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Rachunkowo ! jest specyficznym j&zykiem biznesu. Opanowanie zasad ra-

chunkowo ci pozwala nie tylko ewidencjonowa! operacje gospodarcze, ale i two-

rzy! sprawozdania finansowe zgodne z Mi&dzynarodowymi Standardami Rachun- 

kowo ci/Mi&dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej oraz 

je analizowa!. 

W poni$szej publikacji zaprezentowano wybrane zagadnienia z rachunko- 

wo ci podmiotów gospodarczych. Uwzgl&dniono MSR i MSSF oraz przepisy 

krajowe. Praca ta zawiera przyk#ady, pytania testowe i zadania, które mog% by! 

wykorzystane na !wiczeniach. 

Rachunkowo ! jest kojarzona z niezrozumia#ym zapisem, kolumnami i rubry-

kami liczb. Tymczasem jest ona systemem, który oprócz dokumentacji, dekre- 

tacji i ewidencji zdarze' maj%cych wp#yw na podmiot, gromadzi i dostarcza 

informacje niezb&dne dla zarz%dzaj%cych, akcjonariuszy, inwestorów, banków itp. 

Opanowanie techniki rachunkowo ci i poznanie zasad tak naprawd& „otwiera 

drzwi” do  wiata finansów firm, daje mo$liwo ci analizy danych, weryfikacji, 

planowania dzia#alno ci. 

Sprawozdania finansowe prezentuj% sytuacje podmiotu i staj% si& podstawo-

wym materia#em "ród#owym analizy finansowej. W zwi%zku z tym musz% by! 

sporz%dzone rzetelnie i zgodnie z zasad% prawdziwego i wiernego obrazu. Nie-

dopuszczalne jest wi&c wprowadzenie w b#%d u$ytkowników sprawozda' finan-

sowych.  

Umiej&tne czytanie, przetwarzanie, analiza sprawozda' finansowych przez 

mened$erów pozwala ustali! przyczyny niekorzystnych zmian i umo$liwia pla-

nowanie wyników i przep#ywów. 

Nale$y pami&ta!, i$ „zapis podwójny” nie jest celem sam w sobie. Jest to po-

rz%dek ewidencyjny umo$liwiaj%cy zaprezentowanie informacji w sposób przy-

j&ty i zaakceptowany, który umo$liwi podj&cie trafnych decyzji. Najwa$niejsze 
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jest, zwi%zku z powy$szym, umiej&tne interpretowanie zapisów, sald, wyników, 

tre ci sprawozda' finansowych – tworzenie sprawozda' i ich „czytanie”. 

Ksi%$ka ta mo$e by! wykorzystywana przez studentów uczelni ekonomicz-

nych.  

W rozdziale 1 zaprezentowano zakres i zasady rachunkowo ci. Wskazano na 

znaczenie bilansu i zwi%zku bilansu z operacjami gospodarczymi. Sklasyfiko-

wano konta i zdefiniowano plan kont oraz przedstawiono mo$liwo ci dzielenia  

i #%czenia kont. 

Rozdzia# 2 dotyczy sposobów wyceny maj%tku, kapita#ów i zobowi%za' oraz 

inwentaryzacji. Zdefiniowano podstawowe poj&cia rachunkowo ci w oparciu  

o MSR i MSSF. 

W rozdziale 3 zaprezentowano ewidencj& obrotu zapasami. Wskazano na 

metody poprawiania b#&dów i ujmowania reklamacji. 

W rozdziale 4 dokonano podzia#u rozrachunków i wskazano na zasady ich 

ewidencji. Przedstawiono równie$ ewidencj& i wycen& obrotu wekslowego. 

W rozdziale 5 zaj&to si& problematyk% przychodów, kosztów. Dokonano po-

dzia#u tych kategorii w ró$nych uk#adach. Przedstawiono dwa rachunki kosztów 

i cel ich tworzenia. Wprowadzono w zagadnienia kalkulacji kosztów. 

Rozdzia# 6 dotyczy sprawozdawczo ci i wybranych elementów analizy finan-

sowej. Wskazano na wymagania, w tym zakresie, Mi&dzynarodowych Standar-

dów Rachunkowo ci i Mi&dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ci Finan-

sowej. 

Rozdzia#y i poszczególne wyk#ady oraz zadania zosta#y przet#umaczone na 

j&zyk angielski, aby w ten sposób przybli$y! polskim studentom mi&dzynaro- 

dowy j&zyk rachunkowo ci i u#atwi! dost&p do literatury studentom angloj&zycz-

nym. 

Pragn! podzi!kowa", za pomoc w t umaczeniach wyk adów i zada#, 

Pa#stwu Magdalenie i Ianowi Anderson. 

Dzi&kuj& równie$ Agnieszce Patkowskiej za porady i pomoc w przet#uma-

czeniu niektórych fragmentów pracy. 

Zach&cam do studiowania rachunkowo ci! 

 

Jolanta Gadawska 

 

 



 

 

 

 

 

Rozdzia" 1 
Istota rachunkowo ci, zasady, podstawowe 

definicje, funkcjonowanie kont  
 

 

 

 

1.1.  Zakres, przedmiot i podmiot rachunkowo ci, zasady  
rachunkowo ci  

 

Rachunkowo$" jest to system gromadzenia, rejestracji, przetwarzania i pre-

zentacji informacji gospodarczych. Podstawowym celem rachunkowo ci jest 

dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji maj%tkowej i finansowej 

podmiotu gospodarczego. 

Rachunkowo ! jest to system gromadzenia (dokumentacji), rejestracji (ope-

racji – zdarze' gospodarczych), weryfikacji (rozliczania i kalkulacji kosztów, 

wyników), prezentacji informacji (w formie sprawozda' finansowych). Rachun-

kowo !, w tym sprawozdawczo !, dostarcza informacji przede wszystkim za-

rz%dowi, inwestorom, bankom, wierzycielom i organom podatkowym. Dlatego 

te$ wyodr&bnia si& rachunkowo ! zarz%dcz%, podatkow% i finansow%. Nale$y przy 

tym pami&ta!, $e sprawozdania finansowe powinny by! rzetelne, kompletne, 

przejrzyste
1
. 

Finansowe informacje s% wykorzystywane przez zarz%dzaj%cych, inwestorów, 

organy podatkowe, innych decydentów podejmuj%cych decyzje zwi%zane z alo-

kacj% kapita#u. 

Istnieje kilka dzia#ów rachunkowo ci, takich jak: ksi&gowo !, kalkulacja, spra- 

wozdawczo !, analiza. 

 

 

 

                                                 
1 Za#o$enia koncepcyjne MSR/MSSF oraz T. Kiziukiewicz, Rachunkowo !… i inne. 
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Rysunek 1.  Cz! ci rachunkowo ci 

RACHUNKOWOŒÆ

Dokumentacja Ewidencja Sprawozdawczoœæ Analiza finansowa

Dowody
ksiêgowe

Syntetyczne
i analityczne

Bilans
Rachunek wyników
Przep³ywy pieniê¿ne

Ex post
Ex ante

 

&ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie przepisów i standardów. 

 

Rachunkowo$" obejmuje: 

  Zasady rachunkowo$ci, polityk! rachunkowo$ci. 

  Ewidencj! operacji gospodarczych na podstawie dowodów ksi!gowych. 

  Wycen! aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego. 

  Inwentaryzacj!. 

  Sprawozdawczo$" finansow%. 

  Badanie i og aszanie sprawozda#. 

  Przechowywanie dokumentacji
2
. 

 

Przedmiotem rachunkowo ci jest ka$de zdarzenie gospodarcze wyra$one  

w mierniku pieni&$nym i wp#ywaj%ce na zmian& sytuacji podmiotu gospodar- 

czego, jego zasoby i wyniki. 

Z dzia#alno ci% podmiotu zwi%zane s% zdarzenia gospodarcze. Zdarzenia 

wp#ywaj%ce na zmian& stanu maj%tku, kapita#ów, przychodów, kosztów nazywa-

j% si& operacjami gospodarczymi. Przyk#adem zdarzenia gospodarczego, które 

nie jest operacj% gospodarcz% jest wys#anie oferty, podpisanie umowy. Przyk#a-

dem operacji gospodarczej jest zakup towaru, sprzeda$ wyrobów gotowych, na- 

liczenie wynagrodze', zap#ata podatku. 

Podmiotem rachunkowo$ci s% wszystkie jednostki gospodarcze, które pro-

wadz% ksi&gi rachunkowe. Podmiotem mog% by! osoby fizyczne, spó#ki kapita-

#owe i osobowe, banki, jednostki bud$etowe. W ustawie o rachunkowo ci z dnia 

29 wrze nia 1994 r. (ze zmianami) art. 2 wymieniono podmioty zobligowane do 

prowadzenia pe#nej ksi&gowo ci (zgodnie z polskimi przepisami). 

 

                                                 
2 Ustawa o rachunkowo ci z 29 wrze nia 1994 r. ze zm. 
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Ksi&gi rachunkowe sk#adaj% si& z: 

a) dziennika (w którym s% zapisy chronologiczne operacji gospodarczych po-

twierdzonych dokumentami), 

b) ksi&gi g#ównej (zapisy warto ciowe na kontach syntetycznych zgodnie z za-

sad% podwójnego zapisu), 

c) ksi%g pomocniczych (zapisy na kontach analitycznych–szczegó#owych zgod-

nie z zasad% zapisu powtórzonego), 

d) zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych (bilans próbny) i analitycz-

nych, 

e) inwentarza
3
. 

Podstaw% zapisów w ksi&gach rachunkowych s% dowody ksi!gowe. Doku-

menty dotycz% zdarze' gospodarczych (s% poj&ciem szerszym), a dowody ksi&-

gowe dotycz% tylko operacji gospodarczych. Przyk#adem dowodów s%: Fa VAT, 

weksle, dokumenty magazynowe Pz, Wz i równie$ polecenie ksi&gowania PK, 

RK – raport kasowy, LP – lista p#ac. 

Dowody musz% zawiera! wszystkie niezb&dne informacje, np. dane dostawcy, 

odbiorcy, przedmiot operacji, kwot& operacji, podpisy osób odpowiedzialnych  

i musz% by! sporz%dzone rzetelnie.  

Podzia# dowodów wg zasobów i transakcji, których dotycz%: 

  magazynowe (Pz – przychód zewn&trzny, Wz – wydanie na zewn%trz, Rw  

– zu$ycie, Pw – przyj&cie z produkcji), 

  kasowe (KP – kasa przyjmie, KW – kasa wyp#aci, RK – raport kasowy), 

  rozrachunkowe (Fa VAT, weksel, LP – lista p#ac), 

  rozliczeniowe (PK – polecenie ksi&gowania, WB – wyci%g bankowy), 

  maj%tkowe (OT – otrzymanie  rodka trwa#ego, PT – przekazanie  rodka,  

LT – likwidacja  rodka). 

Dowody ksi&gowe mog% by! podzielone na: 

  pojedyncze/zbiorcze, 

  pierwotne/wtórne, 

  w#asne/obce, 

  niekoryguj%ce/koryguj%ce, 

  wewn&trzne/zewn&trzne
4
. 

W rachunkowo ci u$ywa si& niekiedy zamiennie s#owa dokument ksi&gowy  

i dowód ksi&gowy. Przyk#adem dokumentów pojedynczych jest KP, KW. Doku-

mentami zbiorczymi s% RK, PK. W#asnym dowodem jest Fa VAT sprzeda$y 

(wystawiona przez nasz% jednostk&) – b&dzie ona równie$ dokumentem zewn&trz-

nym. Weksle obce s% dokumentem obcym, zewn&trznym, a PK jest cz&sto doku- 

mentem koryguj%cym. Oczywi cie Fa VAT korekta (zakupu) b&dzie dokumen-

                                                 
3 Ustawa o rachunkowo ci art. 13. 
4 Ustawa o rachunkowo ci art. 20. 
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tem obcym, zewn&trznym, koryguj%cym. Z kolei wszystkie dokumenty magazy-

nowe s% dowodami wewn&trznymi. 

Warto ci w dowodach nie mog% by! poprawiane przez zamazywanie. W do-

wodach wewn&trznych mo$na poprawi! b#%d rachunkowy przez skre lenie (data 

i parafka). B#&dy w dowodach zewn&trznych poprawiane s% przez wystawianie 

dokumentów koryguj%cych (not koryguj%cych lub faktur koryguj%cych)
5
. 

Podstawowe zasady rachunkowo ci i sprawozdawczo ci finansowej (meryto-

ryczne): 

  prawdziwego i wiernego obrazu rzeczywisto ci w sprawozdawczo ci (nad-

rz&dna), 

  ostro$nej wyceny, ostro$no ci, 

  memoria#u (memoria#owa),  

  wspó#mierno ci, 

  kontynuacji dzia#alno ci, 

  zasada ci%g#o ci, 

  zasada istotno ci, 

  zasada wy$szo ci tre ci nad form%, 

  zasada periodyzacji
6
. 

Zasady zaprezentowano w Za#o$eniach koncepcyjnych MSR/MSSR, w MSR 1 

Prezentacja sprawozda" i w art. 4–8 ustawy o rachunkowo ci. 

Przy sporz%dzaniu sprawozdania finansowego kierownictwo jednostki doko-

nuje oceny zdolno ci jednostki do kontynuowania dzia alno$ci. Sprawozdanie 

finansowe sporz%dza si& przy za#o$eniu kontynuacji dzia#alno ci. Je$eli w trak-

cie dokonywania oceny kierownictwo  wiadome jest wyst&powania istotnej nie- 

pewno ci dotycz%cej zdarze' lub okoliczno ci, które nasuwaj% powa$ne w%tpli-

wo ci, co do zdolno ci jednostki do kontynuowania dzia#alno ci, kierownictwo 

ujawnia istnienie takiej niepewno ci.  

Jednostka gospodarcza sporz%dza swoje sprawozdania finansowe, z wyj%t-

kiem rachunku przep#ywów pieni&$nych, zgodnie z zasad% memoria u. W ksi&-

gach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym uj&te zostaj% operacje go-

spodarcze dotycz%ce danego okresu. W ksi&gach jednostki nale$y uj%! wszystkie 

osi%gni&te przychody i obci%$aj%ce j% koszty dotycz%ce danego roku obrotowego, 

niezale$nie od terminu ich sp#aty. 

Zgodnie z zasad% ci%g o$" prezentacji, sposób prezentacji i grupowania po-

zycji sprawozda' finansowych utrzymuje si& w niezmienionej formie w kolej-

nych okresach. 

Zgodnie z zasad% istotno$ci i agregowania ka$d% istotn% kategori& podob-

nych pozycji prezentuje si& w sprawozdaniu finansowym oddzielnie. Pozycje, 

                                                 
5 Ustawa o rachunkowo ci. 
6 Za#o$enia koncepcyjne MSSF. 
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których charakter lub funkcja s% odmienne, prezentuje si& oddzielnie, chyba $e 

s% nieistotne. 

Nie kompensuje si& aktywów i zobowi%za' oraz przychodów i kosztów, chyba 

$e jest to wymagane lub dopuszczone przez standard lub interpretacj&7
. 

Zasady techniczne (zwi%zane z technik% zapisu i prezentacji pozycji): 

  zasada równowagi bilansowej (Aktywa = Pasywa), 

  zasada podwójnego zapisu (ka$d% operacj& ksi&gujemy na co najmniej dwóch 

kontach, po przeciwnych stronach, t& sam% warto !), 

  zasada zapisu powtórzonego (zapis na koncie szczegó#owym powtórzony 

jest zgodnie z zapisem na koncie syntetycznym), 

  zasada periodyzacji (równe przedzia#y czasowe dla ró$nych sprawozda'). 

Podwójny zapis jest podstaw% prawid#owo ci ewidencji i jest „sercem” wspó#-
czesnej rachunkowo ci. System ten dotyczy dokonywania co najmniej dwóch 

zapisów dla ka$dej operacji, tj. debetowego na jednym koncie ksi&gowym oraz 

kredytowego na drugim koncie. Tego rodzaju system po raz pierwszy zosta# 
wprowadzony w  redniowiecznej Europie (we W#oszech). Istniej% przypuszcze-

nia, $e pocz%tki systemu podwójnego powinny by! datowane na lata antycznego 

Rzymu czy Grecji
8
. 

Poszczególne pozycje maj%tku i kapita#ów mog% by! klasyfikowane wed#ug 

ich charakteru czy funkcji w dzia#alno ci danego podmiotu. Celem jest przed-

stawienie informacji w jak najbardziej przydatny sposób dla jej u$ytkowników 

podczas podejmowania ekonomicznych decyzji
9
. 

Podstawowe definicje: 

  Aktywa – maj%tek jednostki gospodarczej. 

  Pasywa – "ród#a finansowania maj%tku. 

  Konto ksi!gowe – urz%dzenie ksi&gowe do ewidencji operacji gospodarczych, 

sk#adaj%ce si& z nazwy lub numeru konta dwóch stron Debet (Dt) i Kredyt 

(Ct). 

  Operacja gospodarcza – zdarzenie gospodarcze powoduj%ce zmiany w ma-

j%tku, w kapita#ach lub zobowi%zaniach. 

  Maj%tek trwa y (aktywa trwa e) jest to maj%tek o wysokiej warto ci i ni-

skiej p#ynno ci. Aktywa trwa#e nie zu$ywaj% si& ca#kowicie w jednym cyklu 

produkcyjnym, s% w posiadaniu danej jednostki gospodarczej przez d#u$szy 

czas (d#u$ej ni$ rok). 

 

 

                                                 
7 Za#o$enia koncepcyjne MSR/MSSR, w MSR 1 i w art. 4–8 ustawy o rachunkowo ci. 
8 Literatura przedmiotu. 
9 Za#o$enia koncepcyjne MSR/MSSF. 
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W sk ad aktywów trwa ych wchodz%: 

  Warto ci niematerialne i prawne (patenty, licencje, prawa autorskie, know-how, 

goodwill). 

  Rzeczowe aktywa trwa#e ( rodki trwa#e – budynki, budowle, grunty, maszy-

ny, urz%dzenia,  rodki transportu, wyposa$enie;  rodki trwa#e w budowie). 

  Nale$no ci d#ugoterminowe (powy$ej 1 roku, w tym udzielone po$yczki). 

  D#ugoterminowe aktywa finansowe (inwestycje d#ugoterminowe, nierucho-

mo ci i warto ci niematerialne nabyte w celach spekulacyjnych). 

Aktywa obrotowe s% to sk#adniki maj%tku o mniejszej warto ci i wy$szej 

p#ynno ci ni$ aktywa trwa#e. 

Do aktywów obrotowych zalicza si&: 

– zapasy, 

– nale$no ci krótkoterminowe, 

– krótkoterminowe inwestycje (papiery warto ciowe krótkoterminowe i inne 

aktywa finansowe, inne  rodki pieni&$ne – czeki obce, weksle obce,  rodki 

pieni&$ne w banku i kasie). 

Pasywa dzielone s% na: 

  Kapita#y w#asne, 

  Zobowi%zania i rezerwy. 

Kapita#y w#asne to przede wszystkim: 

– kapita# podstawowy, 

– kapita#y uzupe#niaj%ce, 

– kapita# z aktualizacji wyceny, 

– niepodzielony wynik finansowy roku poprzedniego, 

– wynik finansowy roku obecnego
10

. 

Kapita#em podstawowym jest kapita# akcyjny w SA, kapita# udzia#owy w Sp. 

z o.o., kapita# zasobowy w spó#dzielni itd. Kapita# uzupe#niaj%cy to np. kapita# 
rezerwowy tworzony z zysku do podzia#u (jest zabezpieczeniem na wypadek 

powstania w przysz#o ci strat netto), kapita# z aktualizacji wyceny tworzony jest 

w momencie przeszacowania warto ci maj%tku trwa#ego w gór&. 

Zobowi%zania (obce "ród#a finansowania maj%tku) s% to kapita#y obce, które 

mo$na podzieli! na d#ugoterminowe i krótkoterminowe. Zobowi%zania d#ugo-

terminowe s% to kredyty, po$yczki, zobowi%zania wekslowe. Zobowi%zania krót-

koterminowe s% to zobowi%zania wobec dostawców tytu#u zakupu towarów, us#ug, 

materia#ów, zobowi%zania wobec ZUS-u, US, zobowi%zania wobec pracowni-

ków. 

Rezerwy s% to przysz#e, prawdopodobne zobowi%zania lub straty, których 

warto ! nale$y wiarygodnie oszacowa!. 

                                                 
10 Ustawa o rachunkowo ci z 1994 r. po nowelizacji. 
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Rezerwy s% to sk#adniki kapita#u, przysz#e zobowi%zania lub odpisy aktuali-

zuj%ce warto ! aktywów. S#owem zast&pczym dla rezerw jest „zabezpieczenie”. 

Koszty s% to nak#ady pracy $ywej, zu$ycie materia#ów i maj%tku trwa#ego, 

które s% niezb&dne do prowadzenia dzia#alno ci i realizacji celów podmiotu. 

Wyra$one warto ciowo zu$ycie czynników produkcji.  

Przychód jest to uzyskany lub nale$ny wp#yw warto ci, korzy ci materialnych 

w ramach prowadzonej dzia#alno ci gospodarczej, dzia#alno ci wykonywanej 

osobi cie, pracy wykonywanej na podstawie stosunku s#u$bowego, stosunku 

pracy, pracy nak#adczej, spó#dzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomo ci,  

w tym ze sprzeda$y takiej nieruchomo ci. 

Najcz& ciej przychodem jest #%czna warto ! sprzeda$y dóbr, towarów i us#ug 

netto (bez podatku VAT) w okresie rozliczeniowym (dzie', miesi%c lub rok ob-

rachunkowy). 

Zysk – wynik dodatni z dzia#alno ci jednostki uzyskany przy nadwy$ce przy-

chodów nad kosztami. 

Strata – wynik ujemny z dzia#alno ci uzyskany przy nadwy$ce kosztów nad 

przychodami. 

Zgodnie z MSR/MSSF: 

  Aktywa ( rodki gospodarcze) s% to kontrolowane przez jednostk& gospodar-

cz% zasoby maj%tkowe o wiarygodnie okre lonej warto ci, powsta#e w wyni-

ku przesz#ych zdarze', które spowoduj% w przysz#o ci wp#yw do jednostki 

korzy ci ekonomicznych. (rodki gospodarcze klasyfikuje si& wed#ug mo$li-

wo ci ich spieni&$enia, up#ynnienia („zasada wzrastaj%cej p#ynno ci”). 

  Zobowi%zania wynikaj% z obowi%zku, który ci%$y na jednostce. Wykonanie 

tego obowi%zku b&dzie skutkowa#o oddaniem zasobów, które zawieraj% ko-

rzy ci ekonomiczne. 

  Kapita  w asny (aktywa netto) wynika z ró$nicy mi&dzy aktywami a zobo-

wi%zaniami. 

Koncepcje kapita u: 

a) finansowa – s% to zainwestowane pieni%dze lub zainwestowana si#a 

nabywcza, 

b) rzeczowa – s% to mo$liwo ci operacyjne jednostki (zdolno ci produkcyjne). 

  Przychody oznaczaj% zwi&kszenie korzy ci ekonomicznych w trakcie okresu 

obrotowego w formie uzyskania lub ulepszenia aktywów albo zmniejszenia 

zobowi%za', powoduj%ce wzrost kapita#u w#asnego, z wyj%tkiem wk#adów 

wnoszonych przez udzia#owców/akcjonariuszy. 

  Koszty oznaczaj% zmniejszenie korzy ci ekonomicznych w trakcie okresu 

obrotowego w formie rozchodu lub spadku warto ci aktywów albo powstania 

zobowi%za', powoduj%ce zmniejszenie kapita#u w#asnego, z wyj%tkiem po-

dzia#u kapita#u na rzecz w#a cicieli. 
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  Przysz e korzy$ci ekonomiczne jest to potencja#, który przyczynia si& do  

wp#ywu  rodków pieni&$nych lub ekwiwalentów do jednostki. Potencja# 
mo$e by! rozumiany jako cz& ! czynno ci operacyjnych podmiotu. Mo$e 

równie$ przyjmowa! form& wymienialno ci na pieni%dz czy pieni&$ne ekwi-

walenty lub mo$e by! wyra$ony jako redukowanie zobowi%za', wydatków, 

kosztów. Kiedy potrzeby i oczekiwania s% zaspokojone, klienci gotowi s% 

p#aci! za wykonane us#ugi, st%d wnosz% wk#ad w przep#yw pieni&$ny danego 

podmiotu gospodarczego. 

Przysz#e gospodarcze korzy ci mog% wp#ywa! do jednostki na wiele sposobów:  

– indywidualnie (ze sprzeda$y dóbr i us#ug),  

– w kombinacji, w po#%czeniu z innymi aktywami, 

– w formie wymiany na inne aktywa
11

. 

Zgodnie z MSR/MSSF przep ywy pieni!&ne – przep#ywy  rodków pieni&$-

nych – s% wp#ywami i wyp#ywami  rodków pieni&$nych oraz ekwiwalentów 

 rodków pieni&$nych. (rodki pieni&$ne sk#adaj% si& z gotówki w kasie, depozy-

tów p#atnych na $%danie. 

Ekwiwalenty $rodków pieni!&nych s% to krótkoterminowe inwestycje o du-

$ej p#ynno ci, #atwo wymienialne na okre lone kwoty  rodków pieni&$nych oraz 

nara$one na nieznaczne ryzyko zmiany warto ci (np. czeki obce i weksle obce  

o terminie wykupu do 3 miesi&cy). 

Sumuj%c, nale$y podkre li!, i$ wp yw $rodków oznacza faktyczne zwi&k-

szenie  rodków pieni&$nych i ekwiwalentów. Wyp yw, czyli wydatek oznacza 

faktyczne zmniejszenie  rodków pieni&$nych i ekwiwalentów.  
 

Wp ywy – wyp ywy (wydatki) = przep ywy !rodków pieni"#nych (zmiana CF) 

Poj"cie przychodu $ poj"cie wp ywu, poj"cie kosztu $ poj"% wydatku 

 

Cz sto przychód jest nale!ny (wystawiono Fa VAT sprzeda!y, wydano zapasy, 

ale nale!no"# jest nieuregulowana). Oczywi"cie mog$ wyst$pi# takie sytuacje, 

!e przychód jest zrealizowany (jest osi$gni ty), wówczas przychód = wp%yw. 

Podobnie w przypadku kosztu, je"li jest zap%acony stanowi wydatek, czyli od-

p%yw "rodków pieni !nych. 

Rachunek wyników = 

rachunek zysków i strat   rachunek przep!ywów pieni"#nych (CF) 

Rachunek wyników jest zestawieniem przychodów i kosztów oraz zysków  

i strat nadzwyczajnych, a tak!e wyników danego podmiotu. Wynik netto rachun- 

ku wyników jest prezentowany w bilansie, w kapita%ach w%asnych. 

                                                 
11 Framework, art. 53–55. 
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Rachunek przep ywów pieni!"nych jest zestawieniem wp%ywów i wydat-

ków, w tym przep%ywy pieni !ne netto z trzech sfer dzia%alno"ci – operacyjnej, 

inwestycyjnej i finansowej. W rachunku tym wykazuje si  stan pocz$tkowy "rod-

ków pieni !nych, zmiany oraz stan ko&cowy "rodków pieni !nych danego pod-

miotu (pozycja w aktywach bilansu). 

 

 

1.2.  Bilans, wp!yw operacji na bilans.  
Konto ksi"gowe, budowa i podzia! kont 

 

Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym, które jest podstaw$ 

ewidencji w nowym roku. Bilans zamkni cia jest bilansem otwarcia w nowym roku. 

Bilans jest to zestawienie aktywów i pasywów sporz#dzone na okre$lony 

dzie%, miesi#c i rok. Jest zestawieniem maj#tku i &róde  finansowania tego 

maj#tku. 

 
Tabela 1.  Bilans – struktura  

Lp. Aktywa 
Stany

BO/BZ
Lp. Pasywa 

Stany 

BO/BZ 

A. 

  I.   

II.   

1. 

2. 

3. 

III.   

IV.   

V.   

 

 

B. 

I.   

II.   

III.   

 

 

 

 

IV.   

 

Aktywa trwa e 

Warto"ci niematerialne i prawne 

Rzeczowe aktywa trwa%e 

'rodki trwa%e 

'rodki trwa%e w budowie 

Zaliczki na "rodki trwa%e w budowie

Nale!no"ci d%ugoterminowe 

Inwestycje d%ugoterminowe 

D%ugoterminowe rozliczenia 

mi dzyokresowe  

 

Aktywa obrotowe 

Zapasy 

Nale!no"ci d%ugoterminowe 

Inwestycje krótkoterminowe  

w tym: 

Inne "rodki pieni !ne 

'rodki w banku 

'rodki w kasie 

Krótkoterminowe rozliczenia  

mi dzyokresowe 

 A. 

I.   

 

II.   

IV.   

V.   

VI.   

VII.   

VIII.   

 

B. 

 

I.   

II.   

 

III.   

 

 

 

IV.   

Kapita y w asne 

Kapita% podstawowy (akcyjny, 

udzia%owy, za%o!ycielski) 

Nale!ne wp%aty na poczet kapita%u 

Kapita%y zapasowy  

Kapita% z aktualizacji wyceny 

Kapita% rezerwowy 

Wynik finansowy roku poprzedniego

Wynik finansowy roku 

 

Zobowi#zania i rezerwy  

na zobowi#zania 

Rezerwy na zobowi$zania 

Zobowi$zania d%ugoterminowe 

(Kredyty, po!yczki) 

Zobowi$zania krótkoterminowe 

(zobowi$zania wobec dostawców, 

urz dów, pracowników, fundusze 

specjalne) 

Rozliczenia mi dzyokresowe 

 

 Suma aktywów   Suma pasywów  

#ród!o: Opracowanie na podstawie za!$cznika 1 do ustawy o rachunkowo ci i MSR. 

 !"#$%&'()%)*+$,
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Osoby odpowiedzialne za sporz$dzenie bilansu (ksi gowy, kierownik jed-

nostki) podpisuj$ si  pod sprawozdaniem.  

Bilans obrazuje równowag  mi dzy aktywami i pasywami. Ka!dy sk%adnik 

maj$tku ma tutaj swoje (ród%o finansowania. Zasada równowagi bilansowej jest 

jedn$ z najwa!niejszych zasad obowi$zuj$cych w rachunkowo"ci. Je"li nie ma 

tej równowagi, to prawdopodobnie (le zaksi gowano operacje gospodarcze lub 

(le wyceniono sk%adniki. 

Tak wi!c suma aktywów musi si! równa' sumie pasywów. Ta zale"no$' 

u atwia ustalanie niektórych pozycji bilansowych. 

 
Rysunek 2.  Podstawowe zale%no ci bilansowe 

Aktywa = Pasywa

Aktywa = Kapita³y w³asne + Zobowi¹zania i rezerwy

Kapita³y w³asne (aktywa netto) = Aktywa – Zobowi¹zania i rezerwy

 

#ród!o: Opracowanie na podstawie Mi"dzynarodowych Standardów Rachunkowo ci. 

 

Wyst puj$ cztery (podstawowe) grupy operacji gospodarczych wp%ywaj$cych 

na bilans: 

1) operacje gospodarcze powoduj$ce wzrost warto"ci jednego sk%adnika akty-

wów, spadek warto"ci innego sk%adnika aktywów, suma bilansowa nie zmieni 

si  () A, * A, SB bez mian), np. zakup materia%ów za gotówk , zakup papie-

rów warto"ciowych ze "rodków z banku, sprzeda! "rodka trwa%ego z zap%at$ 

w terminie pó(niejszym – wzrost nale!no"ci, 

2) operacje gospodarcze powoduj$ce wzrost jednego sk%adnika pasywów i spa-

dek innego sk%adnika pasywów, suma bilansowa nie zmieni si  () P, ) P, SB 

bez zmian), np. zwi kszenie kapita%u rezerwowego z wypracowanego zysku 

roku poprzedniego, uregulowanie zobowi$za& wobec dostawców z kredytu 

bankowe, uregulowanie zobowi$za& wobec ZUS z po!yczki, 

3) operacje gospodarcze powoduj$ce wzrost sk%adnika aktywów i wzrost sk%ad-

nika pasywów oraz wzrost sumy bilansowej () A, ) P, ) SB), np. zakup towarów 

z zap%at$ odroczon$ powoduje wzrost zobowi$za&, zakup maszyny z kredytu, 

4) operacje gospodarcze powoduj$ce spadek aktywów i spadek pasywów oraz 

zmniejszenie si  sumy bilansowej (* A, * P, * SB), np. uregulowanie zobo-

wi$za& – przelew bankowy, sp%ata kredytu "rodkami z kasy, wyp%ata wyna-

grodzenia pracownikom. 
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Podstawowym urz$dzeniem do ewidencji operacji ksi gowych jest konto 

ksi!gowe. 

Konto ksi gowe sk%ada si  z: 

1) nazwa lub nr konta (zgodny z zak%adowym planem kont), 

2) strony debetowej Dt i strony kredytowej Ct. 

 
Rysunek 3.  Budowa konta ksi"gowego i przyk!ad konta bilansowego (aktywów) 

zapisywanie
po debecie

300
200

zapisy,
ksiêgowania, obroty

Dt Nazwa lub nr konta Dt Kasa

zapisywanie
po kredycie

8000
100

(1a)

Ct

obci¹¿anie
konta

uznawanie
konta

Ct

500
7600

suma obrotów
Sk. (Saldo koñcowe)

konto zamkniête

8100(1a)

81008100

 

#ród!o: Opracowanie w!asne na podstawie literatury przedmiotu. 

 

Na kontach ksi gowych ksi guje si  zgodnie z zasad$ zapisu podwójnego lub 

powtórzonego. 

Zgodnie z kryterium szczegó%owo"ci konta ksi gowe mo!na podzieli# na 

syntetyczne i analityczne (pomocnicze). Zgodnie z kryterium odniesienia do 

bilansu konta mo!na pogrupowa# na bilansowe, niebilansowe i pozabilansowe. 

Nale!y jednak pami ta#, i! na kontach pozabilansowych nie obowi$zuje zasada 

podwójnego zapisu. 

Na kontach syntetycznych, bilansowych i niebilansowych obowi#zuje za-

sada zapisu podwójnego. Ka"da operacja musi zosta' zaksi!gowana, na co 

najmniej dwóch kontach, po przeciwnych stronach (raz Dt, raz Ct). 

Na kontach analitycznych obowi#zuje zasada zapisu powtórzonego, zgod-

nie z któr# zapis z konta podstawowego powtórzony jest na odpowiednim 

koncie analitycznym po tej samej stronie. 

Na kontach pozabilansowych (tworzonych wy #cznie dla celów informa-

cyjnych) obowi#zuje zapis jednostronny. Zapisy na tych kontach nie maj$ 

wp%ywu na warto"# pozycji bilansowych i na wyniki podmiotu. Przyk%adem takiego 

konta jest konto: 

– "rodki trwa%e w likwidacji,  

– "rodki trwa%e w dzier!awie, 

– zapasy obce. 
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Rysunek 4.  Podzia! kont ze wzgl"du na szczegó!owo & 

Syntetyczne (podstawowe, ogólne)
(obowi¹zuje na nich

zasada podwójnego zapisu)
np. konto kasa, materia³y, nale¿noœci

Analityczne (szczegó³owe)
(obowi¹zuje na nich

zasada zapisu powtórzonego)

Konta

 

#ród!o: Opracowanie w!asne na podstawie przepisów. 

 
Rysunek 5.  Podzia  kont ze wzgl!du na odniesienie do bilansu 

BILANSOWE POZABILANSOWE

Konta

NIEBILANSOWE

pasywneaktywne mieszane koryguj¹cewynikowe rozliczeniowe

kosztówprzychodów zysków i strat
nadzwyczajnych

 

"ród o: Opracowanie w asne na podstawie literatury przedmiotu. 

 

Funkcjonowanie kont jest nast puj!ce: 

a) aktywne,           b) pasywne, 

Sp. (BO)
Saldo pocz¹tkowe
Bilans otwarcia

wzrost

Dt Œrodki trwa³e Dt Kredyt bankowy

zmniejszenie

Ct Ct

sp³ata

Sk. Sk.

Sp. (BO)

wzrost kredytu

 
 



Istota rachunkowo#ci, zasady, podstawowe definicje, funkcjonowanie kont  21 

c) aktywno-pasywne (mieszane) – ka de konto rozrachunkowe jest kontem 

aktywno-pasywnym (jest to po!"czenie nale no#ci i zobowi"za$), przyk!a-

dem jest konto ROD – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, 

 

Sp. Nale¿noœci Sp. Zobowi¹zañ

Dt Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Ct

Sk. NSk. Z

Nale¿noœci Nale¿noœci

Zobowi¹zania Zobowi¹zania

 
 

d) przychodów i zysków nadzwyczajnych, e) kosztów i strat nadzwyczajnych, 

 

zmniejszeniezmniejszenie zmniejszenie

Dt Przychody ze sprzeda¿y Dt WynagrodzeniaCt Ct

wzrostwzrost wzrost

 

Wzrost kosztów zawsze ksi%gowany jest po stronie Dt, wzrost przychodów 

po stronie Ct 

 

f) koryguj!ce (przyk!adem jest konto Umorzenie #rodków trwa!ych lub Odchy-

lenia od cen ewidencyjnych, odpisy aktualizuj"ce, trwa!a utrata warto#ci), 

 

wyksiêgowanie

Dt Umorzenie œrodków trwa³ych Dt Odchylenia

zu¿ycie œrodków
trwa³ych

Ct Ct

 
 

Konta rozliczeniowe s" kontami pomocniczymi i funkcjonuj" ró nie. Do nich 

zaliczamy m.in.: Rozlicznie kosztów, Rozliczenie wyniku finansowego. 

Ka da operacja musi by& udokumentowana, a nast%pnie zaksi%gowana. 
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Przyk ad 1 

Za o!enia: 

Podmiot posiada #rodki trwa!e o warto#ci 100 000, wyroby gotowe o warto#ci 50 000  

i #rodki na rachunku 30 000. Maj"tek jest finansowany w 60% kapita!em w!asnym, po-

zosta!a cz%#& to kredyt bankowy. 

Operacje gospodarcze: 

1) Fa VAT zakup i przyj%cie materia!ów, zap!ata nast"pi pó'niej – 20 000, 

2) WB uregulowanie zobowi"za$ ze #rodków na rachunku, 

3) Fa VAT sprzedano wyroby gotowe 40 000 za gotówk%, 

4) WB sp!acono cz%#& kredytu – 3000, 

5) KW wyp!acono pracownikowi zaliczk% – 400, 

6) Sprzeda  #rodka trwa!ego za gotówk% – 7000. 

Polecenie:  

Prosz% sporz"dzi& bilans otwarcia oraz zaksi%gowa& operacje. 

Warto#& kapita!u w!asnego = 60% × 180 000 = 108 000 

Kredyt = 180 000 – 108 000 = 72 000 

Bilans otwarcia 

Lp. Aktywa Warto!" Lp. Pasywa Warto!" 

 (rodki trwa!e 100 000  Kapita! w!asny  108 000 

 Wyroby gotowe   50 000  Kredyt bankowy   72 000 

 (rodki na rachunku   30 000    

 Razem 180 000  Razem 180 000 

 
Œrodki trwa³e Wyroby gotowe Œrodki na rachunku

100 000 7 000 50 000 40 000 (3) 30 000
17

20 000

3 000

(2)

100 000 7 000
93 000 10 000 Sk.Sk.

100 000 100 000 50 000 50 000
30 000 23 000

7 000

(4)

Sk.

30 000 30 000

Kapita³ w³asny Kredyty Zobowi¹zania wobec dost.

108 000 3 000 72 000 (3) 20 000 20 000 (1)

108 000

108 000 108 000
72 000 72 000

Sk. 3 000
69 000

72 000
Sk.

(2)

(6)Sp.

Sp.

Sp. Sp.
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(3)
(6)

(5)

Kasa Materia³y Nale¿noœci od pracowników

40 000
7 000

400 (5)

47 000 400
46 600 Sk.

47 000 47 000

20 000

20 000 20 000

(1)

20 000 –
20 000 Sk.

400

400 400

400 –
400 Sk.

 
 

Bilans zamkni cia (uproszczony) 

Lp. Aktywa Warto!" Lp. Pasywa Warto!"  

1. (rodki trwa!e   93 000 1. Kapita! w!asny  108 000 

2. Wyroby gotowe   10 000 2. Kredyt bankowy   69 000 

3. Nale no#ci od pracowników        400    

4. Materia!y   20 000    

5. (rodki na rachunku     7 000    

6. Kasa   46 600    

 Razem 177 000  Razem  177 000 

 

Widoczny jest wzrost maj"tku i kapita!ów. 

 

 

1.3.  Plan kont. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych 
i analitycznych  

 
Plan kont jest to zbiór kont syntetycznych i analitycznych stosowanych  

w danej jednostce. Jest to uk!ad kont przyj%ty w podmiocie gospodarczym w celu 

uporz"dkowania ewidencji operacji gospodarczych, uwzgl%dniaj"cy przepisy pra-

wa oraz potrzeby zarz"dzaj"cych. 

W Polsce plan kont musi spe!nia& formalne wymogi ustalone w ustawie o ra-

chunkowo#ci. Sporz"dza go zwykle g!ówny ksi%gowy i przedstawia do akcepta-

cji kierownikowi jednostki. 

Ka dy podmiot prowadz"cy ksi%gi rachunkowe, a szczególnie du e przedsi%-

biorstwa, posiadaj" ca!y system kont, przy pomocy którego rejestruje si% aktywa, 

pasywa oraz zdarzenia gospodarcze (zmiany zasobów oraz strumienie kosztów, 

przychodów, wp!ywy i wydatki). Uporz"dkowany system kont nazywany jest 

planem kont. W momencie rozpoczynania dzia!alno#ci, lub te  w momencie 

wprowadzania pe!nej ksi%gowo#ci, podmiot tworzy plan kont dopasowany do 

rodzaju swojej dzia!alno#ci. Do tego celu przedsi%biorstwa wykorzystuj" Wzor-

cowe Plany Kont (wed!ug typu dzia!alno#ci), wprowadzaj"c jedynie niewielkie 
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zmiany. Równie  wykorzystanie konkretnego programu ksi%gowego narzuca nie-

kiedy pewne rozwi"zania.  

Plany kont s" cz%sto do siebie podobne w ró nych przedsi%biorstwach, cho& 

formalnie nie ma takiej konieczno#ci. Podobie$stwa planów kont wynikaj" ra-

czej z faktu,  e wi%kszo#& ksi%gowych przy jego tworzeniu posi!kuje si% Wzor-

cowym Planem Kont, adaptuj"c ten wzorzec do potrzeb danej dzia!alno#ci. 

Wzorcowy Plan Kont (WPK) zosta" okre#lony w rozporz!dzeniu MF i jest 

zbudowany w oparciu o system dziesi tny i sk"ada si  z 9 zespo"ów kont,  

a mianowicie: 

  Zespó! 0 – maj"tek trwa!y, 

  Zespó! 1 – #rodki pieni% ne i rachunki bankowe, 

  Zespó! 2 – rozrachunki i roszczenia, 

  Zespó! 3 – materia!y i towary, 

  Zespó! 4 – koszty wg rodzaju i ich rozliczenie, 

  Zespó! 5 – koszty wg typu dzia!alno#ci i ich rozliczenie, 

  Zespó! 6 – produkty, 

  Zespó! 7 – przychody oraz dotacje i podatki (sprzeda ), 

  Zespó! 8 – kapita!y (fundusze, rezerwy i wynik finansowy)
12

. 

Ka dy zespó! podzielony jest na grupy, a te na szczegó!owe konta. 

Zak!adowy plan kont to formalny dokument b%d"cy cz%#ci" systemu ksi%go-

wego, który ma obowi"zek posiada& i stosowa& ka da osoba prawna oraz inne 

podmioty gospodarcze, które zgodnie z ustaw" o rachunkowo#ci musz" prowa-

dzi& pe!n" ksi%gowo#& finansow". 

Zak!adowy plan kont zawiera spis wewn%trznych numerów kont przedsi%- 

biorstwa i ustala zasady ksi%gowania na tych kontach wszelkich operacji finan-

sowych, które mog" wydarzy& si% w wyniku jego dzia!alno#ci.  

Zak!adowy plan kont jest formalnym dokumentem b%d"cym cz%#ci" systemu 

ksi%gowego. W zak!adowym planie kont nale y przedstawi&:  

– wykaz kont syntetycznych (kont ksi%gi g!ównej),  

– zasady tworzenia i funkcjonowania kont analitycznych (kont ksi"g pomocni-

czych),  

– metod% ewidencji analitycznej, jaka b%dzie stosowana dla wybranej grupy 

rzeczowych sk!adników maj"tku obrotowego,  

– zasady wyceny rzeczowego maj"tku obrotowego,  

– stosowane metody amortyzacji maj"tku trwa!ego
13

. 

Konta syntetyczne w planie kont oznaczone s" symbolami trzycyfrowymi. 

Pierwsza cyfra danego konta pochodzi od numeru zespo!u, do którego nale y 

                                                 
12 Rozporz"dzenie Ministra Finansów, Wzorcowy Wykaz Kont. 
13 Ustawa o rachunkowo#ci art. 10. 
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dane konto. Konta analityczne do tych kont rozpoczyna!yby si% od numeru konta 

syntetycznego oraz posiada!y dalsze numery wyró niaj"ce je spo#ród innych kont. 

Na przyk!ad konto "rodki trwa e mo e posiada& konta analityczne 0111 – Grunty, 

0112 – Budynki i budowle itp. W wielu systemach ksi gowych wszystkie konta, 

bez wzgl du na to czy s! kontami syntetycznymi, czy analitycznymi, posiadaj! 
tak! sam! liczb  cyfr. W takim wypadku np. numer konta syntetycznego  rodki 

trwa!e mo"e by# wyd$u"ony, aby dorówna# liczbie cyfr kont analitycznych. Aby  

je wyd$u"y# na ko%cu numeru dodaje si  odpowiedni! ilo&# zer. W naszym przy-

k$adzie by$oby to jedno zero i konto mia$oby numer 0110. Konto Materia!y 300 

mog$oby mie# konta analityczne 3001 – m"ka, 3002 – jaja, 3003 – ser bia!y.  

W przypadku wyd$u"enia otrzymujemy nr konta Materia!y 3000. 

