
 

 

 
1. Informacje ogólne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych 

Sprawozdanie finansowe – wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami 

rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień 
zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim 
oraz w walucie polskiej. 

Muszą one spełniać warunki formalne tj.: podanie w nagłówku pełnej nazwy i adresu firmy, określenie momentu lub 
okresu, którego dotyczą dane. Inne warunki to załączenie tablic statystycznych, zawierające zestawienie liczbowe 
związane z określonym zagadnieniem. Następnym ważnym warunkiem jest podanie daty sporządzenia sprawozdania 
oraz podpisanie sprawozdania przez osoby odpowiedzialne za rzetelne i prawidłowe jego sporządzenie. Dane liczbowe 
można wykazywać w zaokrągleniu do tysiąca złotych, jeżeli nie zniekształci to obrazu jednostki zawartego w 
sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. To właśnie jednostki gospodarcze, prowadząc swą 

działalność, są zobowiązane zamknąć księgi rachunkowe na koniec roku obrotowego, a konsekwencją tego 
zdarzenia jest przygotowanie i przetworzenie informacji wynikających z tych ksiąg oraz ich zestawienie w formie 

odpowiednich sprawozdań. W celu zapewnienia jednolitej formy sprawozdawczości finansowej Główny Urząd 
Statystyczny, na wniosek ministra finansów, wydaje dla jednostek gospodarczych instrukcje i wzory 

sprawozdawcze, w których określa: 

1. jednostki zobowiązane do składania sprawozdań, 
2. jednostki uprawnione do ich otrzymywania, 

3. terminy i tematykę, 

4. zasady wypełniania poszczególnych sprawozdań. 

Najważniejszym sprawozdaniem jednostki gospodarczej jest obligatoryjne roczne sprawozdanie finansowe, czyli 
roczny raport finansowy, który powinien zawierać czytelny przegląd rozwoju działalności jednostki i jej sytuacji oraz 
wskazywać na ważne wydarzenia, które wystąpiły od zakończenia roku obrachunkowego. Powinien też wskazywać 
prawdopodobny przyszły rozwój jednostki oraz działalność w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdania finansowe 
dostarczają wielu informacji dla ich odbiorców. Dlatego, też muszą one spełniać pewne standardy jakościowe, aby 
informacje w nich zawarte nie budziły zastrzeżeń. Dlatego powinny odznaczać się: 

1. wiarygodnością (rzetelnością), 
2. zrozumiałością dla użytkowników, 

3. kompletnością, 

4. porównywalnością, 

5. sprawdzalnością, 

6. terminowością, 

7. ciągłością. 

Sprawozdania finansowe sporządza się w różnych sytuacjach i warunkach czasowych, organizacyjnych oraz 
kapitałowych funkcjonowania jednostek gospodarczych. Informacje sprawozdawcze mogą być prezentowane w 
odmiennych układach i z niejednakowym stopniem szczegółowości. 

Na kompletne sprawozdanie finansowe składają się następujące części składowe: 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 rachunek zysków i strat (rachunek wyników), 

 bilans, 

 zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, 

 sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych), 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego 
sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów. 
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Sprawozdania finansowe stanowią obecnie główne źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Są one 
bardzo praktycznym narzędziem pozwalającym na uporządkowanie informacji finansowych oraz na szybką analizę 
danych jednostki gospodarczej. 

Bilans jest to zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dany dzień, nazywany dniem bilansowym (np. na 

koniec danego roku obrotowego). Przedstawiane w bilansie aktywa są to kontrolowane przez spółkę zasoby. Pasywa 

natomiast pokazują wszystkie źródła finansowania tych zasobów. 

Zgodnie z zasadą bilansową suma aktywów równa jest sumie pasywów (każde posiadane przez spółkę aktywo jest 

sfinansowane z jakiegoś źródła). Równość aktywów i pasywów wynika również ze stosowanej w księgowości zasady 

podwójnego zapisu. 

