dz.Urz. Ministra Finansów z 2010 r. Nr 7, poz. 31). Aktywa te i rezerwy 
rozlicza się poprzez pozycję podatku dochodowego w rachunku zysków i strat 
z chwilą umorzenia lub sprzedaży praw do emisji.

Postanowienia przejściowe i data wejścia w życie

22.  Znowelizowane Stanowisko, uwzględniające zmiany wprowadzone ustawą 
o handlu emisjami, ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finanso-
wych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2011 r.

23.  Zastosowanie się do postanowień zmienionego Stanowiska nie rodzi obowiązku 
przekształcania danych za poprzedni rok obrotowy. Jednostka, stosując się do 
postanowień zmienionego Stanowiska – powinna jednak o tym poinformować 
oraz wskazać w informacji dodatkowej, że nie przekształca danych porównaw-
czych w prezentowanym sprawozdaniu finansowym.

1  Obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym określają zamknięty katalog składni-
ków majątkowych zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych. Katalog ten nie zawie-
ra pozycji „prawa do emisji zanieczyszczeń do powietrza”.

2  Wskazana tu zasada nie stanowi interpretacji ani wykładni obowiązującego prawa podatko-
wego.
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Dwutygodnik przeznaczony dla służb ekonomiczno- 
-finansowych, firm oraz biur rachunkowych.  
W BIULETYNIE przedstawiamy rozwiązania w zakresie: 
rachunkowości, rozliczeń podatkowych, prawa  
gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
rachunku kosztów i zarządzania finansami. 

W ramach prenumeraty otrzymasz ZA DARMO
wersję internetową czasopisma i dodatek kwartalny

Na łamach  
„Biuletynu Głównego Księgowego”  
w 2013 r. będziemy poruszać  
aktualne problemy związane m.in. z:

  zamknięciem 2012 r. – w tym z aktualizacją wartości 
aktywów, tworzeniem rezerw,  
rozliczeniami międzyokresowymi kosztów, 


 
  rozliczeniem transakcji wyrażonych  
w walutach obcych zgodnie z uor, CIT i z nowymi 
zasadami przeliczania kwot wyrażonych w walucie 
obcej w VAT. 

wersja internetowa
dodatek kwartalny  

„Serwis Finansowo-Księgowy”

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta, ul. Okólna 40, 05-270 Marki,  
22 761 30 30, 22 212 07 30, e-mail: bok@infor.pl
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