 

Wzorcowy plan kont syntetycznych dla przedsi biorstwa produkcyjnego 

Zespó! 0. Maj"tek trwa!y  

010 'rodki trwa$e  

020 Warto&ci niematerialne i prawne  

030 Finansowy maj!tek trwa$y  

070 Umorzenie &rodków trwa$ych  

072 Umorzenie warto&ci niematerialnych i prawnych  

080 Inwestycje  

Konta pozabilansowe  

090 'rodki trwa$e w likwidacji  

091 'rodki trwa$e u leasingobiorcy  

092 'rodki trwa$e obce  

Zespó! 1. #rodki pieni $ne  

100 Kasa  

130 Rachunek bie"!cy  

135 Kredyty bankowe d$ugoterminowe  

136 Kredyty n bankowe krótkoterminowe  

137 Kredyty bankowe przeterminowane  

139 Inne rachunki bankowe  

141 Krótkoterminowe papiery warto&ciowe  

149 Inne &rodki pieni "ne  

Zespó! 2. Rozrachunki i roszczenia  

200 Rozrachunki z odbiorcami  

210 Rozrachunki z dostawcami  

215 Zobowi!zania wekslowe  

220 Rozrachunki publicznoprawne  

221 Rozrachunki z bud"etami  

223 Rozrachunki z tytu$u VAT  

230 Rozrachunki z tytu$u wynagrodze%  

231 Rozliczenie wynagrodze%  
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235 Rozliczenie niedoborów i szkód  

236 Rozliczenie nadwy"ek  

237 Roszczenia sporne  

238 Nale"no&ci z tytu$u niedoborów i szkód  

239 Pozosta$e rozrachunki z pracownikami  

240 Pozosta$e rozrachunki  

Zespó! 3. Materia!y i towary  

300 Rozliczenia zakupu  

310 Materia$y  

320 Towary  

330 Opakowania  

340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materia$ów  

350 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów  

360 Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowa%  

Konto pozabilansowe  

390 Zapasy obce  

Zespó! 4. Koszty wed!ug rodzaju i ich rozliczanie  

400 Amortyzacja  

401 Zu"ycie materia$ów i energia  

402 Us$ugi transportowe  

403 Us$ugi remontowe  

404 Us$ugi pozosta$e  

405 Wynagrodzenia  

406 'wiadczenia na rzecz pracowników  

407 Pozosta$e &wiadczenia na rzecz pracowników  

408 Podró"e s$u"bowe  

409 Podatki obci!"aj!ce koszty  

410 Pozosta$e koszty  

490 Rozliczenie kosztów  

Zespó! 5. Koszty wed!ug typów dzia!alno%ci i ich rozliczanie  

500 Koszty produkcji podstawowej  

501 Koszty wydzia$owe  

502 Koszty sprzeda"y  

503 Koszty zakupu  

510 Koszty handlowe  

530 Koszty dzia$alno&ci pomocniczej  

550 Koszty ogólne zarz!du  

580 Rozliczenie produkcji 

Zespó! 6. Produkty  

600 Produkty gotowe  

610 Produkcja niezako%czona  

620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów  

640 Rozliczenia mi dzyokresowe kosztów  
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Zespól 7. Przychody  

700 Przychody ze sprzeda"y  

701 Koszt w$asny sprzeda"y  

702 Warto&# sprzeda"y towarów wed$ug cen zakupu  

750 Przychody finansowe  

751 Koszty finansowe  

760 Pozosta$e przychody operacyjne  

761 Pozosta$e koszty operacyjne  

770 Zyski nadzwyczajne  

771 Straty nadzwyczajne  

Zespó! 8. Fundusze i kapita!y  

800 Fundusz za$o"ycielski  

801 Fundusz przedsi biorstwa  

802 Fundusz udzia$owy  

803 Fundusz zasobowy  

804 Kapita$ akcyjny  

805 Kapita$ zapasowy  

806 Kapita$ rezerwowy  

807 Kapita$ zak$adowy  

825 Rozliczenie wyniku finansowego  

840 Rezerwy i przychody przysz$ych okresów  

850 Zak$adowy fundusz &wiadcze% socjalnych  

852 Pozosta$e fundusze specjalne  

860 Wynik finansowy  

870 Podatek dochodowy i inne obowi!zkowe obci!"enia wyniku finansowego 
14

 
 
Plan kont (COA) jest wykazem/zestawieniem kont zawieraj!cym przynale"ny 

im numer celem umieszczania ich w ksi dze g$ównej. Wykaz kont u$o"ony jest 

zwykle w typowej formie w raportach finansowych. Plan kont pod!"a za specy-

ficznymi informacjami finansowymi. W anglosaskim planie kont ka"de konto 

sklasyfikowane jest w jednej z pi ciu kategorii: aktywa/nale"no&ci, pasywa/zobo- 

wi!zania, kapita$ w$asny, przychody i koszty. Oddzielenie indywidualnych kont 

poprzez miejsca numeryczne pozwala na tworzenie nowych kont umieszczanych 

pomi dzy istniej!cymi.  

Na przyk$ad w ma$ej firmie konta mog! by# grupowane wed$ug typu, a pó(niej 

stosowane wed$ug nast puj!cego porz!dku: 

  Aktywa 101–199, 

  Zobowi!zania 200–299,  

  Kapita$ w$asny 300–399, 

  Przychód 400–499, 

  Koszt 500–599 (niektóre z systemów u"ywaj! 600).  

                                                 
14 WWK. 
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W du"ych firmach numerowanie kont mo"e wygl!da# w sposób nast puj!cy: 

konta aktywa (1000+), konta zobowi!zania (2000+), konta kapita$ w$asny (3000+),  

konta przychody (4000+), koszt sprzedanych towarów (5000+), konta koszty 

(6000+), inne przychody (7000+), oraz inne koszty (8000+). 

W du"ych firmach lub du"ych spó$kach stosuje si  tysi!ce numerów kont. 

Niektóre plany kont mog! by# sporz!dzane alfabetycznie
15

. 

Tak du"a liczba kont jest wynikiem podzia$u kont. Celem podzia$u kont jest 

uzyskiwanie bardziej szczegó$owych informacji o przedmiocie ewidencji. Mo"-

na wyró"ni# podzia$: 
a) poziomy, 

b) pionowy. 

Konta, które powsta$y z podzia$u poziomego przyjmuj! wszystkie funkcje 

konta dzielonego. Z podzia$u poziomego wyodr bniono wszystkie konta synte-

tyczne maj!tkowe itd. Równie" z podzia$u poziomego wyodr bniono konta ana-

lityczne. Kontem pierwotnym, podstawowym jest konto maj!tek, a konta powsta$e 

w wyniku podzia$u tego konta, to konto kasa, materia$y, inwestycje itd. 

Konta powsta$e z podzia$u pionowego nazywaj! si  niebilansowymi, przej $y 

one tylko cz &# funkcji konta podstawowego. Przyk$adem jest konto umorzenie 

&rodków trwa$ych do konta &rodki trwa$e, konto odchylenia od cen ewidencyj-

nych do konta materia$y, konto odpisy aktualizuj!ce do konta nale"no&ci od od-

biorców. Konta powsta$e z podzia$u pionowego to przewa"nie konta koryguj!ce, 

które zwi kszaj! lub zmniejszaj! warto&# danego sk$adnika bilansowego. 

)!czenie kont jest procesem odwrotnym do dzielenia i polega na zast!pieniu 

kilku kont jednym. W wyniku po$!czenia kont aktywnych powstaje konto aktywne. 

W wyniku po$!czenia kont pasywnych powstaje konto pasywne. W wyniku po$!-

czenia konta aktywnego i pasywnego powstaje konto aktywno-pasywne, które 

posiada dwa salda ko%cowe: 

– debetowe wyra"aj!ce sk$adnik aktywów, 

– kredytowe wyra"aj!ce sk$adnik pasywów. 

W wyniku po$!czenia kont s$u"!cych do ewidencji nale"no&ci i kont s$u"!-

cych do ewidencji zobowi!za% powstaje konto rozrachunkowe. 

Konta analityczne, powsta$e w wyniku podzia$u poziomego prowadzi si   

szczególnie dla: 

  &rodków trwa$ych, 

  rozrachunków, 

  operacji sprzeda"y (z wzgl du na VAT), 

  operacji zakupu, 

  kosztów, 

  materia$ów, 

                                                 
15 www.netmba.com/accounting/fin/accounts/chart/ 
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  wyrobów gotowych, 

  inwestycji, 

  operacji gotówkowych itd. 

Kierownik jednostki podejmuje decyzje o stosowaniu jednej z metod prowa-

dzenia analityki dla rzeczowych aktywów obrotowych, a mianowicie: 

a) ewidencj  ilo&ciowo-warto&ciow!, 

b) ewidencj  ilo&ciow!, 

c) ewidencj  warto&ciow!16
. 

Na kontach analitycznych obowi!zuje zasada powtórzonego zapisu. Na koniec 

okresu sprawozdawczego (np. na koniec miesi!ca) sporz!dza si  zestawienia 

obrotów i sald kont analitycznych. U$atwia ono zamkni cie konta syntetycznego, 

do którego by$a prowadzona analityka (ewidencja analityczna). 

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych powinno by# sporz!dzone co 

miesi!c (w warunkach polskich). Jest ono nazywane bilansem próbnym. Zesta-

wienie zawiera wykaz wszystkich kont syntetycznych (nazw  lub nr) u"ytych do 

ewidencji, ich salda pocz!tkowe, obroty i salda ko%cowe. Je&li suma obrotów Dt 

i Ct oraz suma sald Dt i Ct s! sobie równe, mo"emy stwierdzi#, "e prawdopodobnie 

w czasie ewidencji operacji nie pope$niono b$ du zwi!zanego z zasad! podwójnego 

zapisu. S! jednak b$ dy, których to sprawozdanie nie wykryje, np.: zaksi gowanie 

zgodnie z zasad! podwójnego zapisu b$ dnej warto&ci, zaksi gowanie operacji na 

nieodpowiednich kontach, po niew$a&ciwych stronach, ale przeciwnych.  

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych jest cennym (ród$em informacji 

o maj!tkowej i finansowej sytuacji podmiotu. Wykorzystywane jest w celach kon-

trolnych, informacyjnych i zarz!dczych. Salda zaprezentowane w zestawieniu 

mog! sta# si  podstaw! do podj cia decyzji zarz!dzaj!cych danym podmiotem. 

 

Przyk ad 2 

Podmiot P posiada &rodki trwa$e o warto&ci 300 000 i wyroby gotowe 60 000. Maj!tek  

w 50% finansowany jest kredytem bankowym. Otwórz konta bilansowe stanami pocz!t-

kowymi i zaksi guj syntetycznie i analitycznie: 

1) zakup bezgotówkowy materia$ów od kontrahenta A – warto&# netto 6000 (Fa VAT+Pz), 

2) zakup materia$ów od C – zap$ata pó(niej – warto&# 10 000 (Fa VAT+Pz), 

3) sprzeda" wyrobów gotowych 20 000 odbiorcy K – zap$aci pó(niej (Fa VAT i Wz), 

4) odbiorca K wp$aci$ na rachunek cz &# nale"no&ci – 15 000 (WB), 

5) uregulowano zobowi!zanie wobec C (WB), 

6) sprzeda" odbiorcy R maszyny produkcyjnej – 40 000 (Fa VAT, LT). 

Sporz!d( zestawienie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych i zamknij konto 

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (ROD), sporz!d( bilans zamkni cia. 

                                                 
16 MSR i ustawa o rachunkowo&ci. 
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Zobowi¹zania Sk. Sk. Nale¿noœci

Œrodki trwa³e Wyroby gotowe Œrodki na rachunku Kapita³ w³asny

300 000

300 000

300 000

40 000

40 000
260 000

300 000

(5)(6) 60 000

60 000

60 000

20 000

20 000
40 000

60 000

15 000

15 000

15 000

10 000

10 000
5 000

15 000

–
180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

(3) (5)(4)

Sk. Sk. Sk.Sk.

Kredyty Rozr. z odb. i dost. (ROD) Materia³y

180 000 20 000
10 000
40 000

6 000
10 000
15 000

(1)
(2)

(4)–
180 000

180 000

70 000
6 000

31 000
45 000

16 000 –
16 000

Sk.

(3)
(5)
(6)

76 000 76 000

6 000
10 000

 

 

40 000

40 000
Sk.

–
40 000

(6)

Analityka (konta szczegó³owe) do konta syntetycznego ROD

Saldo koñcowe zobowi¹zañ wobec dostawcy A Saldo koñcowe nale¿noœci od K i R

Kontrahent A

–
6 000

6 000 (5) 10 000

10 000

10 000

10 000

(2)

Kontrahent C Kontrahent K Kontrahent R

Sk.
6 000

(1) 20 000

20 000

15 000

Sk.
15 000
5 000

(3) (4)

20 000 20 00060 000 60 000

 

 
Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych do konta ROD 

Obroty Salda 
Lp. Konta 

Dt Ct Dt Ct 

1. Kontrahent A –   6 000 – 6 000 

2. Kontrahent C 10 000 10 000 – – 

3. Kontrahent K 20 000 15 000   5 000  

4. Kontrahent R 40 000 – 40 000  

5. Razem 70 000 31 000 45 000 6 000 

 

Zestawienie kont analitycznych pozwala uzgodni# obroty i salda na koncie 

syntetycznym, dla którego jest ono tworzone. 
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Przyk ad 3 

Podmiot gospodarczy X posiada maj!tek trwa$y o warto&ci 500 000 i zapasy (towary)  

o warto&ci 80 000. Kredyt wynosi 100 000. Ustal warto&# kapita$u w$asnego. 

Operacje, które mia$y miejsce w ci!gu miesi!ca: 

1) zakup towarów 7000 (zap$ata w pó(niejszym terminie) (Fa VAT, Pz), 

2) sprzedano towary (otrzymano przelew) 10 000 (Fa VAT, Wz i WB), 

3) pobrano z banku do kasy 5000 (WB), 

4) zap$acono gotówk! za paliwo do samochodu 400 (Fa VAT), 

5) zakupiono materia$y do pakowania za gotówk  300 (Fa VAT), 

6) wyp$acono pracownikowi zaliczk  600 (KW), 

7) sprzedano towary 20 000 (zap$ata w pó(niejszym terminie) (Fa VAT, Wz), 

8) sp$acono cz &# kredytu 1000 (WB). 

Otwórz konta, zaksi guj operacje oraz sporz!d( zestawienie obrotów i sald kont syn-

tetycznych. 

 
Maj¹tek trwa³y Towary Œrodki na rachunku Kapita³ w³asny

500 000

500 000

(1)

(1)

80 000

7 000

10 000

20 000

10 000

10 000

5 000
1 000

6 000
4 000

480 000(2) (2) (3)

Sk.

Sp. Sp.

Sp.

Sp.

(7)

Kredyty Zobowi¹zania wobec dostawców Materia³y

100 000 7 000

1 000

600

–
99 000 7 000

1 000

600

100 000

–
600

7 000
700 –

700
Sk. Sk.

Sk.

Sk. Sk.

Sk.

(4)
(5)

(8) 400
300

500 000

500 000

100 000

600

7 000
700

500 000

100 000

600

7 000
700

87 000 30 000

57 000 Sk.

87 000 87 000

Sk.

Sk.10 000 10 000

480 000

480 000

480 000 480 000

Nale¿noœci od pracowników Nale¿noœci od odbiorców Kasa

20 000

20 000

–
20 000

20 00020 000

5 000 400
300
600

5 000 1 300
3 700

(3) (4)
(5)
(6)

(6) (7)

5 000 5 000
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Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych 

Obroty Salda 
Lp. Konta 

Dt Ct Dt Ct 

 Maj tek trwa!y 500 000 – 500 000 – 

 Towary   87 000   30 000   57 000 – 

 "rodki na rachunku   10 000     6 000     4 000 – 

 Kapita! w!asny  480 000 – 480 000 

 Kredyty     1 000 100 000 –   99 000 

 Zobowi zania wobec dostawców –     7 000 –     7 000 

 Nale#no$ci od pracowników        600 –        600 – 

 Nale#no$ci od odbiorców   20 000 –   20 000 – 

 Kasa     5 000     1 300     3 700 – 

 Materia!y         700 –        700 – 

 Razem 624 300 624 300 586 000 586 000 

 

Suma obrotów Dt i Ct oraz suma sald Dt i Ct jest równa, a wi%c mo#na po-

wiedzie&, i# prawdopodobnie przy ewidencji nie pope!niono b!%du zwi zanego  

z podwójnym zapisem. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych nie 

wykryje wszystkich b!%dów, np. zapisanie po dwóch przeciwnych stronach tej 

samej, ale niepoprawnej warto$ci albo zaksi%gowanie operacji na nieodpowied-

nich kontach. 

 

 

1.4.  Zadania do rozdzia u 1  

 

Zadanie 1 

Wyja$nij, które z poni#szych zdarze' gospodarczych nie s  operacjami gospo-

darczymi: 

1) zatrudnienie pracownika, podpisanie umowy o prac% z pracownikiem, 

2) kalkulacja jednostkowego koszu wytworzenia, 

3) zakup materia!ów (brak faktury) – przyj%cie ich do magazynu, 

4) naliczenie wynagrodze' pracowników, 

5) zap!ata sk!adek ZUS przez pracodawc%, 

6) umowa z kontrahentem dotycz ca wybudowania magazynu, 

7) sprzeda# wyrobów gotowych – wystawiono Fa VAT, 

8) wys!anie oferty produktów do klientów, 

9) otrzymania zapytania o ofert% przez firm% zagraniczn , 

10) poniesione koszty opakowania produktów,  

11) poniesione koszty transportu produktów do klientów. 
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Zadanie 2 

Wska#, które z wymienionych operacji powoduj  powstanie przychodu (P), kosztu 

(K), wydatku (Wy), wp!ywu $rodków (Wp). W kwadracikach wpisz skróty strumieni: 

1) naliczono ZUS pracownikowi z jego wynagrodzenia            ,   

2) zaksi%gowano odpis na ZF"S – Zak!adowy Fundusz "wiadcze' Socjalnych 

         ,   

3) zakupiono za gotówk% towary            ,   

4) us!ugi remontowe wykonane przez firm% us!ugow  – otrzymanie Fa VAT 

         ,  

5) wydanie towarów kontrahentowi „H”            ,   

6) uregulowanie zobowi za' (WB)            ,  

7) Fa VAT dla kontrahenta „H”            ,   

8) zap!ata nale#no$ci kontrahentowi „H”            ,  

9) naliczenie sk!adek ubezpieczeniowych p!aconych przez pracodawc%            , 

10) przelew podatku dochodowego            ,  

11) naliczenie miesi%cznej amortyzacji            ,   

12) zakup maszyny produkcyjnej Fa VAT i OT za gotówk%            ,   

13) wyp!ata dywidendy            ,  

14) przelew nagród dla pracowników            , 

15) sprzeda# wyrobów gotowych – nie uregulowane            . 

16) sprzeda# papierów warto$ciowych obcym – otrzymanie przelewu            . 

 

Zadanie 3 

Sk!adniki wymienione poni#ej s  aktywami trwa!ymi (AT), obrotowymi (AO), 

kapita!em w!asnym (KW) czy zobowi zaniem (Z), a mo#e rezerw  (R)? Wpisz 

skrót w oznaczonym miejscu: 

1) smary i oleje do maszyn produkcyjnych            , 

2) $rodki ze sprzeda#y w!asnych akcji            , 

3) emisja obligacji w!asnych            , 

4) oszacowana warto$& przysz!ej straty            , 

5) warto$& wydatku przysz!ego wynikaj ca z udzielonych gwarancji            , 

6) udzia!y w innych podmiotach            , 

7) prawo wieczystego u#ytkowania gruntów            , 

8) know-how            , 

9) goodwill            , 

10) wystawiony weksel w!asny na zap!at% za zakupione us!ugi            , 

11) odroczone podatki od ró#nic przej$ciowych dodatnich            , 

12) obligacje bankowe – termin wykupu 1 rok            , 

13) udzielone po#yczki innym podmiotom            , 

14) akredytywa na rachunku bankowym            , 
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15) odpady produkcyjne            , 

16) wyposa#enie biura (komputer, sprz%t, meble)            , 

17) akcje innych spó!ek            , 

18) opcje obce            , 

19) fundusz $wiadcze' socjalnych            , 

20) przychody przysz!ych okresów            . 

 

Zadanie 4 

Ustal warto$& aktywów netto, czyli kapita!ów w!asnych, je$li podmiot L posiada 

budynki o warto$ci 600 000, maszyny o warto$ci 300 000, zobowi zania wobec 

dostawców 50 000, nale#no$ci od odbiorców 20 000, kredyt bakowy 100 000, 

papiery warto$ciowe d!ugoterminowe 30 000. Wydano weksle w!asne na warto$& 

10 000 i utworzono rezerw% na przysz!e zobowi zania 16 000. 

Aktywa netto  = …….………. 

 

Zadanie 5 

Ustal warto$& kapita!u podstawowego w spó!ce z o.o., je$li wypracowany zysk 

netto roku poprzedniego wynosi 160 000. Podmiot dysponuje maj tkiem trwa!ym  

o warto$ci 800 000 (maszyny 500 000 i samochody 300 000), maj tek jest w cz%$ci 

zamortyzowany (maszyny 100 000, a samochody 150 000). Podmiot posiada w ma- 

gazynie wyroby gotowe o warto$ci 120 000 i pó!produkty o warto$ci 40 000, za-

lega z op!at  sk!adek do ZUS-u i podatkiem ! cznie 16 000. Spó!ka zaci gn%!a 

po#yczk% celow  o warto$ci 300 000 i posiada na rachunku 10 000. 

Kapita  podstawowy = …….………. 

 

Zadanie 6 

Spó!ka akcyjna „Berta” produkuj ca roboty kuchenne posiada $rodki trwa!e 

(maszyny) o warto$ci 200 000, budynki o warto$ci 600 000, zapasy (wyroby go- 

towe) 70 000, a tak#e nale#no$ci od odbiorcy S 30 000. Maj tek trwa!y finanso-

wany jest kapita!em w!asnym. Pozosta!a cz%$& maj tku finansowana jest z kre-

dytu bankowego (sp!ata 10 lat). W ci gu roku mia!y miejsce nast%puj ce operacje: 

1) zakupiono materia!y od dostawcy F – otrzymanie Fa VAT 20 000 (Pz), 

2) otrzymano cz%$& nale#no$ci od S 25 000 (WB), 

3) sprzedano wyroby gotowe 60 000 odbiorcy J (Fa VAT i Wz), 

4) zap!acono za us!ugi remontowe z konta bankowego – Fa VAT 3000 (WB), 

5) zap!acono za materia!y (WB), 

6) odbiorca J uregulowa! nale#no$& (WB), 

7) pobrano z banku do kasy 1000 (KP), 

8) wyp!acono pracownikowi zaliczk% 500 z! (KW), 
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Sporz d( bilans otwarcia, zaksi%guj operacje i sporz d( bilans zamkni%cia. 

Bilans 

Lp. Aktywa Warto ! Lp. Pasywa Warto ! 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 

Bilans 

Lp. Aktywa Warto ! Lp. Pasywa Warto ! 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  
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Zadanie 7 

Ma!a masarnia rozpoczyna dzia!alno$&, w!a$ciciel (rze(nik) naby! maszyny 300 000 
oraz sprz%t, wyposa#enie 50 000, wynaj ! pomieszczenia oraz kupi! samochód do-
stawczy 60 000. Otrzyma! dofinansowanie na rozpocz%cie biznesu 40 000, kredyt 

bankowy w wysoko$ci 100 000. Pozosta!a cze$& maj tku finansowana jest z jego 
w!asnych $rodków, na rachunku pozostawi! sobie tylko 10 000. Zatrudni! dwie osoby 
– kierowc% i rze(nika. W ci gu pierwszych tygodni: 

1) zakupi! surowce 10 000 (Fa VAT i Pz), 
2) zap!aci! za surowce (WB), 
3) przerobi! mi%so (Rw), 

4) przyj ! z produkcji do magazynu,  
5) sprzeda! produkty i pó!produkty 40 000 (Fa VAT), 
6) Wz – wyda! je z magazynu 10 000, 
7) otrzyma! zap!at% na rachunek 40 000 (WB), 
8) naliczy! i przela! wynagrodzenia na konta osobiste pracowników 8000 (LP), 
9) (WB) – przela! wynagrodzenia, 

10) pobra! do kasy 2000 (KP), 
11) zakupi! paliwo do samochodu 500 (KW), 
12) zakupi! opakowania 300 (KW), 
13) zakupi! surowce 20 000 (Fa VAT), nie uregulowano zap!aty, 
14) sprzeda! produkty do sklepów 60 000 (Fa VAT), 
15) Wz wyda! produkty 20 000. 

Sporz d( bilans otwarcia, zaksi%guj operacje na kontach ksi%gowych, ustal 
rezultat dzia!alno$ci i bilans zamkni%cia.  

 
Bilans 

Lp. Aktywa Warto ! Lp. Pasywa Warto ! 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct
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Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 

Zadanie 8 

Znaj c sum% bilansow  z poprzedniego okresu swojej firmy „E” (600 000). 

Ustal sum% bilansow  nowego okresu, je$li zasz!y nast%puj ce zmiany (operacje): 

1) zakupi!e$ materia!y bezgotówkowo 50 000, 

2) sprzeda!e$ wyroby gotowe, przelew $rodków na rachunek bankowy 70 000, 

3) wyp!acono pracownikom wynagrodzenia 40 000, 

4) zakupiono paliwo i opakowania 1000 za gotówk%, 

5) sprzedano wyroby gotowe, ale zap!ata b%dzie za miesi c 100 000, 

6) zap!acono gotówk  za us!ugi remontowe 3000. 

 

Pozycja Aktywa Pasywa 

Stan pocz tkowy 600 000 600 000 

  

  

  

  

  

  

  

Zmiany 

  

Stan ko cowy   

 

Zadanie 9 

Zak!adaj c, #e nasza firma posiada $rodki w banku 40 000, wyroby gotowe o war- 

to$ci 50 000 i ca!o$& jest finansowana kapita!em w!asnym otwórz konta stanami 

pocz tkowymi i zaksi%guj na kontach syntetycznych i analitycznych (do konta 

MATERIA)Y): 

1) zakupiono 200 mb po 10 z!/mb bawe!ny od dostawcy C i przyj%to (Fa VAT i Pz), 

2) sprzedano wyroby gotowe netto 10 000 (Fa VAT) odbiorcy L, 
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3) Wz wydano sprzedane wyroby 8000, 

4) Rw przekazano do produkcji 100 m bawe!ny, 

5) zakupiono 300 mb po 30 z!/mb we!ny od dostawcy K,  

6) Rw przekazano do zu#ycia we!n% 200 m, 

7) sprzedano zb%dn  we!n% 100 m za 25/mb wystawiono Fa VAT. 

Sporz d( zestawienie obrotów i sald kont analitycznych do konta materia!y. 

Sporz d( zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych. 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 

 
Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych do konta ….......... 

Obroty Salda 
Lp. Konta 

Dt Ct Dt Ct 
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Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych 

Obroty Salda 
Lp. Konto 

Dt Ct Dt Ct 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Zadanie 10 

Zaksi%guj operacje na kontach syntetycznych i analitycznych do konta ROD – 
rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, je$li podmiot posiada towary o 300 000, 
które s  finansowane z kapita!u w!asnego: 
1) zakupiono towary 50 000 – zap!ata w pó(niejszym terminie (Fa VAT i Pz) – do- 

stawca „K”,  
2) sprzeda# towarów – przelew $rodków na rachunek (Fa VAT i Wz) – odbiorcy 

„T” 100 000, 
3) przelew $rodków z rachunku dostawcy us!ug transportowych 3000 z!, 
4) sprzeda# towarów odbiorcy „Z” – zap!ata w pó(niejszym terminie 30 000 (Fa VAT  

i Wz), 

5) zakupiono towary od „A” – przelew $rodków na rachunek dostawcy 20 000 
(Fa VAT i Pz). 

Sporz d( zestawienie obrotów i sald kont analitycznych do konta syntetycz-
nego ROD. Zamknij konta i sporz d( bilans zamkni%cia. 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct
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Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 

Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych do konta… 

Obroty Salda 
Lp. Konta 

Dt Ct Dt Ct 

      

      

      

      

      

      

      

Bilans 

Lp. Aktywa Warto ! Lp. Pasywa Warto ! 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  

 

Zadanie 11 

Zaksi%guj operacje tylko na kontach syntetycznych i sporz d( zestawienie obrotów i 
sald kont syntetycznych. Kiedy i w jakim celu sporz dzane jest to zestawienie? 
Podmiot zak!ada firm% transportow  i: 

1) otrzymuje z banku $rodki na zakup samochodu 60 000,  

2) kupuje samochód 50 000 ze $rodków z banku,  
3) kupuje paliwo 400 – przelew z rachunku,  
4) sprzedaje us!ugi 16 000 – wp!yw $rodków na rachunek, 
5) sprzedaje us!ugi 8000 – zap!ata w terminie pó(niejszym, 
6) pobiera z banku do kasy 2000, 
7) kupuje paliwo – 300 – za gotówk%, 
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8) kupuje opony, oleje i p!yny 1500 za gotówk%, 
9) sp!aca cz%$& kredytu 1000 ze $rodków na rachunku, 

10) sp!aca odsetki kredytowe 200 z rachunku. 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych 

Obroty Salda 
Lp. Konta 

Dt Ct Dt Ct 
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Wycena sk adników, ich uj"cie 

 i weryfikacja  
 

 

 

 

2.1.  Wycena maj#tku i kapita ów  

 

Wycena dotyczy ustalenia warto$ci danego sk!adnika lub ca!ego przedsi%bior-

stwa. W wyniku wyceny ksi%gowy ustala warto$ci pieni%#ne sk!adników podle-

gaj cych wycenie (w rachunku zysków i strat oraz bilansie). Zadaniem odpo-

wiedzialnego ksi%gowego jest wybranie odpowiednich zasad wyceny (w ró#nym 

stopniu i ró#norodnych kombinacjach). Zasady wyceny opiera& si% mog  na: 

  koszcie historycznym,  

  koszcie bie# cym,  

  warto$ci realizacji (rozliczenia),  

  warto$ci bie# cej
1
. 

Koszt historyczny jest sposobem wyceny wybieranym przez wi%kszo$& ksi%-

gowych. Aktywa ujmuje si% na dzie' nabycia w warto$ci równej zap!aconej  

za nie kwocie lub w warto$ci godziwej, a zobowi zania wycenia si% w kwocie 

wp!ywów w zamian za przyj%cie na siebie obowi zku. 

Wed!ug zasady aktualnej ceny aktywa wycenia si% w warto$ci równej kwocie, 

jak  nale#a!oby zap!aci& w razie nabywania takiego samego lub równowa#nego 

sk!adnika. Zobowi zanie wycenia si% w wysoko$ci niezdyskontowanej kwoty, 

która by!aby w chwili obecnej wymagana do uregulowania obowi zku.  

Zgodnie z zasad  (realizacji) warto$ci mo#liwej do uzyskania. Aktywa wycenia 

si% w warto$ci równej kwocie pieni%#nej, jak  mo#na by w chwili obecnej uzys- 

ka&, zbywaj c dany sk!adnik aktywów. Zobowi zanie wykazuje si% w wysoko$ci 

zdyskontowanej kwoty, jak  si% zap!aci wed!ug przewidywa'.  

                                                 
1 Za!o#enia koncepcyjne art. 99–101, s. 78–79, MSR 2001. 
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Zasada warto$ci bie# cej wskazuje, i# aktywa nale#y wyceni& w zdyskonto-

wanej warto$ci bie# cej przysz!ych wp!ywów $rodków pieni%#nych netto, które 

dana pozycja wypracowuje w toku dzia!alno$ci gospodarczej. Zobowi zania 

prezentuje si% w warto$ci zdyskontowanych przysz!ych wyp!ywów $rodków pie- 

ni%#nych netto, które b%d  wymagane do uregulowania
2
. 

Poszczególne sk!adniki bilansu wycenia si% najcz%$ciej wed!ug zasady – mo-

delu – kosztu historycznego, to znaczy stosuje si%: 

– ceny nabycia, 

– koszt wytworzenia, 

– ceny sprzeda#y netto, 

– warto$& godziw . 

Cena nabycia, zakupu, koszt wytworzenia, warto$& rynkowa lub warto$& go-

dziwa jest warto$ci  pocz tkow  sk!adników maj tku trwa!ego W ci gu roku do-

chodzi do ró#nego rodzaju korekt. Sk!adniki zmieniaj  swoj  warto$& w czasie na 

skutek zu#ycia, zepsucia, post%pu technicznego, zmiany mody itp. Dokonywane 

s  odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), deprecjacja (zmniejszenia warto$ci 

maj tku, np. z powodu przestarza!o$ci technicznej i technologicznej), aprecjacja 

(zwi%kszenia warto$ci maj tku, np. wzrost inwestycji na gie!dzie), aktualizacja 

(przeszacowanie warto$ci nale#no$ci nie$ci galnych). 

Maj tek trwa!y, tzn. budynki i budowle, maszyny i urz dzenia mog  by& 

przeszacowane do warto$ci godziwej, je$li ca!a grupa aktywów, do której nale# , 

jest traktowana w ten sam sposób. Nadwy#ki z wyceny s  bezpo$rednio zaliczane 

do kapita!u w!asnego
3
. 

Do roku 2008 obserwowano odchodzenie od modelu kosztu historycznego  

– !atwego do ustalenia, wiarygodnego i pomocnego w kontroli – do modelu  

warto$ci ekonomicznej mierzonej na podstawie warto$ci godziwej (fair value)
4
. 

Od 2008 r. (w czasie kryzysu finansowego) nast pi!o zachwianie wiarygodno"ci 

wyceny sk!adników wed!ug warto"ci rynkowej i godziwej. Wi#ksze znaczenie 

zacz#!y odgrywa$ metody dyskontowe, czyli model warto"ci bie% cej. 

Sama definicja aktywów, rozumianych jako kontrolowane przez jednostk# za- 

soby, które spowoduj  w przysz!o"ci wp!yw do jednostki korzy"ci ekonomicznych 

sugeruje o tendencji i kierunku zmian przepisów rachunkowych i MSR/MSSF  

w kierunku modelu warto"ci bie% cej. Ro"nie znaczenie metod dochodowych  

w wycenie poszczególnych sk!adników bilansu. 

Instrumenty finansowe – aktywa finansowe, zobowi zania finansowe nie- 

przeznaczone do obrotu – wyceni! nale"y wed#ug zamortyzowanego kosztu 

                                                 
2 Za!o%enia koncepcyjne MSR, art. 99–101, s. 78–79, MSR 2001. 
3 MSR 16. 
4 A. Jaruga, Ramy konceptualne sprawozdawczo ci finansowej, [w:] Mi!dzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczo ci Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwi"zania praktyczne…, s. 105. 
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zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Efektywna stopa procentowa 

jest to stopa, która dok#adnie dyskontuje oszacowane przysz#e przep#ywy 

pieni$"ne zwi zane z danym instrumentem finansowym
5
. 

Zamortyzowany koszt jest to kwota, w jakiej sk!adnik aktywów finansowych 

lub zobowi zanie finansowe wycenia si# w momencie pocz tkowego uj#cia, po- 

mniejszona o sp!aty kapita!u oraz powi#kszona lub pomniejszona o ustalon   

z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej skumulowan  amortyzacj# 

wszystkich ró%ni$ pomi#dzy warto"ci  pocz tkow  a warto"ci  w terminie wy-

magalno"ci oraz pomniejszona o wszelkie odpisy z tytu!u utraty warto"ci lub 

nie"ci galno"ci
6
.  

Zgodnie z MSR/MSSF wycena wed!ug zamortyzowanego kosztu dotyczy  

szczególnie nale%no"ci i po%yczek oraz inwestycji utrzymywanych do terminu 

wymagalno"ci.  

Je"li istniej  obiektywne powody, %e instrumenty te utraci!y swoj  warto"$, 

wówczas kwota odpisu aktualizuj cego równa si# ró%nicy pomi#dzy warto"ci  

bilansow  sk!adnika a warto"ci  bie% c  oszacowanych przysz!ych przep!y-

wów pieni#%nych zdyskontowanych wed!ug pierwotnej efektywnej stopy procen- 

towej
7
. 

Zgodnie z ustaw  o rachunkowo"ci, inwestycje krótkoterminowe, nale%no"ci 

i po%yczki zaliczone do aktywów trwa!ych oraz zobowi zania finansowe mog  

by$ wyceniane wed!ug skorygowanej ceny nabycia. Cena ta jest warto"ci , w jakiej 

sk!adnik ten zosta! po raz pierwszy wprowadzony do ksi g rachunkowych, po-

mniejszona o sp!aty warto"ci nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumu-

lowan  kwot# zdyskontowanej ró%nicy pomi#dzy warto"ci  pocz tkow  sk!ad-

nika a warto"ci  w terminie wymagalno"ci wyliczon  za pomoc  efektywnej 

stopy procentowej, pomniejszon  o odpisy aktualizuj ce warto"$8
. 

W roku 2008 mo%liwa by!a reklasyfikacja instrumentów finansowych wyce-

nianych w warto"ci godziwej. Wi#cej pozycji mo%na by!o wycenia$ wed!ug 

kosztu zamortyzowanego. 

Wykorzystuj c do wyceny sk!adników bilansu poszczególne modele i stosu-

j c si# do przepisów, nale%y pami#ta$ o definiowaniu poszczególnych poj#$. 

Cena zakupu jest to kwota nale%na sprzedaj cemu pomniejszona o VAT  

i podatek akcyzowy i powi#kszona o obci %enia publicznoprawne w przypadku 

importu danego maj tku. 

Koszty zakupu s  to koszty przystosowania sk!adnika do u%ywania, koszty 

transportu, za!adunku, wy!adunku i sk!adowania. 

                                                 
5 MSR 39, art. 9, s. 456–459. 
6 MSR 39, art. 9, s. 458.  
7 MSR 39, art. 63, s. 476. 
8 Art. 28 ustawy o rachunkowo"ci, wyd. 2009… 
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Rysunek 6.  Struktura ceny nabycia 
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"ród o: Opracowanie w asne na podstawie ustawy o rachunkowo#ci i MSR. 

 

Rysunek 7.  Cz!#ci sk adowe kosztu wytworzenia i kosztu w asnego 
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"ród o: Opracowanie w asne na podstawie ustawy o rachunkowo#ci i MSR.  

 
Tabela 2.  Wycena pozycji bilansowych w ci$gu roku i na dzie% bilansowy 

Lp. Nazwa sk adnika Wycena w ci!gu roku Wycena na dzie" bilansowy 

1 2 3 4 

1. Warto"ci  

niematerialne  

i prawne 

Cena nabycia, koszt 

wytworzenia  

Cena nabycia, koszt wytworzenia (lub warto"$ 

przeszacowana) pomniejszona o umorzenie  

i trwa!  utrat# warto"ci 

2. &rodki trwa!e Cena nabycia, koszt 

wytworzenia  

Cena nabycia, koszt wytworzenia (lub warto"$ 

przeszacowana) pomniejszona o umorzenie  

i trwa!  utrat# warto"ci 

3. Nieruchomo"ci, 

warto"ci  

niematerialne  

– inwestycje 

Cena nabycia, koszt 

wytworzenia, cena 

rynkowa lub 

warto"$ godziwa 

Cena nabycia, koszt wytworzenia przesza-

cowany lub cena rynkowa, warto"$ godziwa 

4. &rodki trwa!e  

w budowie 

Koszty nabycia,  

wytworzenia 

Koszty b#d ce w bezpo"rednim zwi zku z 

nabyciem lub wytworzeniem minus odpisy 

z tytu!u trwa!ej utraty warto"ci 
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1 2 3 4 

5. Pozosta!e  

inwestycje  

d!ugoterminowe 

Cena nabycia Cena nabycia pomniejszona o trwa!  utrat# 

warto"ci, warto"$ rynkowa lub warto"$ godziwa  

6. Nale%no"ci  

d!ugoterminowe 

i krótkoterminowe 

Warto"$ nominalna Kwota wymagaj ca zap!aty, z zachowaniem 

ostro%no"ci (kwota nale%no"ci – odpisy aktuali-

zuj ce + odsetki) 

7. Nale%no"ci  

i udzielone po%yczki 

– aktywa finansowe

Cena nabycia Skorygowana cena nabycia uwzgl#dniaj ca 

efektywn  stop# procentow , a tak%e odpisy 

aktualizuj ce 

8. Zapasy Cena zakupu,  

cena nabycia,  

koszt wytworzenia,  

cena ewidencyjna 

Cena nabycia, koszt wytworzenia, pomniej-

szona o utrat# warto"ci zapasów, nie wy%sza 

ni% cena sprzeda%y netto 

9. Inwestycje  

krótkoterminowe 

Cena nabycia,  

warto"$ rynkowa,  

warto"$ godziwa  

Cena nabycia lub warto"$ rynkowa, w zale%-

no"ci od tego, która z nich jest ni%sza, albo 

skorygowana cena nabycia 

10. Kapita!y w!asne Warto"$ nominalna Warto"$ nominalna 

11. Rezerwy Uzasadniona,  

wiarygodnie oszacowana 

warto"$ 

Uzasadniona, wiarygodnie oszacowana war-

to"$ (przysz!a warto"$ zobowi zania lub straty) 

12. Zobowi zania Warto"$ nominalna Kwota wymagaj ca zap!aty (warto"$ zobo-

wi zania + odsetki) 

13. Zobowi zania 

finansowe 

Cena nabycia Skorygowana cena nabycia uwzgl#dniaj ca – 

metoda efektywnej stopy procentowej i odpisy 

aktualizuj ce 

"ród o: Opracowanie w asne na podstawie przepisów o rachunkowo#ci i MSR/MSSF. 

 
Rysunek 8.  Sposób tworzenia ceny sprzeda&y netto 
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"ród o: Opracowanie w asne na podstawie ustawy o rachunkowo#ci i MSR. 
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Rysunek 9.  Definicja warto#ci godziwej  
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"ród o: Opracowanie w asne na podstawie ustawy o rachunkowo#ci i MSR. 

 

Warto"$ godziw  okre"la najcz#"ciej rzeczoznawca, w oparciu o ceny po- 

dobnych sk!adników lub identycznych wyst#puj cych na rynku. 

 

 

2.2.  Zmniejszenia i zwi!kszenia warto#ci maj$tku 

 

Trwa!a utrata warto"ci zachodzi wówczas, gdy istnieje du%e prawdopodo- 

bie'stwo, i% posiadany przez jednost# sk!adnik maj tku trwa!ego nie przyniesie 

w przysz!o"ci korzy"ci ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu zmnie- 

szaj cego warto"$ aktywów. 

Trwa!a utrata warto"ci dotyczy aktywów trwa!ych (warto"ci niematerialnych 

i prawnych, "rodków trwalych, "rodków trwa!ych w budowie, inwestyji d!ugo- 

terminowych). Odpis dokonywany jest najpó(niej na koniec roku. Ewidencja 

utraty warto"ci aktywów trwa!ych, niefinansowych, jest dokonywana przy u%y- 

ciu konta koryguj cego w pozosta!e kosty operacyjne. W ten sposób zmiejszony 

zostaje wynik finansowy okresu. 

Zmnieszenie warto"ci inwestycji d!ugoterminowych ksi#guje si# w koszty finan- 

sowe, jednak je"li ich warto"$ wcze"niej wzros!a (zwi#kszono kapita! z aktua- 

lizacji wyceny), wówczas nast#puje zmniejszenie kapita!u z aktualizacji wyceny.  

Odpis umorzeniowy koryguje warto"$ maj tku przez uwzgl#dnienie warto"ci od-

zyskiwalnej sk!adnika. Amortyzacja stanowi koszt i wp!ywa na zmniejszenie 

wyniku w rachunku zysków i strat. Metoda umorzenia i warto"$ odzyskiwalna 

s  weryfikowane raz w roku. W wi#kszo"ci przypadków metod  amortyzacyjn  

jest metoda liniowa
9
. 

Umorzenie jest to korygowanie warto"ci maj tku ("rodków trwa!ych, warto"ci 

niematerialnych i prawnych) o warto"$ zu%ycia (ksi#gowane jest narastaj co). 

                                                 
9 MSR 16. 
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Amortyzacja jest to zu%ycie majatku trwa!ego wliczone w koszty dzia!alno"ci 

jednostki (ka%dego roku przeksi#gowana na wynik finansowy). 

Amortyzacja nie jest tym samym co Umorzenie. Amortyzacja jest kosztem, 

który ka%dego roku jest przenoszony na wynik finansowy. Amortyzacja nie jest 

wydatkiem. Amortyzacja jest strumieniem kósztów poniesionych w danym okresie. 

Wydatek by! dokonany przy zakupie danego sk!adnika maj tku trwa!ego. Zmniej- 

szenie wyniku finansowego na skutek amortyzacji ma w przysz!o"ci pozwoli$ 

odtworzy$ podobny obiekt. Natomiast umorzenie jest korekt  warto"ci pocz t- 

kowej "rodków trwa!ych i warto"ci niematerialnych i prawnych, jest kumu- 

lowane na odr#bnym koncie i pozwala na ustalenie warto"ci bilansowej danego 

sk!adnika maj tku (warto"$ pocz tkowa sk!adnika – umorzenie = warto"$ 

bilansowa ska!dnika). 

Odpis amortyzacyjny (miesi#czny, kwartalny czy roczny) jest równy odpisowi 

umorzeniowemu (odpis amortyzacyjny = odpis umorzeniowy). 

Odpisy amoryzacyjne dotycz  "rodków trwa!ych i warto"ci niematerialnych  

i prawnych oraz maj tku u%ywanego na podstawie umowy dzier%awy, najmu lub 

leasingu finansowego. 

Nie amortyzuje si$ gruntów, prawa wieczystego u"ytowania gruntów, dzie# 

sztuki, eksponatów muzealnych (warto%! tych sk#adników ro%nie w czasie)  

i warto%ci firmy, je%li nie powsta#a w drodze nabycia. 

Rozpocz#cie amortyzacji nast#puje nie wcze"niej ni% po przyj#ciu do u%ywa-

nia (wg prawa bilansowego), w miesi cu nast#puj cym po miesi cu wpisania do 

ewidencji (wg prawa podatkowego), a zako'czenie w momencie zrównania si# 

odpisów z warto"ci  pocz tkow  lub postawieniem w stan likwidacji, sprzeda%y, 

stwierdzenia niedoboru. 