Bilans tworzony jest zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości. W Polsce przedsiębiorstwa prowadzące pełną 

księgowość zobowiązane są do sporządzania bilansu zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Wyjątkiem od tej reguły są 

jedynie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards). 

Zasady sporządzania bilansu 

 Zasada jasności: polega na tym, aby poprzez właściwą klasyfikację pozycji bilansowych oraz odpowiednią ich 

szczegółowość umożliwić odbiorcom informacji jak największą czytelność bilansu. Konstrukcja bilansów w 

Polsce jest ustalona w załącznikach do ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r. 

 Zasada ciągłości bilansowej: polega na tym, że należy zapewnić, aby bilans zamknięcia był równoczesny z 

bilansem otwarcia. Tak więc bilans, którym zamykamy księgi (system kont) starego roku (poprzedniego), staje 

się automatycznie bilansem otwarcia ksiąg w nowym roku. Zasada ciągłości bilansowej zapewnia prawidłowość 

odzwierciedlenia stanu majątkowego nie tylko w bieżącym, ale również w latach następnych. 

 Zasada prawdziwości: należy odzwierciedlić wszystkie środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia będące 

własnością danego przedsiębiorstwa, mimo, że mogą się znajdować poza przedsiębiorstwem, np. środki trwałe 

wydzierżawione innym podmiotom; odzwierciedlenie musi być zgodne z rzeczywistym stanem. Należy 

wszystkie składniki bilansowe wycenić zgodnie z rzeczywistą ceną jednostkową czy też rzeczywistym kosztem 

wytworzenia takich środków, jak np. produkty gotowe i półfabrykaty; rzeczywista cena jednostkowa to cena 

nabycia, na którą składają się cena i koszty zakupu. 

Wpływ zdarzeń gospodarczych na bilans 

 Operacje gospodarcze wywołujące zmiany tylko po stronie aktywów, jeden składnik aktywów zwiększa się, a 

drugi zmniejsza się o wartość operacji. Np. wpłata gotówki z kasy do banku lub wpływ należności od odbiorcy 

na rachunek bankowy (A+Z-Z=P). 

 Operacje gospodarcze wywołujące zmiany tylko po stronie pasywów, przy czym jeden składnik pasywów 

zwiększa się, a drugi zmniejsza o wartość operacji. Operacją tego typu jest przeznaczenie części wyniku 

finansowego (zysku) na powiększenie funduszu przedsiębiorstwa (A=P+Z-Z). 

 Operacje wywołujące zwiększenie jednego składnika aktywów z równoczesnym zwiększeniem jednego 

składnika pasywów, co powoduje wzrost sumy bilansowej o wartość operacji. Do tego typu operacji można 

zaliczyć zakup materiałów od dostawcy, zapłata nastąpi w terminie późniejszym (A+Z=P+Z). 



 Operacje wywołujące zmniejszenie jednego składnika aktywów z równoczesnym zmniejszeniem jednego 

składnika pasywów, co powoduje zmniejszenie ogólnej sumy bilansowej o wartość operacji. Przykładem jest 

spłata zobowiązania wobec dostawcy ze środków posiadanych na rachunku bankowym (A-Z+P-Z). 

 

 

 

Budowa bilansu 

Podstawowymi elementami bilansu są aktywa (zasoby przedsiębiorstwa) oraz pasywa (źródła ich finansowania). 

Aktywa najprościej zdefiniować jako ogół składników majątku (środków gospodarczych) kontrolowanych przez jednostkę 
gospodarczą w danym momencie. 

Polska ustawa o rachunkowości nie podaje bezpośredniej jednoznacznej definicji aktywów, a jedynie definicje 
poszczególnych ich rodzajów. Definicję aktywów zawierają natomiast Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 
(IFRS). 

Aktywa według IFRS 

Aktywo jest to zasób kontrolowany przez przedsiębiorstwo w wyniku przeszłych zdarzeń, z którego oczekuje się 
przepływu przyszłych korzyści ekonomicznych do przedsiębiorstwa. 