Metody amortyzacji: 

1. Liniowa – odpisy amortyzacyjne s  równe (równomierne) a% do ca!kowitego 

umorzenia. 

2. Degresywna – przy"pieszona (odpisy s  najwi#ksze na pocz tku i malej   

w nast#pnych okresach). 

3. Progresywna – kwota amortyzacji jest coraz wi#ksza z up!ywem okresu eks-

ploatacji. Wynika to z za!o%enia, %e im starszy obiekt, tym wymaga wi#k-

szych nak!adów na remonty, naprawy itp., a wi#c koszt jego eksploatacji si# 

zwi#ksza. Metoda ta jest korzystna dla firm, które przez kilka pocz tkowych 

lat, od wprowadzenia "rodka do ewidencji, ponosz  strat#. 

4. Naturalna – zak!ada, %e zu%ycie obiektu jest jednakowe na ka%d  jednostk# 

pracy (np. sztuk#, kilogram, godzin# itp.), a wi#c kwota amortyzacji jest uza-

le%niona od ilo"ci pracy wykonanej w danym okresie czasu, 

5. Indywidualne stawki. 

6. Jednorazowy odpis w koszty. 
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&rodki trwa!e o niskiej warto"ci (np. poni%ej 3500 z!) mo%na bezpo"rednio 

zaliczy$ w koszty (jednorazowym odpisem amortyzacyjnym). W Polsce stosuje 

si# równie% stawki indywidualne
10

. 

Podatnicy dokonuj  wyboru jednej z metod amortyzacji dla poszczególnych 

"rodków trwa!ych przed rozpocz#ciem ich amortyzacji (wybran  metod# stosuje 

si# do pe!nego zamortyzowania danego "rodka trwa!ego i nie mo%na jej ju% 

zmieni$). W ramach stawek podwy%szonych i obni%onych dopuszczalne s  jed-

nak zmiany stawek. 

Jedn  z mo%liwo"ci, które przys!uguj  przedsi#biorcy, jest wybór indywidu-

alnych stawek amortyzacyjnych dla ulepszonych i u%ywanych "rodków trwa-

!ych. Podatnicy mog  indywidualnie ustali$ stawki amortyzacyjne dla u%ywanych 

lub ulepszonych "rodków trwa!ych po raz pierwszy wprowadzonych do ewi-

dencji danego podatnika, z tym %e okres amortyzacji nie mo%e by$ krótszy ni%:  

1) dla "rodków trwa!ych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji: 

a) 24 miesi ce – gdy ich warto"$ pocz tkowa nie przekracza 25 000 z!,  
b) 36 miesi#cy, gdy warto"$ pocz tkowa jest wi#ksza ni% 25 000 z! i mniejsza  

ni% 50 000 z!,  
c) 60 miesi#cy – w pozosta!ych przypadkach; 

2) dla "rodków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesi#cy;  

3) dla budynków (lokali) i budowli, innych ni% wymienione w pkt 4 – 10 lat,  

z wyj tkiem: 

a) trwale zwi zanych z gruntem budynków handlowo-us!ugowych wymie-

nionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych 

wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale zwi zanych z gruntem,  

b) kiosków towarowych o kubaturze poni%ej 500 metrów sze"ciennych, 

domków kempingowych i budynków zast#pczych, dla których okres 

amortyzacji nie mo%e by$ krótszy ni% 3 lata;  

4) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna  

z wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% – 40 lat, pomniejszone o pe!n  

liczb# lat, które up!yn#!y od dnia ich oddania po raz pierwszy do u%ywania 

do dnia wprowadzenia do ewidencji "rodków trwa!ych oraz warto"ci niema-

terialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym %e okres amorty-

zacji nie mo%e by$ krótszy ni% 10 lat
11

. 

Je"li podmiot stosuje metod$ liniow , wówczas stopa amortyzacji przyjmo-

wana jest z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (za! cznik do ustawy  

o podatku dochodowym) lub ustala stop# i amortyzacj# indywidualnie, to znaczy: 

                                                 
10 Zynarska A. Rachunkowo # bez tajemnic…, s. 190–192, oraz Kiziukiewicz T., Rachunko-

wo #…. 
11 www.vat.pl/stawki_indywidualne_srodki_trwale, podatki.gazetaprawna.pl/ 

.../7054,rozne_metody_amortyzacji, interpretacje.tmxp.pl/.../233099-aport-budynek-ewidencja-

srodkow-trwalych-spolka-jawna-srodki-pieniezne 
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Wzór 1.  Amortyzacja liniowa 

  Stopa amortyzacji (Sa) = 
zu ycialata

100%
 

  Amortyzacja roczna (Ar) = 
100%

SaWp!
 

gdzie:  Wp – warto ! pocz"tkowa  rodka trwa#ego (cena nabycia),  

  Sa – stopa amortyzacyjna (procentowa). 

  Amortyzacja miesi!czna (Am) = 
miesi!cy 12

Ar
 

  Kwota amortyzacji roczna (Ar) = 
zu ycialata

Wp
 

 ród!o: Literatura przedmiotu. 

 

Warto ! pocz"tkowa jest to cena nabycia, koszt wytworzenia lub warto ! 

rynkowa danego sk#adnika maj"tku
12

. 

Podstaw$ dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi 

aktualny plan amortyzacji zawieraj"cy stawki i kwoty rocznych odpisów po-

szczególnych  rodków trwa#ych opracowany np. w formie tabeli amortyzacyj-

nej. Plan amortyzacji jednostki gospodarcze opracowuj" samodzielnie. Amorty-

zacja planowa odzwierciedla normalne zu%ycie  rodków trwa#ych i obci"%a 

koszty dzia#alno ci. 

 

Przyk ad 4 

Je li warto ! pocz"tkowa  rodka trwa#ego wynosi 60 000 i b$dzie amortyzowana stop" 

15% to Ar = 60 000 × 15% = 9000. 

Am (amortyzacja miesi$czna) = 9000/12 = 750 b$dzie zaksi$gowana w pierwszym mie-

si"cu nast$puj"co: 

Œrodki trwa³e Umorzenie œrodków trwa³ych Amortyzacja

60 000 750 (1) 750Sp. (1)

 

Po pierwszym miesi"cu warto ! netto, bie%"ca (bilansowa)  rodka trwa#ego wynosi: 

60 000 – 750 = 59 250. 

Po pierwszym roku warto ! netto  rodka trwa#ego wynosi! b$dzie 51 000. Ka%dego 

roku w koszty zaliczymy 9000. 

                                                 
12 A. Zynarska, Rachunkowo !…, s. 193; T. Kiziukiewicz, Rachunkowo !… 



Wycena sk!adników, ich uj"cie i weryfikacja  51 

Podatnicy mog" podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwy%-

sza!:  

  dla budynków i budowli u%ywanych w warunkach: pogorszonych – przy 

zastosowaniu wspó#czynników nie wy%szych ni% 1,2 oraz z#ych – przy zasto-

sowaniu wspó#czynników nie wy%szych ni% 1,4, 

  dla maszyn, urz"dze& i  rodków transportu, z wyj"tkiem morskiego taboru 

p#ywaj"cego, u%ywanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków 

przeci$tnych albo wymagaj"cych szczególnej sprawno ci technicznej – przy 

zastosowaniu w tym okresie wspó#czynników nie wy%szych ni% 1,4,  

  dla maszyn i urz"dze& zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji 'rodków 

Trwa#ych (K'T) wydanej na podstawie odr$bnych przepisów, poddanych 

szybkiemu post$powi technicznemu – przy zastosowaniu wspó#czynników 

nie wy%szych ni% 2,0
13

. 

Metoda degresywna jest metod" malej"cych odpisów amortyzacyjnych.  

W Polsce uto%samiana najcz$ ciej ze specyficzn" metod" opisan" w przepisach 

podatkowych. Polega na zastosowaniu odpowiedniego wspó#czynnika podwy%sza-

j"cego, wykorzystywana w szczególnych przypadkach. Oparta jest na za#o%eniu, 

%e zu%ycie  rodka trwa#ego, a zw#aszcza zmniejszenie jego warto ci, nast$puje  

w pocz"tkowym okresie jego u%ywania szybciej ni% w nast$pnych okresach. 

 
Wzór 2.  Amortyzacja degresywna – przy#pieszona 

Ar = w × Sa × WNt ( 1 

gdzie:  

Ar      –  amortyzacja roczna dla roku t,  

w      –  wspó#czynnik podwy%szaj"cy stawk$ amortyzacji,  

WNt ( 1 – warto ! netto na koniec poprzedniego roku obrotowego. 

 ród!o: Literatura przedmiotu. 

 

W metodzie tej odpisy zmniejszaj" si$ a% do momentu zrównania si$ z odpi-

sem z metody liniowej. Gdyby warto ! odpisywanej raty metod" degresywn" 

by#a mniejsza ni% metod" liniow", to dalsze odpisy s" naliczane liniowo. Pod-

staw" naliczania w roku pierwszym jest warto ! pocz"tkowa, w latach nast$p-

nych warto ! pocz"tkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. 

W Polsce – je li  rodki trwa!e obj"te s# metod# degresywn#, wówczas sto-

suje si" wspó!czynnik podwy$szaj#cy 2,0. 

 

                                                 
13 Ustawa o podatku dochodowym. 
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Metoda degresywna mo$e by% stosowana do maszyn i urz#dze&: 

  zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji 'rodków Trwa!ych, 

   rodków transportu, z wyj#tkiem samochodów osobowych. 

Wspó"czynnik 3,0 nie obowi#zuje ju$ w Polsce od 2006 r. 

Nie istnieje mo%liwo ! dokonywania amortyzacji metod" degresywn" ze 

wspó#czynnikiem 3,0 w zwi"zku z po#o%eniem na terenie gminy o szczególnym 

zagro%eniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagro%onej re-

cesj" i degradacj" spo#eczn"14
. 

 

Przyk ad 5 

'rodek trwa#y o warto ci pocz"tkowej 60 000 – amortyzowany wed#ug metody degresyw-

nej przy zastosowaniu wspó#czynnika 2,0. Stawka podstawowa 15% podwy%szona zostaje 

do 30% i tak: 

– w pierwszym roku:  Ar = 60 000 × 30% = 18 000, 

– w drugim roku:   Ar = (60 000 – 18 000) × 30% = 12 600, 

– w trzecim roku:   Ar = (60 000 – 18 000 – 12 600) × 30% = 8820.  

Amortyzacja ta jest ni%sza od amortyzacji liczonej metod" liniow", zatem od roku 

trzeciego nale%y stosowa! metod$ liniow". 

 

Przyk ad 6 

Podatnik zakupi#  rodek trwa#y za kwot$ 10 000 amortyzowany przy zastosowaniu 

stawki 20% i przekaza# go do u%ytkowania w styczniu roku 2005. W takim wypadku od 

lutego 2005 r. nalicza! b$dzie odpisy amortyzacyjne metod" degresywn" przy zastoso-

waniu wspó#czynnika 2,0: 

– w roku 2005 odpis wyniesie: 11/12 × 0,4 × 10 000 = 3666,67  

(roczny wyniós#by 4000 = 0,4 × 10 000),  

– w roku 2006 odpis wyniesie: 2533,33 = 0,4 × (10 000 – 3666,67),  

– w roku 2007 odpis obliczony metod" degresywn":  

1520 = 0,4 × (10 000 – 3666,67 – 2533,33) by#by mniejszy ni% odpis obliczony metod" 

liniow" równy 2000 = 0,2 × 10 000, zatem od 1 stycznia 2007 r. nale%y stosowa!  

metod$ liniow". 

Aktualizacja wyceny  rodków trwa#ych (przeszacowanie w gór$) przeprowadzana na 

podstawie odr$bnych przepisów. Przeszacowaniu podlega zarówno warto ! pocz"tko-

wa jak i dotychczasowe umorzenie  rodka trwa#ego. Skutki przeszacowania odnoszone 

s" na kapita# z aktualizacji wyceny.  

 

                                                 
14 www.vat.pl/metoda_degresywna_amortyzacji_srodki_trwale_ 
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Przyk ad 7 

'rodek trwa#y o warto ci pocz"tkowej 10 000 i dotychczasowym umorzeniem 4000 zosta# 
przeszacowany za pomoc" wspó#czynnika 1,5: 

– warto ! pocz"tkowa wzro nie:    10 000 × 1,5 = 15 000, 

– dotychczasowe umorzenie wzro nie:     4000 × 1,5 = 6000,  

– warto ! netto  rodka:      15 000 – 6000= 9000. 

Warto ! ta zwi$ksza kapita# z aktualizacji wyceny. 

 

Aktualizacja w dó# – odpisy aktualizuj"ce zmniejszaj"ce warto ! maj"tku do-

tycz" najcz$ ciej inwestycji, nale%no ci. 

Je li np. warto ! rynkowa papierów warto ciowych jest ni%sza od ceny zaku-

pu i utrzymuje si$ przez d#u%szy czas, nale%y skorygowa! warto ! inwestycji  

i obni%y! kapita# z aktualizacji lub zaliczy! obni%k$ w koszty finansowe (zredu-

kowa! wynik finansowy). 

Je li nale%no ci dotycz" podmiotów postawionych w stan upad#o ci lub likwi- 

dacji, s" przeterminowane lub nieprzeterminowane, ale o znacznym stopniu 

prawdopodobie&stwa nie ci"galno ci, wówczas ich warto ! musi zosta! zmniej-

szona – zaktualizowana o warto ! ustalonego (oszacowanego) odpisu, który 

obci"%a koszty. Do ewidencji korekt s#u%" konta koryguj"ce (niebilansowe). 

Dane o odpisach zamieszczane s" w informacji dodatkowej do sprawozdania 

finansowego. 

 

Przyk ad 8 

Je li np. zak#adamy na bazie poprzednich okresów, i% 20% naszych nale%no ci nie b$dzie 

uregulowana, wówczas odpis aktualizuj"cy wynosi 20% × 20 000 = 4000. 

Nale¿noœci od odbiorców Odpisy aktualizacyjne Pozosta³e koszty operacyjne

20 000 400 (1) 400Sp. (1)

 

Warto ! bilansowa nale"no ci wynosi 20 000 – 400 = 19 600. 

 

 

2.3.  Inwentaryzacja  

 
W podmiotach gospodarczych (w okre lonych odst#pach czasu) nale"y doko-

na! weryfikacji stanu rzeczywistego zasobów ze stanem ewidencyjnym. Poj#cie 

Inwentaryzacja oznacza weryfikacj#, ustalenie ró"nic i rozliczenie ich w odpo-

wiedni sposób (zgodnie z przepisami). Inwentaryzacja nie jest tym samym co 

inwentarz.  
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Inwentarz jest to wykaz sk$adników aktywów i pasywów. Sporz%dzany jest 

on najcz# ciej w przypadku przej cia z uproszczonej rachunkowo ci na ksi#gi 

rachunkowe
15

.  

Inwentaryzacja jest to natomiast ogó$ czynno ci zmierzaj%cych do sporz%-

dzenia szczegó$owego spisu z natury sk$adników maj%tkowych i &róde$ ich po-

chodzenia na okre lony dzie'. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomoc% 

spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieni#"nych sk$adników ma-

j%tkowych, jak te" wyja nienie ró"nic pomi#dzy stanem stwierdzonym podczas 

inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem wynikaj%cym z ewidencji ksi#gowej. 

Ró"nice te wynikaj% g$ównie z dwóch nast#puj%cych powodów: 

– zmiany naturalnych cech przedmiotów, których nie mo"na ustali! na podsta-

wie dowodów (ulatnianie si#, wysychanie, niedok$adny pomiar przyj#cia i wy- 

dania materia$ów masowych, przeterminowanie zapasów, zmiany mody itp.),  

– b$#dów i nadu"y! pope$nionych przez pracowników w ewidencji ksi#gowej 

(omy$ki liczbowe w dokumentacji i zapisach), pomy$ki w przyjmowaniu  

i wydawaniu rzeczowych sk$adników maj%tku, kradzie"e i nadu"ycia
16

. 

G$ównym celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów  

i pasywów.  

Szczególnie sprowadza si# to do: 

– uzgodnienia zapisów ksi#gowych ze stanem rzeczywistym, 

– rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony im maj%tek,  

– dokonania oceny przydatno ci gospodarczej sk$adników maj%tku obj#tych 

spisem, 

– przeciwdzia$ania stwierdzonym w czasie spisu nieprawid$owo ciom w go-

spodarce sk$adnikami maj%tku (nadmierna ilo !, niechodliwo !)
17

. 

Inwentaryzacja dotyczy nast#puj%cych czynno ci: 

1) przeprowadzenia spisu z natury wszystkich sk$adników maj%tkowych pozo-

staj%cych w dyspozycji jednostki gospodarczej,  

2) wyceny warto ci spisanych sk$adników, 

3) uzyskania od kontrahentów jednostki gospodarczej pisemnych informacji  

o stanie jej  rodków pieni#"nych na rachunkach bankowych, o stanie zaci%g- 

ni#tych kredytów bankowych, nale"no ciach i zobowi%zaniach oraz stanie 

w$asnych sk$adników maj%tku powierzonych kontrahentom, 

4) porównania danych ewidencyjnych niektórych sk$adników z odpowiednimi 

dokumentami, np. stanem posiadanych gruntów, 

5) ustalenia i wyja nienia przyczyn ilo ciowych niedoborów i szkód,  

                                                 
15 Art. 19 ustawy o rachunkowo ci. 
16 T. Kiziukiewicz, Rachunkowo !… 
17 Jak wy"ej. 
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6) postawienia i umotywowania wniosków o sposobie rozliczenia ró"nic inwen-

taryzacyjnych, 

7) wskazania sposobów usuni#cia nieprawid$owo ci w gospodarce maj%tkiem 

jednostki.  

Rodzaje inwentaryzacji: 

  spis z natury dokonywany przez cz onków komisji inwentaryzacyjnej, 

  uzgadnianie sald z kontrahentami, 

  weryfikacja stanu ewidencji z dokumentacj!
18

. 

Spis z natury dokonywany jest przez cz$onków komisji inwentaryzacyjnej, 

na podstawie bezpo rednich obserwacji i pomiarów  rodków maj%tkowych w jed- 

nostce gospodarczej. Spis obejmuje mo"liwe do obejrzenia  rodki trwa$e, rzeczo-

we sk$adniki maj%tku obrotowego,  rodki w kasie i papiery warto ciowe. 

Uzgadnianie sald z kontrahentami dotyczy stanu  rodków pieni#"nych na 

rachunkach bankowych, po"yczek, kredytów, nale"no ci i zobowi%za'.  

Weryfikacja stanu ewidencyjnego dotyczy aktywów i pasywów, których 

stanu nie mo"na ustali! przez spis inwentaryzacyjny lub uzgodnienie sald z kon-

trahentami. Dotyczy to szczególnie gruntów rolnych, nale"no ci i zobowi%za' 

publicznoprawnych i innych sk$adników niemo"liwych do obejrzenia, a tak"e 

nale"no ci spornych
19

. 

Inwentaryzacji dokonuje si# co najmniej raz w roku, w przypadku aktywów 

obrotowych (je li s% one strze"one) co najmniej raz na 2 lata, w przypadku ma-

j%tku trwa$ego strze"onego co najmniej raz na 4 lata
20

. 

Ujawnienie ró"nic mi#dzy stanem rzeczywistym a ewidencyjnym polega na 

tym, "e: 

1) wszystkie niedobory ujawnia si# przez zmniejszenie stanu maj%tku i zapis na 

koncie Rozliczenie niedoborów szkód i nadwy"ek po stronie Dt, 

2) wszystkie nadwy"ki maj%tku ujawnia si# przez zapis na kontach aktywnych 

po stronie Dt i zapis po stronie Ct na koncie Rozlicznie niedoborów szkód  

i nadwy"ek. 

Do ujawniania nadwy"ek i niedoborów mo"na stosowa! konto ogólne Pozo-

sta$e rozrachunki. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Ustawa o rachunkowo ci art. 26. 
19 Ustawa o rachunkowo ci art. 26. 
20 Jak wy"ej  
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Schemat 1.  Ewidencja ró"nic inwentaryzacyjnych 

Zapasy
Rozliczenie

niedoborów i nadwy¿ek

Kompensata nadwy¿ki niedoborem

Ujawnianie niedoboru zapasów

Zu¿ycie materia³ów

Pozosta³e koszty operacyjne

Niedobory niezawinione

ponad granice norm

Kasa

Ujawnienie niedoborów

Maj¹tek trwa³y

Roszczenia sporne

Sp. X

Sp. X

Niedobory niezawinione

w granicach norm

Sp. X

Rozrachunki z pracownikami

Nniedobór zawiniony przez osobê materialnie odpowiedzialn¹

Ujawnienie niedoboru

Skierowanie sprawy do s¹du

 

#ród o: Opracowanie w asne na podstawie ustawy o rachunkowo$ci i MSR. 

 

Przyk ad 9 

Jednostka gospodarcza posiada maj%tek: wyroby gotowe 30 000, materia$y 4300 (w tym 

m%ka W 1000 kg – 1 z$/kg i m%ka P 3000 kg – 1,1 z$/kg),  rodki w kasie 2000. W wyniku 

inwentaryzacji stwierdzono: 

1) niedobór  rodków w kasie 500, 

2) nadwy"k# m%ki P 20 kg, 

3) niedobór m%ki W 30 kg, 

4) niedobór wyrobów gotowych – 5 szt. po 10 z$ ka"dy. 

Ujawniono ró"nice w ewidencji, wystawiaj%c dokument PK (polecenie ksi#gowania). 

Nast#pnie zgodnie z decyzj% komisji inwentaryzacyjnej dokonano rozliczenia niedo-

borów i nadwy"ek w nast#puj%cy sposób: 

5) niedoborem w kasie obci%"ono pracownika, 

6) niedobór m%ki W kompensowano nadwy"k% m%ki P, 

7) pozosta$% cz# ! niedoboru W zaliczono w koszty operacyjne – niedobór w granicach 

norm, 

8) niedobór wyrobów gotowych uznano jako niedobór powy"ej norm, 

9) pracownik uregulowa$ nale"no !, wp$acaj%c gotówk# do kasy.  
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Otwórz konta stanami pocz%tkowymi i zaksi#guj ujawnienie i rozliczenie ró"nic  

inwentaryzacyjnych. 

Wyroby gotowe
Rozliczenie

niedoborów i nadwy¿ek Zu¿ycie materia³ów

30 000 50 500
30
20
22

22
22
8

50
500

(2)
(5)
(6)
(7)
(8)

8(4) (1)
(3)
(4)
(5)

(6)

Materia³y Pozosta³e koszty operacyjne

4 300
22

30 50(3) (7)

Kasa Rozrachunki z pracownikami

2 000 500 500(1) (8) 500 (9)

(2)

 
 

 

2.4.  Zadania do rozdzia u 2  

Zadanie 12 

Oblicz warto ! amortyzacji miesi#cznej i rocznej dla  rodka trwa$ego B oraz 

ustal warto ! netto, warto ! bilansow%  rodka trwa$ego po pierwszym roku u"yt- 

kowania. (rodek trwa$y zakupi$ podmiot, który jest podatnikiem VAT. Warto ! 

netto  rodka zakupionego wynosi 180 000, koszty transportu i za$adunku wynosi$y 

2000, monta" maszyny wynosi$ 6000. Stopa amortyzacyjna (roczna) wynosi 12%. 

Wp = …….………. 

Am = …….………. 

Ar = …….………. 
 
Zadanie 13 

Oblicz warto ! amortyzacji rocznych dla  rodka transportu „K”, o warto ci po-

cz%tkowej 60 000, je li stopa amortyzacji rocznej wynosi 14% i zastosowano 

amortyzacj# degresywn% z u"yciem wspó$czynnika 2,0. 

 

Zadanie 14 

Podmiot gospodarczy „W” posiada nast#puj%ce sk$adniki maj%tku trwa$ego wyma-

gaj%ce amortyzacji: 

a) budynki i budowle o warto ci 750 000 – stopa amortyzacji rocznej 2,5%, 
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b) maszyny i urz%dzenia o warto ci 200 000 – stopa 10%, 
c)  rodki transportu 150 000 – stopa 15%. 

Podmiot posiada  rodki na rachunku bankowym 80 000. 
Maj%tek finansowany jest kapita$em w$asnym i kredytem bankowym 500 000. 

Sporz%d& plan amortyzacji, uwzgl#dniaj%c, "e po 6 miesi%cach zakupiono ma- 

szyn# produkcyjn% o warto ci 70 000 (stopa amortyzacyjna 12%) oraz po 8 mie-
si%cach komputer z oprogramowaniem 6000 (stopa 14%). 

 
Plan amortyzacji 

Lp 
Nazwa 

sk adnika 
Stopa 

Amortyzacja 

roczna (Ar) 

Amortyzacja 

miesi!czna (Am)
I miesi"c II III 

        

        

        

        

        

        

 

IV V VI VII VIII IX X XI XII 

         

         

         

         

         

         

 
Oblicz amortyzacj# miesi#czn% w pierwszych 6 miesi%cach, w nast#pnych 

dwóch oraz w czterech ostatnich miesi%cach. Ustal amortyzacj# roczn% i zaksi#-
guj j%, a nast#pnie sporz%d& bilans zamkni#cia. 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Bilans 

Lp. Aktywa Warto#$ Lp. Pasywa Warto#$ 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  
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Zadanie 15 

Je li ze sprawozdania finansowego na pocz!tek okresu wynika, "e: 
#rodki trwa$e 860 000     Kapita$ w$asny 600 000 
Warto ci niematerialne 100 000  Kredyt bankowy 400 000  
Zapasy 70 000       Zobowi!zania wobec dostawców….. 
Nale"no ci od odbiorców 13 000 

Dane uzupe$niaj!ce: 
Umorzenie  rodków trwa$ych        180 000 
Umorzenie warto ci niematerialnych i prawnych       23 000 

Oblicz stan zobowi!za% wobec dostawców. Otwórz konta stanami pocz!tko-
wymi i zaksi&guj amortyzacj& miesi&czn!  rodków trwa$ych (stopa roczna 10%) 
i warto ci niematerialnych i prawnych (amortyzacja trwa 5 lat). 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Sporz!d' bilans zamkni&cia 

Bilans 

Lp. Aktywa Warto ! Lp. Pasywa Warto ! 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  

 
Zadanie 16 

Podmiot „D” posiada towary (trzy rodzaje serów) o warto ci 140 000 (Towary A 
– 70 000, Towary B – 30 000, Towary C – 40 000), w kasie znajduje si& 3000. 

W wyniku inwentaryzacji ustalono nast&puj!ce ró"nice: 
1) ubytki w granicach norm towarów C 100, 
2) ubytki towarów A 300, 



Rozdzia  2  60 

3) nadwy"ka towarów B 150, 
4) niedobór gotówki w kasie 400. 

Podj&to decyzj& co do rozliczenia ró"nic: 
5) niedoborem w kasie obci!"y( pracownika, 
6) niedobór towarów C zaliczy( w koszty dzia$alno ci, 
7) ubytki towarów A w wysoko ci 150 kompensowa( nadwy"k! towaru B,  
8) pozosta$! cz& ( niedoboru towaru A zaliczy( w pozosta$e koszty, 
9) pracownik nie przyznaje si& do winy, sprawa zostaje skierowana na drog& s!dow!. 

Zaksi&guj operacje gospodarcze. 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 

Zadanie 17 

Maj!c stan pocz!tkowy materia$ów 68 000, saldo debetowe na koncie – Pozosta$e 

rozrachunki (Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwy"ek) – oznaczaj!ce nieroz-

liczone niedobory materia$ów o warto ci 300 z$. Zaksi&guj rozliczenie tego nie-

doboru w koszty dzia$alno ci do kwoty 200 z$ i pozosta$e koszty operacyjne.  
 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 



 

 

 

 

 

Rozdzia  3 
Ewidencja zapasów  

 

 

 

3.1.  Definicja i podzia  zapasów oraz ewidencja i wycena  
materia ów  

 

Zapasy zaliczamy do maj!tku obrotowego jednostki gospodarczej. S! najmniej 

p$ynne z tego maj!tku i najcz& ciej magazynowane. Do zapasów zaliczy  nale!y: 

  materia"y,  

  materia"y w drodze 

  towary, 

  wyroby gotowe, 

  pó"produkty, 

  produkcj# w toku
1
. 

Dwa ostatnie elementy stanowi! produkcj& niezako%czon!. Pó$produkty mo-

g! by( magazynowane, a produkcja w toku pozostaje w halach produkcyjnych, 

poniewa" nie zako%czono cz& ci procesów. 

Struktura zapasów jest zale"na od rodzaju jednostki gospodarczej i charakteru 

prowadzonej przez ni! dzia$alno ci. W przedsi&biorstwach produkcyjnych, wy-

twórczych dominuj! zapasy materia$ów i produktów pracy. Natomiast w jednost-

kach handlowych przewa"aj! towary. 

Materia"y zalicza si# do przedmiotów pracy, gdy! uczestnicz$ w procesie 

produkcji i ulegaj$ ca"kowitemu, jednorazowemu zu!yciu. Zmieniaj$ si#  

z postaci rzeczowej w posta  kosztów. 

Materia"y mo"na podzieli( na: 

– surowce i materia$y podstawowe, 

– materia$y pomocnicze, 

– paliwo, 

– cz& ci zapasowe maszyn i urz!dze%, 

                                                 
1 T. Kiziukiewicz, Rachunkowo !… 
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– opakowania, 

– odpadki
2
. 

Ewidencja materia$ów najcz& ciej jest trzyszczeblowa: 

– ewidencja warto ciowa (w ksi&gowo ci g$ównej – finansowej), 

– ewidencja ilo ciowo-warto ciowa (w ksi&gowo ci materia$owej), 

– ewidencja ilo ciowa (w miejscach sk$adowania materia$ów). 

W  ród dokumentów obrotu materia$owego wyró"nia si&: 

– dokumenty przychodowe (przyj&cie materia$ów – Pz, zwrot materia$ów – Zw), 

– dokumenty rozchodowe (pobranie materia$ów Rw, wydanie materia$ów na 

zewn!trz – Wz). 

Wycena materia$ów jest uzale"niona od sposobu rozliczania kosztów zakupu 

i od przyj&tego sposobu wyceny przychodu i rozchodu materia$ów.  

Stosowane s! nast&puj!ce sposoby wyceny przychodu: 

  cena zakupu, 

  cena nabycia (cena zakupu + koszty zakupu), 

  cena ewidencyjna (sta$a cena w ci!gu roku). 

W rozchodzie mog! by( zastosowane ceny przyj&(, z tym "e je li ceny naby-

cia lub zakupu tych samych materia$ów by$y ró"ne, wówczas nale"y wybra( do 

wyceny rozchodu jedn! z metod: 

  FIFO (pierwsze przysz$o i pierwsze wyjdzie),  

  LIFO (ostatnie przysz$o, pierwsze wyjdzie),  

  ceny przeci&tnej ( rednia wa"ona cen),  

  szczegó$owej identyfikacji cen
3
. 

Na operacje zakupu materia$ów sk$adaj! si& dwie odr&bne, udokumentowane 

operacje: 

1) przyj&cie do magazynu otrzymanego materia$u na podstawie dokumentu ma- 

gazynowego (moment rzeczowy zakupu), 

2) otrzymanie, sprawdzenie i zaakceptowanie do zap$aty faktury otrzymanej od 

dostawcy (moment prawno-finansowy zakupu). 

Przyj&cie dostawy wymaga odbioru i sprawdzenia jej zgodno ci pod wzgl&-

dem ilo ciowym i jako ciowym. Przy odbiorze uczestniczy magazynier jako oso-

ba materialnie odpowiedzialna. W przypadku stwierdzenia w dostawie wad lub 

ilo ciowych ró"nic sporz!dza si& protokó$, który jest podstaw! post&powania 

reklamacyjnego. 

Te dwa momenty zakupu nie zawsze s! realizowane w tym samym czasie. Do 

ewidencji zakupu s$u"y konto Rozlicznie zakupu materia$ów. Jest to konto ak-

tywno-pasywne (mieszane). Saldo debetowe oznacza faktury zakupu otrzymane, 

bez faktycznego przyj&cia materia$ów. S! to tzw. materia y w drodze, a saldo 

kredytowe oznacza dostawy bez faktur i s! to tzw. dostawy niefakturowane. 

                                                 
2 Jak wy"ej… 
3 Ustawa o rachunkowo ci art. 34.1.  
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Schemat 2.  Ewidencja zakupu materia ów 

Fa VAT

rzeczywista cena

Pz (przyjêcie materia³ów)

cena rzeczywista lub ewidencyjna

Zobowi¹zania
wobec dostawców Rozliczenie zakupu Materia³y

Odchylenia
od cen ewidencyjnych

jeœli cena ewidencyjna < ceny rzeczywistej

 

!ród o: Opracowanie w asne na podstawie ustawy o rachunkowo"ci i MSR. 

 

Je li ewidencja przyj&cia materia$ów jest dokonywana w sta$ych cenach ewi-

dencyjnych, wówczas ró"nic& w cenie nale"y wyksi&gowa( na konto Odchylenia 

od cen ewidencyjnych. Jest to konto koryguj!ce do konta Materia$y. Odchylenia 

mog! by( debetowe lub kredytowe. Je li cena ewidencyjna jest ni"sza od ceny 

rzeczywistej zakupu, wówczas powstaj! odchylenia debetowe (zwi&kszaj!ce). 

 

Przyk"ad 10 

Jednostka produkcyjna prowadzi ewidencj& materia$ów w sta$ych cenach ewidencyjnych 

18 z$/mb: 

1) Fa VAT zakupiono materia$y (1000 m po 20 z$/m) netto 20 000, VAT 4400; brutto 

24 400 od dostawcy K; 

2) Pz (dokument magazynowy) przyj&to materia$y od dostawcy K w sta$ych cenach 

1000 m × 18 z$/mb; 18 000; 

3) Fa VAT zakupiono materia$y (600 m po 22 z$/m) netto 13 200, VAT 2904, brutto 

16 104 od dostawcy B; 

4) PK wyksi&gowano z zako%czonej transakcji zakupu: 

a) VAT, 

b) odchylenia (mar"&) czyli ró"nic& w cenach; 

5) przyj&to materia$y od dostawcy S – brak faktury 200 m (Pz). 

Zaksi&guj operacje, wyja nij, co oznacza saldo na koncie Rozliczenie zakupu, jaka 

jest warto ( w magazynie materia$ów w cenach ewidencyjnych, a jaka w cenach rzeczy- 

wistych zakupu. 
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Dostawy niefakturowane Sk. Sk. Materia³y w drodze

Zobowi¹zania
wobec dostawców Rozliczenie zakupu Materia³y

24 400
16 104

24 400
16 104

18 000
3 600

1 400

18 000
3 600

(1)
(3)

(2)
(5)

VAT nale¿ny

4 400(4a)

Odchylenia od cen ewidencyjnych

2 000(4b)

28 000
16 104

40 504
3 600

44 10444 104

2 000

 
 

W magazynie znajduj! si& materia$y o warto ci: 

– w sta$ych cenach ewidencyjnych 21 600 (saldo konta Materia$y), 

– w cenach rzeczywistych 21 600 + 2000 = 23 600 (saldo konta Materia$y + 

saldo konta Odchylenia). 

Rozchód materia$ów zwi!zany jest z takimi operacjami gospodarczymi, jak: 

– wydanie materia$ów do zu"ycia wewn!trz jednostki produkcyjnej, 

– sprzeda" materia$ów, 

– nieodp$atne przekazanie materia$ów innej jednostce, 

– wydanie materia$ów do przerobu. 

Rzeczywista wycena rozchodu (tych samych materia$ów lub towarów, wyro-

bów gotowych) mo"e by( ustalona na podstawie metody FIFO, LIFO,  redniej 

wa"onej cen lub wed$ug szczegó$owej identyfikacji cen (jak wspomniano wy-

"ej). FIFO – first-in, first-out – oznacza, "e zapasy z pocz!tkow! cen! wyjd!  

z magazynu pierwsze. LIFO – last-in, first-out – oznacza, "e zapasy z ko%cow! 

cen! (kupione na ko%cu) zostan! wydane jako pierwsze. #redniowa"ona cena 

jest cen! ustalon! z sumowania wszystkich dostaw przemno"onych przez cen&  

i podzielonych przez ilo ( wszystkich zapasów w magazynie – jest to  rednia 

cena dla danego zapasu.  

 
 

Przyk"ad 11 

Je li podmiot gospodarczy posiada zapas materia$u BB 300 m, ka"dy metr po 50 i mia$y 

miejsce nast&puj!ce przyj&cia tych materia$ów: 

– Pz 1 – 200 m, 55 z$/m,  

– Pz – 400 m po 60 z$/m.  

 ! ""
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Wówczas rozchód materia u BB 700 m b!dzie wyceniony nast!puj"co: 

– je#li zastosujemy metod! FIFO: 

300 × 50 + 200 × 55+ 200 × 60 = 15 000 + 11 000 + 12 000 = 38 000 

Je#li zastosujemy LIFO: 

400 × 60+200 × 55+ 100 × 50 = 24 000 + 11 000 + 10 000 = 45 000 

– je#li zastosujemy #redni wa$ony koszt: 

(300 × 50 + 200 × 55 + 400 × 60) : 900 m = 15 000 + 11 000 +  

24 000/900 = 55.55 (average cost);  

700 × 55.5 = 38 885 

 

Metoda LIFO zawy$a koszty zu$ycia materia ów (jak wida%). W d ugim 

okresie koszty si! zrównowa$", poniewa$ w przysz o#ci wydamy materia y  

o ni$szej warto#ci pocz"tkowej. 

 
Schemat 3.  Ewidencja zmniejsze  materia!ów 

zwrot materia³ów do magazynu

(OB) X

Materia³y Zu¿ycie materia³ów i energii

Wydanie materia³ów do zu¿ycia

Materia³y

Wo, No

Maj¹tek trwa³y w budowie

Materia³y przeznaczone do budowy œrodka trwa³ego

 

"ród!o: Opracowanie w!asne na podstawie ustawy o rachunkowo#ci i MSR. 

 

Je#li ewidencja materia ów by a prowadzona w sta ych cenach ewidencyjnych, 

wówczas rozchód b!dzie dokonany w sta ych cenach ewidencyjnych, a odchyle-

nia od cen ewidencyjnych na koniec okresu (np. miesi"ca) skoryguj" zu$ycie. 

W tym celu ustala si! wska&nik odchyle' (Wo) i narzut odchyle' przypadaj"-

cych na rozchód (No). Wska&nik odchyle' informuje o procentowym udziale 
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sumy odchyle' w ca ym zapasie materia ów, natomiast narzut odchyle' infor-

muje ile – warto#ciowo przypada odchyle' na rozchód: 

– Wo = odchylenia × 100% / materia y w magazynie przed rozchodem, 

– No = Wo × warto!" rozchodowanych materia ów. 

 

Przyk ad 12 

Maj"c salda pocz"tkowe (Materia ów i Rozliczenia zakupu) z poprzedniego przyk adu, 

zaksi!guj: 

1) Rw – zu$ycia materia ów 8000,  

2) PK przeksi!gowanie cz!#ci odchyle' przypadaj"c" na rozchód (ustalono wska&nik od- 

chyle' i narzut odchyle'). 

Ustal warto#% materia ów w magazynie po rozchodzie wg cen rzeczywistych oraz 

ustal koszt zu$ycia. 

 
Rozliczenie zakupu Materia³y Odchylenia od cen ewid.

16 104 8 000 (1) 2 000Sp. Sp.750 (1) 740,74 (2)21 600Sp.

Zu¿ycie materia³ów i energii

8 000
740,74

,00(1)
(2)

Wo = = 9,26%

No = 9,26% 8000 = 740,74´

2000 100%´

21 600

 
 

Stan ko#cowy materia ów w magazynie (cenie rzeczywistej), czyli warto!" bilan-

sowa materia ów wynosi: 

(21 600 – 8000) + (2000 – 740,74) = 13 600 + 1259,26 = 14 859,26 

 

Sprzeda$ materia ów (np. zb!dnych) b!dzie ewidencjonowana w dwóch etapach: 

1) Fa VAT sprzeda$ – powstanie przychodu i nale$no#ci (lub #rodków pieni!$nych), 

2) Wz – wydanie materia ów, zmniejszenie ich warto#ci w magazynie i zaksi!-

gowanie ich warto#ci zakupu (traktowanej jako koszt). 

 

 

3.2.  Obrót towarowy – ewidencja zakupu i sprzeda$y towaru  

 
Towary s" to rzeczowe sk adniki maj"tku obrotowego zakupione w celu od-

sprzedania. Celem obrotu towarowego jest po#redniczenie mi!dzy producen-

tem a nabywc" (konsumentem). 

Po#rednikami na rynku s" jednostki handlu hurtowego i jednostki handlu 

detalicznego i inne jednostki prowadz"ce dzia alno#% handlow". 
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Jednostki handlu hurtowego zaopatruj" g ównie detal, natomiast bezpo#redni 

kontakt z klientem, konsumentem indywidualnym i zbiorowym ma g ównie detal. 

Na pokrycie kosztów swojego utrzymania oraz na wypracowanie zysku jed-

nostki obrotu towarowego dysponuj" mar$ami. Wysoko#% mar$y z regu y ustala 

sama jednostka. Mar$! t! ustala si! wska&nikiem procentowym do ceny zakupu. 

W ramach obrotu towarowego ma miejsce nast!puj"ca struktura cenowa: 

cena zakupu  

+ mar a hurtowa 

= cena hurtowa  

+ mar a detaliczna 

= cena detaliczna 

("czna mar$a handlowa jest ró$nic" mi!dzy cen" zbytu ustalon" przez pro-

ducenta a cen" detaliczn". Jest to suma mar$y handlowej i detalicznej. 

Cykl obrotu towarami obejmuje zakup, sk adowanie i sprzeda$. Im proces 

sk adowania b!dzie krótszy, tym wi!kszy obrót towarami b!dzie mog a dokona% 

jednostka gospodarcza. Zostanie wówczas zrealizowana wi!ksza mar$a. Pod-

mioty handlowe rozliczaj" si! w ramach realizowanego obrotu z urz!dem skar-

bowym z tytu u VAT.  

 
Schemat 4.  Ewidencja zakupu towarów w hurcie 

Fa VAT (1)

ceny rzeczywiste

otrzymanie towarów (2)

cena hurtowa
= cena rzeczywista + mar¿a

Zobowi¹zania
wobec dostawców Rozliczenie zakupu Towary

Odchylenia (mar¿a) VAT

odchylenia kredytowe (3)

cena rzeczywista < ceny hurtowej

(4)

wyksiêgowanie VAT-u

 
 

Obja#nienia: 

(1)  otrzymanie i zaakceptowanie faktury od dostawcy, 

(2)  przyj!cie towarów do magazynu na podstawie dokumentu wewn!trznego, 

(3)  ustalenie i przeksi!gowanie ró$nicy mi!dzy cen" z faktury a ewidencyjn", 

(4)  wyksi!gowanie VAT-u naliczonego – jako nale$no#ci od US. 

"ród!o: Opracowanie w!asne na podstawie ustawy o rachunkowo#ci i MSR. 
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Jednostki handlowe ewidencjonuj" przyj!te i rozchodowane towary na kon-

cie „TOWARY” wed ug cen rzeczywistych lub ewidencyjnych. Cena ewiden- 

cyjna w tym przypadku zawiera mar$! – jest wy$sza od ceny zakupu lub nabycia. 

Tak wi!c, w przypadku stosowania przez podmiot handlowy cen ewidencyjnych 

b!d" zawsze wyst!powa y odchylenia kredytowe – zmniejszaj"ce. S" to odchy-

lenia od cen ewidencyjnych towarów. 

Ewidencja analityczna (szczegó owa) prowadzona jest ilo#ciowo, ilo#ciowo  

– warto#ciowo lub warto#ciowo. Podobnie jak przy obrocie innych zapasów. 

Rejestrowanie ka$dej zmiany w ewidencji analitycznej by oby bardzo praco-

ch onne, dlatego podstaw" zapisów mog" by% raporty magazynowe. Na ich pod-

stawie dokonuje si! zbiorczych ksi!gowa' obejmuj"cych ca odzienne obroty. 

W jednostkach detalicznych ewidencj! analityczn" towarów prowadzi si! 

warto#ciowo. Ewidencja analityczna ma na celu zapewnienie kontroli i rozlicz-

nie osób materialnie odpowiedzialnych.  

Podstaw" zapisów ksi!gowych w sklepach s" raporty sklepowe. S" to ze-

stawienia dochodów sporz"dzane codziennie lub co kilka dni. W detalu pro- 

wadzi si! ewidencj! towarów wed ug ceny sprzeda$y brutto. Cena ewidencyj-

na tych towarów zawiera mar$! detaliczn" i VAT zarezerwowany (dotycz"cy 

sprzeda$y). 

 
Schemat 5.  Ewidencja sprzeda$y towarów w hurcie 

Towary

(OB) X

Wartoœæ sprzed. towarów Przychody Nale¿noœci

Wydanie

Fa VAT

Odchylenia (mar¿a) Wynik finansowy VAT nale¿ny

Y (OB)Wo, No

 

"ród!o: Opracowanie w!asne na podstawie ustawy o rachunkowo#ci i MSR. 

 

Ewidencj! sprzeda$y towarów prowadzi si! na nast!puj"cych kontach: 

– Sprzeda$ towarów (przychód ze sprzeda$y towarów),  

– Warto#% sprzedanych towarów wed ug cen nabycia. 
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Cena z mar$" bez VAT nazywa si! warto#ci" netto sprzeda$y (lub nabycia) 

zale$nie od strony transakcji. Cen! z mar$" i VAT-em nazywa si! cen" brutto 

sprzeda$y lub zakupu.  

VAT nalicza si! od warto#ci towarów powi!kszonej o mar$!. 

Mar$a jest poj!ciem okre#laj"cym zysk uzyskiwany na sprzeda$y. Okre#la 

ona nadwy$k! uzyskiwan" na sprzeda$y dobra ponad bezpo#rednie koszty jego 

uzyskania. Mar$a mo$e by% wyra$ona kwotowo lub procentowo. 

Mar$a wyra$ona kwotowo wynika z ró$nicy (cena sprzeda$y – koszt sprze-

danego dobra).  

Mar$a wyra$ona procentowo to nic innego jak stosunek mar$y kwotowej do 

ceny sprzeda$y lub kosztu towaru b"d& produktu. Wyst!puj" dwa sposoby pro-

centowego okre#lania mar$y zale$nie od tego czy wylicza si! j" w odniesieniu 

do ceny sprzeda$y, czy do kosztu sprzedawanego towaru. Odpowiednio okre#la 

si! j" jako mar$! „w stu” lub mar$! „od sta”. W zale$no#ci od sposobu jaki wy-

bierzemy, otrzymamy inn" warto#%
4
. 

Mar$% mo$na ustali" dwiema metodami: 

a) w stu, 

b) od stu. 

Przy wyliczaniu mar$y metod& „w stu”, jako warto#% odniesienia wyko-

rzystujemy cen! sprzeda$y. Nazwa „w stu” pochodzi od tego, $e mar$a jest za-

warta w warto ci wykorzystywanej jako odniesienie, czyli w 100%. 

 

Przyk ad 13 

Je li cena zakupu towaru wynosi 80 z!, a mar"a kwotowa jest równa 20 z!, to cena sprze-

da"y (odniesienia) wynosi 100 z!. To jest 100%, w którym mar"a jest ju" zawarta. Mar"a 

procentowa „w stu” wynosi 20/100 = 20% 

 

Przy wyliczaniu mar y metod! „od sta”, jako warto # odniesienia wyko-

rzystujemy koszt. Nazwa „od sta” pochodzi od tego, "e mar"a nie jest zaliczona 

do 100% warto ci wykorzystywanej jako odniesienie, czyli do kosztu. Mar"a 

„od sta” nazywana jest cz$sto „narzutem”. 
 

Przyk ad 14 

Cena zakupu towaru 80 z!, to jest 100% i nie zawiera w sobie mar"y. Mar"a kwoto- 

wa wynosi 20 z!. Cena sprzeda"y (odniesienia) jest równa 100 z!. Mar"a procentowa  

„od sta” = 20/80 = 25%. 

 

                                                 
4 www.findict.pl/slownik/marza/ 
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Istnieje zale no"# mi$dzy mar ami „w stu” i „od sta”, a mianowicie: 

  Mar a „od sta” = mar a „w stu”/(100 – mar a „w stu”), 

  Mar a „w stu” = mar a „od sta”/(100 + mar a „od sta”). 

Mar"a wyra"ona procentowo jest bardzo popularnym miernikiem, poniewa" 

pokazuje ona rentowno # sprzeda"y. Pozwala ona na !atwe porównywanie ze 

sob% zyskowno ci sprzeda"y towarów o ro"nych cenach
5
. 

Nale y pami$ta#, i  przy wyliczaniu mar y bierze si$ pod uwag$ jedynie 

bezpo"rednie koszty zwi!zane ze sprzedawanym dobrem. Dopiero z uzyska-

nej mar y przedsi$biorstwo pokrywa koszty po"rednie zwi!zane z dzia%al-

no"ci!. W przypadku dzia!alno ci handlowej mar"a b$dzie ró"nic% pomi$dzy 

cen% sprzeda"y towaru a cen% jego zakupu. W przypadku dzia!alno ci produk-

cyjnej i us!ugowej mar"$ oblicza si$ jako ró"nic$ mi$dzy cen% sprzeda"y a bez-

po rednim kosztem wytworzenia produktu b%d& us!ugi. W przypadku dzia!al- 

no ci kredytowej mar"a obliczana jest inaczej ni" w przypadku sprzeda"y to-

warów, dóbr i us!ug. W dzia!alno ci kredytowej mar"$ okre la si$ jako ró"nic$  

w oprocentowaniu udzielonego kredytu a kosztem pozyskania  rodków na jego 

udzielenie (oprocentowaniem, na jakie po"yczkodawca zaci%gn%! po"yczk$ na 

udzielenie kredytu)
6
. 

 

 

3.3.  Ewidencja wyrobów gotowych  

 

Produkty pracy, takie jak us!ugi, wyroby gotowe, pó!produkty, produkcja w toku 

s% wyra"ane w mierniku pieni$"nym, uniwersalnym, którym jest koszt wytwo-

rzenia. 

Koszt wytworzenia ustalany jest w wyniku kalkulacji. Koszy bezpo rednie  

i uzasadniona cz$ # kosztów po rednich stanowi% o warto ci przyjmowanych 

produktów pracy. Przyj$cie do magazynu wyrobów mo"e nast$powa# po rze-

czywistym koszcie wytworzenia lub planowanym koszcie wytworzenia. 

Wyniki kalkulacji mog% by# znane na koniec miesi%ca, a przekazywanie wy-

robów gotowych mo"e by# codziennie. Wówczas przyjmuje si$ wielko ci pla-

nowane oparte na warto ci kosztów z okresów poprzednich. Ró"nice mi$dzy 

kosztem rzeczywistym a planowanym nazywa si$ „Odchyleniami od cen ewi-

dencyjnych wyrobów gotowych”. 

 

 

                                                 
5 www.findict.pl/slownik/marza 
6 Literatura przedmiotu. 
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Schemat. 6.  Ewidencja przyj!cia wyrobów gotowych z produkcji i sprzeda"y  

koszt
wytworzenia

rzeczywisty koszt

wyniki kalkulacji

planowany koszt wytworzenia

wyroby przyjêto do magazynu

Koszty produkcji
Rozliczenie

kosztów produkcji Wyroby gotowe

Przychód ze sprzeda¿y

Odchylenia

PKW < RKW

PKW > RKW

Koszt wytworzenia sprzedanych

PK

Wz

Nale¿noœci od odbiorców

Fa VAT sprzeda¿y

 

#ród o: Opracowanie w asne na podstawie ustawy o rachunkowo$ci i MSR.  

 

Odchylenia maj% znaczenie w wycenie wyrobów gotowych do bilansu, jak 

równie" wp!ywaj% na koszt sprzedanych wyrobów gotowych.  

 

Przyk ad 15 

Jednostka produkcyjna wyprodukowa!a 3000 szt. wyrobów gotowych. Ewidencja wyro-

bów prowadzona jest po planowanym koszcie wytworzenia. 

Planowany koszt wytworzenia jednej sztuki to 18 z!. 
Koszty materia!ów bezpo rednich, wynagrodze' bezpo rednich i wydzia!owe ponie-

sione faktycznie na wytworzenie tych wyrobów gotowych wynosz% 60 000 z!. 
Zaksi$guje: 

1) przyj$cie wyrobów gotowych do magazynu po planowanym koszcie wytworzenia, 

2) przeksi$gowanie rzeczywistego kosztu wytworzenia, 

3) wyksi$gowanie odchyle', 

4) sprzeda" 1000 szt. wyrobów gotowych – cena sprzeda"y netto 1 szt. 40 z!, 
5) wydanie sprzedanych wyrobów gotowych po koszcie planowanym 1000 szt. po 

18 z!/szt., 

6) przeksi$gowanie cz$ ci odchyle' przypadaj%cych na rozchód. 
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Koszt produkcji Rozliczenie kosztów Wyroby gotowe Koszt w³asny

60 000 60 000 60 000 54 000
6 000

54 000 18 000(1)
(3)

Przychody Nale¿noœci od odbiorców VAT

40 000 48 800

18 000
2 000

(2)

(4) (4) (4)

(5)
(6)

Odchylania od cen ewidencyjnych

6 000 2 000(3) (6)

8 800

 

Ad  Op. 6) Wo = 6000 × 100%/54 000 = 11,11% 

    No = 11,11% × 18,000 = 2000 

Bilansowa warto # wyrobów gotowych jest to stan ko'cowy wyrobów gotowych  

skorygowanych o stan ko'cowy odchyle' od cen ewidencyjnych. W tym przypadku 

(54 000 – 18 000) + (6000 – 2000) = 40 000.  

Natomiast koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów stanowi warto # 20 000. 

Cena sprzeda"y zawiera mar"$ liczon% od kosztu w!asnego wytworzonych wyrobów.  

Porównuj%c przychody ze sprzeda"y z kosztami wytworzenia sprzedanych wyrobów, 

otrzymujemy wynik z tej transakcji sprzeda"y równy mar"y, a wi$c 40 000 – 20 000 = 

20 000. 

 

 

3.4.  Reklamacje i poprawianie b !dów  

 

Przy realizacji umów o dostawy mog% powsta# ró"nice zwi%zane z ilo ci%, 

jako ci% towarów b%d& te" wynikaj%ce z b!$dów rachunkowych. Te niezgodno ci 

s% przedmiotem uzgodnie' mi$dzy kontrahentami i w zale"no ci od ich po- 

traktowania b$d% odpowiednio uj$te w ewidencji odbiorcy i dostawcy. Cz$sto 

uwzgl$dnienie reklamacji powoduje konieczno # wystawienia Fa VAT korekty, 

wystawienie polece' ksi$gowania oraz dokumentów magazynowych. 

Uwzgl$dnienie reklamacji przez sprzedaj%cego spowoduje wystawienie fak-

tura VAT korekty, która skoryguje przychody, nale"no ci i VAT. Nast$pnie za-

ksi$gowane b$dzie przyj$cie zwróconych towarów.  
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Odbiorca towarów zaksi$guje korekt$ jako zmniejszenie zobowi%za' VAT-u 

oraz warto ci towarów. Je li wadliwych towarów nie odebra!, nie przyj%! to za-

ksi$guje je na koncie Zapasy obce do odbioru ich przez kontrahenta. 

Przy zapisie koryguj%cym w ksi$gowo ci wykorzystuje si$ najcz$ ciej storna 

czerwone (zapis ujemny – w ramce lub na czerwono). 

 

Przyk ad 16 

Kupuj!cy – odbiorca zaksi$guje 

Je li zakupiono i przyj$to towary 100 szt. po 40 z!, które okaza!y si$ w 50% wadliwe 

to korekta b$dzie dotyczy!a (1) zmniejszenia towarów – korekta stanu w magazynie  

i (2) zmniejszenie – korekta zobowi%za'. 

 
Zobowi¹zania

wobec dostawców Rozliczenie zakupu Towary

4 880
2 440

4 880
2 440

4 000
2 000

4 000
2 000(2) (1)

 

Zamykaj%c te konta (sumuj%c strony konta), otrzymamy poprawne warto ci obrotów  

– niezawy"one. Suma obrotów przedstawia rzeczywiste operacje i zrealizowane transak-

cje, poniewa" zapis czerwony zosta! odj$ty.  

Sprzedawca zaksi$guje 

Sprzedawca, który sprzeda! towary, zaksi$guje operacje zwi%zane z przyj$t% reklamacj% 

(1) przyj$cie reklamowanych towarów, (2) korekta przychodu i nale"no ci oraz VAT. 

 
Towary Wartoœæ towarów... Przychody ze sprzeda¿y

X

2 000

4 000 4 000 2 000 (1)

VATNale¿noœci od odbiorców

4 880
2 440(2)

(OB)

(1)

4 000
2 000 (2)

880
440

(1)
(4)

 
 

Mo"e si$ zdarzy#, i" reklamacja b$dzie nieuznana przez dostawc$. 

Wówczas skierowanie sprawy do s%du wymaga równie" odpowiednich prze-

ksi$gowa'. 

Najcz$ ciej nale"no ci staj% si$ roszczeniami spornymi i nale"y utworzy# 

odpis aktualizuj%cy na nale"no # sporn%. Zobowi%zania wobec dostawców staj% 

si$ zobowi%zaniami warunkowymi. 
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B%$dne zapisy w ewidencji mog! by# poprawiane przez: 

  storno czerwone (cz$"ciowe i ca%o"ciowe), 

  storno czarne (cz$"ciowe i ca%o"ciowe), 

  skre"lenie poziome, dat$ i parafk$. 

Storno czerwone, tak jak wspomniano, nie zawy"a obrotów stron konta, na-

zywane jest zapisem ujemnym (na czerwono lub w ramce). 

Storno czarne to korekta przez zapis b!$dnej warto ci po przeciwnych stro-

nach i wprowadzenie zapisu poprawnego. Zawy"a obroty stron konta. 

Skre lenie stosowane w dokumentach wewn$trznych, w tym magazynowych. 

 

Przyk ad 17 

Je li operacj$ (1) pobrania gotówki z banku do kasy 500 z! zaksi$gowano b!$dnie warto # 

5000, wówczas, u"ywaj%c storna czerwonego (ramka) ksi$gujemy korekt$ o kwot$ 

4500 (1a). 

Bank Kasa

5 000
4 500

5 000
4 500

(OB) X (1)
(1a)

 

 

Przyk ad 18 

Je li wyp!at$ zaliczki pracownikowi 2000 (1) zaksi$gowali my b!$dnie, wówczas mo"na 

u"y# storna czarnego. Zapisem (1a) dokonujemy korekty, a zapisem (1b) wprowadzamy 

poprawny zapis. 
 

Kredyty Nale¿noœci od pracowników Kasa

2 000 2 000 2 000
2 000

2 000 (1a)(1a) 2 000 (1b)(1)
(1b)

 
 
 

3.5.  Zadania do rozdzia u 3 

 
Zadanie 18 

Ustal warto # rozchodu materia!ów KK, je li zapas pocz%tkowy wynosi 200 kg  

– 5z!/kg, a w ci%gu danego okresu przyj$to do magazynu: 

– Pz 1  300 kg – 6 z!/kg, 

– Pz 2  100 kg – 5 z!/kg, 

– Pz 3  200 kg – 7 z!/kg. 

Wydano 500 kg (Rw 1). 
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Wyce' rozchód wed!ug: 

1) FIFO, 

2) LIFO, 

3) ceny przeci$tnej. 

Ustal stan ko'cowy materia!ów w magazynie. 

 

Zadanie 19 

Przedsi$biorstwo C zakupi!o materia!y Fa VAT netto 30 000 (1500 szt. po 20 z!) 
i przyj$!o je do magazynu w sta!ych cenach ewidencyjnych 10 z! za sztuk$, 

wystawiaj%c dokument magazynowy Pz. Wyksi$gowano odchylenia od cen  

ewidencyjnych i podatek VAT. Nast$pnie przekazano materia!y do produkcji 

1000 szt. Wystawiono dokument Rw i rozliczono odchylenia. Zaksi$guj operacje 

gospodarcze, uwzgl$dniaj%c ró"nic$ mi$dzy cen% rzeczywist% i ewidencyjn%. 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 

Zadanie 20 

Hurtowania prowadzi ewidencj$ towarów wed!ug cen hurtowych (mar"a 30%), 

czyli stosowane ceny przyj$# i wyda' s% wy"sze ni" ceny zakupu, poniewa" 

zawieraj% mar"$ hurtow%. 

1) przyj$to od dostawcy faktur$ – warto ci netto (1000 szt. po 10 z!/szt.) 10 000, 

– VAT 22%, brutto 12 200, 

2) przyj$to towary do magazynu 1000 szt. po 13 z!/szt. (10 + 10 × 30%), 

3) wyksi$gowano odchylenia od cen ewidencyjnych towarów (mar"$) – 3 z! na 

sztuce (3000 z!), 
4) wyksi$gowano VAT (2200), 
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5) sprzedano 600 szt. towarów, wystawiaj%c Fa VAT – netto 7800 (600 szt. × 13 z!/szt.) 

VAT 1716, brutto 9516, 

6) wydano towary z magazynu 600 szt ka"da po 13 z!/szt., 

7) przeksi$gowano cz$ # odchyle' (mar"y) przypadaj%cej na sprzeda". 

Zaksi$guj i ustal wynik z transakcji sprzeda"y towarów, nast$pnie ustal stan 

ko'cowy towarów w magazynie po rozchodzie (po wydaniu w zwi%zku ze sprze-

da"%) wed!ug cen rzeczywistych. Sporz%d& uproszczony bilans zamkni$cia. 

 

Rozliczenie zakupu Towary
Wartoœæ sprzedanych

towarów Przychody ze sprzeda¿y

Zobowi¹zania Odchylenia od cen ewidencyjnych Nale¿noœci

Wynik finansowy VAT

 
Bilans 

Lp. Aktywa Warto!" Lp. Pasywa Warto!" 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  

 

Zadanie 21 

Hurtownia „Gosia” sp. z o.o. prowadzi ewidencj$ towarów wed!ug cen zakupu. 

Salda pocz%tkowe kont s% nast$puj%ce: 

(rodki trwa!e (budynki) 600 000     Kapita! udzia!owy 300 000 

Towary 40 000 (2000 towarów WW × 20 z!/szt.) Kredyt bankowy 300 000 

Nale no!ci od odbiory „D” 10 000     Zobowi"zania wobec dostawców? 

Umorzenie !rodków trwa#ych 58 000 
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Ustal warto!$ zobowi"za% wobec dostawców i zaksi&guj nast&puj"ce operacje: 

1) sprzedano 500 szt. towarów po cenie sprzeda y (mar a 20%) Fa VAT, 

2) wydanie towarów sprzedanych z magazynu (Wz), 

3) wp#yw nale no!ci od „D” (WB), 

4) PK – amortyzacja budynków wg stopy rocznej 20%, 

5) (WB) sp#acono cz&!$ zobowi"za% 5000 oraz cz&!$ kredytu 2000 i odsetek 600, 

6) wp#yw nale no!ci z operacji 1, 

7) naliczono wynagrodzenia 8000, 

8) zakupiono 4000 szt. towarów BB ka dy po 30 z#/szt. (Fa VAT + Pz), 

9) sprzedano towary BB 1000szt (mar a 20%) wystawiono Fa VAT, 

10) wydano towary BB z magazynu. 

Ustal wynik ze sprzeda y towarów, sporz"d' bilans zamkni&cia dla hurtowni 

„Gosia”. 

Jakie s" przep#ywy pieni& ne i stan !rodków pieni& nych na koniec danego 

okresu? 

 

Towary
Wartoœæ sprzedanych towarów

w cenach zakupu Przychody ze sprzeda¿y

Wynagrodzenia Zobowi¹zania wobec pracowników Nale¿noœci od odbiorców

Rachunek bankowy Zobowi¹zania wobec dostawców VAT

 
 
Bilans 

Lp. Aktywa Warto ! Lp. Pasywa Warto ! 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  
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Zadanie 22 

Przedsi&biorstwo wyprodukowa#o 2000 szt. wyrobów gotowych i przyj&#o je do 

magazynu po planowanym koszcie wytworzenia 60 z# za sztuk&, a rzeczywisty 

koszt wytworzenia to 70 z#/szt. Wyksi&guj ró nic& w kosztach i zaksi&guj: 

1) sprzeda  1000 szt. po cenie sprzeda y netto 100 z#/szt. – Fa VAT (niezap#a-

cona), 

2) wydanie wyrobów z magazynu – Wz, 

3) polecenie ksi&gowania – PK – przeksi&guj cz&!$ ró nicy w kosztach przypa-

daj"cej na sprzedane wyroby gotowe (ustal wska'nik odchyle% i narzut od-

chyle%). 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 

 

Zadanie 23 

U ywaj"c strona czerwonego lub czarnego, popraw nast&puj"ce operacje: 

1. Wyp#at& wynagrodze% (wcze!niej naliczonych) pracownikom 8000 zaksi&-

gowano: 

Dt Wynagrodzenia              8 000 

Ct Zobowi"zania wobec dostawców         8 000 

2. Amortyzacj& !rodka trwa#ego 6000 zaksi&gowano: 

Dt Umorzenie                6 000 

Ct Amortyzacja               6 000 

3. Sprzeda  materia#ów (Fa VAT) netto 10 000 zaksi&gowano: 

Dt Zobowi"zania wobec dostawców (warto!$ brutto) 12 200 

Ct Przychody ze sprzeda y (warto!$ netto)     10 000 

Ct VAT (warto!$ VAT-u)             2 200 
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4. Zap#at& gotówk" za wynajem pomieszcze% 4000 zaksi&gowano: 

Dt Zobowi"zania wobec dostawców         4 000 

Ct Us#ugi obce                4 000 

5. Uregulowanie nale no!ci od odbiorców (WB) 2000 zaksi&gowano: 

Dt Rachunek bankowy           20 000 

Ct Nale no!ci od odbiorców         20 000 

6. Sp#at& cz&!ci kredytu (WB) 4000 zaksi&gowano:  

Dt Kredyt bankowy                400 

Ct Rachunek bankowy                400 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rozdzia  4 
Rozrachunki i instrumenty finansowe  

 

 

 

 

4.1.  Nale!no"ci i zobowi#zania – charakterystyka i ewidencja  

 

Nale no!ci s" cz&!ci" finansowego maj"tku danego podmiotu. S" to !rodki, 

które dany podmiot posiada u innego podmiotu. S" one dzielone na d#ugo- i krót-

koterminowe. 

Do d#ugoterminowych nale no!ci zalicza si& kwoty pieni& ne, które nale " 

si& jednostce po up#ywie roku lub kilku, lub kilkunastu lat. Mo na je podzieli$ 
na nale no!ci od jednostek powi"zanych i na pozosta#e. 

Krótkoterminowe nale no!ci dotycz" powi"zanych jednostek i pozosta#ych. 

Krótkoterminowe nale no!ci s" to konta klientów, które wykazuj" d#ug innych 

podmiotów wobec naszego podmiotu. Wyró nia si&: 

  nale no!ci z tytu#u dostaw i us#ug, 

  nale no!ci z tytu#u podatków, ce#, 
  nale no!ci z tytu#u ubezpiecze% spo#ecznych, zdrowotnych, 

  nale no!ci od pracowników, 

  inne (pozosta#e) nale no!ci, 

  nale no!ci dochodzone na drodze s"dowej
1
. 

Rachunki (konta) nale no!ci jest to cz"!# rachunków, która wykazuje 

klientów, którzy s$ winni pieni$dze za zakupione dobra lub us%ugi. W wi"k-

szo!ci podmiotów ma miejsce elektroniczna ewidencja Fa VAT (sprzeda y  

i zakupu), co pozwala ustali# warto!# nale no!ci i warto!# zobowi$za& z po- 

szczególnymi kontrahentami. U%atwia to ustalenie terminu p%atno!ci. 

Z regu#y Fa VAT p#atna jest w ci"gu 2 tygodni. Jednak dopuszcza si& termin 

30 dni. Niektóre podmioty, znaj"c swoich odbiorców i dostawców, dopuszczaj" 

terminy p#atno!ci 45 lub nawet 60 dni. 

                                                 
1 Za#"cznik 1 ustawa o rachunkowo!ci. 
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Dostawca, sprzedaj"c produkt, wydaje Fa VAT i odbiera zazwyczaj p#atno!ci 

w terminie pó'niejszym. Jest to tzw. cykl operacyjny (rotacja zapasów + rota-

cja nale no!ci). Wydarzenia te wp#ywaj" na d#ugo!$ cyklu konwersji gotówki 

(CCC). 

Ewidencja syntetyczna jest uzupe#niona ewidencj" analityczn", czyli szcze-

gó#ow". Rozrachunki dzielone s" pionowo wed#ug zakwalifikowania do maj"tku  

i kapita#ów oraz poziomo wed#ug kontrahentów, klientów. Wykazani s" poszcze-

gólni odbiorcy i dostawcy.  

Ewidencja rozrachunków jest obecnie skomputeryzowana. 

Wydzia#y zajmuj"ce si& regulowaniem nale no!ci prowadz" ksi&gi sprzeda y 

i zakupu. Kontrola kredytowa jest prowadzona przez odpowiednie wydzia#y. 

Je!li nale no!$ nie jest sp#acana, niektóre podmioty zlecaj" odpowiednim 

agencjom !ci"ganie nale no!ci. Zaliczki nierozliczone s" cz&!ci" nale no!ci do 

czasu nierozliczenia operacji (fakturowania). P#atno!$ nale no!ci mo e by$ za- 

bezpieczona akredytyw" lub ubezpieczeniem. Spó#ki mog" u ywa$ rachunków 

nale no!ci jako zabezpiecze%, kiedy dostaj" po yczki (na podstawie posiadanego 

maj"tku) lub mog" sprzedawa$ nale no!ci (faktoring). Zebrane nale no!ci mog" 

by$ sprzedawane na rynkach kapita#owych lub rynkach papierów warto!cio-

wych. 

Nale no!ci aktualizuje si&, uwzgl&dniaj"c stopie% prawdopodobie%stwa ich 

zap#aty poprzez dokonanie odpisu aktualizuj"cego m.in. od: 

– nale no!ci postawionych w stan upad#o!ci, likwidacji (do wysoko!ci nieobj&-

tym zabezpieczeniem), 

– nale no!ci kwestionowanych przez d#u ników i niekwestionowanych, z któ-

rych zap#at" d#u nik zalega i sp#ata nie jest prawdopodobna, 

– nale no!ci przeterminowane i nieprzeterminowane o znacznym stopniu praw- 

dopodobie%stwa nie!ci"galno!ci
2
. 

Podmiot mo e dokona$ równie  odpisu ogólnego na nie!ci"galne nale no!ci. 

Odpis aktualizuj"cy dokonywany jest w pozosta#e koszty operacyjne lub koszty 

finansowe. Opisy aktualizuj"ce nale no!ci zmniejszaj" warto!$ nale no!ci do 

bilansu.  

Tak wi&c warto!$ odpisu mo e by$ obliczona dwoma sposobami przez usta-

lenie oddzielnych odpisów aktualizuj"cych dla konkretnych nale no!ci w"tpli-

wych lub przez ustalenie sta#ego procentu nale no!ci w"tpliwych od wszystkich 

nale no!ci (ogólna rezerwa). Je!li rocznie ok. 2% nale no!ci nie jest sp#acana 

– wówczas 2% wszystkich nale no!ci stanowi odpis aktualizuj"cy w koszty –  

z roku na rok ten sam procent z#ego d#ugu wykazany jest w rachunku wyników 

(jako koszt). 

                                                 
2 Ustawa o rachunkowo!ci art. 35b.1. 
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Je!li ustan" przyczyny dokonywania odpisu – nale y go zaksi&gowa$ w od-

powiednie przychody. 

Podmioty maj" równie  (do wyboru) dwie metody ksi"gowania odpisów 

aktualizuj$cych i ustalania warto!ci netto nale no!ci. Pierwsza metoda odpisów 

polega na redukowaniu warto!ci nale no!ci po!rednio, przez zapis (korekt&) na 

koncie Odpisy aktualizuj"ce nale no!ci i zapis na koncie Pozosta#e koszty ope-

racyjne lub Koszty finansowe. Drug" metod& ewidencji nazywa si& bezpo!redni" 

(bezpo!redniego odpisu). Jest ona #atwiejsza od poprzedniej. Pojedynczym zapi-

sem redukuje si& warto!$ nale no!ci, doprowadzaj"c j" do warto!ci netto. Zapis 

ten powoduje bezpo!rednio zapis w koszty i zmniejsza (koryguje) nale no!ci 

wyst&puj"ce w ksi&dze sprzeda y.  

 
Schemat 7.  Metoda po"redniego odpisu 

odpis dotycz¹cy odsetek
od nale¿noœci

Koszty finansowe

Wartoœæ
nale¿noœci odpis nale¿noœci g³ównej

Nale¿noœci od odbiorców Odpisy aktualizuj¹ce nale¿noœci Pozosta³e koszty operacyjne

 

$ród o: Opracowanie w asne na podstawie ustawy o rachunkowo"ci i MSR. 

 
Schemat 8.  Metoda bezpo"redniego odpisu 

Koszty finansowe

Nale¿noœci od odbiorców Pozosta³e koszty operacyjne

 

$ród o: Opracowanie w asne na podstawie ustawy o rachunkowo"ci i MSR. 

 

Niektóre podmioty stosuj" metod& po!redniego – ogólnego odpisu na z#e 

d#ugi, a oprócz tego bezpo!rednio odpisuj" nale no!$ od kontrahenta postawio-

nego w stan likwidacji.  
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Odpisy aktualizuj"ce nie s" kosztem uzyskania przychodu, chyba  e dotycz" 

jednostek postawionych w stan upad#o!ci i likwidacji. W zwi"zku z tym wi&k-

szo!$ odpisów nie zmniejsza podatku. S" kosztem uzyskania przychodu odpisy 

od nale no!ci, w przypadku których istnieje pewna nie!ci"galno!$. 

W celu oddzia#ywania na odbiorc& sprawozdania finansowego, podmioty wy- 

bieraj" odpis ogólny na nale no!ci nie!ci"galne (z#e nale no!ci), aby nie zawy-

 a$ nale no!ci w bilansie. 

Zobowi$zania s" cz&!ci" pasywów, czyli 'róde# finansowania maj"tku. Zobo-

wi"zania s" dzielone na krótkoterminowe i d#ugoterminowe. Do d#ugotermino-

wych zobowi"za% zalicza si&:  

  wobec jednostek powi"zanych; 

  wobec jednostek niepowi"zanych: 

– kredyty i po yczki, 

– zobowi"zania z tytu#u emisji papierów d#u nych (obligacje, bony, weksle) S. 

Krótkoterminowe zobowi"zania stanowi" zobowi"zania bie "ce i dzielone s" na: 

  wobec jednostek powi"zanych: 

– z tytu#u us#ug i dostaw o okresie wymagalno!ci do 12 miesi&cy i powy ej 

12 miesi&cy, 

– inne; 

  wobec innych jednostek (niepowi"zanych): 

– kredyty i po yczki, 

– z tytu#u emisji d#u nych papierów warto!ciowych, 

– z tytlu dostaw i us#ug, 

– zaliczki otrzymane na dostawy, 

– zobowi"zania wekslowe, 

– z tytu#u podatków, ce#, ubezpiecze% i innych !wiadcze%, 

– z tytu#u wynagrodze%, 

– inne
3
. 

Krótkoterminowe zobowi"zania nazywane s" rachunkami do zap#aty, bie "cymi. 

Bie "ce zobowi"zania zalizane s" do zobowi"za%, które powinny by$ rozli-

czone gotówkowo (zap#acone) w ci"gu jednego roku lub w ci"gu cyklu opera-

cyjnego (niekiedy cykl operacyjny jest d#u szy od jednego roku). Przyk#adowo 

zobowi"zaniami bie "cymi b&d" rachunki do zap#aty za dobra i us#ugi zakupione 

do zu ycia w operacjach biznesowych i p#acone wci"gu normalnego przedzia#u 

czasu – dwóch lub trzech, czterech tygodni. 

Rachunki do zap%aty s$ to rachunki oznaczaj$ pieni$dze, które dany 

podmiot (osoba lub spó%ka) jest winny swoim dostawcom, nie zap#aci# pieni&-

dzy (czyli jest to forma d#ugu). Jest to forma kredytu, który dostawcy oferuj" 

swoim kupuj"cym.  

                                                 
3 Za#"cznik 1 do ustawy o rachunkowo!ci 
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W gospodarstwie domowym rachunki do zap#aty s" zwyk#ymi rachunkami do 

zap#aty za energi&, telefon, TV, gazety i inne us#ugi. Te p#atno!ci s" regulowane 

w banku, na poczcie i przez Internet. W podmiotach prowadz"cych dzia#alno!$ 

regulowanie rachunków, faktur nast&puje z u yciem odpowiednich programów 

ksi&gowych i internetowych kont bankowych.  

Kupuj"c materia#y, us#ugi, towary, otrzymujemy Fa VAT, któr" nale y uregu-

lowa$ zazwyczaj w ci"gu 14 dni. Czas, jaki mija od uregulowania zobowi"za% 

do otrzymania nale no!ci, mo na obliczy$ z ró nicy: cykl operacyjny minus 

cykl zobowi$za& (rotacja zapasów w dniach plus rotacja nale no!ci minus 

rotacja zobowi$za& – CCC).  

Konta nale no!ci i zobowi"za% mog" by$ #"czone i wówczas powstaj" konta 

aktywno-pasywne. Po#"czenie nale no!ci od odbiorców i zobowi"za% wobec 

dostawców daje rozrachunki z odbiorcami i dostawcami. Po#"czenie nale no!ci  

i zobowi"za% wobec ZUS daje rozrachunki z ZUS. Po#"czenie VAT-u nale nego 

(który powstaje przy sprzeda y) i VAT-u naliczonego (który powstaje przy zaku-

pie) daje konto rozrachunki z tytu#u VAT. Mo emy #"czy$ nale no!ci i zobowi"-

zania tego samego rodzaju. Ka de konto rozrachunkowe mo e mie$ dwa salda 

pocz"tkowe i ko%cowe. 
 

Schemat 9.  Rozrachunki w rachunkowo"ci 

Bilans otwarcia Sprawozdania finansowe

Aktywa Pasywa

Nale¿noœci Zobowi¹zania

Razem Razem

Sp. (OB) Nale¿noœci Zobowi¹zania (OB) Sp.

N

Wartoœæ odpisu Informcja
dodatkowa

Odpisy aktualizuj¹ce

Nale¿noœci od odbiorców

Z

Z

N

Sk. Zobowi¹zania Nale¿noœci Sk.

Aktywa Pasywa

Nale¿noœci Zobowi¹zania

Razem Razem

 

$ród o: Opracowano na podstawie przepisów o rachunkowo"ci. 

Nale no!ci i zobowi"zania wycenia si& (na dzie% bilansowy) w kwocie wy-

magaj"cej zap#aty. To znaczy warto!$ rozrachunku zwi&kszaj" odsetki, a nale -

no!ci musz" zosta$ skorygowane o utworzone odpisy aktualizuj"ce.  
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Nale no!ci i po yczki b&d"ce instrumentami finansowymi wycenia si& w warto-

!ci godziwej lub wed#ug kosztu zamortyzowanego przy u yciu efektywnej stopy 

procentowej
4
. 

Je!li nast"pi#a strata z tytu#u utraty warto!ci po yczek i nale no!ci wycenia-

nych w zamortyzowanym koszcie to kwota odpisu aktualizuj"cego równa si& 

ró nicy pomi&dzy warto!ci" bilansow" sk#adnika a warto!ci" bie "c" oszacowa-

nych przysz#ych przep#ywów pieni& nych zdyskontowanych efektywn" stop" 

procentow"5
. 

 

4.2.  Inwestycje, instrumenty finansowe – charakterystyka 
i ewidencja  

 

Inwestycj$ w sensie rachunkowym jest sk#adnik aktywów posiadany przez 

jednostk& w celu osi"gni&cia z nich korzy!ci ekonomicznych, wynikaj"cy z przy- 

rostu warto!ci tych aktywów, uzyskania przychodu w formie odsetek, dywidend 

lub innych po ytków. Warto!ci niematerialne i prawne oraz nieruchomo!ci, które 

nie s" u ytkowane, lecz zosta#y nabyte w celu osi"gni&cia tych korzy!ci równie  
s" inwestycj". 

Inwestycja dotyczy np. zakupu papierów warto!ciowych, z perspektyw" 

osi"gni&cia dochodu lub innych po ytków. D#u ne papiery warto!ciowe zwykle 

oferuj" wy sz" stawk& odsetek ni  lokaty bankowe. Kupuj"c akcje, mo na liczy$ 

na szybszy przyrost zysku. Inwestycje kapita#owe mog" równie  oferowa$ kon-

trol& nad interesami emitenta. W niektórych przypadku restrukturyzacji p#atno!$ 

odsetek zostaje zaniechana, za! wierzyciele mog" przej"$ kontrol& nad firm" lub 

nawet rozwi"za$ jej dzia#alno!$ w celu odzyskania niektórych z jej inwestycji. 

Inwestycje s$ dzielone na d%ugo- i krótkoterminowe. D%ugoterminowe 

inwestycje s$ prezentowane w bilansie w aktywach trwa%ych. Nale $ do nich: 

– nieruchomo!ci zakupione w celu osi"gni&cia korzy!ci, np. na wynajem lub  

w celach spekulacyjnych, 

– warto!ci niematerialne i prawne zakupione w celach osi"gni&cia korzy!ci,  

– d#ugoterminowe aktywa finansowe (obce), które zosta#y nabyte przez jednostk& 

w celu osi"gni&cia korzy!ci. 

Krótkoterminowe inwestycje nazywane s$ bie $cymi inwestycjami albo 

krótkoterminowymi aktywami finansowymi.  

Przez aktywa finansowe rozumie si" aktywa pieni" ne, instrumenty kapi-

ta%owe wyemitowane przez inne jednostki, a tak e wynikaj$ce z kontraktu 

                                                 
4 MSR 39. 
5 MSR 39, art. 63, s. 476. 
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prawo do otrzymania aktywów pieni" nych lub prawo do wymiany instru-

mentów finansowych z inn$ jednostk$ na korzystnych warunkach
6
. 

Inwestycje krótkoterminowe s" to takie aktywa finansowe, które ze wzgl&du 

na ich rodzaj s" na bie "co realizowane i s" w posiadaniu jednostki nie d#u ej 

ni  rok.  

Krótkoterminowe aktywa finansowe dzielone s" na: 

– krótkoterminowe papiery warto!ciowe, 

– aktywa pieni& ne. 

Papiery warto!ciowe dotycz" d#u nych papierów warto!ciowych (które prezen-

tuj" d#ug) i przedstawiaj"cych prawo do kapita#u. Papierami warto!ciowymi kapita-

#owymi s":  

– udzia#y,  

– akcje, 

– opcje na akcje,  

– prawa poboru akcji.  

D#u nymi papierami warto!ciowymi s": 

– obligacje,  

– weksle,  

– bony, 

– noty, 

– papiery komercyjne, 

– skrypty. 

Aktywa pieni& ne dotycz" weksli obcych i czeków obcych (termin wykupu 

do 3 miesi&cy) oraz pieni&dzy w drodze, na depozytach 3-miesi&cznych i krót-

szych, pieni&dzy w banku i kasie.  

Inwestycje d%ugoterminowe wyceniane s$ wed%ug ceny nabycia pomniej-

szonej o trwa%$ utrat" warto!ci lub wed%ug warto!ci godziwej albo w warto-

!ci rynkowej. Udzia%y w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone 

do aktywów trwa%ych mog$ by# równie  wycenione wed%ug skorygowanej 

ceny nabycia – je eli dla danego sk%adnika zosta% podany termin wymagal-

no!ci. Inwestycje krótkoterminowe wycenia si" wed%ug warto!ci rynkowej 

lub rynkowej i nabycia w zale no!ci, która z nich jest ni sza albo wed%ug 

skorygowanej ceny nabycia.  

Skorygowana cena nabycia jest to warto!# pierwotna pomniejszona o sp#aty 

warto!ci nominalnej i skorygowana o skumulowan" kwot& zdyskontowanej ró -

nicy mi&dzy warto!ci" pocz"tkow" sk#adnika a warto!ci" w terminie wymagal-

no!ci wyliczon" za pomoc" aktywnej stopy procentowej
7
. Chodzi o zdyskonto-

wanie przysz#ych strumieni p#atno!ci do bie "cej warto!ci bilansowej. Trzeba 

                                                 
6 Ustawa o rachunkowo!ci, art. 3. 
7 Ustawa o rachunkowo!ci, art. 28. 
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pami&ta$, i  warto!$ aktywów finansowych tak wycenianych mo e by$ równie  

pomniejszona o odpisy aktualizuj"ce warto!$ tego sk#adnika a efektywna stopa 

procentowa jest wewn&trzn" stop" zwrotu tego sk#adnika.  

Inwestycje, dla których nie wyst"puje aktywny rynek, wycenia si" wed%ug 

warto!ci godziwej.  

Warto!# godziwa jest to warto!$, za któr" dany sk#adnik maj"tku móg#by 

zosta$ wymieniony, mi&dzy niepowi"zanymi stronami, które s" dobrze poinfor-

mowane
8
. 

Warto!# rynkowa jest to warto!# mo liwa do uzyskania ze sprzeda y sk#ad-

nika maj"tku na otwartym rynku
9
. 

Papiery warto!ciowe mog" by$ klasyfikowane wed#ug nast&puj"cych kryte-

riów: 

– wydawcy (emitenta), 

– waluty wymiany, 

– w#asno!ci, 

– zapadalno!ci, 

– stopnia p#ynno!ci, 

– dochodowo!ci, 

– stosunku do opodatkowania, 

– kredytowania, 

– zasi&gu, 

– rynkowej kapitalizacji
10

. 

Papiery warto!ciowe mog" emitowa$ du e spó#ki, rz"dowe agencje, lokalne 

organizacje, samorz"dy i bardzo du e organizacje takie jak Bank (wiatowy.  

D#u ne papiery warto!ciowe wydawane przez rz"d nazywane s" bonami 

Skarbu Pa%stwa lub obligacjami skarbowymi. Przynosz" one ni sze odsetki ni  
papiery d#u ne spó#ek (korporacji). Kapita# intelektualny równie  mo e by zamie-

niany na papiery warto!ciowe. D#u ne papiery warto!ciowe s" wydane na sta#y 

czas (okre!lony czas), podlegaj"ce wykupowi na koniec tego terminu. D#u ne 

papiery warto!ciowe mog" by$ chronione przez zabezpieczenia lub mog" zosta$ 

bez zabezpieczenia. Je!li zostaj" bez zabezpieczenia, mog" by$ umownie uprzy-

wilejowane do innych. W tym wypadku posiadacz ma prawo pierwsze%stwa, je!li 
emitent og#osi#by upad#o!$ (bankructwo). Papiery warto!ciowe, które nie s" uprzy-

wilejowane nazywane s" podporz"dkowanymi. 

Obligacje spó#ki reprezentuj" zobowi"zania, d#ug podmiotu handlowego lub 

przedsi&biorstwa przemys#owego. Obligacje maj" d#ugi termin zapadalno!ci (np. 

wykup nast&puje po 10 latach), podczas gdy weksle maj" krótszy termin wykupu. 

                                                 
8 Ustawa o rachunkowo!ci, art. 28. 
9 MSR 39. 
10 Literatura przedmiotu. 
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Obligacje rz$dowe s$ !rednio- i d%ugoterminowymi d%u nymi papierami 

warto!ciowymi wydawanymi przez rz$d lub wybrane agencje. Charaktery-

zuj$ si" tym, i  maj$ ni sz$ stop" procentow$ ni  obligacje spó%ek i stanowi$ 

'ród%o finansowania dla dzia%a& rz$du. S" one nazywane skarbowymi, gdy  

obci" one s" ma#ym ryzykiem. S" wykorzystywane przy zarz"dzaniu pieni&dzmi 

na otwartym rynku (przez Bank Centralny). Bank Centralny mo e przez wyda-

nie papierów skarbowych zmniejszy$ poda  pieni"dza na rynku i zmniejszy$  

w ten sposób inflacj&. 

Skrypty d#u ne s" form" d#u nych papierów warto!ciowych z terminem wy-

kupu nie d#u szym ni  270 dni. 

Instrumenty rynku pieni& nego s" to d#u ne instrumenty, które s" charakte- 

rystyczne dla rachunków depozytowych. S" to certyfikaty, depozyty i weksle. 

Maj" one wysok" p#ynno!$ i s" czasami nazywane innymi !rodkami pieni& nymi 

– „blisko kasy”. Skrypty d#u ne maj" równie  cz&sto wysok" p#ynno!$. 

Obligacje komunalne stanowi" zad#u enie powiatu, terytorium, gminy lub 

innych jednostek rz"dowych. Ponadnarodowe obligacje stanowi" zad#u enie 

organizacji mi&dzynarodowych, takich jak Bank (wiatowy, Mi&dzynarodowy 

Fundusz Monetarny, Bank Rozwoju i inne.  

W finansach obligacja jest zabezpieczeniem zad#u enia, gdzie autoryzowany 

emitent ma zobowi"zanie wobec posiadacza papieru i zobowi"zany jest do p#a-

cenia odsetek (kupon odsetkowy) oraz sp#acenia kwoty g#ównej zad#u enia. Jest 

to formalna umowa sp#acenia po yczonych pieni&dzy wraz z odsetkami w regu-

larnych odst&pach czasu. Dlatego te  obligacja jest podobna do po yczki. Emi-

tent jest po yczkobiorc", posiadacz obligacji jest po yczkodawc", kupon za! 
stanowi odsetki. Obligacje zapewniaj" po yczkobiorcy fundusze zewn&trzne. 

Najcz&!ciej chodzi o finansowanie inwestycji d#ugoterminowych lub finansowa-

nie wydatków bie "cych w przypadku obligacji rz"dowych. (wiadectwo depo-

zytowe lub papiery komercyjne traktowane s" jako gotówkowe instrumenty 

rynkowe, a nie obligacje. Obligacje nale y sp#aca$ w równych odst&pach czasu.  

Obligacje ró ni" si& od akcji. Posiadacze akcji s" jednocze!nie w#a!cicielami 

firm (tzn. posiadaj" udzia# w kapitale). Akcje mog" pozosta$ niewykupione  

w odró nieniu od obligacji, które posiadaj" zdefiniowany czas czy termin zapa-

dalno!ci, po której s" realizowane (jedynie obligacje bezterminowe nie posiadaj" 

terminu zapadalno!ci). 

Najpowszechniejszym sposobem emitowania obligacji jest subskrypcja, we-

d#ug której jedna lub wi&cej firm ubezpieczeniowych lub banków, poprzez utwo-

rzenie konsorcjum, zakupuj" ca#kowit" emisj& obligacji od emitenta w celu od-

sprzedania ich inwestorom.  

Najwa niejszymi cechami obligacji s": 

  kwota nominalna i g#ówna – kwota, wed#ug której emitent p#aci odsetki, które 

powinny by$ sp#acone na koniec; 
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  cena emisyjna – cena, po której inwestorzy kupuj" obligacje emitowane po 

raz pierwszy i które zwykle w przybli eniu równe s" warto!ci nominalnej; 

  termin zapadalno!ci — dzie%, na który emitent zobowi"zany jest zap#aci$ 

kwot& nominaln". Niektóre obligacje posiadaj" termin do 30 lat. Termin za-

padalno!ci niektórych obligacji mo e by$ wyznaczony nawet na okres do stu 

lat, a niektóre z nich nawet bez ogranicze% czasowych.  

Na ameryka%skim rynku istniej" trzy grupy obligacji w#"czone w skarbowe 

papiery warto!ciowe z dat" zapadalno!ci:  

– krótkoterminowe: termin zapadalno!ci do jednego roku,  

– !rednioterminowe: termin zapadalno!ci pomi&dzy 1 a 10 lat,  

– d#ugoterminowe: termin zapadalno!ci wi&cej ni  10 lat; 

  kupon odsetkowy, który informuje o p#atno!ci emitenta posiadaczowi. Stopa 

procentowa zwykle jest sta#a na ca#y okres  ywotno!ci obligacji. Jednocze!- 
nie mo e ró ni$ si& w stosunku do rynkowych indeksów pieni& nych takich 

jak LIBOR. Nazwa kupon wywodzi si& z faktu,  e w przesz#o!ci obligacje 

papierowe by#y emitowane wraz z do#"czonymi kuponami. Posiadacz obliga-

cji móg# przekaza$ kupon do banku w zamian za zap#at& odsetek
11

. 

Obligacje stanowi" powinno!$ sp#acenia kwoty g#ównej w wyznaczonym 

terminie, jak równie  p#acenia odsetek w cyklu pó#rocznym. W odró nieniu od 

zobowi"za% wekslowych, które stanowi" zobowi"zanie w stosunku do jednego 

po yczkodawcy, znacz"ca ilo!$ obligacji emitowana zostaje zwykle w tym samym 

czasie wielu po yczkodawcom. Inwestorzy mog" sprzeda$ obligacje innym in-

westorom przed terminem zapadalno!ci. 

Posiadacze d#u nych papierów warto!ciowych otrzymuj" tylko odsetki i sp#at& 

kapita#u g#ównego bez wzgl&du na sytuacj& finansow" emitenta. Ponadto d#u ne 

papiery warto!ciowe nie daj" prawa do g#osowania (za wyj"tkiem bankructwa).  

Kapita%owe papiery warto!ciowe potwierdzaj" udzia# w kapitale podsta-

wowym danej jednostki (akcje zwyk#e). W odró nieniu od zobowi"za% wekslo-

wych, które zwykle wymagaj" regularnych p#atno!ci (odsetek) ich posiadaczowi, 

!wiadectwa udzia#owe nie upowa niaj" do otrzymywania odsetek. Na wypadek 

bankructwa najpierw regulowane s" zobowi"zania podmiotu. Udzia#owcy otrzy-

maj" wniesiony kapita# tylko w przypadku wyczerpania pozosta#ych roszcze%. 

Udzia#owiec posiada równie  prawo do zysków i korzy!ci z kapita#u. 

S#owo akcja (stock) jest cz&sto u ywane jako synonim s#owa share – udzia#, 
szczególnie w USA, lecz rzadziej stosowane w rejonach poza Ameryk" Pó#nocn".  

W Wielkiej Brytanii, Afryce Po#udniowej i Australii stock mo e dotyczy$ 

ca#kowicie innych instrumentów finansowych takich jak obligacje rz"dowe. 

Akcje dziel" si& na zwyk#e i uprzywilejowane. Akcje uprzywilejowane daj" 

pierwsze%stwo w otrzymaniu dywidend. Wymienialne akcje uprzywilejowane to 

                                                 
11 Literatura przedmiotu, w tym strony internetowe, encyklopedyczne. 
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takie, które na potrzeby posiadacza mog  zosta! wymienione na ustalon  ilo"! 

akcji zwyk#ych. Dlatego tego typu akcje nazywane s  wymienialnymi akcjami 

uprzywilejowanymi (convertible preference shares) w Wielkiej Brytanii. 

Papiery warto"ciowe typu mieszanego # cz  kilka charakterystycznych cech 

dla d#u$nych papierów warto"ciowych i "wiadectw udzia#owych. 

Akcje zamienne s  to np. akcje uprzywilejowane, które pó%niej mog  by! 

zamienione w terminie pó%niejszym na akcje zwyk#e. Zamiana ta mo$e by! 

wymuszona, je"li akcja zamienna stanowi papier z opcj  wcze"niejszego wykupu, 

a emitent zg#asza wykup. Posiadacz mo$e mie! oko#o jednego miesi ca na za-

mian&. 

 
Schemat 10.  Ewidencja dotycz ca inwestycji 

(2a)

(4b)

(2b)

(1)
(3a)

Kapita³ z aktualizacji wyceny

Inwestycje Odpisy aktualizuj¹ce Koszty finansowe

(3b)

Zobowi¹zania wobec dostawców

Przychód finansowy

(4a)

Nale¿noœci od odbiorców

 
 
Obja"nienia: 

(1)   zakup inwestycji,  

(2a) zmniejszenie warto"ci inwestycji, je"li warto"! rynkowa utrzymuje si& co najmniej  

3 miesi ce na ni$szym poziomie i nie by#o wcze"niejszych wzrostów, 

(2b) wzrost warto"ci po spadku, 

(3a) warto"! inwestycji najpierw ro"nie,  

(3b) spadek warto"ci po wzro"cie,  

4)    sprzeda$ inwestycji: (4a) przychód, (4b) rozchód. 

!ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie przepisów ustawy i MSR. 
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Warranty stanowi  opcje emitowane przez podmiot, które pozwalaj  posia-

daczowi warrantu na zakup okre"lonej ilo"ci akcji, po okre"lonej cenie, w ci gu 

okre"lonego czasu. Cz&sto s  one emitowane z obligacjami lub kapita#owymi 

papierami warto"ciowymi.  

Ewidencja zakupu, sprzeda$y, zwi&ksze' i zmniejsze' warto"ci zosta#a przed- 

stawiona na schemacie 10. 

Je"li podmiot chce ustali! warto"! bilansow  inwestycji (w tym papierów 

warto"ciowych) na dzie' bilansowy, wówczas warto"! pocz tkow  (saldo konta 

Inwestycje) musi skorygowa! o warto"! odpisów aktualizuj cych (saldo konta 

Odpisy aktualizuj ce). 

Instrument finansowy jest to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów 

finansowych u jednej ze stron i zobowi zania finansowego albo instrumentu 

kapita#owego u drugiej ze stron pod warunkiem, $e z kontraktu zawartego mi&-

dzy dwiema lub wi&cej stronami jednocze"nie wynikaj  skutki gospodarcze
12

. 

Tak wi&c, poj&cie instrumentów finansowych obejmuje swoim zakresem aktywa 

i pasywa finansowe oraz kapita#owe. 

Instrumentem finansowym b&d  zarówno akcje obce, obligacje obce jak i w#asne 

weksle, akcje, udzia#y, obligacje jak równie$ instrumenty pochodne takie jak opcje, 

warranty itp. 

Przy wycenie tego typu sk#adników stosuje si& skorygowan  cen& nabycia 

(instrumenty do terminu wymagalno"ci, d#ugoterminowa) lub warto"! godziw  

(krótkoterminowa).  
 
 

4.3.  Weksle i obligacje – obrót  

 

Weksel jest to rodzaj papieru warto"ciowego, imiennego lub na zlecenie,  

w którym wystawca weksla (trasant) zobowi zuje si& bezwarunkowo, $e inna oso- 

ba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zap#aty okre"lonej sumy 

pieni&$nej (weksel trasowany) albo sam przyrzeka, $e zap#aci sum& wekslow  

odbiorcy weksla (weksel w!asny, sola).  

Przy wekslu w#asnym wystawca jest g#ównym d#u$nikiem odbiorcy weksla  

– odwrotnie ni$ przy wekslu trasowanym, gdzie d#u$nikiem g#ównym jest trasat, 

który przyj # weksel (jako akceptant), a d#u$nikiem ubocznym wystawca, który 

odpowiada w razie niewyp#acalno"ci d#u$nika g#ównego. 

Tak wi&c weksle mog  by! dzielone na: 

– proste, sola (wyst&puje dawca – przysz#y p#atnik i biorca weksla), 

– trasowane, ci gnione (wyst&puje dawca, inne osoby, biorca, a prawo weksla 

jest przenoszone). 

                                                 
12 Ustawa o rachunkowo"ci, art. 3. 
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W bilansie obowi zuje podzia! ze wzgl"du na wystawc" i termin wykupu: 

1) weksle obce – d#ugoterminowe i krótkoterminowe aktywa (finansowe), 

2) w!asne weksle – d#ugo- i krótkoterminowe zobowi zania w pasywach. 

Weksle otrzymane od innego podmiotu s  maj tkiem (inny podmiot jest zo-

bowi zany do zap#aty warto"ci okre"lonej na wekslu w przysz#o"ci), s  papierem 

warto"ciowym prezentowanym w bilansie jako: 

– d#ugoterminowe aktywa finansowe, 

– krótkoterminowe aktywa finansowe (papiery warto"ciowe lub inne "rodki 

pieni&$ne – termin wykupu do 3 miesi&cy)
13

. 

Weksle otrzymane s  wekslami obcymi. 

Weksle przekazane innemu podmiotowi s  zobowi zaniem prezentowanym 

w bilansie jako: 

– zobowi zania d#ugoterminowe, 

– zobowi zania krótkoterminowe
14

. 

Weksle przekazane s  to weksle w#asne. Weksel w#asny jest rodzajem zobo-

wi zania do zap#aty w przysz#o"ci. Jest przyrzeczenie zap#aty okre"lonej sumy, okre- 

"lonej osobie, w okre"lonym czasie. Reprezentuje przysz#e zobowi zanie pod-

miotu za zakupione dobra. Jest to forma kredytu. Zakup blankietów wekslowych 

jest kosztem rodzajowym (kosztem dzia#alno"ci) i jest najcz&"ciej ksi&gowane na 

koncie Pozosta#e koszty rodzajowe. 

Warto"! okre"lona na wekslu (suma wekslowa) jest warto"ci  zobowi zania 

(brutto) i odsetek wekslowych.  

W wekslu terminowym sum" wekslow  oblicza si" z góry zgodnie ze wzo-

rem 3. 

 
Wzór 3.  Suma wekslowa 

365
1

td

SW
SW

 
!

"  

gdzie: 

SW – suma wekslowa,  

F   – nale$no"!,  

d   – stopa odsetek (np. 15% = 0, 15),  

t   – czas od wystawienia weksla do jego wykupu  

!ród"o: Zynarska A., Rachunkowo#$ bez tajemnic…, s. 67. 

 

W przypadku weksla terminowo-okazowego, kiedy nie jest znana dok!ad-

na liczba dni kredytu, odsetki wekslowe obliczane s  z do!u wed#ug wzoru 4. 

                                                 
13 Za# cznik 1 do ustawy o rachunkowo"ci. 
14 Za# cznik 1 ustawy o rachunkowo"ci. 
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Warto"! odsetek wekslowych jest obliczana na podstawie warto"ci zobo-

wi zania terminu p#atno"ci weksla (dni do wykupu weksla) oraz stopy procen-

towej. 

 
Wzór 4. Odsetki wekslowe 

100%365 #

##
"

dni

stopaweksla wykupudodnitransakcjibrutto warto !
weksloweOdsetki  

!ród"o: A. Zynarska, Rachunkowo#$ bez tajemnic…, s. 68. 

 

Je"li podmiot zakupuje materia#y, wyroby gotowe, towary, us#ugi i nie p#aci, 

lecz wystawia weksel i daje go dostawcy, wówczas jego zobowi zanie z tytu#u 

dostawy b&dzie zamienione na zobowi zanie wekslowe i b&dzie to zaksi&gowa-

ne w sposób zaprezentowany na schemacie 11. 

Zobowi zanie wekslowe zawiera odsetki (odroczona p#atno"! niesie ze sob  

dodatkowe koszty finansowe). Odsetki te spowoduj  zmniejszenie wyniku fi-

nansowego. Zobowi zanie wekslowe b&dzie prezentowane w bilansie po stronie 

pasywów. Weksel do zap#aty jest przyrzeczeniem zap#aty w przysz#o"ci wyda-

nym dostawcy obecnie.  

 
Schemat 11.  Ksi%gowania u wystawcy weksla – kupuj cego dobra lub us"ugi 

suma wekslowa

wartoœæ

odsetek
wekslowych

Fa VAT i Pz

VAT naliczony

Zobowi¹zanie wekslowe Zobowi¹zania wobec dostawców Materia³y, towary

zobowi¹zania

Koszty finansowe

wartoœæ zakup i przyjêcie materia³ów

 

!ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie przepisów i MSR/MSSF.  

 

Je"li podmiot gospodarczy sprzedaje materia#y, wyroby gotowe, towary, us#ugi 

itp. i nie otrzymuje pieni&dzy, lecz akceptuje weksel, wówczas b&dzie ksi&gowa# 

operacje zgodnie ze schematem 12.  
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Schemat 12.  Ksi%gowania u odbiorcy weksla – sprzedaj cego dobra lub us"ugi 

Fa VAT

wartoœæ bez odsetek

Przychody ze sprzeda¿y Nale¿noœci Weksle obce Rachunek bankowy

nale¿noœæ wartoœæ
weksla

Koszty finansoweVAT Przychody finansowe

odsetki odsetki
wekslowe

 

!ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie przepisów i MSR/MSSF.  

 

Nale$no"ci od odbiorców, po operacji wekslowej, s  zamienione na aktywa 

finansowe (obce weksle).  

Papiery warto"ciowe (weksle obce) s  prezentowane w bilansie wed#ug sumy 

na wekslu (sumy wekslowej). Jest to warto"! brutto nale$no"ci i odsetek wekslo-

wych. Warto"! odsetek stanowi przychód finansowy (dostawcy). W zwi zku z odro-

czon  p#atno"ci , dostawca b&dzie liczy# na korzy"ci ekonomiczne. 

Je"li podmiot chce zdyskontowa! weksel w banku, przed terminem jego p#at-

no"ci, wówczas poniesie on koszty finansowe, a na jego rachunek wp#yn  "rodki 

pomniejszone o odsetki dyskontowe pobrane przez bank. Bank, dyskontuj c 

weksel przed terminem wykupu, pobiera odsetki – dyskontowe. 

 

Przyk ad 19 

Podmiot kupuje us#ug& o warto"ci netto 4000 z#, nie p#aci gotówk , lecz wystawia weksel 

w#asny i daje go dostawcy: 

1) zakup us#ugi (Fa VAT) netto 4000, VAT 880, brutto 4880, 

2) weksel w#asny wydany sprzedaj cemu – p#atno"! za 110 dni, stopa 16%. 

Suma wekslowa i odsetki z góry: 

84,5136.........67,5127
95,0

4880

365

17,6
–1

4880

365

1100,16
–1

4880
""

$
%

&
'
(

)
"

$
%

&
'
(

) #
"WS  

Odsetki = 5127,67 – 4880 =  247,67   !"#$%&  !"#$%
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Kupuj cy zaksi!guje wówczas: 

 
Zobowi¹zania wekslowe

(Weksel w³asny)
Zobowi¹zania

wobec dostawców Us³ugi obce

5 127,67 (2) 4 880 4 880 (1)

VATKoszty finansowe

247,67 (1)

(2) 4 000(1)

880

 

Bilans 

Lp. Aktywa  Warto !  Lp. Pasywa Warto ! 

   1. Wynik finansowy –4247,67 

1. Nale no!ci z tytu"u VAT  880,00 2. Zobowi#zania wekslowe    5127,67 

     

 Razem 880,00  Razem      880,00 

 
 

Przyk"ad 20 

Sprzedaj#cy us"ug$ otrzyma weksel (weksel obcy). Zaksi$guje faktur$ i przyj$cie weksla 

obcego nast$puj#co:  

1) sprzeda  us"ugi Fa VAT netto 4000, VAT 880, brutto 4880, 

2) otrzymano weksel obcy – termin wykupu i stopa (jak wy ej) 110 dni i 16%. 

 
Przychód ze sprzeda¿y Nale¿noœci od odbiorców Weksle obce

4 000 (1) 4 880 4 880 (2)

Przychód finansowyVAT

(1) 5 127, 67(2)

880 (1) 247,67

 
Bilans 

Lp. Aktywa Warto ! Lp. Pasywa Warto ! 

1. Weksle obce 5127,67 1. Wynik finansowy 4247,67 

  2. Zobowi#zania VAT    880,00 

 Razem  5127,67  Razem  5127,67 

 

 !"#$%&'

( #$%&

 !"#$%&'"

$()%&'"

 '!"#$%&'

( #$%&

$()%&'"

!&'"#$%

"#$%&'"

!!&'"#$%
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Przyk"ad 21 

Je!li podmiot, posiadaj#cy powy szy weksel obcy, zdecydowa" sie na przekazanie  

weksla przed terminem wykupu do banku, a bank zdyskontowa" weksel wed"ug stopy 

18% – 40 dni przed terminem p"atno!ci, wówczas ustalono warto!% odsetek dyskonto-

wych z do"u i zaksi$gowano: 

1) przekazanie weksla do banku, 

2) wp"yw nale no!ci na rachunek i odsetki pobrane przez bank. 

  
!!

 
dni365

13635

365

40%184880

dni

dni
dyskontoweOdsetki 96,26 

Weksele obce Pozosta³e rozrachunki Rachunek bankowy

5 127,67 (1) 5 127,67 5 127,67 5 031,41(2)5 127, 67(OB)

Koszty finansowe Wynik finansowy VAT

4 247,6796,26(2) (OB) (OB)880,00

 
Bilans 

Lp. Aktywa Warto !  Lp. Pasywa Warto ! 

 &rodki w banku 5031,41  Wynik finansowy 4151,41 

   Zobowi#zania VAT    880,00 

 Razem  5031,41  Razem 5031,41 

 

Je!li weksel wystawiony jest na bank, nazywamy go trat# bankow#. Je!li zo-

stanie wystawiony na inny podmiot, nazywamy go trat# handlow#.  

Weksle, podobnie jak wszystkie dokumenty, powinny by% sprawdzone pod 

wzgl$dem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Bank otrzymuj#cy weksel 

weryfikuje autentyczno!% dokumentu i zdolno!% kredytow# wystawcy lub innych 

osób podpisanych na wekslu. 

Obligacje s# po yczkami udzielanymi lokalnym i pa'stwowym w"adzom jak 

równie  du ym firmom. Posiadacze obligacji, raz lub dwa razy w roku, otrzy-

muj# sta"# sp"at$ odsetek, oraz kwot$ g"ówn#/kapita" z dniem zapadalno!ci. Celem 

wydawania obligacji wydawanych przez rz#d jest gromadzenie pieni$dzy. Tego 

typu obligacje nazywane s# inwestycjami wolnymi od ryzyka. Czasami obli- 

gacje rz#dowe nazywane s# pierwszorz$dnymi obligacjami (gilt-edged bonds) 

lub pierwszorz$dnymi papierami warto"ciowymi (gilt). W Wielkiej Brytanii 

czy USA termin zapadalno!ci bonów skarbowych (treasury notes) wynosi od 2 do 

10 lat, lub od 10 do 30 lat. 

 '!"#$%&'  '!"#$%&  '!"#$%&  '!"#$%&  !"#"$ %

&'( #$%&

$*"*&$'

$*"*&$' $*"*&$'
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Po yczkobiorcy otrzymuj# ocen$ zdolno!ci kredytowej od agencji raitingo-

wych. Oceniane s# one na podstawie ich zdolno!ci sp"acania po yczki posiada-

czom obligacji. Najwy szy stopie' (AAA lub Aaa) oznacza,  e nie wyst$puje 

prawie  adne ryzyko i istnieje gwarancja,  e po yczkobiorca dotrzyma zobowi#-

za', tzn. niezaprzestanie sp"acania odsetek i kapita"u g"ównego. Ni sze stopnie 

(BBB, C) oznaczaj# wzrost ryzyka (istnieje wi$ksze prawdopodobie'stwo nie-

wyp"acalno!ci po yczkobiorcy). 

Przychód obligacji zale y od ceny zakupu jak równie  warto!ci kuponu oraz 

stopy procentowej.  

Obligacje z nisk# ocen# zdolno!ci kredytowej (wysokiej szansy niewyp"acal-

no!ci), jednocze!nie p"ac#c wysokie odsetki, nazywane s# obligacjami „!mie-

ciowymi” (junk bonds) lub „spadaj#cymi anio"ami” (fallen angels), tzn. o spada-

j#cym notowaniu. 

Obligacje klasyczne charakteryzuj# si$ tym, i  wy"#cznym przychodem po-

siadacza jest oprocentowanie, p"atne raz lub dwa razy w roku, jest ono kapitali-

zowane wed"ug procentu sk"adanego. 

 
Wzór 5.  Warto!" skapitalizowana obligacji 

An = a (1 + i)
n
 

gdzie: 

An  – warto!% skapitalizowana (z odsetkami),  

a  – warto!% nominalna (podstawa obliczenia odsetek), 

i  – stopa odsetkowa,  

n  – ilo!% okresów. 

#ród o: Literatura przedmiotu. 

 

Obligacje z dyskontem przedstawiaj# bie #c# warto!% obligacji, któr# otrzy-

muj# po yczkodawcy. 

 
Wzór 6.  Warto!" zdyskontowana obligacji 

ni)(1"
 

przysz a) (warto ! obligacji wykupu dniaz  warto !
obligacjibie"#ca Warto !  

 ród!o: Literatura przedmiotu. 

 

Przyk ad 22 

Roczna obligacja 1000 z , oprocentowana na 12%. 

Cena, za któr! trzeba kupi" t# obligacj# mo$na obliczy" 893 z    1000/1,12 = 893. 

Jest to warto%" obligacji z dyskontem.  

 



Rozdzia! 4  98 

Schemat 13.  Ewidencja obligacji u emitenta 

(1)

(2)

(4)

(5)

Rachunek bankowy/kasa Pozosta³e rozrachunki Koszty finansowe

(3)

 

Obja%nienia: 

(1)  koszty subskrypcji,  

(2)  akceptowana p atno%" (od subskrybentów), 

(3)  obliczone odsetki dla kapita odawców, 

(4)  p atno%" odsetek,  

(5)  wykup obligacji 

 ród!o: Literatura przedmiotu. 

 

Schemat 14.  Ewidencja obligacji u kupuj"cego 

(1)

(2)

(3), (5)

Gotówka lub pieni¹dze w banku Inne zobowi¹zania i nale¿noœci

(4)

Krótko- i d³ugoterminowe
papiery wartoœciowe

Koszty finansowe
Przychód finansowy

 

Obja%nienia: 

(1)  przelew gotówki za obligacje, 

(2)  faktyczne otrzymanie obligacji, 

(3)  wp yw na rachunek odsetek, 

(4)  z o$enie obligacji u emitenta do wykupu,  

(5)  przychód z obligacji odsprzedanych. 

 ród!o: Literatura przedmiotu. 
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4.4.  Zadania do rozdzia!u 4 

 
Zadanie 24 

Zaksi#guj syntetycznie i analitycznie do konta Rozrachunki z odbiorcami i do- 

stawcami nast#puj!ce operacje, je%li stan wyrobów gotowych w magazynie wy-

nosi 40 000 od Zobowi!za& wobec dostawcy F 40 000: 

1) zakupiono materia y od dostawcy L (Fa VAT i Pz) 3000 netto, 660 VAT, 

2) sprzedano wyroby gotowe odbiorcy S, cena sprzeda$y netto 10 000, VAT 

2200 (Fa VAT), 

3) wydano wyroby z magazynu – warto%" w koszcie wytworzenia 6000, 

4) sprzedano wyroby odbiorcy J, netto 20 000, VAT 4400 (Fa VAT), 

5) wydanie wyrobów z magazynu po koszcie wytworzenia 12 000, 

6) (WB) uregulowano zobowi!zania wobec L, 

7) (WB) wp yw nale$no%ci od S, 

8) dostawca F naliczy  odsetki od kwoty jemu nale$nej 500, 

9) dokonano aktualizacji warto%ci nale$no%ci od J na warto%" 2000, 

10) naliczono odsetki od nale$no%ci od J 300. 

Sporz!d' zestawienie obrotów i sald kont analitycznych do konta ROD (Roz-

rachunki z odbiorcami i dostawcami), zamknij konto ROD oraz sporz!d' bilans 

zamkni#cia. 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct
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Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych do konta… 

Obroty Salda 
 Konta 

Dt Ct Dt Ct 

      

      

      

      

      

      

      

 

 
Bilans 

Lp. Aktywa Warto!" Lp. Pasywa Warto!" 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  

 

Zadanie 25 

Zaksi#guj nale$no%ci i zobowi!zania na odpowiednich kontach rozrachunko-

wych i dokonaj odpowiedniej wyceny tych rozrachunków do bilansu, je%li  

w kasie podmiotu znajduj! si# %rodki o warto%ci 5000, w banku 28 000 i kredyt 

bankowy wynosi 33 000: 

1) wyp acono pracownikowi X zaliczk# na zakup materia ów biurowych 400 

(wniosek o zaliczk#), 

2) naliczono wynagrodzenia brutto 30 000 (LP), 

3) doliczono zasi ki rodzinne do listy p ac 1000 (PK), 

4) potr!cono ZUS 5300 z LP, 

5) potr!cono podatek dochodowy z LP 2000, 

6) potr!cono sk adk# ubezpieczenia zdrowotnego 2600, 

7) przelano wynagrodzenia na rachunki pracowników, 

8) wyp acono pracownikowi zaliczk# na poczet przysz ego wynagrodzenia 1700, 

9) pracodawca naliczy  sk adk# ZUS, FP, FG(P 6000 (PK), 

10) pracownik X przed o$y  faktur# zap acon! za materia y biurowe netto 300  

– zwróci  on niewykorzystan! zaliczk#, 
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11) przelano zobowi!zanie wobec Urz#du Skarbowego. 

Po zaksi#gowaniu operacji i zamkni#ciu kont, sporz!d' bilans zamkni#cia. 

Ustal poziom kapita u pracuj!cego na pocz!tek okresu i na koniec. 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Bilans 

Lp. Aktywa Warto!" Lp. Pasywa Warto!" 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  

 

Zadanie 26 

Zaksi#guj na k!tach syntetycznych (w tym rozrachunkowych) nast#puj!ce ope-

racje, je%li materia y maj! saldo pocz!tkowe 50 000 i s! finansowane z kapita u 

w asnego: 

1) ujawniono niedobór materia u FF na warto%" 300, 

2) ujawniono niedobór gotówki w kasie – 2000, 

3) kasjer nie przyznaje si# do winy, spraw# skierowano do s!du, 

4) koszty post#powania s!dowego – 1000, 
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5) wyrok s!du – kasjer ma zwróci" gotówk# i koszty s!dowe, 

6) niedoborem materia u FF obci!$ono magazyniera, 

7) sprzedano cz#%" zb#dnych materia ów odbiorcy B Fa VAT netto – 20 000, 

8) wydano je z magazynu – 16 000, 

9) otrzymano cz#%" nale$no%ci 10 000 (WB), 

10) od pozosta ej nale$no%ci naliczono odsetki – 250. 

Sporz!d' bilans zamkni#cia. 

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 

Bilans 

Lp. Aktywa Warto!" Lp. Pasywa Warto!" 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  
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Zadanie 27 

Podmiot gospodarczy Greta posiada sk adniki maj!tku: 

a) %rodki trwale o warto%ci 600 000 i umorzeniu 230 000, 

b) inwestycje (20 akcji spó ki F ka$da po 300 z  i 5 obligacji 2-letnich, ka$da  

o warto%ci 1000 z ), z kuponem odsetkowym 12%, 

c) %rodki w banku 20 000, 

d) zobowi!zania wobec L 30 000, 

e) zobowi!zania publicznoprawne 5000. 

Ustal warto%" aktywów netto i zaksi#guj emisj# w asnych akcji 100 szt. 

1) koszty emisji 4000, 

2) przekazanie akcji, 

3) otrzymanie %rodków na rachunek, 

4) sprzeda$ 10 akcji spó ki F po 320 za sztuk#, 

5) wydanie akcji spó ki F, 

6) zakup akcji spó ki T 40 szt., ka$da po 200 z  (przelew %rodków), 

7) otrzymanie akcji T, 

8) spadek warto%ci akcji T utrzymuj!cy si# ponad 3 miesi!ce na poziomie nie 

wi#kszym ni$ 150 z  za akcj#, 

9) zakup i przyj#cie akcji spó ki W 10 szt., ka$da po 400 z  (WB), 

10) wzrost warto%ci akcji spó ki W (utrzymuj!cy si# przez pó  roku) do warto%ci 

480 z  za akcj#, 

11) spadek warto%ci akcji spó ki W o 20 z /szt., 

12) sprzeda$ akcji spó ki W (WB), 

13) zakupiono w celach spekulacyjnych nieruchomo%" 100 000, 

14) przychody z tytu u obligacji – wp yw odsetek rocznych. 

Zaksi#guj operacje, ustal CF oraz warto%" bilansow! inwestycji, ustal war-

to%" jednej akcji Grety na koniec ksi#gowa&. 
 

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
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Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 

Zadanie 28 

Nowo powsta a spó ka udzia owa Kasper sp. z o.o. posiada na rachunku %rodki  

z udzia ów o warto%ci 100 000. W ci!gu roku zaksi#gowano: 

1) przyj#cie w formie udzia u wk ad niepieni#$ny – otrzymano aport – %rodek 

trwa y o warto%ci pocz!tkowej 160 000 i umorzeniu 30 000 – OT, 

2) zakup dwóch %rodków transportu Fa VAT, warto%" netto 80 000, VAT 22%, 

3) przekazanie jednego %rodka transportu w formie udzia u firmie K, 

4) zakup praw autorskich (w celach spekulacyjnych) 10 000, 

5) zakup nieruchomo%ci L w celu przysz ej odsprzeda$y, netto 130 000 za kredyt 

bankowy, 

6) przelew zobowi!zania za samochody WB, 

7) sprzeda$ praw autorskich 20 000, 

8) wyksi#gowanie ceny zakupu praw autorskich. 

Otwórz konta saldami pocz!tkowymi, zaksi#guj operacje i sporz!d' bilans 

zamkni#cia oraz ustal przep ywy pieni#$ne (CF). 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct
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Bilans 

Lp. Aktywa Warto!" Lp. Pasywa Warto!" 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  

 

Zadanie 29 

Je%li podmiot dysponuje %rodkami pieni#$nymi w banku 35 000, to powinien: 

a) zakupi" akcje spó ki U (30 akcji po 100 z ) – stopa wzrostu w ostatnim roku 

20%, 

b) zakupi" obligacje skarbowe 3-letnie, stopa 10% rocznie – 10 szt. ka$da po 3000, 

c) kupi" akcje spó ki P (60 akcji ka$da po 50) – nowa spó ka po restrukturyzacji, 

d) zdywersyfikowa" portfel (5 obligacji, 20 akcji P i 10 akcji U). 

Za ó$my, $e podmiot wybierze wariant (d), ale po 6 miesi!cach oka$e si#, $e 

akcje U utrzymuj! si# kilka miesi#cy na ni$szym poziomie (spadek o ok. 30 z  
na akcji), a akcje P od kilku miesi#cy maj! wy$sz! warto%" – wzrost o 40 z  na 

akcji, wówczas zaksi#guj: 

1) nabycie papierów warto%ciowych i przelew %rodków na rachunek, 

2) koszty maklerskie 500, 

3) obni$enie warto%ci akcji U, 

4) podwy$szenie warto%ci akcji P, 

5) sprzeda$ akcji P, 

6) wyksi#gowanie ceny zakupu akcji P. 

Ustal warto%" ksi#gow! (po korektach) aktywów finansowych. 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
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Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 

Zadanie 30 

Sp. z o.o. kupi a us ug# transportow!. Otrzymano Fa VAT, jednak na zobowi!zanie 

wystawiono weksel. Zaksi#guj nast#puj!ce operacje, je%li podmiot posiada wyroby 

gotowe 60 000 i w kasie 1000, a maj!tek finansowany jest z kapita u udzia owego: 

1) zakup blankietów wekslowych – 50, 

2) Fa VAT za us ug# transportow! netto – 3000, VAT 22%, 

3) przekazanie weksla – termin p atno%ci za 130 dni, odsetki 13%, 

4) sprzeda$ wyrobów gotowych Fa VAT 20 000 netto (VAT 22%),  

5) wp yw nale$no%ci na rachunek, 

6) wydanie wyrobów z magazynu – Wz –12 000, 

7) wykup weksla po terminie p atno%ci. 

Oblicz sum# wekslow! z góry, zaksi#guj operacje, sporz!d' bilans i ustal 

cash flow – przep ywy pieni#$ne. 

 

SW=…………………………………………………………………………… 

 
Wyroby gotowe Kasa Kapita³ udzia³owy

Us³ugi obcePozosta³e koszty rodzajowe

Weksel w³asny Zobowi¹zania wobec dostawców Rachunek bankowy
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VAT naliczonyKoszty finansowe

Przychód ze sprzeda¿y Nale¿noœci od odbiorców VAT nale¿ny

Koszt w³asny
sprzedanych wyrobów

 
 
Bilans 

Lp. Aktywa Warto!" Lp. Pasywa Warto!" 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  

 

Zadanie 31 

Spó ka posiada w magazynie wyroby gotowe (drukarki D) o warto%ci 70 000, 

%rodki trwa e o warto%ci 300 000 i umorzeniu 100 000. Maj!tek jest finansowany 

w 50% z kapita u akcyjnego, pozosta a cz#%" to kredyt d ugoterminowy. Zaksi#guj: 

1) sprzeda$ 5 drukarek D firmie GAMA, ka$da drukarka po 200 z  – wystawiono 

Fa VAT netto 10 000, VAT 2200, brutto 12 200, 

2) otrzymano weksel p atno%" za 120 dni, stopa roczna 14%, 

3) sprzedano przedsi#biorstwu TEROD %rodek trwa y o warto%ci pocz!tko- 

wej 50 000 i umorzeniu 20 000 za cen# netto 40 000 – wystawiono Fa VAT 

(VAT 22%), 

4) otrzymano weksel od odbiorcy %rodka trwa ego – termin wykupu za 60 dni, 

odsetki 15%, 

5) weksel od GAMA przekazano do banku przed terminem p atno%ci po 50 dniach 

– bank naliczy  odsetki dyskontowe wed ug stopy 16%, 

6) przedsi#biorstwo Terod wykupi o weksel. 
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Ustal warto%" sumy wekslowej weksli od GAMA i TEROD oraz odsetki dys-

kontowe, które pobra  bank, zaksi#guj operacje i sporz!d' bilans zamkni#cia. 

SWg = ……………………………………………………………….. 

SWt = ……………………………………………………………….. 

OD = ……………………………………..………………………… 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 
Bilans 

Lp. Aktywa Warto!" Lp. Pasywa Warto!" 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  
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Zadanie 32 

Podmiot „Fokus”, posiadaj!c w banku 60 000 i w magazynie wyroby o warto%ci 

1 000 000 (kapita  w asny): 

1) zakupi  10 obligacji bankowych, 3-letnich, o nominale 1000, oprocentowa-

nych 9% rocznie …........…, 

2) otrzymano obligacje, 

3) emisja w asna bonów 200 szt. ka$dy po 500 z kuponem odsetkowym 10% 

dwuletnie, 

4) otrzymano wp aty odbiorców bonów (po dyskoncie) ………………………, 

5) zakupiono maszyny produkcyjne 250 000 ze %rodków z rachunku, 

6) sprzedano wszystkie wyroby – ka$dy po 500 Fa VAT,  

7) wydano wyroby z magazynu – koszt wytworzenia ka$dego 300, 

8) otrzymano wp yw nale$no%ci ze sprzeda$y wyrobów gotowych (WB), 

9) wykupiono bony, 

10) bank wykupi  obligacje. 

Ustal obecn! warto%" obligacji i bonów, zaksi#guj operacje i ustal przep ywy 

pieni#$ne oraz stan %rodków pieni#$nych. 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 



Rozdzia! 4  110 

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 

 

Zadanie 33 

Ustal obecn! warto%" obligacji 3-letnich o warto%ci 1000 z  z kuponem odsetko-

wym 10% i stopie dochodu 12% (IRR). Odsetki p acone s! co roku. 

U wystawcy = ……………………………………………....……….. 

U odbiorcy  = ……………………………………………………….. 

Warto%" bilansowa obligacji u odbiorcy obligacji b#dzie wykazana ................  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rozdzia! 5 
Przychody, koszty, rachunki kosztów 

i kalkulacja 
 
 
 
 

5.1.  Przychody i koszty jednostki gospodarczej 

 

Przychody oznaczaj! zwi#kszenie korzy%ci ekonomicznych w trakcie okresu 

obrotowego w formie uzyskania lub ulepszenia aktywów albo zmniejszenia zobo- 

wi!za&, powoduj!ce wzrost kapita u w asnego, z wyj!tkiem wk adów wnoszo-

nych przez udzia owców/akcjonariuszy. Przysz e korzy%ci oznaczaj! potencja , 
który powoduje wp yw %rodków pieni#$nych lub ekwiwalentów do jednostki. 

Potencja  mo$e by" rozumiany jako cz#%" czynno%ci operacyjnych podmiotu. 

Mo$e równie$ przyjmowa" form# wymienialno%ci na pieni!dz czy pieni#$ne 

ekwiwalenty lub mo$e by" wyra$ony jako redukowanie zobowi!za&, wydatków, 

kosztów
1
. 

Przychody, zgodnie z przepisami rachunkowo%ci, mo$na pogrupowa", wed ug 

sfer dzia alno%ci podmiotu, na podstawowe, pozosta e operacyjne i finansowe. 

Do przychodów dzia alno%ci podstawowej zaliczamy wszystkie przychody zwi!-

zane ze sprzeda$! dóbr i us ug, których wytworzenie jest nasz! g ówn! dzia alno-

%ci!. Pozosta e przychody operacyjne s! to przychody ze sprzeda$y aktywów 

trwa ych, darowizny, kary otrzymane oraz rozwi!zywane rezerwy i odpisy aktu-

alizuj!ce (rys. 10).  

Koszty s! to strumienie zmniejszaj!ce ekonomiczne korzy%ci danego przed-

si#biorstwa, danej jednostki w okre%lonym czasie.  

Koszty oznaczaj! zmniejszenie korzy%ci ekonomicznych w trakcie okresu obro-

towego w formie rozchodu lub spadku warto%ci aktywów albo powstania zobo-

wi!za&, powoduj!ce zmniejszenie kapita u w asnego, z wyj!tkiem podzia u ka-

pita u na rzecz w a%cicieli
2
. 

                                                 
1 Za o$enia koncepcyjne MSR, MSR 1. 
2 Za o$enia koncepcyjne, MSR 1. 
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Rysunek 10.  Podzia! przychodów w rachunkowo ci 

PRZYCHODY

Przychody
dzia³alnoœci
podstawowej

Przychody ze
sprzeda¿y wyrobów
gotowych, towarów,
materia³ów i us³ug

Pozosta³e
przychody
operacyjne

Przychody ze
sprzeda¿y œrodków
trwa³ych i wartoœci
niematerialnych.

Odszkodowania,
darowizny, kary
otrzymane.

Rezerwy rozwi¹zane

Przychody
finansowe

Przychody ze
sprzeda¿y inwestycji.

Odsetki, dyskonta
otrzymywane.

Ró¿nice kursowe
dodatnie

 

!ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie ustawy o rachunkowo ci. 
 

Koszty prowadzonej dzia alno!ci mo"na podzieli# na podstawowe, pozosta e 

operacyjne i finansowe. Ksi$gowane s% one równie" na co najmniej trzech od-

dzielnych kontach.  
 

Rysunek 11.  Podzia" kosztów w rachunkowo ci 

KOSZTY

Koszty dzia³alnoœci
podstawowej

Koszty zwi¹zane
z zakupem,

z wytworzeniem
i sprzeda¿¹

aktywów i us³ug

Koszty uk³adu
rodzajowego,
funkcjonalnego,
kalkulacyjnego

Koszt wytworzenia

Koszt w³asny

Wartoœæ sprzedanych
towarów, materia³ów

Pozosta³e koszty
operacyjne

Koszty zwi¹zane
ze sprzeda¿¹ maj¹tku

trwa³ego

Wartoœæ netto
sprzedawanych
i likwidowanych

œrodków trwa³ych,
wartoœci

niematerialnych

Tworzone rezerwy

Kary, grzywny,
odszkodowania p³acone

Koszty finansowe

Wartoœæ nabycia
sprzedawanych

inwestycji

Odsetki do zap³aty
i zap³acone

Dyskonta p³acone

Ró¿nice kursowe
ujemne

 

!ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie ustawy o rachunkowo ci. 
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Przychody koszty s% uj$te w zespole 7 Zak adowych planów kont (w warun-

kach polskich). 

Koszty i przychody nie s  stanem, s  zmian , strumieniem maj cym 

wp!yw na warto"# zapasów i kapita!ów oraz zobowi za$. Zmiana ta dotyczy 

okre"lonego czasu, w której si% dokona!a (najcz%"ciej 1 roku). Przychody  

i koszty s  ustalone memoria!owo – to znaczy, &e uwzgl%dnia si% wszystkie 

przychody i koszty dotycz ce danego okresu, bez wzgl%du na ich zap!at%.  

Przychody nie zawsze oznaczaj% faktyczny wp yw !rodków pieni$"nych do 

jednostki. Przyk adem s% rozwi%zane rezerwy i odpisy aktualizuj%ce, je!li usta y 

przyczyny ich utworzenia.  

Tworzone rezerwy w koszty, odpisy aktualizuj%ce, amortyzacja stanowi% na-

tomiast koszty, które w tym momencie nie powoduj% wydatku.  

Wzrost kosztów ksi$gowany jest po stronie Dt odpowiedniego konta. Na ko-

niec okresu (miesi%ca, roku) koszty s% przenoszone na konto wynik finansowy. 

Koszty, zmniejszaj%c wynik finansowy, „kreuj%” kapita y w asne danego pod-

miotu, przedsi$biorstwa i s% prezentowane w bilansie po stronie pasywów. 

Transakcje sprzeda"y sk adników maj%tku przedsi$biorstwa wywieraj% wp yw 

na ró"ne pozycje bilansowe. Sprzeda" maj%tku z jednej strony dotyczy wzrostu 

przychodów ze sprzeda"y, wzrostu nale"no!ci i zobowi%za& z tytu u VAT – i jest 

potwierdzona Fa VAT. Z drugiej strony dotyczy kosztów zwi%zanych z kosztami 

nabycia sprzedawanego maj%tku. Wydanie sk adnika maj%tku powoduje zmniej-

szenie warto!ci aktywów i zwi$kszenia kosztów. Oczywi!cie bezpo!rednia za-

p ata Fa VAT lub te" pó'niejsza realizacja spowoduje zwi$kszenie !rodków na 

rachunku sprzedaj%cego i zmniejszenie nale"no!ci od odbiorcy maj%tku. 

 
Schemat 15.  Ewidencja sprzeda#y zapasów 

Sprzeda& maj tku musi zosta# uj%ta w ksi%gach w dwóch etapach: 

1) przychód – Fa VAT sprzeda&y 

wartoœæ netto wartoœæ brutto

Przychody ze sprzeda¿y
Nale¿noœci/Kasa/

Rachunek bankowy

VAT nale¿ny

Rozrachunki z tytu³u VAT

wartoœæ brutto
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2) koszt nabycia lub wytworzenia sprzedawanych zapasów – Wz wydanie 

materia!ów, wyrobów gotowych i towarów 

Sp. X Wz

wartoœæ materia³ów wg ceny nabycia,
wartoœæ wyrobów wed³ug koszu wytworzenia

Wyroby/towary/materia³y
Koszt wytworzenia/koszt w³asny
Wartoœæ sprzedanych towarów

 

!ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie ustawy o rachunkowo ci. 

 

Przy sprzeda"y !rodka trwa ego lub warto!ci niematerialnej nast$puje wzrost 

pozosta ych przychodów operacyjnych. Przy wydawaniu sk adnika odbiorcy kosz- 

tem staje si$ warto!# nieumorzona tego sk adnika (warto!# netto). 

 
Schemat 16.  Ewidencja sprzeda#y u#ywanych sk"adników maj$tku trwa"ego 

1) sprzeda& – Fa Vat dotycz ca maszyny 

wartoœæ netto wartoœæ brutto

Pozosta³e przychody operacyjne

VAT nale¿ny

VAT

wartoœæ brutto

Nale¿noœci od odbiorców

 
 

2) wydanie – wyksi%gowanie warto"ci netto 

Sp. X Sp. Ywartoœæ pocz¹tkowa

Œrodki trwa³e/wartoœci
niematerialne i prawne Umorzenie

wartoœæ netto, nieumorzona

Pozosta³e koszty operacyjne

 

!ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie ustawy o rachunkowo ci. 
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Schemat 17.  Ewidencja sprzeda#y inwestycji 

1) sprzeda& akcji  

cena sprzeda¿y

Przychody finansowe Nale¿noœci odbiorców/Kasa/Rach.

 
 

2) wydanie – wyksi%gowanie warto"ci ksi%gowej sk!adnika sprzedawanego 

Sp. X wartoœæ pocz¹tkowa

Inwestycje Odpisy aktualizuj¹ce

wartoœæ netto sk³adnika

Koszty finansowe

wyksiêgowanie korekty

 

!ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie ustawy o rachunkowo ci. 

 

Trwa a utrata warto!ci maj%tku trwa ego i amortyzacja równie" obci%"a kosz-

ty i wynik finansowy. Utrata warto!ci inwestycji zwi$ksza koszty finansowe, 

a utrata warto!ci !rodków trwa ych zwi$ksza pozosta e koszty operacyjne. Zwi$k-

szenie warto!ci inwestycji powoduje zwi$kszenie przychodów finansowych.  

W przypadku pierwotnego zwi$kszenia warto!ci inwestycji d ugoterminowych 

nast$puje zwi$kszenie kapita u z aktualizacji wyceny, pó'niejsze zmniejszenie 

warto!ci spowoduje zmniejszenie tego kapita u. 

 

 

5.2.  Rachunek kosztów pe"nych i zmiennych.  
Uk"ady kosztów 

 

Maj%c na uwadze cele, które przedsi$biorstwo musi osi%gn%# oraz zadania 

jakie powinno zrealizowa#, wyró"nia si$ dwa podstawowe rachunki – systemy 

kosztów. Rachunek kosztów pe nych ma zastosowanie w rachunkowo!ci i spra-

wozdawczo!ci. Rachunek kosztów zmiennych ma zastosowanie w zarz%dzaniu  

i planowaniu rozmiarów dzia alno!ci, w planowaniu zysków. 
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Rysunek 12.  Podzia" rachunków kosztów 

RACHUNKI KOSZTÓW

RACHUNEK
KOSZTÓW PE£NYCH

Wa¿ny w rachunkowoœci – w kalkulacji.
Wszystkie koszty wytworzenia traktowane

s¹ jako koszty produktów

Przyjmuje siê podzia³ kosztów na
bezpoœrednie i poœrednie

Nie zak³ada siê ró¿nicowania kosztów
ze wzglêdu na ich wra¿liwoœæ na zmiany

produkcji

K. wytworzenia = jkw Q
Q (wielkoœæ produkcji)

Wynik= P(S) – Kw – Koz – Ksp

Rachunek ten nie umo¿liwia ustalenia
dolnych granic ceny sprzeda¿y produktów

´

RACHUNEK
KOSZTÓW ZMIENNYCH

Wa¿ny przy ocenie efektywnoœci
dzia³alnoœci, przy planowaniu

i podejmowaniu decyzji strategicznych.
Pozwala ustaliæ próg rentownoœci, iloœæ
i wartoœæ sprzeda¿y, która zapewni³aby

realizacjê zaplanowanego zysku,
granicê bezpieczeñstwa

Podzia³ kosztów na zale¿ne
i niezale¿ne od wielkoœci produkcji,

czyli na zmienne i sta³e

Koszty zmienne, to koszty bezpoœrednie
i czêœæ kosztów wydzia³owych

Kc = Kz + Ks

Kz = jkz Q´

 

!ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie ustawy o rachunkowo ci i MSR/MSSF. 

 
Tabela 3.  Uk"ad kalkulacyjny kosztów w rachunku kosztów pe"nych  

Lp. Pozycje kosztów i grupy kosztów 

1. Koszty bezpo!rednie (zu"ycie materia ów bezpo!rednich, wynagrodzenia bezpo!rednie) 

2. + Koszty wydzia owe (po!rednie)  

3. = Koszt wytworzenia : Q (wielko!# produkcji) = Jednostkowy koszt wytworzenia (j.k.w.) 

4. + Koszty ogólnego zarz%du  

5. = Fabryczny koszt wytworzenia 

6. + Koszty sprzeda"y 

7. Koszt w asny : Q = Jednostkowy koszt w asny (j.k.w .) 

!ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie literatury przedmiotu. 

 

Koszty nieprodukcyjne (koszty ogólnego zarz du i koszty sprzeda&y) nie 

s  wliczane do kosztów wytworzenia produktów, s  bezpo"rednio odnoszone 

na wynik finansowy okresu sprawozdawczego. Wycena produktów na bazie 

tego rachunku jest zgodna z zasadami sprawozdawczo"ci finansowej.  
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Konta kosztów s% kontami wynikowymi, oznacza to, "e ksi$gowanie zwi$k-

sze& nast$puje po stronie Dt. Na koniec okresu przenoszone do rozliczenia lub 

na wynik finansowy. 

W rachunkowo!ci jednostki koszty bezpo!rednie i po!rednie produkcji mog% 

by# gromadzone w trzech uk adach: 

a) rodzajowym – podzia  kosztów ze wzgl$du na rodzaju (zu"ycie materia ów  

i energii, wynagrodzenia, us ugi obce, podatki i op aty, amortyzacja, ubezpie-

czenia, pozosta e koszty rodzajowe), 

b) podmiotowym (funkcjonalnym) – podzia  kosztów ze wzgl$du na miejsce 

ponoszenia (koszty dzia alno!ci podstawowej, koszty wydzia owe, koszty sprze-

da"y, koszty ogólnego zarz%du, koszty zakupu), 

c) kalkulacyjnym – wykorzystywanym do ustalenia kosztu wytworzenia w as- 

nego produktu gotowego i pó fabrykatu oraz ceny sprzeda"y wyrobów goto-

wych i pó produktów. 

 
Schemat 18.  Ewidencja kosztów w uk"adzie rodzajowym 

naliczenie wynagrodzeñ brutto

Rozrachunki z tytu³u wynagrodzeñ Wynagrodzenia

naliczenie sk³adek ubezpieczeniowych – koszt pracodawcy

Rozrachunki z ZUS Ubezpieczenia i inne œwiadczenia

pobranie do produkcji materia³ów

Materia³y Zu¿ycie materia³ów i energii

zap³ata podatku od nieruchomoœci

Kasa Podatki i op³aty

 

!ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie ustawy o rachunkowo ci. 

 

Je!li podmiot prowadzi ewidencj$ kosztów w uk adzie mieszanym, wówczas 

najpierw zaksi$guje operacj$ w uk adzie rodzajowym, a nast$pnie powtórzy j%  

w uk adzie funkcjonalnym. Uk ady mieszane wykorzystuj% podmioty produk-

cyjne i handlowe. Konto pomocnicze Rozliczenie kosztów rodzajowych s u"y 

do przeniesienia kosztów jednego uk adu (zespó  4) do drugiego (zespó  5). 



Rozdzia" 5  118 

W konsekwencji te same koszty s% rozliczone i uj$te w odmienny sposób. 

Uk ad podmiotowy jest najbli"szy uk adowi kalkulacyjnemu – uwzgl$dnia po-

dzia  kosztów na bezpo!rednie i po!rednie. Uk ad podmiotowy kosztów u atwia 

wi$c kalkulowanie kosztów, ustalanie jednostkowego kosztu wytworzenia i jed-

nostkowego kosztu w asnego (danego produktu lub us ugi). 

 

Przyk ad 23 

Podmiot posiada !rodki trwa e o warto!ci 120 000, stopa amortyzacyjna 10%, warto!# 

materia ów w magazynie 60 000, !rodki w banku 30 000. Jaki jest poziom kapita u w as- 

nego?  

Operacje:  

1) miesi$czna amortyzacja !rodków trwa ych (10% × 120 000/12 miesi$cy = 1000), 

2) wynagrodzenia brutto przypadaj%ce na bezpo!rednich pracowników – 10 000,  

3) zu"ycie materia ów bezpo!rednich – 50 000,  

4) zap ata podatku – 3000 (WB), 

5) Fa VAT za us ugi remontowe po mieszcze& administracyjnych – 7000 (przelano WB).  

 

Œrodki trwa³e Materia³y Œrodki w banku
Koszty dzia³alnoœci

podstawowej

120 000 60 000 50 000 30 000 3 000
7 000

(3) 10 000
50 000

(4)
(5)

(2a)
(3a)

Umorzenie Amortyzacja Rozliczenie kosztów

Koszty wydzia³owe1 000 1 000

10 000

50 000
3 000

7 000

1 000

(1a)

(2a)

(3a)
(4a)

(5a)

(1a)

Zu¿ycie materia³ów Podatki i op³aty

Koszty wydzia³owe
50 000 3 000

3 000
7 000

(4a)
(5a)

(3)

1 000 (1)

Zobowi¹zania Wynagrodzenia

10 000

(4)

10 000 (2)

Us³ugi obce

7 000(5)

 
 

Na koncie Koszty dzia alno!ci podstawowej uj$te s% koszty bezpo!rednie, a na 

kosztach wydzia owych koszty po!rednie, które wp ywaj% na koszt wytworze-

nia. Przed kalkulacj% koszty wydzia owe zostaj% przeksi$gowane na koszty dzia-
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 alno!ci podstawowej. Zgromadzone koszty wytworzenia produktów stanowi% 

sum$ kosztów bezpo!rednich i kosztów po!rednich wydzia owych. 

Przyjmuj%c wyroby gotowe z produkcji do magazynu, po rzeczywistym kosz-

cie wytworzenia, nale"y przeksi$gowa# ich warto!# z konta Koszty dzia alno!ci 

podstawowej na konto Wyroby gotowe. Je!li wyroby gotowe s% przyjmowane do 

magazynu po planowanym koszcie wytworzenia, poniewa" nie s% znane jeszcze 

wyniki kalkulacji, wówczas po przeniesieniu faktycznych kosztów, nale"y wy-

ksi$gowa# ró"nic$ (Odchylenia od kosztu planowanego). Konto Odchylenia jest, 

w tym przypadku, kontem koryguj%cym do konta Wyroby gotowe. Przy sprzeda"y 

wyrobów odpowiednia cz$!# ró"nicy – Odchyle& – zostaje przeniesiona na konto 

Koszt w asny sprzedanych wyrobów gotowych lub Koszt wytworzenia sprzeda-

nych wyrobów. 

W rachunku kosztów zmiennych wyodr$bnia si$ inne rodzaje kosztów. Po-

dzia  kosztów dokonywany jest na podstawie zale"no!ci od wielko!ci produkcji 

(rys. 16). Koszty dzielone s% na: 

– koszty sta e (amortyzacja maj%tku, op aty dzier"awne, niektóre podatki, kosz-

ty konserwacji i remontów, p ace administracji), 

– koszty zmienne (koszty zu"ycia materia ów i energii, p ace pracowników za- 

trudnionych w produkcji i inne koszty bezpo!rednio zwi%zane z wytwarza-

nymi produktami). 

Koszty zmienne (w uproszczeniu) uwa"a si$ za koszty wytworzenia. 

Przyjmuje si$ za o"enie, "e koszty sta e nie zmieniaj% si$ w ca ym okresie 

badanym, nie zale"% od zmian produkcji i sprzeda"y, natomiast koszty zmienne 

zmieniaj% si$ proporcjonalnie do przychodów netto ze sprzeda"y. 

Rachunek kosztów zmiennych nie odpowiada wymogom sprawozdawczo!ci 

zewn$trznej. Jest on wykorzystywany na potrzeby wewn$trzne. 

 

 

5.3.  Rachunek kosztów zmiennych a BEP – punkt rentowno ci  

 

Rachunek kosztów zmiennych pozwala ustali# próg rentowno!ci, czyli wiel-

ko!# produkcji (sprzeda"y) zapewniaj%cej zrealizowanie zaplanowanego zysku 

oraz stopie& d'wigni operacyjnej i finansowej. 

Próg rentowno"ci nazywany jest punktem wyrównania (BEP – break even 

point). Jest to taka wielko ! produkcji (sprzeda"y), przy której przychody ze 

sprzeda"y równaj# si$ ca%kowitym kosztom produkcji, czyli jest to punkt, dla 

którego S (P) = Kc. 

Przyjmuj#c, "e koszty ca%kowite s# sum# kosztów sta%ych i zmiennych, a sprze-

da" jest iloczynem ceny i ilo ci wytworzonych dóbr (wzór 7 i 8) mo"emy obli-

czy! BEP ze wzoru 9. 
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Wzór 7.  Koszty ca kowite 

Kc = Kz + Ks 

!ród o: Nowak E., Rachunek kosztów przedsi"biorstwa…, s. 146–153. 

 

Suma kosztów zmiennych (Kz) jest iloczynem ilo ci produkcji i jednostkowe-

go kosztu zmiennego (Q × jkz). Koszty sta%e wyra"aj# %#czn# warto ! kosztów 

dla danego okresu. 

 
Wzór 8.  Produkcja sprzedana 

S(P) = c × Q 
gdzie: 

c – cena produktu,  

Q – ilo ! produkcji (sprzedanej). 

!ród o: Nowak E., Rachunek kosztów przedsi"biorstwa…, s. 146–153. 

 
Wzór 9.  BEP ilo#ciowy próg bezpiecze$stwa 

c × Q = Ks + jkz × Q 

(c – jkz) × Q = Ks 

Qi = Ks/c – jkz 
gdzie:  

c – jkz = z – jednostkowy zysk brutto, mar"a brutto, 

jkz    – jednostkowy koszt zmienny. 

!ród o: Nowak E., Rachunek kosztów przedsi"biorstwa…, s 146–153. 

 

Je li ilo ! produkcji sprzedanej jest wi"ksza od ilo ci Qi (Q > Qi) oznacza 

to, #e dane przedsi"biorstwo mo#e liczy! na zyski operacyjne. 

 
Wzór 10. BEP warto#ciowy próg bezpiecze$stwa 

S(P)o = c × Qi 
 

c

z

Ks
PS  )(  

gdzie: 

z/c – to stopa zysku brutto w cenie wyrobu. 

!ród o: Nowak E., Rachunek kosztów przedsi"biorstwa…s 146–153. 

 

Na podstawie danych z progu bezpiecze&stwa (BEP) mo"na te" wyznaczy! 

stref$ bezpiecze&stwa przychodu – czyli o ile przedsi$biorstwo mo"e zmniejszy! 

swój przychód, aby nie znale'! si$ w sferze strat. Strefa ta mo"e by! wyznaczona 
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w postaci bezwzgl$dnej i wzgl$dnej (wzór 10 i 11). Zaplanowana wielko ! pro-

dukcji oznaczona zosta%a jako Qp. 

 
Wzór 11.  Bezwzgl"dna strefa  

Bb = c × Qp – c × Qo 

!ród o: Nowak E., Rachunek kosztów przedsi"biorstwa…, s 146–153. 

 
Wzór 12.  Wzgl"dna strefa  

100%!
!

!!
 

Qpc

Qoc–Qpc
Bw  

!ród o: Nowak E., Rachunek kosztów przedsi"biorstwa…, s. 146–153. 

 

Wielko ! zysku przy zaplanowanym poziomie produkcji ustala si$ zgod-

nie ze wzorem 12.  

 
Wzór 13.  Zysk operacyjny  

Zp = (c – jkz) × Qp – Ks 

!ród o: Nowak E., Rachunek kosztów przedsi"biorstwa…, s. 146–153. 

 

Wielko ! produkcji zapewniaj#cej zrealizowanie zaplanowanego zysku ilo-

 ciowo obliczymy zgodnie ze wzorem 14 i 15. 

 
Wzór 14.  Ilo#% produkcji zapewniaj&ca zrealizowanie okre#lonego poziomu zysku  

operacyjnego 

Qp = Ks + Zp/c – jkz 

!ród o: Nowak E., Rachunek kosztów przedsi"biorstwa…, s. 146–153. 

 

Wzór 15.  Warto#% produkcji zapewniaj&ca zrealizowanie okre#lonego poziomu zysku 

operacyjnego 

Sp = c × Qp 

c

k
–

ZpKs
Sp

1

"
  

!ród o: Nowak E., Rachunek kosztów przedsi"biorstwa…, s. 146–153. 

 

Tak wi$c przychody i koszty kszta%tuj# wynik finansowy. Jednak w samej ra-

chunkowo ci grupowanie kosztów nast$puje w ró"nych uk%adach. Ewidencja ma 

u%atwi! kalkulowanie kosztu i ceny produktu. Rachunkowo ! nie informuje 
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podmiotu poni"ej jakiego poziomu ceny nie mo"e zej !. Rachunek kosztów 

zmiennych pozwala planowa! przychody, zyski i koszty. W decyzjach finanso-

wych niezb$dne jest uwzgl$dnianie rachunku kosztów pe%nych i rachunku kosz-

tów zmiennych. 

 

Przyk ad 24 

Firma „K” produkuje wysokiej jako ci produkty. Sprzedaje po 50 z% za szt. Koszty 

sta%e wynosz# 100 000 rocznie, a koszty zmienne 25 z%/szt. Ilo ciowy i warto ciowy 

próg rentowno ci wynosi: 

– QBEP = 100 000/(50 – 25) = 4000 szt., 

– S(P)o = 4000 szt. × 50 = 200 000 z%. 

 

Przyk ad 25 

Ustal ilo ! i warto ! produkcji, której sprzeda" zapewni osi#gni$cie zysku opera-

cyjnego na poziomie 160 000. 

– szt.
–

Qp 40010
2550

000160000100
 

"
  

– Sp = 10 400 szt. × 50 z%/szt.= 520 000. 

 

Przyk ad 26 

Ustal mar"$ brutto na jednej sztuce, stop$ zysku brutto w cenie wyrobu oraz 

sfer$ bezpiecze&stwa (wzgl$dn# i bezwzgl$dn#), je li wyprodukowano 6000 sztuk 

produktów i je sprzedano. 

Jednostkowa mar"a brutto = 50 –25 = 25 z%/szt. 

Stopa zysku = 25/50 = 0,5 = 50%, zysk brutto stanowi 50% ceny sprzeda"y jednej 

sztuki. 

Bb = 50 × 6000 szt. – 50 × 4000 szt. = 300 000 – 200 000 = 100 000 z%. Sprzeda" 

mo"e spa ! o 100 000 z% i podmiot „K” nie b$dzie ponosi% straty (operacyjnej). 

%33,33%100)000300/000100(100
600050

4000600050
 ! !

!

!!
 %

szt.

szt.szt.
Bw . 

Sprzeda" mo"e spa ! o 33,33% i podmiot nie b$dzie jeszcze w sferze strat ope-

racyjnych. 

Tak jak wspomniano rachunek kosztów zmiennych pozwala ustali! stopie& 

d'wigni operacyjnej i d'wigni finansowej. Efekt dochodowy jaki obserwuje si$ 

w przypadku wzrostu przychodu jest spowodowany kosztami sta%ymi, które 

rozk%adaj#c si$ na wi$ksz# ilo ! produktów i zm............... si$ na jednostk$.  
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D'wignia operacyjna jest to stosunek mar"y brutto (przychody – koszty 

zmienne) do zysku operacyjnego. 

D'wignia finansowa – jej pozytywny efekt – zale"y od kosztu kapita%u  

obcego. Je li koszt ten jest mniejszy od rentowno ci ca%ego maj#tku wówczas 

obserwuje si$ efekt dochodowy zaanga"owania obcego kapita%u, który mo"na 

ustali! z ilorazu zysku operacyjnego i zysku brutto. 

 

 

5.4.  Kalkulacja kosztów – definicja, przedmiot i zadania  
kalkulacji  

 
Kalkulacja jest to ca%o ! czynno ci obliczeniowych, zmierzaj#cych do usta-

lenia kwoty kosztów przypadaj#cych na przedmiot kalkulacji. Przedmiotem kal- 

kulacji s# wyroby gotowe, ich cz$ ci sk%adowe, pó%fabrykaty, zlecenia i us%ugi.  

Zadaniem kalkulacji jest uzyskanie danych, na podstawie których mo"na 

oceni! ekonomiczn# efektywno ! wytworzenia okre lonych produktów. Kalku-

lacja kosztu wytworzenia okre la %#czny koszt ka"dego wyrobu lub us%ugi oraz 

poszczególne sk%adniki tego kosztu wytworzenia
3
. 

Przed rozpocz$ciem kalkulacji nale"y obliczy! koszty bezpo rednie i po red-

nie produkcji, odj#! produkcj$ w toku i ustali! pe%n# ilo ! jednostek produkcji 

(przedmiotów kalkulacji), przeliczaj#c pó%produkty na wyroby gotowe (ustala 

si$ tzw. equivalent full units of completed product). 

Podzia% kalkulacji ze wzgl$du na przeznaczenie: 

# kalkulacja ewidencyjna, w której produkty wyceniane s# wed%ug technicznego 

kosztu wytworzenia, 

# kalkulacja decyzyjna, sporz#dzana w celu ustalenia granicy dolnej i górnej cen, 

czyli ca%ej polityki cenowej, przeprowadzenia rentowno ci w%asnych produk-

tów. Jest to kalkulacja decyzyjna sporz#dzana na potrzeby rachunkowo ci za-

rz#dczej, produkty wyceniane s# wed%ug kosztów zmiennych, kosztów prze-

robu, technicznego kosztu wytworzenia, kosztu w%asnego sprzeda"y
4
. 

Wyró nia si! dwie metody kalkulacji: 

  kalkulacja podzia"owa – polega na podzieleniu wszystkich kosztów bez- 

po rednich i po rednich przez liczb! ustalonych jednostek kalkulacyjnych,  

w efekcie czego powstanie przeci!tny koszt jednostkowy,  

  kalkulacja doliczeniowa – polega ona na odr!bnej ewidencji kosztów bezpo-

 rednich dla poszczególnych produktów oraz doliczeniu do nich za pomoc" 

specjalnych kluczy rozliczeniowych odpowiedniej cz! ci kosztów po rednich
5
. 

                                                 
3 Kiziukiewicz, Rachunkowo !… 
4 Literatura predmiotu 
5 Kiziukiewicz, Rachunkowo !… 
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Rysunek 13.  Podzia  kalkulacji 

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEDMIOTU KALKULACJI

Kalkulacja podzia³owa

·

·

·

·

Prosta
Wspó³czynnikowa

Odjemna

Fazowa

Kalkulacja doliczeniowa

·

·

·

Zleceniowa

Asortymentowa

Rachunek kosztów dzia³añ

 

!ród o: Opracowanie w asne na podstawie literatury przedmiotu. 

 

Kalkulacja podzia"owa prosta polega na zwyk#ym podzieleniu #"cznych kosz-

tów wytwarzania, uj!tych zarówno w kwocie ogó#em, jak i w przekroju pozycji 

kalkulacyjnych, przez liczb! wytworzonego jednorodnego produktu.  

Kalkulacja ta mo$e by% stosowana w wydzia#ach podstawowych lub pomoc-

niczych wytwarzaj"cych masowo jeden rodzaj produktu (np. elektrownie, ko-

palnie itp.). 

 

Przyk ad 27 

Zak#adaj"c, $e podmiot produkuj"cy jeden rodzaj wyrobu poniós# nast!puj"ce koszty:  

Materia#y bezpo rednie   60 000. 

Robocizna bezpo rednia   50 000. 

Koszty wydzia#owe    33 000. 

Wytworzono 500 kg produktu i 200 kg pó#fabrykatów przerobionych w 30%. 

Ustal jednostkowy koszt wytworzenia produktów i pó#produktów, je li produkcja 

w toku to 3000. 

1. Nale$y przeliczy% produkcj! niezako&czon" (pó#fabrykaty) na produkty go-

towe 200 kg × 30% = 60 kg. 

2. Nale$y ustali% ilo % wszystkich jednostek 500 kg + 60 kg = 560 kg. 

3. Nale$y ustali% koszt wytworzenia ca#ej produkcji i odj"% produkcj! w toku 

60 000 + 50 000+33 000 – 3000 = 140 000. 

4. Ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia produktu – jednostki             

140 000/560 kg = 250 z#/kg, ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia 

pó#produktu 250 ×30% = 75z#/kg. 

 

Kalkulacja podzia"owa ze wspó"czynnikiem polega na sprowadzeniu po-

dobnych produktów do wspólnej umownej jednostki przeliczeniowej. W tym celu 
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poszukuje si! najbardziej reprezentatywnej cechy mierzalnej, wyst!puj"cej we 

wszystkich wytwarzanych rodzajach wyrobów obj!tych wspóln" kalkulacj", na 

przyk#ad: waga, pracoch#onno % wytwarzania, wymiar, i ustala si! jednostk! 

umown" stanowi"c" wspólny podzielnik. Kalkulacja ta mo$e by% stosowana  

w jednostkach wytwarzaj"cych masowo b"d' wielkoseryjnie kilka rodzajów pro-

duktów z tego samego surowca oraz wed#ug tej samej techniki (np. firmy wytwa-

rzaj"ce ten sam typ czekolady w tabliczkach ró$nej wielko ci, zak#ady ceramiki 

budowlanej wytwarzaj"ce ró$ne rodzaje ceg#y – ceg#a pe#na i ceg#a dziurawka). 

Kalkulacja podzia#owa ze wspó#czynnikiem polega na okre leniu:  

1) sumy poniesionych kosztów w danym okresie sprawozdawczym, 

2) ilo ci wyprodukowanych wyrobów w ci"gu okresu sprawozdawczego, 

3) wspó#czynnika dla ka$dego wyrobu, 

4) #"cznej liczby jednostek przeliczeniowych, czyli umowne przedmioty kalku-

lacji (obliczamy je, mno$"c rzeczywiste ilo ci poszczególnych rodzajów wy-

robów przez odpowiadaj"ce im wspó#czynniki), 

5)  sumy poniesionych kosztów poszczególnych pozycji kalkulacyjnych, 

6)  kosztu wytworzenia jednostki wspó#czynnikowej, który otrzymuje si! z po-

dzielenia sumy poniesionych kosztów produkcji przez #"czn" liczb! jedno-

stek wspó#czynnikowych, 

7) jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobów, który uzyskuje si! przez po-

mno$enie kosztu jednostki wspó#czynnikowej przez wspó#czynnik kalkulo-

wanego wyrobu
6
. 

 

Przyk ad 28 

Za#ó$my, $e podmiot gospodarczy produkuje 3 podobne do siebie produkty ró$-

ni"ce si! wielko ci" i ci!$arem. Ustal jednostkowy koszt wytworzenia i koszt 

w#asny A, B, C. Produktów A wa$"cych 2 kg ka$dy wyprodukowano 400 szt., 

wielko % opakowania 1,5 m
2
.  

Produktów B wa$"cych 1 kg ka$dy wyprodukowano 600 szt., wielko % opa-

kowywania. 

Produktów C wa$"cych 0,5 kg ka$dy wyprodukowano 1000 szt., wielko % 

opakowania 0,3 m
2
. 

Poniesiono nast!puj"ce koszty:  

– zu$ycie materia#ów bezpo rednie 60 800,  

– p#ace bezpo rednie      50 000,  

– koszty wydzia#owe      34 000,  

– koszty zarz"du        21 000.  

Materia#y rozliczane s" w stosunku do ci!$aru, a robocizna i koszty po rednie 

w stosunku w stosunku do wielko ci opakowania.  

                                                 
6 Kiziukiewicz, Rachunkowo !…… 
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Jednostkowy koszt zu$ycia materia#ów wynosi: 

Wyrób 
Ilo!" 

wyrobów 

Wspó -

czynniki 

Liczba jednostek 

przeliczeniowych

Koszt jednostki 

przeliczeniowej 

Koszt  

jednostki 
Sprawdzenie 

A  400 szt. 4 1 600 16 × 4 = 64  64 × 400 = 25 600  

B  600 szt. 2 1 200 16 × 2 = 32  32 × 600 = 19 200  

C  1000 szt. 1 1 000 16 × 1 = 16  16 × 1 000 = 16 000 

Suma  2000 szt.  3 800 

60 800/3 800  

= 16  

 60 800 

 

Jednostkowy koszt robocizny i kosztów wydzia#owych wynosi: 

Wyrób 
Ilo!" 

wyrobów 

Wspó -

czynniki 

Liczba jednostek 

przeliczeniowych 

Koszt jednostki 

przeliczeniowej

Koszt  

jednostki 
Sprawdzenie 

A  400 szt. 15   6 000 2 × 15 = 30  30 × 400 = 12 000  

B  600 szt. 10   6 000 2 × 10 = 20  20 × 600 = 12 000  

C  1 000 szt. 30 30 000 2 × 30 = 60  60 × 1 000 = 60 000  

Suma  2 000 szt.  42 000 

84 000/42 000  

 = 2 

 

 84 000 

 

Jednostkowe koszty ogólne i zarz"du wynosz": 

Wyrób 
Ilo!" 

wyrobów 

Wspó -

czynniki 

Liczba jednostek 

przeliczeniowych

Koszt jednostki 

przeliczeniowej

Koszt  

jednostki 
Sprawdzenie 

A  400 szt. 15   6 000 0,5 × 15 =   7,5 7.5 × 400 = 3 000  

B  600 szt. 10   6 000 0,5 × 10 =   5,0 5 × 600 = 3 000  

C  1 000 szt. 30 30 000 0,5 × 30 = 15,0 15 × 1 000 = 15 000  

Suma 2 000 szt.  42 000 

21 000/42 000 

= 0,5  

 

 21 000 

 
Kalkulacja kosztu wytworzenia: 

Wyrób Koszt wytworzenia  jkw  

A  25 600 + 12 000 = 27 600  94 z#/szt. 

B  19 200 + 12 000 = 21 200  52 z#/szt. 

C  16 000 + 60 000 = 76 000  76 z#/szt. 

 
Kalkulacja kosztu w#asnego: 

Wyrób Koszt w asny  Jednostkowy koszt w asny  

A  25 600 + 12 000 +   3 000 = 40 600 64 + 30 +   7,5 = 101,5  

B  19 200 + 12 000 +   3 000 = 34 200 32 + 20 +   5,0 = 57  

C  16 000 + 60 000 + 15 000 = 91 000 16 + 60 + 15,0 = 91  

                                             165 800 249,5  
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Kalkulacja podzia"owa odjemna polega na odj!ciu od kosztów produkcji 

warto ci produktów ubocznych i odpadów produkcyjnych i podzieleniu otrzy-

manej ró$nicy przez liczb! produktów g#ównych. W ramach tej procedury nie-

zb!dne jest dokonanie wyceny odpadów i produktów ubocznych. Kalkulacja ta 

stosowana jest w przemy le chemicznym, przetwórczym i wydobywczym, przede 

wszystkim tam, gdzie w wyniku procesu produkcyjnego otrzymuje si! produkt 

g#ówny oraz produkty uboczne
7
. 

Przy kalkulacji procesowej (fazowej) ustalenie jednostkowego kosztu wy-

tworzenia mo$e by% dokonane dwoma sposobami: 

1. Przez dodanie do kosztów ka$dej nast!pnej fazy kosztów poniesionych w fa- 

zach dotychczasowych na pó#fabrykaty pobrane przez dan" faz! oraz podziele-

nie otrzymanej sumy przez liczb! wykonanych pó#fabrykatów, a w ostatniej fazie 

przez liczb! wytworzonych wyrobów gotowych – metoda pó#fabrykatowa. 

2. W drodze oddzielnego kalkulowania kosztów ka$dej fazy, to jest dzielenia 

sum kosztów poniesionych w ka$dej fazie przez liczb! odpowiednio wyko-

nanych w tych fazach pó#fabrykatów oraz zsumowania jednostkowych kosz-

tów poszczególnych faz. Jest to metoda bezpó#fabrykatowa. 

W kalkulacji doliczeniowej – zleceniowej dla ka$dego zlecenia otwiera si! 

odr!bn" ewidencj!, w której na podstawie dokumentów 'ród#owych gromadzi 

si! koszty bezpo rednie danego zlecenia. Nast!pnie do tych kosztów dolicza si! 

koszty po rednie produkcji. Je$eli celem kalkulacji jest ustalenie kosztu w#asnego 

sprzeda$y, doliczane s" tak$e koszty ogólnego zarz"du i koszty sprzeda$y. Kal-

kulacja doliczeniowa zleceniowa polega wi!c na doliczeniu do kosztów bezpo-

 rednich poszczególnych przedmiotów kalkulacji, odpowiedniej cz! ci kosztów 

po rednich dotycz"cych wszystkich wytwarzanych produktów. 

 

Przyk ad 29 

Podmiot gospodarczy produkuje dwa odmienne produkty. Koszty wydzia#owe 

rozliczane s" w stosunku do p#ac bezpo rednich z narzutem, koszty ogólnego 

zarz"du w stosunku do kosztu wytworzenia. 

 

Nazwa kosztów Razem 
Wyrób S 

200 szt. 

Wyrób D 

300 szt. 
jkw S jkw D 

Materia#y bezp. 100 000 30 000   70 000 ? ? 

Robocizna z narzutem   46 000 16 000   30 000 ? ? 

Razem koszty bezpo rednie 146 000 46 000 100 000 ? ? 

Koszty wydzia#owe   26 000 ? ? ? ? 

                                                 
7 Kiziukiewicz T., Rachunkowo !…. 
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Koszt wytworzenia 172 000 ? ? ? ? 

Koszty ogólnego zarz"du   20 000 ? ? ? ? 

Koszt w#asny 192 000 ? ? ? ? 

 

1. Podstaw" rozliczania kosztów wydzia#owych jest robocizna (korzystaj"c z pro-

porcji): 

    46 000   – 100% 

    16 000   – x  

  X = (16 000 × 100%) : 46 000 = 40%  

(40% koszty wydzia#owe przypadaj"ce na produkty S), 

  40% × 26 000 = 10 400  

(warto % kosztów wydzia#owych przypadaj"cych na jednostk! S), 

  26 000 – 10 400 = 15 600  

(warto % kosztów wydzia#owych przypadaj"cych na jednostk! D). 

2. Podstawowe koszty administracyjne rozliczane s" na koszty wytworzenia:  

    56 400   –  x 

      172 000   –  100% 

  X = (56 400 × 100%) : 172 000= 33%  

(33% ca#kowity koszt administracyjny przypadaj"cy na jednostk! S), 

  33% × 20 000 = 6600  

(warto % kosztów administracyjnych przypadaj"cych na jednostk! S), 

  20 000 – 6600 = 13 400  

(warto % kosztów administracyjnych przypadaj"cych na jednostk! D).  

 

Koszty Razem 
Wyroby S

200 szt. 

Wyroby D

100 szt. 

Jednostkowy

koszt S 

Jednostkowy  

koszt D 

Materia#y bezpo rednie 100 000 30 000   70 000 150    700 

Wynagrodzenia bezpo rednie   46 000 16 000   30  000   80    300 

Koszty bezpo rednie  146  000 46 000 100 000 230 1 000 

Koszty wydzia#owe    26 000 10 400   15 600   52    156 

Koszt wytworzenia  172 000 56 400   25 600 282 1 156 

Koszty ogólnego zarz"du    20 000   6 600   13 400   33    134 

Koszt w#asny  192 000 63 000 269 400 315 1 290 

 

Rachunek kosztów dzia#a& (Activity Based Costing – ABC) polega na do-

k#adnym rozliczaniu kosztów po rednich pomi!dzy produkty. Wraz z rozwojem 

technicznym i technologicznym koszty po rednie stanowi" coraz to wi!kszy udzia# 

w strukturze kosztów produkcji, dlatego te$ w metodzie tej nast!puje lepsze roz- 

poznanie przyczyny powstawania kosztów po rednich i dok#adniej dolicza si! je 

do poszczególnych produktów. Metoda ta polega na rozliczeniu kosztów po-
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szczególnych dzia#a& na wytworzone produkty w wyniku przemno$enia stawki 

kosztów tych dzia#a& przez liczb! jednostek pomiaru dzia#a& przypisanych ka$-

demu wyrobowi. Metoda ta pomaga okre li% jednostki pomiaru oraz koszty dla 

ka$dego dzia#ania
8
. 

 

 

5.5.  Zadania do rozdzia u 5 

 

Zadanie 33 

Jaka jest wielko % produkcji, dla której przychód ze sprzeda$y jest równy kosztom 

produkcji, je li koszty bezpo rednie wynosz" 200 000, koszty sta#e 100 000, bezpo-

 redni koszt jednostki to 20 z#/jednostka, cena 40 z#/jednostk!? Je li firma zapla-

nowa#a zysk w wysoko ci 50 000, ile powinna wytworzy% i sprzeda% produktów? 

 

Zadanie 34 

Podmiot „R” posiada materia#y o warto ci 18 000 i  rodki trwa#e o warto ci 

pocz"tkowej 400 000, w kasie posiada 6000. Zaksi!guj nast!puj"ce operacje 

tylko w uk#adzie rodzajowym kosztów: 

1) wydanie materia#ów do zu$ycia 5000, 

2) amortyzacja miesi!czna  rodków trwa#ych wg stopy rocznej 10%, 

3) naliczono wynagrodzenia brutto 10 000, 

4) naliczono sk#adki ZUS 20%, 

5) Fa VAT obca za us#ugi remontowe 6000,  

6) otrzymano Fa VAT za us#ugi reklamowe 4000, 

7) zap#acono gotówk" rachunek za gaz, energi! i wod! 3000. 

Jakie koszty ponios#o przedsi!biorstwo w danym miesi"cu, a jakie wydatki? 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 

                                                 
8 Artyku# z nr 17/18/2007 tygodnika „Doradca Podatnika”. 
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Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 
Zadanie 35 

Zaksi!guj operacje, w tym koszty w uk#adzie rodzajowym i funkcjonalnym, 

je li podmiot (produkcyjny) rozpoczynaj"cy dzia#alno % na rachunku ma 100 000  

z kredytu bankowego: 

1) zakup maszyn produkcyjnych netto 60 000 (Fa VAT), 

2) zakup materia#ów 10 000 (Fa VAT + Pz), 

3) przekazanie do produkcji materia#ów 9000 (Rw), 

4) zakup samochodu 30 000 (Fa VAT + Pz), 

5) amortyzacja miesi!czna samochodu wed#ug stopy rocznej 15% i maszyn 

wed#ug stopy 10% (PK), 

6) naliczono wynagrodzenia pracownikom produkcyjnym 6000 (LP), 

7) Fa VAT sprzedano wyroby gotowe 20 000 netto – wp#yw nale$no ci,  

8) zakupiono paliwo 200 (przelew), 

9) wyp#acono wynagrodzenia pracownikom (LP + WB), 

10) zap#ata czynszu 500 (przelew). 

Ustal rezultat dzia#alno ci (wynik finansowy) i sporz"d' bilans zamkni!cia. 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct
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Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 

Bilans 

Lp. Aktywa Warto!" Lp. Pasywa Warto!" 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  

 

 

Zadanie 36 

Ustal jednostkow" cen! sprzeda$y, wiedz"c, $e koszty dzia#alno ci podstawowej 

wynosz" 120 000, koszty sprzeda$y wynosz" 30 000, a koszty ogólne zarz"du 

wynosz" 50 000, je li wyprodukowano 2000 szt. wyrobów gotowych. Mar$a wy-

nosi 20% i liczona jest od kosztu w#asnego sprzeda$y. 

............................................................................................ 

 

 

 

Zadanie 37 

Ustal koszt wytworzenia i koszt w#asny jednego produktu gotowego i niezako&-

czonego, je li produkuje si! jeden rodzaj produktu i koszty poniesione s" nast!-

puj"ce: 

1) zu$ycie materia#ów – 236 000, 

2) wynagrodzenia pracowników produkcyjnych – 46 000, 

3) wynagrodzenia pracowników administracji – 30 000, 

4) koszty zu$ycia maszyn i urz"dze& produkcyjnych – 10 000, 

5) koszty utrzymania w ruchu maszyn i urz"dze& produkcyjnych – 4000, 

6) koszty opakowania produktów – 6000, 

7) koszty transportu – 8000. 

Wyprodukowano 40 000 szt. wyrobów gotowych i 10 000 przerobionych  

w 60%. 
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Zadanie 38 

Ustal jednostkowy koszt przerobu i koszt wytworzenia, je li produkuje si! dwa 

podobne wyroby ró$ni"ce si! mi!dzy sob" wag". Produkt A wa$y 200 g, a pro-

dukt B wa$y 500 g; opakowanie produktu B jest dwa razy wi!ksze od opako- 

wania A. 

Koszty przerobu rozliczane s" z uwzgl!dnieniem wielko ci produktów, a koszty 

zu$ycia materia#ów rozliczne s" na podstawie wagi produktów. 

Koszty poniesion" s" nast!puj"ce: 

– materia#y bezpo rednie 300 000, 

– wynagrodzenia bezpo rednie 60 000, 

– wydzia#owe 90 000, 

Wyrobów A wyprodukowano 50 000 opakowa&, a produktu B 30 000 opa-

kowa&. 

 

Zadanie 39 

Ustal jednostkowe koszty, a szczególnie jednostkowy koszt w#asny wyrobu R  

i F, je li wyroby ró$ni" si! od siebie. Wytworzono 600 szt. R i 1000 szt. F.  

Poniesione koszty to: 

            Razem   R    F  

Materia#y bezpo rednie     190 000  70 000  120 000 

Wynagrodzenia bezpo rednie     68 000  20 000    48 000 

Koszty zu$ycia maszyn 

   i wygrodzenia kierowników wydz.   40 000 

Koszty ogólne i zarz"du       50 000 

Koszty sprzeda$y         10 000 

Koszty wydzia#owe rozliczane s" w stosunku do materia#ów bezpo rednich. 

Koszty ogólnego zarz"du rozliczane s" w stosunku do kosztu wytworzenia, 

a koszty sprzeda$y w stosunku do kosztów przerobu. Zaksi!guj przyj!cie wyro-

bów do magazynu po rzeczywistym koszcie wytworzenia. Ustal cen! jednostki 

wyrobu, je li mar$a liczona jest od kosztu w#asnego i wynosi 30%. Zaksi!guj 

sprzeda$ wyrobów gotowych, F 500 szt. – Fa VAT niezap#acon" i wydanie wy-

robów sprzedanych z magazynu po koszcie w#asnym. 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct
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Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rozdzia  6 
Sprawozdawczo"# finansowa i elementy  

analizy finansowej  
 

 

 

6.1.  Sprawozdawczo"# finansowa wed ug MSR i MSSF  

 

Komitet Mi dzynarodowych Standardów Rachunkowo!ci (KMSR, IASC 

– International Accounting Standards Commitee) zosta  za o!ony w 1973 r. przez  

16 organizacji zawodowych z dziedziny rachunkowo"ci z 9 krajów (Australia, 

Kanada, Francja, Niemcy, Japonia, Meksyk, Holandia, Wielka Brytania, Stany 

Zjednoczone). W 2001 roku KMSR zosta  zast#piony przez Rad  Mi dzynarodo-

wych Standardów Rachunkowo!ci (RMSR, IASB – International Accounting 

Standards Board). Publikowane odt#d standardy okre"la si$ jako Mi$dzyna- 

rodowe Standardy Sprawozdawczo"ci Finansowej (w skrócie MSSF). RMSR  

skupia obecnie 122 organizacje zawodowe z 91 pa%stw, w tym tak!e z Polski 

(Stowarzyszenie Ksi$gowych w Polsce). 

Mi$dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo"ci Finansowej (MSSF) uwa!a-

ne s# za zbiór fundamentalnych kanonów/standardów, w których zawarte s# 

powszechne zasady rachunkowo"ci jak równie! specyficzne/szczególne zasady 

ich stosowania. Na MSSF sk adaj# si$:  

  Mi dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo!ci Finansowej (MSSF, ang. IFRS) 

– standardy wydane po roku 2001, 

  Mi dzynarodowe Standardy Rachunkowo!ci (MSR, ang. IAS) – standardy wy- 

dane przed rokiem 2001, 

  Interpretacje wywodz"ce si  z Interpretacji Komitetu ds. Mi dzynarodowej 

Sprawozdawczo!ci Finansowej (KMISF, ang. IFRIC) wydane po 2001 roku, 

  Ustalenia Sta#ego Komitetu ds. Interpretacji (SIC) – wydane przed 2001 ro-

kiem
1
.  

 

                                                 
1 MSR/MSSF, strony IASB oraz www.answers.com/.../international-financial-reporting-standards 
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W Za"o#eniach koncepcyjnych wskazano, jakimi cechami jako!ciowymi 

powinno charakteryzowa$ si  sprawozdanie finansowe, zaprezentowano zasa-

dy rachunkowo!ci i zdefiniowano podstawowe kategorie.  

Pozycja jest ujawniona w sprawozdaniu finansowym, je"li: 

  istnieje prawdopodobie%stwo, !e przysz e korzy"ci ekonomiczne b$d# wy-

p ywa y z jednostki i wp ywa y do jednostki,  

  istnieje wiarygodny sposób ustalenia jej warto"ci
2
.  

Sprawozdanie finansowe stanowi uporz#dkowane przedstawienie sytuacji fi-

nansowej i finansowych wyników dzia alno"ci jednostki. Celem sprawozda% finan-

sowych o ogólnym przeznaczeniu jest dostarczanie informacji na temat sytuacji 

finansowej, finansowych wyników dzia alno"ci i przep ywów "rodków pieni$!-

nych jednostki, które s# u!yteczne dla szerokiego kr$gu u!ytkowników przy po- 

dejmowaniu przez nich decyzji gospodarczych. Ponadto sprawozdanie finansowe 

przedstawia wyniki zarz#dzania przez kierownictwo powierzonymi mu zasobami. 

Aby zrealizowa& ten cel sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o: 

a) aktywach, 

b) zobowi#zaniach, 

c) kapitale w asnym, 

d) przychodach i kosztach,  #cznie z zyskami i stratami, 

e) pozosta ych zmianach w kapitale w asnym, 

f) przep ywach "rodków pieni$!nych
3
. 

Informacja taka, wraz z innymi danymi zawartymi w informacji dodatkowej 

do sprawozdania finansowego, pomaga u!ytkownikom sprawozda% finanso- 

wych w przewidywaniu przysz ych przep ywów "rodków pieni$!nych jednostki, 

a szczególnie ich terminów oraz stopnia pewno"ci.  

Kompletne sprawozdanie finansowe sk ada si$ z: 

a) bilansu, 

b) rachunku zysków i strat. 

c) zestawienia zmian w kapitale w asnym, pokazuj#cego: 

– wszystkie zmiany w kapitale w asnym, 

– zmiany w kapitale w asnym inne ni! wynikaj#ce z transakcji dokonywa-

nych z w a"cicielami kapita u w asnego, dzia aj#cymi w ramach upraw-

nie% przys uguj#cych w a"cicielom kapita u w asnego, 

d) rachunku przep ywów pieni$!nych,  

e) informacji dodatkowych o przyj$tych zasadach (polityce) rachunkowo"ci oraz 

innych informacji obja"niaj#cych
4
. 

 

                                                 
2 Za o!enia koncepcyjne. 
3 MSR 1. 
4 29.11.2008 PL Dziennik Urz$dowy Unii Europejskiej L 320/5. 
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Bilans przedstawia to, co podmiot posiada i to, co jest winien w danym czasie. 
Rachunek zysków i strat pokazuje ile pieni$dzy podmiot zarobi , a ile poniós  
kosztów w okre"lonym czasie. Rachunek przep ywów pieni$!nych przedstawia 
przep ywy "rodków pieni$!nych i ekwiwalentów (wchodz#cych i wychodz#cych 
z jednostki gospodarczej w okre"lonym czasie). Kolejne sprawozdanie finansowe, 

nazwane zestawieniem zmian w kapitale w asnym, prezentuje zmiany w pozy-
cjach kapita owych w czasie

5
. 

Sprawozdanie z przep"ywów pieni #nych, rachunek przep"ywów pieni #-

nych nazywane te! sprawozdaniem z przep#ywu !rodków pieni $nych, sprawozda-
niem z przep#ywów finansowych lub z angielskiego cash flow, pokazuje przep yw 
"rodków pieni$!nych w danej jednostce w uj$ciu dynamicznym, czyli z uwzgl$d-

nieniem jego 'róde  i wykorzystania. Pokazuje zmiany, jakie zasz y w poszczegól-
nych elementach aktywów i pasywów wywo ane przez przep yw "rodków pieni$!-
nych. Przedstawia informacje umo!liwiaj#ce ocen$ stopnia p ynno"ci finanso-
wej, skuteczno"ci "ci#gania nale!no"ci i zdolno"ci do regulowania zobowi#za%. 

Wed ug Rady Mi$dzynarodowych Standardów Rachunkowo"ci g ównym 
celem sprawozdania jest dostarczanie: 

  informacji, w jaki sposób podmiot zarabia i wydaje pieni#dze w okresie roz-
rachunkowym,  

  informacji o po!yczkach i nale!no"ciach firmy,  
  informacji o sprzeda!y i wykupie w asnych papierów warto"ciowych,  
  informacji o czynnikach wp ywaj#cych na p ynno"& i wyp acalno"& firmy.  

Rachunek przep ywów pieni$!nych jest elementem sprawozdania finansowego 

sporz#dzanym obligatoryjnie przez jednostki podlegaj#ce obowi#zkowemu badaniu 
sprawozdania finansowego. 

Sprawozdanie to dzieli si$ na trzy cz$"ci ukazuj#ce ró!ne sfery dzia alno"ci 
przedsi$biorstwa oraz zmiany i stany "rodków pieni$!nych: 
  przep ywy z dzia alno"ci operacyjnej +/– , 
  przep ywy z dzia alno"ci inwestycyjnej +/– , 

  przep ywy z dzia alno"ci finansowej +/– , 
  zmiana na koncie gotówkowym +/– , 
  pocz#tek okresu konta gotówkowego +/– , 
  ko%cowe saldo gotówkowe

6
.  

Przep ywy z dzia alno"ci operacyjnej dotycz# regulowanych nale!no"ci, zo-
bowi#za%, "rodków otrzymanych od odbiorców, zap aty za sprzedane towary i wy- 

datki operacyjne. Przep ywy z dzia alno"ci inwestycyjnej dotycz# wydatków na 
zakup "rodków trwa ych lub papierów warto"ciowych, czyli d ugoterminowych 
aktywów i wp ywów z tytu u sprzeda!y maj#tku trwa ego. Finansowe przep ywy 
dotycz# zaci#gania d ugów, emisji papierów warto"ciowych w asnych oraz sp aty 
kredytów i wykupu akcji. 

                                                 
5 www.sec.gov/investor/pubs/begfinstmtguide.htm 
6 MSR/MSSF i ustawa o rachunkowo"ci. 
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Znaczenie przep ywów pieni$!nych w decyzjach inwestycyjnych zale!y od: 

– regularno"ci i trwa o"ci operacji gotówkowych,  

– generowania wystarczaj#cej warto"ci "rodków pieni$!nych do regulowania 

d ugów,  

– prawdopodobie%stwa, czy podmiot potrzebuje innych 'róde  finansowania,  

– mo!liwo"ci reakcji podmiotu na nieprzewidziane zobowi#zania i wykorzy-

stania szans
7
. 

 
 

6.2.  Kapita"y, wynik finansowy i rachunek zysków i strat 

 

Kapita" s# to zainwestowane pieni#dze przez w a"cicieli podmiotu w celu 

pomna!ania zysku. Rachunkowo"& zwykle traktuje kapita  jako "rodki pieni$!ne 

jednostek prowadzonych dzia alno"& gospodarcz# lub pieni#dze nale!ne w a"ci-

cielom. Kapita  podmiotu (pasywa bilansu) dzieli si$ na kapita y w asne i obce 

(zobowi#zania) oraz rezerwy.  

Kapita" w"asny sk ada si$ z kapita u podstawowego (pierwotnego) i kapita-

 ów uzupe niaj#cych (kapita  z aktualizacji, rezerwowy, zapasowy) oraz wypra-

cowanego wyniku finansowego (zysk zwi$ksza kapita y, strata zmniejsza war-

to"& kapita ów), w tym w zysku netto niepodzielonego. 

Rezerwy s# to fundusze wyodr$bnione na realizacj$ celów okre"lonych przez 

standardy lub przepisy krajowe. Kapita y rezerwowe s# tworzone z wypracowa-

nego zysku. Rezerwy typowe bilansowe s# odr$bn# pozycj# bilansow# i tworzone 

s# na przysz e, prawdopodobne zobowi#zania (w tym restrukturyzacj$). Tworze-

nie rezerw zmniejsza wynik finansowy okresu. Wi$kszo"& rezerw nie jest jednak 

kosztem uzyskania przychodu i nie ma wp ywu na podatek dochodowy. 

Zobowi%zania s# umieszczone w sprawozdaniu finansowym wed ug ich wy- 

magalno"ci (d ugoterminowe i krótkoterminowe). Zobowi#zania dotycz# kredy-

tów i po!yczek oraz papierów warto"ciowych w asnych, które potwierdzaj# d ug 

jednostki (obligacje w asne, bony w asne, weksle w asne)
8
. 

Wynik finansowy jest to rezultat dzia alno"ci jednostki gospodarczej (dzia al-

no"ci podstawowej, pozosta ej operacyjnej, finansowej, nadzwyczajnej). Jest pre- 

zentowany w sprawozdaniu wyników i zestawieniu zmian w kapitale w asnym 

oraz w bilansie w kapita ach w asnych. Wynik finansowy ustalany jest przynaj- 

mniej raz w roku (lub co miesi#c). Polega na przeniesieniu przychodów i kosz-

tów na odpowiednie strony wyniku finansowego lub na ustaleniach pozaewiden-

cyjnych. Celem takich oblicze% jest kontrola realizacji za o!onych planów i kon-

trola kosztów. 

                                                 
7 MSR i literatura przedmiotu 
8 Literatura przedmiotu. 
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Przyk ad 30 

Transakcja sprzeda!y zapasów z przeniesieniem przychodów i kosztów na wynik 

zaksi$gowana by aby nast$puj#ca:  

1) koszt oznacza kwot$, któr# przedsi$biorstwo musia o wyda&, aby kupi& towary, 

materia y lub wyprodukowa& wyroby gotowe, 

2) przychody ze sprzeda!y, 

3) salda kont przychodów i kosztów przenoszone s# na konto „wynik finansowy”, 

a ich ró!nica daje wynik finansowy z transakcji
9
. 

 

Zapasy

Konta bilansowe Konta wynikowe Konto wynik finansowy

Koszty Wynik finansowy

100 (1) 100 100 (3)(1) 100

100100
20

(3)100Sp. 120

120100

(3)

Sk.

Œrodki pieniê¿ne Przychody

120 Sk.

120 120 (2)(3)
120

–Sp.
(2)

120 –
120 120

 
 

Konta wynikowe (konta przychodów i kosztów) nie wykazuj# sald ko%co-

wych, gdy! warto"ci z tych kont s# przenoszone na wynik finansowy lub do 

rozliczenia. 

Z nowym okresem (rokiem, miesi#cem) przychody i koszty ksi$gowane i na-

liczane s# od pocz#tku. Du!e przedsi$biorstwa dokonuj# wiele transakcji wyni-

kowych i u!ywaj#c wielu kont przychodów i kosztów. Przychody ze sprzeda!y 

towarów, materia ów, "rodków trwa ych, odsetki z lokat bankowych s# ksi$gowane 

osobno. Koszty sprzeda!y wyrobów gotowych, koszty materia ów, koszty energii, 

koszty wynagrodze% równie! gromadzone s# odr$bnie w ró!nych uk adach. 

Im wi$ksze przedsi$biorstwo i im bardziej z o!ona jego dzia alno"&, tym wi$-

cej wykorzystuje ono ró!nych kont wynikowych. Konta przychodów funkcjonuj# 

jak konta pasywne (zwi$kszenia po stronie kredytowej). Konta kosztów funkcjonuj# 

jak konta aktywne (zwi$kszenia po stronie debetowej). Wynik finansowy mo!e by& 

ustalany w wariancie kalkulacyjnym lub porównawczym (schemat 19 i 20). 

 

 

                                                 
9 www.FinDict.pl 
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Schemat 19.  Ustalanie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym 

(1)

Koszt w³asny sprzeda¿y Wynik finansowy Przychody ze sprzeda¿y produktów

(2)

(2)

Wartoœæ sprzedanych materia³ów Przychody ze sprzeda¿y materia³ów

(5)

Wartoœæ sprzedanych towarów Przychody ze sprzeda¿y towarów

(4)

(6)

(7)

Pozosta³e koszty operacyjne Pozosta³e przychody operacyjne

(8)

Wynik ze sprzeda¿y (GM)

(9)

Koszty finansowe Przychody finansowe

(10)

Wynik operacyjny (EBIT)

(11)

Straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne

(12)

Wynik z dzia³alnoœci gospodarczej (EBT)

(13)

Podatek
Wynik brutto

Wynik netto

Wynik ze
sprzeda¿y
wyrobów

Wynik ze
sprzeda¿y
materia³ów

Wynik ze
sprzeda¿y
towarów

Wynik
z pozosta³ej
dzia³alnoœci
operacyjnej

Wynik
z dzia³alnoœci
finansowej

Wynik
z operacji

nadzwyczajnych

 
Obja"nienia: 

(1)  przeniesienie kosztu w asnego sprzeda!y, 
(2)  przeniesienie przychodów ze sprzeda!y produktów, 
(3)  przeniesienie warto"ci sprzedanych materia ów w cenie zakupu, 
(4)  przeniesienie przychodów ze sprzeda!y materia ów, 
(5)  przeniesienie warto"ci sprzedanych towarów w cenie zakupu, 
(6)  przeniesienie przychodów ze sprzeda!y towarów, 
(7)  przeniesienie pozosta ych kosztów operacyjnych, 
(8)  przeniesienie pozosta ych przychodów operacyjnych, 
(9)  przeniesienie kosztów finansowych, 

(10)  przeniesienie przychodów finansowych, 
(11)  przeniesienie strat nadzwyczajnych, 
(12)  przeniesienie zysków nadzwyczajnych, 
(13)  przeniesienie obowi#zkowych obci#!e% wyniku finansowego. 

#ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie ustawy o rachunkowo ci i literatury przedmiotu. 
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Schemat 20.  Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym 

(2a) Y–X , Y>X

(1)

przeniesienie kosztów
sprzedanych wyrobów

Koszty wg rodzajów Wynik finansowy Przychody ze sprzeda¿y

Rozliczenie kosztów
Koszt sprzedanych

produktów

Y X

(2b) X–Y , X>Y

Pozosta³e koszty operacyjne Pozosta³e przychody operacyjne

Koszty finansowe Przychody finansowe

Straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne

Podatek

 

Obja nienia: 
(1)  przeniesienie kosztów wg rodzajów,  

(2)  zmiana stanu produktów (a – zmniejszenie, b – zwi!kszenie). 

(3)  przeniesienie pozosta"ych kosztów, 

(4)  przeniesienie pozosta"ych przychodów. 

(5)  przebieg podatku dochodowego. 

!ród o: Opracowanie w asne na podstawie Ustawy o rachunkowo"ci i literatury przedmiotu. 

 
Zmiana stanu produktów dotyczy kosztów, które zosta"y poniesione, a nie do-

tycz# produkcji sprzedanej. Zmiana stanu produktów redukuje przychody lub je 
zwi!ksza. 

Rachunek wyników jest nazywany rachunkiem zysków i strat (RZiS). Jest 
sprawozdaniem finansowym okre laj#cym wp"yw przychodów i kosztów na wy-
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nik podmiotu. Celem jest pokazanie mened erom, inwestorom, jaka dzia!alno"# 
generuje przychody i koszty w okre"lonej jednostce czasu. 

Wyniki dotycz$ pewnego okresu, zostaj$ osi$gni%te w ci$gu miesi$ca lub roku, 
a pozycje bilansowe dotycz$ zasobów na okre"lony moment.  

Rachunek wyników powinien pomóc inwestorom i kredytodawcom okre"li# 

zmiany i przyczyny zmian wyników finansowych danego podmiotu, przewidywa# 

efekty dzia!alno"ci i ocenia# mo liwo"ci do generowania przysz!ych przep!ywów. 

Ograniczeniami s$: 

  brak mo liwo"ci wyceny niektórych pozycji bilansowych (kapita! ludzki, 

warto"# firmy, niedoszacowanie marki, etc.),  

  wybór metody wyceny rozchodu zapasów (FIFO lub LIFO),  

  brak wiedzy, do"wiadczenia i b!%dy w oszacowaniach
10

. 

W Polsce rachunek wyników jest sporz$dzany (podobnie jak wynik finanso- 

wy) wed!ug wariantu kalkulacyjnego lub porównawczego. To sprawozdanie jest 

zaprezentowane jako dwustronna tabela lub jednostronna kolumna. 

 
Tabela 4.  Ustalanie wyniku finansowego w rachunku zysków i strat  

Lp. Grupy przychodów i koszt oraz wyniki Warto ci 

1. Przychody ze sprzeda y wyrobów gotowych  

2. –  koszt w!asny sprzedanych wyrobów  

3. =  wynik (zysk lub strata) ze sprzeda y (Gross Margin)  

4. +  pozosta!e przychody operacyjne  

5. –  pozostale koszty opracyjne   

6. =  wynik dzia!alno"ci operacyjnej EBIT (Erning Before Interest and Tax)  

7. +  przychody finansowe  

8. –  koszty finansowe   

9. =  wynik z dzia!alno"ci gospodarczej EBT (Erning Before Tax)  

10. +  zyski nadzwyczajne  

11. –  straty nadzwyczajne  

12. =  wynik brutto (Gross profit)  

13. –  podatek  

14. =  wynik netto (Nett profit)  

"ród#o: Opracowanie w#asne na podstawie przepisów ustawy o rachunkowo ci. 

 

Wynik finansowy (starego roku) jest dzielony w nowym roku obrotowym. 

Wynik finansowy zostaje przeniesiony do rozliczenia na odpowiednie konto po-

mocnicze. Dodatni wynik (zysk netto) mo e by# przeznaczony na dywidendy, 

kapita! rezerwowy, nagrody i fundusz socjalny. Je"li poniesiono strat% netto, 

wówczas jest ona pokrywana z kapita!u rezerwowego i zapasowego. 

 

                                                 
10 MSR. 
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Przyk ad 31 

Spó ka akcyjna posiada maj!tek na poziomie 300 000, z którego 200 000 stanowi! 

"rodki trwa e – stopa amortyzacji maszyn wynosi 15%, wyroby gotowe 80 000, 

"rodki w banku wynosz! 20 000. Maj!tek finansowany jest z kapita ów w asnych 

200 000 (w tym z kapita u akcyjnego – 90 000, kapita u rezerwowego 50 000)  

i zobowi!za# (z po$yczki d ugoterminowej – 60 000, zobowi!zania wobec dostaw-

ców 40 000). Zaksi%guj operacje gospodarcze, je"li ca kowita warto"& umorzenia 

maszyn wynosi 60 000: 

1) sprzedano odbiorcy „B” wyroby – warto"& netto 40 000 netto (faktura VAT), 

2) wyroby gotowe wydano z magazynu 20 000, 

3) miesi%czna amortyzacja, 

4) odbiorca B p aci za towary gotowe (WB), 

5) wyroby gotowe o warto"ci 100 000 Fa VAT zostaj! sprzedane odbiorcy C,  

6) wyroby wydano z magazynu – 60 000, 

7) sprzeda$ maszyny – 30 000 warto"& netto przychodu (faktura VAT) odbiorcy N, 

8) maszyna zosta a wydana, warto"& pocz!tkowa – 50 000, umorzenie – 40 000, 

9) bank nalicza odsetki od po$yczki – 400 i odpisuje z konta podmiotu, 

10) wp yw gotówki od odbiorcy N. 

Przenie" przychody i koszty na wynik finansowy (operacja 11 i 12). Ustal zysk 

brutto, podatek (20%) oraz zysk netto. Zaksi%guj podatek (operacja 13). Spo-

rz!d' CF i bilans ko#cowy. Zysk roku poprzedniego przeniesiono do rozliczenia 

(w nowym roku):  

– 30% zysku przeznaczonego na kapita  rezerwowy,  

– 10% zysku przeznaczonego na fundusze socjalne,  

– pozosta a cz%"& b%dzie wyp acona w formie dywidendy. 

 
Œrodki trwa³e Wyroby gotowe Wynik finansowy Zobowi¹zania

200 000 80 000 20 000
60 000

80 000

10 000

15 420

108 320

2 500

400

170 000

140 000

30 000

170 000

170 000

(2)
(6)

(11)

(11)

50 000 (8) 40 000Sp. (12)
(12)

(12)

(12)

(13)
Rachunek bankowy Kapita³ w³asny Przychód ze sprzeda¿y

20 000
48 800
36 600

150 000

Sk. 61 680

140 000(11)400 (9)
(4)

(10)

40 000
100 000

(1)
(5)

Kapita³ rezerwowy Po¿yczka d³ugoterminowa Nale¿noœci od odbiorcy

60 000 48 000
122 000

36 600

(1)
(5)

(7)

50 000 48 800

36 600

(4)

(10)
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Koszt finansowy
Koszt wytworzenia

sprzedanych wyrobów VAT

400 20 000
60 000

80 000 (12)(2)
(6)

(1)
(5)

(7)

(9) 400 (12)

(13)

8 800
22 000

6 600

Umorzenie Amortyzacja Pozosta³e koszty operacyjne

40 000
2 500

30 000

2 500

10 000(8)60 000
2 500

Sp.
(3)

(8)
(3)

(11)

10 000 (12)
(12)

(7)

Podatek
(zobowi¹zanie)

Pozosta³e przychody
operacyjne

30 00015 420

5002
%10012

%15000200
3 =

´

´

=miesiêcznaaAmortyzacj.Ad

 
 

Zysk brutto = 170 000 – 92 900 = 77 100 

Je li podstawa opodatkowania jest równa zyskowi brutto, wtedy: 

Podatek = (170 000 – 92 900) × 20% = 77 100 × 20% = 15 420 

Zysk netto = 77 100 – 15 420 = 61 680 

Zapisy w nowym roku: 

1) wynik by  przeniesiony, 

2) wynik by  podzielony na: 

a) kapita  rezerwowy (30%) – 18 504, 

b) fundusze socjalne (10%) – 6168, 

c) dywidendy (60%) – 37 008. 

 

 
Kapita³ w³asny (RC) Rozliczenie wyniku fiansowego Wynik finansowy

18 504 (2a) 61 680 61 680 61 680(1)

Fundusze specjalne Rozrachunki z udzia³owcami

37 008 (2c)

(2) (1) 61 680 (OB)

6 168 (2b)
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Zestawienie zmian w kapitale w asnym sporz!dzaj! wi"ksze jednostki, takie 

jak spó ki kapita owe, banki, fundusze ubezpieczeniowe, inwestycyjne oraz pod- 

mioty, które np. zatrudniaj! ponad 50 pracowników i osi!gaj! przychody roczne 

ponad 2 500 000 euro
11

.  

Zestawienie zawiera informacje o zyskach zatrzymanych, funduszach uzu-

pe niaj!cych, zmianach warto#ci aktywów, wyniku finansowym niepodzielonym 

i innych. Rodzaj prowadzonej dzia alno#ci i forma prawna podmiotu wyznacza 

rodzaje kapita ów tworzonych przez jednostk".  

 

 

6.3.  Rachunek przep ywów pieni!"nych 

 

Informacje na temat przep ywów pieni"$nych dostarczaj! u$ytkownikom 

sprawozda% finansowych podstaw" do oceny zdolno#ci jednostki do generowa-

nia #rodków pieni"$nych i ich ekwiwalentów oraz do oceny potrzeb jednostki 

zwi!zanych z wykorzystywaniem tych przep ywów. MSR 7 Rachunek przep y-

wów pieni!"nych okre#la wymogi dotycz!ce prezentacji rachunku przep ywów 

pieni"$nych i zwi!zanych z nim ujawnianych informacji. 

Rozró$nia si" dwie metody sporz!dzania Rachunku przep ywów pieni!"nych: 

  metod! bezpo#redni$. 

  metod! po#redni$
12

. 

Metoda bezpo#rednia jest  atwiejsza. Ustala si" bezpo#rednio wp ywy i od-

p ywy #rodków z trzech sfer dzia alno#ci.  

Metoda po#rednia polega na tym, $e przep ywy netto z dzia alno#ci operacyjnej 

s! ustalone w wyniku korygowania zysku netto o transakcje niepieni"$ne, które 

spowodowa y powstanie przychodu, ale nie wp ywu lub kosztu i nie wydatku.  

Metoda po#rednia zamienia zasady memoria owe z rachunku wyników na za-

sad" kasow! obowi!zuj!c! w rachunku przep ywów pieni"$nych przez korekty 

(dodawanie i odejmowanie pozycji niepieni"$nych, np. + zmiana zobowi!za% – 

zmiana nale$no#ci)
13

. 

Rachunek przep ywów pieni"$nych opisuje przep ywaj!ce #rodki pieni"$ne 

mi"dzy bilansem otwarcia a bilansem zamkni"cia. Pozwala bli$ej oceni& zdolno-

#ci firmy do generowania gotówki, poniewa$ w krótkim okresie to ona, a nie zysk, 

jest kluczowa dla przedsi"biorstwa. Pokazuje zmiany, jakie zasz y w poszcze-

gólnych elementach aktywów i pasywów wywo ane przez przep yw #rodków pie-

ni"$nych. Pozwala tak$e na okre#lenie g ównych kierunków odp ywu #rodków 

                                                 
11 Ustawa o rachunkowo#ci. 
12 MSR 7. 
13 Epstein, Barry J., Jermakowicz Eva K. (2007), Interpretation and Application of Interna-

tional Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons, s. 91–97. ISBN 9780471798231. 



Sprawozdawczo#$ finansowa i elementy analizy finansowej  145 

pieni"$nych oraz badanie pewnych mechanizmów powoduj!cych zmian" sytuacji 

finansowej przedsi"biorstwa. W rachunku przep ywów pieni"$nych s! uchwy-

cone zale$no#ci mi"dzy stanem aktywów, nadwy$kami ksi"gowymi osi!ganymi 

z dzia alno#ci oraz poziomem p ynno#ci finansowej. Przep ywy pieni"$ne ujmo- 

wane s! w trzech obszarach:  

  dzia alno#ci operacyjnej,  

  dzia alno#ci inwestycyjnej,  

  dzia alno#ci finansowej.  

Przep ywy pieni"$ne z dzia alno#ci operacyjnej stanowi! g ówny wska'nik 

okre#laj!cy stopie%, w jakim dzia alno#& operacyjna jednostki generuje #rodki pie-

ni"$ne wystarczaj!ce do sp aty po$yczek, utrzymywania zdolno#ci operacyjnej 

jednostki, wyp aty dywidend oraz dokonywania nowych inwestycji, bez korzy-

stania z zewn"trznych 'róde  finansowania. Informacje na temat szczegó owych 

komponentów zaistnia ych przep ywów pieni"$nych (w uj"ciu historycznym),  

w po !czeniu z innymi informacjami, s! u$yteczne przy prognozowaniu przy-

sz ych przep ywów pieni"$nych z dzia alno#ci operacyjnej. 

Przep ywy pieni"$ne z dzia alno#ci operacyjnej pochodz! przede wszystkim 

z podstawowej dzia alno#ci przynosz!cej przychody jednostce. S! one zatem 

zazwyczaj skutkiem transakcji i innych zdarze%, które uwzgl"dnia si" przy usta-

laniu zysku lub straty.  

Przyk adami przep ywów pieni"$nych z dzia alno#ci operacyjnej s!: 

a) #rodki pieni"$ne otrzymane z tytu u sprzeda$y dóbr i #wiadczenia us ug, 

b) #rodki pieni"$ne otrzymane z tytu u tantiem, op at, prowizji i innych przy-

chodów, 

c) #rodki pieni"$ne zap acone na rzecz dostawców dóbr i us ug, 

d) #rodki pieni"$ne zap acone na rzecz i w imieniu pracowników, 

e) #rodki pieni"$ne otrzymane od zak adów ubezpiecze% oraz #rodki pieni"$ne 

zap acone na rzecz zak adów ubezpiecze% z tytu u sk adek i odszkodowa%, 

rent i innych #wiadcze% ubezpieczeniowych, 

f) #rodki pieni"$ne zap acone z tytu u podatku dochodowego lub zwroty podat-

ku dochodowego, chyba $e w wyra'ny sposób mo$na je po !czy& z dzia al-

no#ci! finansow! b!d' inwestycyjn!, 

g) #rodki pieni"$ne otrzymane oraz zap acone z tytu u umów (dotycz!cych in-

strumentów finansowych b"d!cych w posiadaniu jednostki z przeznaczeniem 

handlowym). 

Niektóre transakcje, takie jak na przyk ad sprzeda$ okre#lonego urz!dzenia 

technicznego, mog! powodowa& powstanie zysku lub straty, które uwzgl"dnia si" 

przy ustalaniu zysku lub straty. Jednak$e przep ywy pieni"$ne powi!zane z tego 

rodzaju transakcjami s! przep ywami z dzia alno#ci inwestycyjnej
14

. 

                                                 
14 IFRS, MSR 7. 
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Wa$ne jest odr"bne ujawnianie informacji dotycz!cych przep ywów pieni"$-

nych powstaj!cych w wyniku dzia alno#ci inwestycyjnej, poniewa$ takie prze-

p ywy pieni"$ne wskazuj! na zakres poniesionych nak adów maj!cych s u$y& 

generowaniu przychodu oraz przep ywów pieni"$nych w przysz o#ci.  

Przyk adami przep ywów pieni"$nych wynikaj!cych z dzia alno#ci inwesty-

cyjnej s!: 

a) #rodki pieni"$ne zap acone w celu nabycia rzeczowych aktywów trwa ych, 

warto#ci niematerialnych oraz innych aktywów trwa ych, 

b) #rodki pieni"$ne otrzymane ze sprzeda$y rzeczowych aktywów trwa ych, 

warto#ci niematerialnych oraz innych aktywów trwa ych, 

c) #rodki pieni"$ne zap acone w celu nabycia instrumentów kapita owych lub 

instrumentów d u$nych innej jednostki oraz udzia ów we wspólnych przedsi"- 

wzi"ciach (inne ni$ p atno#ci za instrumenty uznane za ekwiwalenty #rodków 

pieni"$nych lub za instrumenty b"d!ce w posiadaniu jednostki z przeznacze-

niem handlowym), 

d) #rodki pieni"$ne otrzymane ze sprzeda$y instrumentów kapita owych lub 

instrumentów d u$nych innej jednostki oraz udzia ów we wspólnych przed-

si"wzi"ciach, 

e) zaliczki wp acane i po$yczki udzielane stronom trzecim (inne ni$ zaliczki  

i po$yczki wp acane i udzielane przez instytucje finansowe), 

f) #rodki pieni"$ne otrzymane ze sp at zaliczek oraz po$yczek udzielonych 

stronom trzecim (innych ni$ zaliczki i po$yczki wp acane i udzielane przez 

instytucje finansowe), 

g) #rodki pieni"$ne zap acone z tytu u umów terminowych typu futures, forward, 

umów dotycz!cych opcji oraz umów zamiany typu swap, chyba $e umowy s! 

w posiadaniu jednostki z przeznaczeniem handlowym lub wówczas, gdy za-

p acone #rodki pieni"$ne zosta y zaliczone do dzia alno#ci finansowej, 

h) #rodki pieni"$ne otrzymane z tytu u umów terminowych typu futures, forward, 

umów dotycz!cych opcji oraz umów zamiany typu swap, chyba $e umowy s! 

w posiadaniu jednostki z przeznaczeniem handlowym lub wówczas, gdy 

otrzymane #rodki pieni"$ne zaliczone zosta y do dzia alno#ci finansowej. 

Przyk adami przep ywów pieni"$nych powstaj!cych w wyniku dzia alno#ci 

finansowej s!: 

a) wp ywy pieni"$ne z emisji akcji lub innych instrumentów kapita owych, 

b) #rodki pieni"$ne zap acone na rzecz w a#cicieli z tytu u nabycia lub sp aty 

udzia ów w jednostce, 

c) wp ywy #rodków pieni"$nych z tytu u emisji obligacji, udzielenia kredytów, 

emisji weksli, bonów, po$yczek hipotecznych oraz innych krótkotermino-

wych i d ugoterminowych po$yczek, 

d) pieni"$ne sp aty po$yczonych kwot, 
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e) #rodki pieni"$ne zap acone przez leasingobiorc" celem zmniejszenia nieure-

gulowanych zobowi!za% wynikaj!cych z leasingu finansowego
15

.  

Zadaniem rachunku przep ywów jest: 

1) dostarczenie informacji o p ynno#ci i wyp acalno#ci podmiotu i mo$liwo#ci 

wykorzystania nadwy$ki #rodków,  

2) dostarczenie dodatkowych informacji celem wyceny zmian w maj!tku, zobowi!-

zaniach i kapitale, 

3) podwy$szanie przep ywów operacyjnych i porównywanie ich z innymi pod-

miotami, 

4) okre#lanie warto#ci, czasu i mo$liwo#ci przysz ych przep ywów
16

. 

 

 

6.4.  Wybrane elementy analizy finansowej  

 

W analizie finansowej wykorzystuje si" metody i narz"dzia, które pozwol! na 

okre#lenie zmian i przyczyn zmian danego zjawiska. W analizie retrospektywnej 

tworzy si" sprawozdania analityczne, w których okre#la si" wska'niki dynamiki, 

struktury. Ustala si" poziom kapita u pracuj!cego (WC – working capital). 

Kapita  pracuj$cy jest nazywany kapita em obrotowym i jest finansowym 

sprawdzianem, informuj$cym o p ynno#ci operacyjnej danego podmiotu. 

Kapita  pracuj$cy dotyczy operacyjnego kapita u, czyli bie"$cego, który 

finansuje aktywa obrotowe.  

Kapita  pracuj$cy mo$e by& ustalony dwoma sposobami: 

1) uj!cie kapita owe (kapita  sta y minus maj$tek trwa y) – w tym przypadku 

kapita  pracuj!cy jest cz"#ci! kapita u sta ego, który finansuje #rodki obro- 

towe, 

2) uj!cie obrotowe (maj$tek obrotowy minus kapita y obce krótkotermino-

we) – kapita  pracuj!cy jest to ta cz"#& aktywów obrotowych, która jest finan-

sowana kapita em d ugoterminowym, czyli sta ym
17

. 

Kapita  pracuj!cy jest cz"#ci! maj!tku bie$!cego, krótkoterminowego, która 

jest pokryta 'ród ami d ugoterminowymi. Jest to ta cz"#& maj!tku obrotowego, 

która zosta aby w podmiocie po uregulowaniu zobowi!za% bie$!cych. 

Kapita  pracuj!cy stanowi odzwierciedlenie stopnia p ynno#ci #rodków w pod- 

miocie. 

                                                 
15 MSR 7. 
16 Epstein, Barry J., Eva K. Jermakowicz (2007), Interpretation and Application of Interna-

tional Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons, s. 91–97. ISBN 9780471798231. 
17 Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej…. 
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Im wy szy jest jego poziom, tym lepsza jest sytuacja podmiotu w zakresie 

wyp!acalno"ci. 

W praktyce mo na wyró ni# nast$puj%ce warianty (przypadki): 

a) warto ! kapita"u pracuj#cego jest wi$ksza od 0, Kp > 0, 

Tabela 5.  Dodatnia warto ! kapita"u pracuj#cego 

Aktywa Pasywa  

&rodki trwa!e Kapita!y w!asne 

Zapasy Kredyty d!ugoterminowe 

Kapita! 
sta!y 

Nale no"ci krótkoterminowe 

Kp > 0   

Zobowi%zania wobec dostawców  

$ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie literatury przedmiot. 

 

Kapita! sta!y finansuje maj%tek trwa!y i zapasy, a nale no"ci pokryj% zobo-

wi%zania. 

KP oznacza kapita! pracuj%cy wi$kszy od zera. Jest to ta cz$"# kapita!u sta!ego, 

która finansuje aktywa obrotowe. 

b) warto ! kapita"u obrotowego jest równa zero, Kp = 0, 

Oznacza to brak kapita!u pracuj%cego. Maj%tek trwa!y finansowany jest kapi-

ta!em sta!ym, a maj%tek obrotowy zobowi%zaniami krótkoterminowymi. 

c) warto ! kapita"u pracuj#cego jest mniejsza od zera, Kp < 0, 

Tabela 6.  Ujemna warto ! kapita"u pracuj#cego 

Aktywa Pasywa 

&rodki trwa!e Kapita!y w!asne 

Warto"ci niematerialne i prawne       Kp < 0 Kredyty krótkoterminowe 

Zapasy Zobowi%zania wobec dostawców 

&rodki w banku Zobowi%zania publicznoprawne 

$ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie literatury przedmiotu. 
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Kapita! krótkoterminowy finansuje aktywa obrotowe i cz$"# maj%tku trwa!ego 

(w tym przypadku warto"ci niematerialne i prawne). Konieczno"# sp!aty zobo-

wi%za' mo e naruszy# substancj$ maj%tkow%. Sytuacja bardzo niekorzystna. Ta 

sytuacja zdarza si$ w podmiotach handlowych, gdy terminy realizacji nale no"ci 

s% znacznie krótsze ni  terminy p!atno"ci zobowi%za'. 

Kapita" pracuj#cy – jego poziom – mo%e by! zwi$kszany przez: 

  zmniejszenie stanu maj#tku trwa"ego w wyniku up"ynnienia zb$dnych 

 rodków, likwidacj$  rodków zu%ytych i poprzez ograniczanie inwesty-

cji, 

  w wyniku zwi$kszenia kapita"ów sta"ych, poprzez przeznaczenie znacznej 

cz$ ci zysku na rozwój, zwi$kszenie kapita"ów w"asnych poprzez emisj$ 

akcji lub poprzez zwi$kszenie zobowi#za& d"ugoterminowych (kredyty, 

emisja obligacji),  

  zamian$ zobowi#za& krótkoterminowych na d"ugoterminowe. 

Zarz%dzanie kapita!em pracuj%cym polega na odpowiednim zarz%dzaniu za-

pasami, rachunkami nale no"ci i zobowi%za' oraz obrotem gotówkowym
18

. 

W analizie finansowej wykorzystuje si$ narz$dzia – wska(niki finansowe, 

które w literaturze przedmiotu zosta!y zgromadzone w 5 grupach. 

Grupy wska(ników finansowych s% nast$puj%ce: 

  wska(niki p!ynno"ci, 

  wska(niki sprawno"ci dzia!ania – aktywno"ci, 

  wska(niki zad!u enia – struktury finansowania, 

  wska(niki rentowno"ci – zyskowno"ci, 

  wska(niki rynku kapita!owego. 

Wyniki analizy wska(nikowej powinny by# porównywane z warto"ci% pla-

nowan%, z wynikami jednostek dzia!aj%cych w tej samej bran y lub ze "redni% 

wyników tych jednostek, lub te  warto"ci% wska(ników z lat poprzednich. 

P"ynno ! jest to zdolno"# jednostki do regulowania bie %cych zobowi%za'. 

W"ród wska(ników p!ynno"ci wyró ni# nale y trzy podstawowe. S% to: 

  wska'nik bie%#cej p"ynno ci (mierzy zdolno"# podmiotu do uregulowania 

wszystkich zobowi%za' po up!ynnieniu wszystkich aktywów obrotowych  

– !%cznie z zapasami i nale no"ciami, najlepiej je"li wska(nik ten mie"ci si$ 

w przedziale 1,2–2,0, oznacza to wówczas, i  warto"# aktywów obrotowych 

przewy sza nawet dwukrotnie warto"# zobowi%za' bie %cych, mo na sp!aci# 

wszystkie zobowi%zania wymagalne, nie naruszaj%c zapasów czy inwestycji 

w krótkoterminowe papiery warto"ciowe), 

  przy pieszonej p"ynno ci (ocenia czy po wykluczeniu zapasów wystarczy 

maj%tku obrotowego na sp!at$ zobowi%za', powinien by# bliski jedno"ci), 

                                                 
18 Literatura z przedmiotu, Gabrusewicz, Pomykalscy… 
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  natychmiastowej p"ynno ci (ocenia zdolno"# gotówkow% lub szybk% – z u y-

ciem papierów warto"ciowych – na sp!at$ zobowi%za' krótkoterminowych, 

podmiot powinien mie# "rodków o wysokiej p!ynno"ci ok. 20% warto"ci zo-

bowi%za' bie %cych)
19

. 

Wska'niki sprawno ci informuj% o zdolno"ci do generowania przychodów 

netto ze sprzeda y przy wykorzystaniu zasobów przedsi$biorstwa. Pozwalaj% 

zmierzy#, jak efektywnie przedsi$biorstwo zarz%dza aktywami. S% to relacje 

mi$dzy przychodami ze sprzeda y a posiadanymi aktywami i pasywami.  

Rotacja jest zwi%zana z obrotowo"ci%. Rotacja w cyklach dostarcza informa-

cji jak cz$sto (ile razy wci%gu roku) s% regulowane nale no"ci, jak cz$sto mog% 

by# sp!acane zobowi%zania, jak cz$sto s% odnawianie zapasy. 

 
Wzór 16.  Wska%nik rotacji (w cyklach) 

kapita ówlubmaj!tkusk adnikodpowiedni

sprzeda"yzeprzychody
Rotacja !  

$ród"o: Sierpi&ska M., Jachna T., Ocena przedsi'biorstwa wed"ug standardów  wiatowych...  

 

Niekiedy zamiast przychodów ze sprzeda y podstawiana jest warto"# kosz-

tów poniesionych przez podmiot w danym okresie. 

Rotacja w dniach – czyli d!ugo"# trwania jednego cyklu – ustalana jest wed!ug 

wzoru 16, 17, 18. 

 
Wzór 17.  Rotacja nale(no ci w dniach 

sprzeda"yzeprzychody

dnistan) (#redni nale"no#ci
CN)nale"no#ciinkasaCykl

365"
!(  

lub 

cyklachwnale"no#cirotacja

roku w dni
CN

365
!  

$ród"o: Literatura przedmiotu z analizy finansowej, w tym Sierpi&ska M., Jachna T., Ocena przedsi'-

biorstwa wed"ug standardów  wiatowych... 

 
Wzór 18.  Rotacja zobowi#za& w dniach 

sprzeda"yzeprzychody

dnibie"!ceiazobowi!zan
(CZb)zobowi!za$aregulowaniCykl

365"
!  

                                                 
19 Analiza ekonomiczna przedsi$biorstwa, Jerzemowska M.…, s. 136–137. 
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lub 

cyklachwzobowi!za$rotacja

roku w dni
CZb

365
!  

$ród"o: Literatura przedmiotu z analizy finansowej, w tym Sierpi&ska M., Jachna T., Ocena przedsi'-

biorstwa... 

 
Wzór 19.  Rotacja zapasów w dniach 

sprzeda"yzeprzychody

dnizapasówstan#redni
(CZp)zapasówCykl

365"
!  

lub 

cyklachwzapasówrotacja

roku w dni
CZp

365
!  

$ród"o: Literatura przedmiotu i Sierpi&ska M., Jachna T., Ocena przedsi'biorstwa... 

 

Cykl "rodków pieni$ nych w dniach (Cykl konwersji gotówki – ang. CCC) 

jest to czas, jaki up!ywa od momentu odp!ywu gotówki przeznaczonej na regu-

lowanie zobowi%za' do momentu przyp!ywu gotówki z pobranych nale no"ci. 

Jest to ró nica mi$dzy cyklem operacyjnym brutto (cykl zapasów + cykl nale -

no"ci) a cyklem zobowi%za'. Nazywany jest w literaturze przedmiotu cyklem 

operacyjnym netto lub cyklem obrotowym netto.  

 
Wzór 20.  D"ugo ! cyklu konwersji gotówki – cyklu  rodków pieni'(nych (CCC) 

C%P (CCC) = CN + CZp – CZb 

$ród"o: Literatura przedmiotu z analizy finansowej, w tym Sierpi&ska M., Jachna T., Ocena przedsi'-

biorstwa wed"ug standardów  wiatowych... 

 

Przyk ad 32 

Za!ó my,  e nasza firma kupuje materia!y 4 stycznia za 20 000 (otrzymana fak-

tura powinna by# zap!acona za 2 tygodnie). Materia!y przyjmuje do magazynu  

i po 10 dniach przekazuje do produkcji. Proces produkcyjny trwa 8 dni. Po tym 

czasie przyjmuje wyroby do magazynu po koszcie 40 000 z! i po 6 dniach sprze-

daje za warto"# 60 000. Nale no"# nie jest uregulowana przez 2 tygodnie. 

W ród wska'ników rentowno ci wyró ni# nale y: 

– wska(niki rentowno"ci obrotu (mar a zysku, rentowno"# przychodu, sprze-

da y), 

– wska(niki rentowno"ci maj%tku (trwa!ego, obrotowego, sumy aktywów), 

– wska(niki rentowno"ci kapita!ów (w!asnych, obcych, sumy kapita!ów). 
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Rysunek 14.  Cykl konwersji gotówki (CCC – cycle convertion cash ) dla przyk"adu 

Cykl zapasów
(CZp)

Cykl nale¿noœci
(CN)

Cykl Zobowi¹zañ
(CZ)

CŒP cykl œrodków pieniê¿nych
(CCC) wynosi = 24 + 14 – 14 = 24 dni

przyjêcie
(magazyn)

przyjêcie
(magazyn)

produkcja sprzeda¿ wp³yw
nale¿noœci

8 dni10 dni 6 dni 14 dni

powstanie
zobowi¹zañ

uregulowanie
zobowi¹zañ

14 dni

 

$ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie literatury przedmiotu. 

 

Rentowno"# jest to inaczej zyskowno"#, czyli warto"# zysku przypadaj%cego 

na jednostk$ obrotu, maj%tku, kapita!u. Ustalenia w zakresie wska(ników rentow-

no"ci pozwalaj% oceni#, ile zysku wypracowuje jednostka (ka da z!otówka) przy- 

chodu, aktywów czy kapita!u. 

 

Do wska'ników zad"u%enia zaliczy# nale y mi$dzy innymi:  

  wska'nik ogólnego zad"u%enia (WOZ), 

Wzór 21.  Wska%nik zad"u(enia aktywów 

ogó emaktywa

ogó emzad u"enie
WOZ !  

$ród"o: Literatura przedmiotu i Sierpi&ska M., Jachna T., Ocena przedsi'biorstwa...  

 

Zad!u enie maj%tku w przedsi$biorstwie nie powinno przekracza# 65%.  

Zad!u enie – jego poziom – b$dzie zale a!o od prowadzonej dzia!alno"ci i od 

polityki zarz%dzania kapita!em. Przy za!o eniu,  e wykorzystywany jest pozy-

tywny efekt d(wigni finansowej zad!u enie mo e osi%ga# optymalne warto"ci  

i nie spowoduje to zmniejszenia zyskowno"ci kapita!ów w!asnych (a wr$cz od-

wrotnie). 
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  wska'nik zad"u%enia kapita"u w"asnego (ZKW). 

Wzór 22.  Wska%nik zad"u(enia kapita"ów w"asnych 

w asnykapita 
ogó emiazobowi!zan

ZKW !  

$ród"o: Literatura przedmiotu i Sierpi&ska M., Jachna T., Ocena przedsi'biorstwa...  

 

Zad!u enie kapita!ów w!asnych powinno „oscylowa#” w przedziale 50%–100%.  

Wska(niki rynku kapita!owego dzielone s% na dwie grupy: 

a) wska(niki wewn$trzne liczone na podstawie liczby akcji – wska(nik produk-

tywno"ci akcji, 

Wzór 23.  Wska%nik produktywno ci jednej akcji 

akcjiliczba

nettosprzeda"
WPA !  

$ród"o: Literatura przedmiotu i Sierpi&ska M., Jachna T., Ocena przedsi'biorstwa...  

 

b) wska(niki zewn$trzne, których podstaw% jest cena rynkowa akcji, np. wska(-

nik poziomu ceny rynkowej w zysku. 

Wzór 24.  Wska%nik ceny rynkowej w zysku 

akcj&jedn!nanettozysk

akcjijednejrynkowacena
WCR !  

$ród"o: Literatura przedmiotu i Sierpi&ska M., Jachna T., Ocena przedsi'biorstwa...  

 

Analiza sprawozdania z przep!ywów pieni$ nych powinna zaczyna# si$ od usta-
lenia wielko"ci "rodków pieni$ nych w poszczególnych obszarach sprawozdania.  

Przedstawiona poni ej tabela zawiera mo liwe sytuacje, które mog% wyst%pi# 
przy ocenie tego sprawozdania. Znakiem „+” oznaczono dodatnie przep!ywy, 

za" symbolem „–” ujemne. 

 
Tabela 7.  Przep"ywy pieni'(ne – przypadki 

Przypadki Rodzaj strumienia  rodków pieni!"nych netto 
z dzia#alno ci: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Operacyjny + + + + – – – – 

Inwestycyjny + – + – + – + – 

Finansowy + – – + + + – – 

 ród!o: Opracowanie w!asne na podstawie literatury przedmiotu. 



Rozdzia! 6 154 

Przypadek 1: Dodatnie przep ywy pieni!"ne na wszystkich poziomach. Przed-

si!biorstwo gromadzi #rodki pieni!"ne. 

Przypadek 2: Przep ywy dodatnie z dzia alno#ci operacyjnej przeznaczane 

s$ na rozwój przedsi!biorstwa i sp at! zobowi$za%.  

Przypadek 3: Prawdopodobna restrukturyzacja. 

Przypadek 4: Rozwój podmiotu, inwestowanie i sp acanie zobowi$za%.  

Przypadek 5: Ujemne przep ywy z dzia alno#ci operacyjnej i dodatnie z po-

zosta ych dzia alno#ci wskazuj$ na mo"liwe, przej#ciowe trudno#ci jednostki 

gospodarczej. 

Przypadek 6: Sytuacja typowa dla m odych, dopiero rozwijaj$cych si! przed-

si!biorstw, oznacza inwestowanie i emisj! np. akcji przy braku dodatnich prze-

p ywów z podstawowej dzia alno#ci. 

Przypadek 7: Niedobory gotówkowe przedsi!biorstwa s$ pokrywane ze sprze-

da"y aktywów trwa ych (#rodków trwa ych, papierów warto#ciowych obcych). 

Jest to najgorszy przypadek i mo"e oznacza& bankructwo jednostki.  

Przypadek 8: Ujemny poziom gotówki we wszystkich poziomach. Przedsi!-

biorstwo ma jakie# szanse przetrwania, poniewa" dokonuje inwestycji
20

. 

 

 

6.5.  Zadania do rozdzia!u 6 

 

Zadanie 40 

Je#li spó ka posiada wyroby gotowe o warto#ci 100 000, pieni$dze w banku 

30 000, maj$tek trwa y o warto#ci pocz$tkowej 600 000 i umorzeniu 80 000 

zaksi!guj nast!puj$ce operacje. 

1) sprzeda" wyrobów gotowych netto 200 000 (Fa VAT), 

2) wyroby wydano po koszcie wytworzenia 100 000, 

3) naliczono odsetki od nale"no#ci 300, 

4) sprzeda" maszyny netto 90 000 (Fa VAT), 

5) wyksi!gowanie warto#ci pocz$tkowej maszyny 70 000 i umorzenia 20 000, 

6) naliczono odsetki od #rodków zgromadzonych na rachunku 200, 

7) przeksi!gowano przychody na wynik finansowy, 

8) przeksi!gowano koszty na wynik finansowy, 

9) ustalono podatek i przeksi!gowano, 

10) ustalono wynik netto. 

W nowym roku przeniesiono wynik do podzia u i zwi!kszono kapita  rezer-

wowy 20% zysku, fundusz socjalny 10% zysku i reszt! przeznaczono na dywi-

dendy. 

                                                 
20 Analiza ekonomiczna przedsi biorstwa, Jerzemowska…, s. 102–103. 
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Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 

Zadanie 41 

Je#li podmiot dysponuje nast!puj$cymi zasobami: 

 
Bilans 

Lp. Aktywa  Warto $ Lp. Pasywa Warto $ 

1. 'rodki trwa e 286 000 1. Kapita  podstawowy 200 000 

2. D ugoterminowe papiery 

warto#ciowe 

  50 000 2. Kredyt d ugoterminowy 160 000 

3. Zapasy   30 000 3. Zobowi$zania – obligacje   20 000 

 Nale"no#ci (od T)     6 000 4. Zobowi$zania (wobec B)   10 000 

 'rodki w banku   18 000    

 Razem  390 000  Razem 390 000 

 

Umorzenie #rodków trwa ych 14 000. 

Jaki jest kapita  pracuj$cy i cykl konwersji gotówki na pocz$tku? 

Operacje gospodarcze: 

1) zakup towarów, warto#& netto 20 000 (Fa VAT + Pz), od F dostawcy, 

2) miesi!czna amortyzacja #rodków trwa ych wed ug stopy rocznej 14%, 

3) sprzedano towary – warto#& netto 60 000 (Fa VAT), 

4) wydano towary i wyksi!gowano ich warto#& w cenie nabycia 30 000 (Wz), 
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5) WB – przelano dostawcy B #rodki z banku, 

6) WB – odbiorca T zap aci  nale"no#&, 

7) bank naliczy  odsetki od kredytu 500 (WB), 

8) WB – bank potr$ci  z rachunku odsetki  $cznie ze sp at$ kapita u 1500, 

9) trwa a utrata warto#ci #rodków trwa ych 1000 – PK, 

10) aktualizacja nale"no#ci niesp aconej PK (10% nale"no#ci odpisano w koszty). 

Ewidencja: 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 

Ustal wynik finansowy, CF i sporz d! bilans.  

Bilans 

Lp. Aktywa Warto $ Lp. Pasywa Warto $ 

      

      

      

      

      

 Suma bilansowa   Suma bilansowa  

 

Umorzenie: ………………. 
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Czy wiesz ju" czym jest rachunkowo#&? 

Czy wiesz, jakie obowi$zuj$ zasady w rachunkowo#ci i sprawozdawczo#ci 

finansowej? 

Czy potrafisz ksi!gowa& operacje na kontach ksi!gowych? 

Czy patrz$c na ewidencj! i sprawozdania finansowe, potrafisz oceni& poziom 

zad u"enia, p ynno#& lub rentowno#&? 

Mam nadziej!, "e podstawy s$ ju" przez Was opanowane i ten „warsztat” po-

zwoli Wam w przysz o#ci samodzielnie prowadzi& ewidencj! i dokonywa& oceny 

dzia alno#ci ró"nych podmiotów. 

Rozpoczynaj$c dzia alno#&, podmioty bardo cz!sto wybieraj$ uproszczone 

formy ewidencji i opodatkowania. Jednak wraz z rozwojem danego podmiotu 

warto jest prowadzi& pe n$ ksi!gowo#&. Ewidencja i sprawozdawczo#& pozwala 

wnioskowa&, analizowa& i bie"$co „#ledzi&” zmiany w maj$tku, kapita ach, wy-

nikach i przep ywach. 

Odnosz$c si! do regulacji krajowych i mi!dzynarodowych, nale"y podkre#li&, 

i" w wycenie sk adników ca y czas najwi!ksze znaczenie maj$ modele kosztu 

historycznego oraz model mieszany. Uwzgl!dniane jest ró"nego rodzaju ryzyko 

(aktualizacja, tworzenia rezerw). Jednak sprawozdania finansowe niekiedy staj$ 

si! nieczytelne. W dobie kryzysu gospodarczego obserwuje si! stopniowe od-

chodzenie od tradycyjnych mierników wyceny wed ug kosztu historycznego  

i warto#ci godziwej w kierunku modelu dochodowego (z dyskontem). Dopiero 

ten model – warto#ci bie"$cej – uwzgl!dnia zmiany warto#ci pieni$dza w czasie 

i wszystkie rodzaje ryzyka. 

Obecne zmiany w MSR/MSSF i w przepisach krajowych dotycz$ postrzegania 

pozycji bilansowych, które w przysz o#ci spowoduj$ wp yw lub odp yw korzy-

#ci ekonomicznych do jednostki. Ju" dzi# w przypadku instrumentów finanso-

wych (przy ich wycenie) nale"y uwzgl!dni& cen! nabycia skorygowan$, czyli 
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uwzgl!dniaj$c$ przysz e przep ywy pieni!"ne, jakie mo"na uzyska& z instrumen-

tu, które s$ zdyskontowane efektywn$ stop$ procentow$. 

Oczywi#ci MSSF „id$” o krok dalej ni" przepisy ustawy o rachunkowo#ci. 

Staj$ si! obligatoryjne w przypadku braku odpowiedniego przepisu krajowego 

pa%stwa nale"$cego do UE. 

Zach!cam do literatury przedmiotu i zapoznania si! z przepisami prawa. 

Mam nadziej!, "e MSR i MSSF b!d$ wykorzystywane w czasie Waszego 

zg !biania wiedzy z rachunkowo#ci finansowej. 
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Za !cznik 1.  Roczne stawki amortyzacyjne (wed ug za !cznika do Uopd) 

Poz. Stawka K T Nazwa !rodków trwa"ych 

01 1,5 11 Budynki mieszkalne 

  122 Lokale mieszkalne 

 2,5 10 Budynki niemieszkalne 

  110 Z rodzaju 110 placówki opieku!czo-wychowawcze, domy opieki spo ecznej bez 

opieki medycznej 

  121 Lokale niemieszkalne 

 4,5 102 Podziemne gara$e i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrzne-

go (wie$e)  

  104 Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne 

(z wy &czeniem budynków magazynowych i podziemnych) 

 10 103 Kioski towarowe o kubaturze poni$ej 500 m3 – trwale zwi&zane z gruntem 

  109 Domki kempingowe, budynki zast#pcze – trwale zwi&zane z gruntem 

  010 Plantacje wikliny 

02 2,5 224 Budowle wodne, z wyj&tkiem melioracji, doków sta ych zal&dowionych, wa ów 

i grobli 

  21 Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyj&tkiem studni 

wierconych 

  290 Budowle sportowe i rekreacyjne, z wy &czeniem ogrodów i parków publicznych, 

skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 

  291 Wie$e przeciwpo$arowe 

  225 Melioracje podstawowe 

  226 Melioracje szczegó owe 
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Poz. Stawka K T Nazwa !rodków trwa"ych 

 4,5 2 Obiekty in$ynierii l&dowej i wodnej, z wy &czeniem ogrodów i parków publicz-

nych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 

 10 211 Przewody sieci technologicznych wewn&trzzak adowych 

  221 Urz&dzenia zabezpieczaj&ce ruch poci&gów 

 14 202 Z rodzaju 202 wie$e ekstrakcyjne 

 20 200 Z rodzaju 202 wie$e ekstrakcyjne 

03 7 3 Kot y i maszyny energetyczne 

 14 323 Silniki spalinowe na paliwo lekkie 

  324 Silniki spalinowe na paliwo ci#$kie 

  325 Silniki spalinowe na paliwo gazowe 

  326 Silniki powietrzne 

  343 Z rodzaju 343 zespo y elektroenergetyczne przeno"ne z silnikami spalinowymi 

na paliwo lekkie 

  344 Z rodzaju 343 zespo y elektroenergetyczne przeno"ne z silnikami spalinowymi 

na paliwo ci#$kie 

  349 Reaktory j&drowe 

04 7 431 431-0 filtry (prasy) b otniarki, 431-4 cedzid a mechaniczne 

  450 Piece do przerobu surowców (z wyj&tkiem 450-50 piece do przerobu surowca 

wielokomorowe) 

  451 Piece do przetwarzania paliw (z wyj&tkiem 451-0 piece koksownicze) 

  454 Piece do wypalania tunelowe 

  475 Aparaty b#bnowe 

  477 Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8 

 10 4 Maszyny, urz&dzenia i aparaty ogólnego zastosowania 

 14 41 Obrabiarki do metali 

  44 Maszyny i urz&dzenia do przet aczania i spr#$ania cieczy i gazów 

  46 Aparaty do wymiany ciep a (z wyj&tkiem rodzaju 465 i 469-0) 

  47 Maszyny, urz&dzenia i aparaty do operacji i procesów materia owych (z wyj&t-

kiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0) 

 18 449 Z rodzaju 449-90 urz&dzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne 

i przep ywomierze sk adowe do cieczy i paliw p ynnych 

  465 Z rodzaju 465 wymienniki p ynów obiegowych przy produkcji sody 

  469 469-0 ch odnice odmulin i prób ko owych rozk adni gazu 

  474 Kolumny nitracyjne i denitracyjne 

  479 479-0 odbieralnice hydrauliczne rozk adni gazu 
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Poz. Stawka K T Nazwa !rodków trwa"ych 

  481 Aparaty i urz&dzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym 

i elektrogalwanicznym 

  482 Aparaty i urz&dzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym 

  484 484-0 urz&dzenia do spawania i napawania  ukowego w ochronie gazów oraz do 

spawania i napawania plazmowego. Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe 

przeno"ne wysokiego ci"nienia, 484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe. Z rodzaju 

484-6 urz&dzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami 

sztucznymi 

  490 Maszyny i urz&dzenia do przygotowywania maszynowych no"ników danych 

oraz maszyny analityczne 

  492 Samodzielne urz&dzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami 

  493 Z rodzaju 493 roboty przemys owe 

 20 434 434-01 maszyny do zamykania s oi. Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania 

puszek 

  465 Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako ch odnice kwasu siarko-

wego 

 30 491 Zespo y komputerowe 

05 7 506 506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza 

  507 507-2 i 507-3 krystalizatory, 507-4 komory potne 

  548 548-0 maszyny, urz&dzenia i aparaty do produkcji materia u zecerskiego 

  583 583-0 koparki i zwa owarki w kopalniach odkrywkowych w#gla, 583-1 koparki 

w piaskowniach przemys u w#glowego 

 10 512 Maszyny i urz&dzenia do eksploatacji otworów wiertniczych 

  513 Maszyny i urz&dzenia do przeróbki mechanicznej rud i w#gla 

  514 514-0 maszyny i urz&dzenia aglomerowni, 514-1 maszyny i urz&dzenia wielko-

piecowe, 514-2 maszyny i urz&dzenia hutnicze stalowni. Z rodzaju 514-3 do 6 

no$yce hutnicze do ci#cia na gor&co, tabor hutniczy, walcowniczy. 514-9 inne 

maszyny, urz&dzenia i aparaty hutnicze. 

  520 Z rodzaju 520 maszyny i urz&dzenia przemys u kamieniarskiego: 520-0 i 520-1 

traki ramowe i tarczowe, 520-2 cyrkulaki, 520-3 szlifierki, 520-4 tokarki 

i wiertarki do kamienia, 520-5 kombajny do robót przygotowawczych 

  523 Maszyny i urz&dzenia przemys u cementowego 

  525 525-31 autoklawy 

  529 Z rodzaju 529 maszyny i urz&dzenia do produkcji materia ów budowlanych: 

529-81 do produkcji elementów z lastryko, 529-82 do produkcji sztucznego 

kamienia 

  56 Maszyny, urz&dzenia i aparaty przemys ów rolnych 

  582 Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powy$ej 20.000 l pojemno"ci oraz 

z rodzaju 582-2 od"nie$arki o mocy silników powy$ej 120 KM 
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Poz. Stawka K T Nazwa !rodków trwa"ych 

 14 50 Maszyny, urz&dzenia i aparaty przemys u chemicznego 

  517 Maszyny i urz&dzenia torfiarskie 

  52 Maszyny dla przemys u surowców mineralnych 

  53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych 

  54 Maszyny, urz&dzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyro-

bów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne 

  55 Maszyny i urz&dzenia do produkcji wyrobów w ókienniczych i odzie$owych 

oraz do obróbki skóry i produkcji z niej 

  561 561-6 maszyny, urz&dzenia i aparaty do produkcji napoi 

  568 Maszyny, urz&dzenia i aparaty przemys u piekarniczego (z wyj&tkiem 568-40 

do 48) 

  57 Maszyny, urz&dzenia i aparaty przemys ów spo$ywczych 

  59 Maszyny, urz&dzenia i narz#dzia rolnicze i gospodarki le"nej 

 18 505 505-1 piece pra$alnicze fluidezyjne 

  51 Maszyny, urz&dzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, 

torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne 

  58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

 20 506 506-3 odgazowywacze 

  510 Maszyny i urz&dzenia wiertnicze 

  511 Obudowy zmechanizowane 

  518 Z rodzaju 518 aparaty i urz&dzenia do: 518-01 pomiarów magnetycznych, 518-02 

pomiarów geologicznych, 518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych, 

518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karota$u gazowego, perforacji 

otworów wiertniczych 

  535 Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego 

i maszyny do redukcyjnych, pró$niowych i specjalnych wytopów metali. 

Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji w#glanów i past emulsyjnych. Z rodzaju 

535-7 urz&dzenia do produkcji pó przewodników. 

  579 579-000 dystrybutory, 579-000 dystrybutory, 579-01 maszyny i urz&dzenia do 

przerobu odpadów zwierz#cych na m&k# pastewn& i t uszcze utylizacyjne, 579-09 

inne maszyny i urz&dzenia do przerobu odpadów zwierz#cych 

  580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych 

  581 Maszyny do robót budowlanych 

  582 582-3 szczotki mechaniczne i osprz#t do utrzymania dróg 

 25 501 501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji, 501-1 porcelanowe m yny 

kulowe 

  511 Maszyny górnicze, z wy &czeniem obudów zmechanizowanych 
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Poz. Stawka K T Nazwa !rodków trwa"ych 

  524 Z rodzaju 524 piece do topienia $u$la wielkopiecowego i bazaltu 

  571 571-8 autoklawy do hydrolizy, 571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz 

neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane 

  581 581-2 wibratory, 581-4 wibrom oty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku 

06 4,5 600 Zbiorniki naziemne ceglane 

  601 Zbiorniki naziemne betonowe (z wyj&tkiem z wyk adzin& chemoodporn& dla 

kwasu ponitracyjnego) 

  623 623-7 urz&dzenia telefoniczne systemów no"nych na liniach WN 

  641 Z rodzaju 641-7 wyci&gi kopalniane (bez wyci&gów przy g #bieniu szybów) 

  648 Towarowe kolejki linowe i d'wignie linowe 

  657 Akumulatory hydrauliczne 

  660 Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane 

 10 6 Urz&dzenia techniczne 

 18 61 Z podgrupy 61 urz&dzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewo'na 

  641 D'wigniki, wci&garki i wci&gniki przejezdne oraz nieprzejezdne, ko owroty, 

wyci&gniki (z wyj&tkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyci&gniki ko- 

palniane  &cznie z wyci&gami przy g #bieniu szybów, a tak$e wyci&gi kolei 

i kolejek linowych) 

  662 662-1 projektory przeno"ne 16 mm i 35 mm 

  681 Kontenery 

 20 629 Telefony komórkowe 

  669 Kasy fiskalne i rejestruj&ce (z wyj&tkiem zaliczonych do poz. 04 – zespo y 

komputerowe) 

  633 Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych 

  634 Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych 

  662 662-5 ekrany kinowe 

  644 644-0 do 4 przeno"niki w kopalniach i zak adach przetwórczych rud i w#gla 

  664 Z rodzaju 664 urz&dzenia do przeprowadzania bada! technicznych 

 25 644 644-0 przeno"niki zgrzeb owe ci#$kie i lekkie 

07 7 70 Kolejowy tabor szynowy naziemny 

  71 Kolejowy tabor szynowy podziemny 

  72 Tramwajowy tabor szynowy 

  73 Pozosta y tabor szynowy naziemny 

  77 Tabor p ywaj&cy 

 14 700 700-7 drezyny i przyczepy do drezyn 
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Poz. Stawka K T Nazwa !rodków trwa"ych 

  710 710-01 lokomotywy akumulatorowe. 710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczel-

ne i typu „Karlik”. 710-10 do 14 wozy kopalniane 

  770 770-13 kontenerowce 

  773 773-1010 wodoloty 

  780 Samoloty 

  781 (mig owce 

  743 Samochody specjalne 

  745 Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ci#$arowe o nap#dzie elektrycznym 

  746 Ci&gniki 

  747 Naczepy 

  748 Przyczepy 

  76 Pozosta y tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, wid owe i inne 

wózki jezdniowe) 

 18 745 Z rodzaju 745 pozosta e samochody o nap#dzie elektrycznym 

  783 Balony 

  788 Inne "rodki transportu lotniczego 

  79 (rodki transportu pozosta e 

 20 740 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe 

  741 Samochody osobowe 

  742 Samochody ci#$arowe 

  744 Autobusy i autokary 

  782 Szybowce 

08 10 805 Z rodzaju 805 wyposa$enie kin, teatrów, placówek kulturalno-o"wiatowych oraz 

instrumenty muzyczne 

  806 Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwi&zane trwale z gruntem 

 14 803 803-0 do 1 maszyny biurowe, 803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych 

 20 8 Narz#dzia, przyrz&dy, ruchomo"ci i wyposa$enie 

 25 801 801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania bada! 

laboratoryjnych 

  802 802-0 aparaty i sprz#t do hydro- i mechanoterapii 

  804 Z rodzaju 804 wyposa$enie cyrkowe 

 



 

 

Za !cznik 2.  Test sprawdzaj!cy z rachunkowo"ci (w warunkach polskich) 

Do aktywów obrotowych zaliczy% nale$y: 

a) "rodki trwa e w budowie, materia y, nale$no"ci d ugoterminowe, 

b) warto"ci niematerialne i prawne, czeki i weksle obce o terminie wykupu do 

trzech miesi#cy,  

c) inwestycje krótkoterminowe, zapasy, "rodki pieni#$ne, nale$no"ci od odbior-

ców. 

Prawo do wynalazków, patentów i znaków towarowych to: 

a) inwestycje d ugoterminowe, 

b) warto"ci niematerialne i prawne, 

c) "rodki trwa e. 

Prawo wieczystego u$ytkowania gruntów to: 

a) warto"ci niematerialne i prawne, 

b) "rodki trwa e, 

c) inwestycje d ugoterminowe. 

Po$yczki otrzymane od innych podmiotów to: 

a) inwestycje d ugoterminowe, 

b) zobowi&zania d ugoterminowe, 

c) nale$no"ci d ugoterminowe. 

Odszkodowania, kary, grzywny otrzymane od innych podmiotów s&: 

a) przychodem finansowym, 

b) przychodem operacyjnym, 

c) pozosta ym przychodem operacyjnym. 

Odsetki i dyskonta przekazane s&: 

a) kosztem finansowym, 

b) kosztem rodzajowym, 

c) pozosta ym kosztem operacyjnym. 

Spó dzielcze w asno"ciowe prawo do lokalu mieszkalnego to: 

a) "rodek trwa y, 

b) warto"% niematerialna i prawna, 

c) inwestycje d ugoterminowe. 

Nieruchomo"ci nabyte w celu osi&gni#cia korzy"ci, które nie s& u$ytkowane 

przez jednostk# s&: 

a) "rodkiem trwa ym, 

b) inwestycj& krótkoterminow&, 

c) inwestycj& d ugoterminow&. 
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Rachunkowo"% jednostki obejmuje: 

a) charakterystyk# poszczególnych sk adników aktywów, pasywów, sporz&dza-

nie dokumentów, 

b) prowadzenie na podstawie dowodów ksi&g rachunkowych, sporz&dzanie spra- 

wozda! finansowych, 

c) tylko ewidencj# syntetyczn&, wycen# aktywów i pasywów oraz ustalanie wy- 

niku finansowego. 

Przyj#te zasady rachunkowo"ci nale$y stosowa% tak, aby w kolejnych latach 

obrotowych dokonywa% jednakowego grupowania operacji gospodarczych i wy- 

ceny aktywów i pasywów. Jest to zgodne z: 

a) zasad& kontynuacji, 

b) zasad& ostro$nej wyceny, 

c) zasad& ci&g o"ci. 

Zgodnie z jak& zasad& nale$y w aktywach i pasywach uwzgl#dni% koszty  

i przychody dotycz&ce przysz ych okresów oraz przypadaj&ce na ten okres spra-

wozdawczy koszty, które jeszcze nie zosta y poniesione: 

a) ostro$no"ci, 

b) istotno"ci, 

c) wspó mierno"ci. 

W wyniku finansowym nale$y uwzgl#dni% zmniejszenia warto"ci aktywów, 

w tym odpisy amortyzacyjne, odpisy aktualizuj&ce oraz wszystkie poniesione 

koszty i rezerwy. Jest to zgodne z zasad&:  

a) ostro$nej wyceny, 

b) memoria u, 

c) istotno"ci. 

Zgodnie z jak& zasad& w rachunkowo"ci – w ksi#gach i w wyniku finanso-

wym nale$y uwzgl#dni% przychody, nawet je"li nie zosta y uregulowane i koszty, 

je"li nie zosta y poniesione: 

a) kontynuacji, 

b) ci&g o"ci, 

c) memoria u. 

Zak adowy plan kont: 

a) zawiera tylko wykaz kont ksi#gi g ównej, 

b) zawiera przyj#te zasady wyceny, wykaz kont syntetycznych, analitycznych 

oraz wyja"nienie powi&za!, 

c) nie zawiera zasad prowadzenia kont ksi&g pomocniczych oraz ich powi&zania 

z kontami ksi#gi g ównej. 

Najlepsz& metod& poprawiania b #dów ksi#gowych jest: 

a) storno czarne cz#"ciowe, 

b) skre"lenie i parafka,  

c) storno czerwone. 
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Ksi#gi rachunkowe obejmuj&: 

a) dziennik, ksi#g# g ówn&, ksi#gi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, 

inwentarz, 

b) dziennik, ksi#g# g ówn&, ksi#gi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, 

c) ksi#g# g ówn& i ksi#gi pomocnicze. 

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych jest: 

a) zestawieniem aktywów i pasywów sporz&dzonym na koniec okresu sprawo- 

zdawczego, 

b) wykazem kont ksi&g pomocniczych, 

c) bilansem próbnym, sporz&dzanym co miesi&c, jest wykazem kont syntetycz-

nych u$ytych w ewidencji. 

Je"li ewidencja operacji gospodarczych by a prowadzona zgodnie z zasad& 

podwójnego zapisu to: 

a) warto"% aktywów i pasywów bilansu jest sobie równa, 

b)  obroty Wn i Ma oraz salda Wn i Ma w zestawieniu obrotów i sald kont syn-

tetycznych s& sobie równe, 

c) suma obrotów Wn i Ma w zestawieniu obrotów i sald kont analitycznych jest 

równa. 

PK – polecenie ksi#gowania to dokument: 

a) wewn#trzny, wtórny, zbiorczy, rozliczeniowy, 

b) zewn#trzny, obcy, rozrachunkowy, 

c) wewn#trzny, pojedynczy, pierwotny, kasowy. 

Dowodem ksi#gowym jest: 

a) ka$dy dokument zwi&zany ze zdarzeniem gospodarczym, 

b) tylko dokument niezwi&zany z ewidencj&, 

c) dokument zwi&zany z wyst&pieniem operacji gospodarczej. 

B #dy mog& by% poprawiane przez skre"lenie w dowodach: 

a) zewn#trznych, 

b) wewn#trznych, 

c) obcych. 

Inwentaryzacja to:  

a) inwentarz, 

b) spis z natury, uzgodnienie sald, porównanie z dokumentacj&, 

c) remanent. 

Porównanie z dokumentacj& dotyczy: 

a) "rodków trwa ych i rzeczowych sk adników aktywów obrotowych, 

b) nale$no"ci i zobowi&za!, "rodków pieni#$nych w banku, 

c) "rodków trwa ych niedost#pnych, nale$no"ci spornych. 

Warto"ci niematerialne i prawne wycenia si# do bilansu: 

a) w warto"ci godziwej, 

b) w cenie sprzeda$y netto, 

c) wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. 
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Inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia 

si# na dzie! bilansowy: 

a) wg warto"ci godziwej, 

b) w cenie nabycia, 

c) w cenie sprzeda$y netto. 

Rezerwy s& to: 

a) nale$no"ci zagro$one i przeterminowane, 

b) przysz e prawdopodobne nale$no"ci i straty, 

c) przysz e prawdopodobne zobowi&zania i straty. 

Kwota wymagaj&ca zap aty (przez naszego kontrahenta) to warto"%: 

a) zobowi&zania bez odsetek, 

b) nale$no"ci  &cznie z odsetkami pomniejszone o odpisy aktualizuj&ce (zmniej-

szaj&ce ich warto"%), 

c) warto"% nale$no"ci bez odsetek. 

Koszt wytworzenia produktu obejmuje: 

a) koszty bezpo"rednie i uzasadnion& cz#"% kosztów po"rednich, czyli koszty 

wydzia owe, 

b) koszty bezpo"rednie i wszystkie koszty po"rednie, 

c) koszty bezpo"rednie oraz koszty sprzeda$y i ogólnego zarz&du. 

Aktualizacja wyceny "rodków trwa ych (przeszacowanie w gór#) powoduje: 

a) wzrost pozosta ych kosztów operacyjnych, 

b) wzrost kosztów finansowych, 

c) wzrost kapita u z aktualizacji wyceny. 

Umorzenie jest to: 

a) zu$ycie "rodków trwa ych lub warto"ci niematerialnych i prawnych wliczone 

w koszty dzia alno"ci, 

b) korygowanie warto"ci pocz&tkowej "rodków trwa ych i warto"ci niematerial-

nych i prawnych o warto"% zu$ycia, 

c) pozosta y koszt operacyjny. 

W przypadku likwidacji "rodka trwa ego, jego warto"% netto – nieumorzon& 

ksi#guje si# w: 

a) koszty finansowe, 

b) koszty operacyjne, 

c) pozosta e koszty operacyjne. 

Amortyzacji nie podlegaj&: 

a) nabyta warto"% firmy, prawa autorskie, 

b) grunty, dzie a sztuki, eksponaty muzealne, wypracowana warto"% firmy, 

c) know-how, licencje, koncesje i patenty.  

Informacje o przewidywanym rozwoju jednostki znajduj& si#: 

a) w informacji dodatkowej, 

b) w sprawozdaniu z dzia alno"ci, 

c) w zestawieniu zmian w kapitale w asnym. 
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Nabycie udzia ów (akcji) w asnych zwi&zane jest z wydatkami w rachunku 

przep ywów pieni#$nych z: 

a) dzia alno"ci operacyjnej, 

b) dzia alno"ci inwestycyjnej, 

c) dzia alno"ci finansowej. 

Sp ata kredytów i po$yczek to: 

a) wp yw dzia alno"ci finansowej, 

b) wyp yw z dzia alno"ci operacyjnej, 

c) wyp yw z dzia alno"ci finansowej. 

Na kontach syntetycznych obowi&zuje zasada: 

a) podwójnego zapisu, 

b) zapisu powtórzonego, 

c) zapisu pojedynczego. 

Zasada podwójnego zapisu polega na: 

a) zaksi#gowaniu danej pozycji na co najmniej dwóch kontach po tych samych 

stronach, 

b) zaksi#gowaniu danej pozycji na co najmniej dwóch kontach po stronach 

przeciwnych, 

c) zaksi#gowaniu warto"ci na tym samym koncie, po przeciwnych stronach. 

Zapis pojedynczy: 

a) stosowany jest do kont pozabilansowych, na których ksi#gujemy tylko dla 

celów informacyjnych, 

b) stosowany jest do kont niebilansowych, koryguj&cych, 

c) stosowany jest do cz#"ci kont bilansowych. 

Koszty uk adu rodzajowego to: 

a) koszty zarz&du, koszty sprzeda$y, koszty dzia alno"ci pomocniczej, koszty 

produkcji podstawowej, 

b) koszty bezpo"rednie, koszty po"rednie, 

c) wynagrodzenia, us ugi obce, zu$ycie materia ów i energii, amortyzacja, po-

datki.  

Któr& z poni$szych pozycji nale$y w sposób wiarygodny oszacowa% na dzie! 

bilansowy: 

a) rezerwy, 

b) kredyty, 

c) nale$no"ci. 

Cena sprzeda$y netto to: 

a) cena mo$liwa do uzyskania z podatkiem VAT, 

b) cena mo$liwa do uzyskania bez podatku VAT pomniejszona o upusty i rabaty, 

c) obejmuje koszty bezpo"rednie wytworzonych wyrobów i uzasadnion& cz#"% 

kosztów po"rednich. 
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Rozliczenie niedoborów materia ów w granicach norm nast#puje: 

a) w zu$ycie materia ów i energii, 

b) w pozosta e koszty operacyjne, 

c) w pozosta e rozrachunki. 

W spó ce z ograniczon& odpowiedzialno"ci& podzia  kapita ów jest nast#pu-

j&cy: 

a) fundusz za o$ycielski, fundusz wypracowany, 

b) kapita  udzia owy, kapita  zapasowy, kapita  rezerwowy, 

c) fundusz udzia owy, fundusz zasobowy. 

Odchylenia od cen ewidencyjnych i umorzenie "rodków trwa ych to konta: 

a) bilansowe aktywno-pasywne, 

b) niebilansowe koryguj&ce, 

c) niebilansowe wynikowe. 

Konto rozliczenie zakupu materia ów jest kontem: 

a) bilansowym aktywnym, 

b) niebilansowym wynikowym, 

c) bilansowym aktywno-pasywnym. 

Materia y w drodze (Fa VAT zakupu) ksi#gowane s&: 

a) Dt konto Materia y i Ct konto ROD, 

b) Dt konto ROD, Ct konto Rozliczenie zakupu, 

c) Dt Rozlicznie zakupu, Ct ROD. 

Dostawy niefakturowane to saldo: 

a) debetowe na koncie ROD, 

b) kredytowe na koncie Materia y, 

c) kredytowe na koncie Rozliczenie zakupu. 

Miesi#czny odpis amortyzacyjny ksi#gowany jest: 

a) Wn konto Umorzenie, Ma konto Amortyzacja, 

b) Wn konto Pozosta e koszty operacyjne, Ma konto Umorzenie, 

c) Wn konto Amortyzacja, Ma konto Umorzenie. 

Fa VAT zwi&zana ze sprzeda$& wyrobów gotowych ksi#gowana jest: 

a) Wn konto Towary, Ma konto Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, 

b) Wn konto Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów, Ma konto Wyroby gotowe, 

c) Wn konto Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, Ma konto Przychody ze 

sprzeda$y wyrobów. 

LP – lista p ac brutto b#dzie ksi#gowana: 

a) Wn konto Rozrachunki z tytu u wynagrodze!, Ma konto Wynagrodzenia, 

b) Wn konto Wynagrodzenia, Ma konto Rozrachunki z tytu u wynagrodze!, 

c) Wn konto ROD, Ma konto Przychody ze sprzeda$y us ug. 

Je"li cena ewidencyjna jest ni$sza od ceny zakupu, wówczas: 

a) odchylenia od cen ewidencyjnych nie wyst#puj&, 

b) odchylenia od cen ewidencyjnych b#d& kredytowe, 

c) odchylenia od cen ewidencyjnych b#d& debetowe. 
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Zak adowe plany kont ustalane na podstawie Wzorcowego Planu Kont za-

wieraj&: 

a) 7 zespo ów kont, 

b) 9 zespo ów kont, 

c) 8 zespo ów kont. 

Zespó  1 dotyczy: 

a) "rodków pieni#$nych, 

b) "rodków trwa ych, 

c) rozrachunków. 

Z kosztami uk adu funkcjonalnego (wed ug miejsc powstawania) zwi&zany jest: 

a) zespó  5, 

b) zespó  4, 

c) zespó  6. 

Koszt w asny wytworzenia obejmuje: 

a) koszty bezpo"rednie oraz cz#"% kosztów po"rednich, tzn. koszty wydzia owe, 

b) koszty bezpo"rednie, koszty wydzia owe, koszty sprzeda$y i koszy zarz&du, 

c) koszty bezpo"rednie, koszty wydzia owe i koszy zarz&du. 

Inwestycje d ugoterminowe obejmuj&: 

a) tylko d ugoterminowe papiery warto"ciowe, 

b) nieruchomo"ci i d ugoterminowe aktywa finansowe, 

c) nieruchomo"ci, warto"ci niematerialne i prawne oraz d ugoterminowe aktywa 

finansowe. 

Aby zani$y% koszty okresu nale$y zastosowa% przy wycenie rozchodu zapa-

sów metod#: 

a) FIFO, 

b) LIFO, 

c) ceny przeci#tnej. 

Inwestycje d ugoterminowe wycenia si# na dzie! bilansowy: 

a) w cenie nabycia, 

b) tylko wed ug warto"ci godziwej, 

c) wed ug ceny nabycia pomniejszonej o trwa & utrat# warto"ci lub wed ug war-

to"ci godziwej, cen# nabycia mo$na przeszacowa% do warto"ci rynkowej. 

Na wynik finansowy sporz&dzany metod& porównawcz& trafia m.in.: 

a) koszt wytworzenia sprzedanych produktów, 

b) koszty zarz&du, koszty sprzeda$y, 

c) zmiana stanu produktów i koszty rodzajowe. 

Rozliczenia mi#dzyokresowe bierne dotycz&: 

a) kosztów, które przypadaj& na nast#pne okresy (kosztów poniesionych z góry), 

b) rezerw na przysz y wydatek (zwi&zanych z przysz ymi prawdopodobnymi 

zobowi&zaniami), które charakteryzuj& si# zaliczeniem w koszty okre"lonej 

cz#"ci przysz ego zobowi&zania, 

c) kosztów przypadaj&cych na dany okres. 
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Wszystkie jednostki prowadz&ce ksi#gi rachunkowe (pe n& rachunkowo"%) s& 

zobligowane do sporz&dzenia: 

a) sprawozdania z przep ywu "rodków pieni#$nych, bilansu i rachunku zysków  

i strat, 

b) informacji dodatkowej, bilansu, rachunku zysków i strat, 

c) zestawienia zmian w kapitale w asnym, bilansu i rachunku zysków i strat. 

Sprawozdanie finansowe sporz&dza si# na dzie! zamkni#cia ksi&g rachunko-

wych a wi#c: 

a) tylko na dzie! ko!cz&cy rok obrotowy, 

b) na dzie! zako!czenia dzia alno"ci, dzie! ko!cz&cy rok obrotowy i w celu 

sprawdzenia stanu maj&tku i wyniku finansowego, 

c) na dzie! zako!czenia dzia alno"ci, dzie! ko!cz&cy rok obrotowy, na dzie! 

poprzedzaj&cy postawienie w stan likwidacji. 

Informacja dodatkowa powinna zawiera%: 

a) obja"nienia proponowanego podzia u zysku, korekt# odpowiednich pozycji 

aktywów, 

b) pozycje rezerw utworzonych (rodzaje i warto"ci), 

c) informacje zwi&zane z przewidywanym rozwojem jednostki. 

Rachunek z przep ywów pieni#$nych sporz&dzany metod& bezpo"redni&: 

a) zawiera w przep ywach dzia alno"ci operacyjnej zysk netto skorygowany  

o amortyzacj#, zmiany stanu rezerw, zapasów,  

b) wp ywy i wydatki dzia alno"ci operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, 

c) nie zawiera informacji o "rodkach pieni#$nych na pocz&tek okresu. 

Sprawozdanie z dzia alno"ci jednostki sporz&dzaj&: 

a) banki, jednostki dzia aj&ce na podstawie przepisów o publicznym obrocie 

papierami warto"ciowymi, 

b) tylko spó ki akcyjne, 

c) spó ki kapita owe, spó dzielnie, przedsi#biorstwa pa!stwowe. 

Badaniu i og aszaniu podlegaj& roczne sprawozdania: 

a) spó ek akcyjnych, banków, zak adów ubezpiecze!, jednostek dzia aj&cych na 

podstawie o publicznym obrocie papierami warto"ciowymi, 

b) tylko jednostek, które w poprzednim roku obrotowym spe ni y dwa warunki 

z trzech okre"lonych ustaw& o rachunkowo"ci, 

c) tylko spó ki akcyjne i banki. 

 

 



 

 

Za !cznik 3.  Zadania symulacyjne z dokumentacj!  

Zadanie 1 

Hurtownia Tkanin „Marto” ul. Polna 34, 46-569 Pozna! jest podatnikiem VAT. 

Hurtownia prowadzi ewidencj# towarów wed ug ceny zakupu. Mar$a naliczana 
przy sprzeda$y stanowi 30% ceny zakupu. Hurtownia posiada nale$no"ci od spó ki 
z o.o. Fored 30 000. W styczniu 2008 r. mia y miejsce nast#puj&ce zdarzenia: 
1) 3 stycznia zakupiono od przedsi#biorstwa „Ratex” w )odzi ul. Fabryczna 6:  

a) 500 m kory ZP 004    10 z /mb 
b) 1000 m bawe ny ZK 007   12 z /mb 

c) 600 m we ny ZG 008    15 z /mb 
towary przyj#to do magazynu – Pz nr 1/2008, 

2) Sprzedano 600 m bawe ny i 200 m we ny sklepowi „GAJA” w Poznaniu  
ul. Kwiatowa 3 – wystawiono Fa VAT, 

3) Wz nr 1/2008 – wydano towar z magazynu – wed ug ceny zakupu, 
4) WB: 

a) otrzymano cz#"% nale$no"ci od „Fored” 20 000, 
b) sp acono cz#"% zobowi&zanie wobec „Ratex” 10 000. 
Ustal mar$#, sporz&d' dokumenty rozrachunkowe i magazynowe i dokonaj 

dekretacji. Zaksi#guj operacje gospodarcze na podstawie dokumentów ksi#gowych 
(syntetycznie i analitycznie). Ustal warto"% nale$no"ci i zobowi&za! – sporz&d' 
zestawienie kont analitycznych do ROD. Ustal wynik ze sprzeda$y oraz prze-

p ywy pieni#$ne z dzia alno"ci operacyjnej. 
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Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych do konta… 

Obroty Salda 
 Konta 

Dt Ct Dt Ct 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Zadanie 2 

Hurtownia „Sokrates” sp. z o.o. ul. Nowa 9 w Jeleniej Górze prowadzi sprzeda$ 

sprz#tu sportowego. Cen& ewidencyjn& jest cena zakupu. Cena sprzeda$y zawie-

ra 20% mar$y. Hurtownia posiada na rachunku 30 000, jest to kredyt. 

W marcu 2009 mia y miejsce nast#puj&ce operacje: 

1) Fa VAT 23/09 zakupiono pi ki od „P” o warto"ci netto 20 000 (1000 szt. po 

20 z /szt.) i przyj#to je do magazynu (Pz 12/09), 

2) Fa VAT 56/09 zakupiono "piwory od „K” o warto"ci netto 14 000 (100 szt. po 

140 z /szt.) i przyj#to je do magazynu (Pz 13/09), 

3) Wystawiono Fa VAT 27/09 za sprzedane pi ki sklepowi BOLEK w Jeleniej 

Górze, ul. Krótka 2, 100 szt., 

4) Wz 33/09 – wydanie towaru dla BOLEK z magazynu, 

5) Fa VAT korekta nr 4/09 dla sklepu BOLEK – obni$ono cen# sprzeda$y  

o 10% z powodu wad jako"ciowych. 

6) WB zobowi&zania wobec K zosta y uregulowane. 

Ustal cen# sprzeda$y pi ek. Sporz&d' Fa VAT 27/09 i Fa VAT korekt# 4/09  

i zaksi#guj operacje na kontach. Ustal warto"% nale$no"ci i zobowi&zania. Wynik 

ze sprzeda$y i CF. Sporz&d' bilans zamkni#cia. 
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Bilans 

Lp. Aktywa Warto!# Lp. Pasywa Warto!# 

      

      

      

      

      

      

 Razem   Razem  

 

Zadanie 3 

Pracujesz w powsta ym 13 sierpnia 2009 r. Zak adzie Dywanów „Jaweks” sp.  

z o.o. 42-580 Kowary, ul. Sowia 7. Bilans na 1.09.2009 r. wykazuje nast#puj&ce 

pozycje: 

– budynki 2 700 000, 

– maszyny, urz&dzenia produkcyjne 900 000, 

– komputery 60 000, 

– "rodki transportu 80 000, 

– "rodki pieni#$ne na rachunku bankowym 130 000, 

– kapita  udzia owy …… 

Obowi&zuj&ce stawki wynosz&: 

– 2,5% – dla budynków, 

– 10% – maszyny i urz&dzenia produkcyjne, 

– 30% – komputery, 

– 18% – "rodki transportu. 
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Zak ady zakupi y dnia 15 wrze"nia od zak adów niemieckich licencj# na pro-

dukcj# ……… 

Warto"% celna licencji 180 000. VAT podlega odliczeniu. Okres amortyzacji 

licencji 5 lat. 

Dnia 23 wrze"nia przekazano w formie darowizny Szkole Podstawowej nr 7 

w Kowarach ul. Krótka 4 zb#dny komputer multimedialny o warto"ci 10 000 

(VAT 22%). 

Dnia 27 wrze"nia skradziono komputer o warto"ci 8000, by  on ubezpieczony 

na pe n& warto"%. Polecenia: 

1) wystaw OT nr 4 na samochód dostawczy nr rej. DKO 14478, nr podwozia 

VSD 2299877, 

2) oblicz amortyzacj# miesi#czn& sk adników maj&tku trwa ego na ostatni 

dzie! wrze"nia, 

3) sporz&d' tabel# amortyzacyjn& "rodków trwa ych za 2009 r., 

4) otwórz konta syntetyczne i analityczne, zaksi#guj operacje z wrze"nia 2009 r., 

5) ustal warto"% bilansow& sk adników maj&tku trwa ego na koniec wrze"nia 

2009 r. i na koniec grudnia 2009 r. 
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Zadanie 4 

Spó ka z o.o. „Dew” we Wroc awiu zatrudnia mi#dzy innymi kasjera, który jest 

odpowiedzialny za: 

– obrót gotówkowy, 

– sporz&dzanie dokumentów KP i KW, raportu kasowego, polecenia ksi#gowego, 

– ewidencj# operacji ksi#gowych, 

– zabezpieczene kasy. 

Na 31.03 stan "rodków pieni#$nych na rachunku bankowym wynosi 24 500 z , 
stan "rodków w kasie 300 z . W kwietniu mia y miejsce nast#puj&ce operacje 

gospodarcze: 

1) 2.04 podj#to z banku do kasy 1000 (KP nr 36), 

2) 3.04 Fa VAT za wstawienie szyby 130 z ,  
3) 5.04 sp ata udzia ów za o$ycielskich 3000 (KP nr 37), 

4) 8.04 wyp ata Janowi Kowalskiemu rycza tu za u$ywanie samochodu do celów 

s u$bowych (KW 22), 

5) 9.04 wystawiono FA VAT 17 za sprzedane wyroby gotowe p atne gotówk&, 

warto"% netto 2000, VAT 22% ………….., warto"% brutto ………………., 

6) 10.04 zap acono odsetki za nieterminowe regulowanie zobowi&za! (KW nr 23), 

7) 11.04 wyp acono zaliczk# Adamowi Nowakowi na zakup materia ów 200 (KW nr 24).  

Sporz&d' KP nr 37 i KW nr 22. Sporz&d' raport kasowy nr 7/09 na 15 kwiet-

nia. Jaki jest stan ko!cowy "rodków w kasie? Zaksi#guj operacje na kontach 

ksi#gowych i zamknij konto kasa. Ustal warto"% rozrachunków. 
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Zadanie 5 

Podmiot X zak ada hurtowni#, posiadaj&c "rodki w asne 150 000 i otrzymuje 

kredyt bankowy 200 000. Ca y kapita  jest zgromadzony na rachunku bankowym, 

a nast#pnie: 

1) kupuje hurtowni# od „T”, która wymaga prac remontowych 250 000, 

2) remontuje obiekt 30 000 Fa VAT, 

3) przyjmuje obiekt do eksploatacji OT, 

4) amortyzacja miesi#czna wed ug stopy rocznej 2,5%, 

5) kupuje 2 samochody – ka$dy za 20 000 netto od podmiotu „G” – Fa VAT i OT, 

6) pobiera z banku gotówk# 2000, 

7) kupuje paliwo 400 Fa VAT – zap acona gotówk&, 

8) zakupuje towary od podmiotu „R” netto 10 000 (1000 szt. × 10 z /szt.) Fa 

VAT + Pz, 

9) otrzymuje potwierdzenie WB – przelew zobowi&zania wobec T i R, 

10) sprzedaje towary 900 szt. ka$dy po 30 z  – cena sprzeda$y netto – wystawia 

Fa VAT nr 1/2010 sklepowi GOMER, Wroc aw, ul. Nowa 7, 

11) wydanie towarów 900 szt. po cenie zakupu… (Wz nr 1/10), 

12) amortyzacja miesi#czna samochodów wed ug stopy 10%, 

13) kupuje olej i p yny 500 Fa VAT – zap ata gotówk&, 

14) otrzymanie nale$no"ci od GOMER (WB), 

15) sprzeda$ sklepowi Wojnowski 100 szt. towarów po 30 z  Fa VAT, 

16) Wz – wydanie towarów, 

17) sp aca cz#"% kredytu 1000 ze "rodków na rachunku WB, 

18) sp aca odsetki kredytowe 200 z rachunku WB. 

Wystaw Fa VAT nr 1/2010 i Wz 1/10, zadekretuj Fa VAT. Rozrachunki  

z odbiorcami i dostawcami ksi#guj na koncie ROD, do tego konta prowad' 

analityk#. 

Zaksi#guj operacje i sporz&d' zestawienie obrotów i sald kont analitycznych 

do ROD i bilans zamkni#cia. 

 
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 



Zadania symulacyjne z dokumentacj!  185 

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

 
 
Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych do konta… 

Obroty Salda 
 Konta 
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