Zasady wykazywania aktywów w bilansie 

Ta ogólna definicja jest uszczegółowiona i odnosi się zarówno do IFRS jak i do Ustawy o Rachunkowości. Aby zasób 
majątkowy mógł być sklasyfikowany przez jednostkę jako aktywo i wykazany w bilansie musi spełniać następujące 
warunki: 

 Jego wartość musi być wiarygodnie określona – aby wykazać aktywa w bilansie trzeba określić ich wartość. 
W zależności od rodzaju aktywów oraz przyjętych standardów rachunkowości, stosuje się różne metody wyceny. 
Najpowszechniejsze z nich to:  

o koszt zakupu – wartość aktywa równa się kosztowi jego zakupu, pomniejszonemu o ewentualne 
umorzenia i odpisy z tytułu utraty wartości; 

o wartość godziwa – wartość aktywa równa jest jego wartości godziwej, którą wyznacza się w 
odniesieniu np. do rynku, czyli do ceny danego aktywa na rynku. 
Aktywa, których wartość nie może być wiarygodnie określona, nie mogą być przez spółkę wykazywane. 

 Musi istnieć w wyniku przeszłych zdarzeń – aktywami są jedynie zasoby, nad którymi kontrolę 
przedsiębiorstwo uzyskało w wyniku przeszłych zdarzeń, czyli tych które miały miejsce przed datą, na którą sporządzony 
jest bilans. 

 Powodować w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki gospodarczej – Aktywami są 
jedynie te zasoby, które spółka wykorzystuje w celu generowania korzyści ekonomicznych, rozumianych z reguły jako 
przepływy finansowe. Jeżeli jakieś aktywo z różnych powodów przestanie przynosić korzyści ekonomiczne i spółka nie 
ma możliwości zmiany tej sytuacji, powinna ona przestać wykazywać to aktywo w bilansie. 
Sprawowanie kontroli nad aktywami 

W rachunkowości kontrola nad aktywem nie musi koniecznie oznaczać posiadania danego aktywa. Jeżeli spółka 
kontroluje aktywo, czyli ponosi ryzyka z nim związane (np. z jego uszkodzeniem) oraz kontroluje korzyści z niego 
płynące, powinna ona wykazać to aktywo w bilansie, nawet jeśli prawnie nie jest ona jego właścicielem. 

Koronnym przykładem takiego zjawiska jest leasing finansowy. Leasingobiorca nie jest de facto właścicielem 
leasingowanych środków trwałych, jednak kontroluje je, a więc ponosi ryzyka z nimi związane (koszty napraw itp.) oraz 
kontroluje korzyści osiągane przy ich wykorzystaniu. Dlatego też, pomimo iż to leasingodawca jest prawnym 
właścicielem środków trwałych, to leasingobiorca będzie wykazywał je jako aktywa w swoim bilansie. 

Prezentacja aktywów w bilansie 

Aktywa w bilansie przedsiębiorstwa przedstawiają wszystkie posiadane przez nie zasoby. W większości stosowanych na 

świecie standardów rachunkowości, aktywa w bilansie przedstawiane są zgodnie z zasadą tzw. „wzrastającej płynności”, 

czyli od najmniej do najbardziej płynnych. 

Co do wartości, zgodnie z zasadą bilansową, suma aktywów w bilansie równa jest sumie pasywów, czyli źródeł ich 

finansowania. 



Aktywa dzielą się na aktywa trwałe i aktywa obrotowe, przy czym kryterium podziału jest okres czasu, przez jaki spółka 

zamierza dane aktywo utrzymywać: 

 Aktywa trwałe – aktywa, które nie zużywają się w trakcie jednego cyklu produkcyjnego i które spółka zamierza 

utrzymywać dłużej niż rok. 

Podstawowe elementy aktywów trwałych to: 

 Środki trwałe – grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny i wyposażenie, środki transportu, 

rozpoczęte inwestycje, 

 Wartości niematerialne i prawne – licencje, patenty, znaki towarowe, 

 Inwestycje długoterminowe – np. udziały w innych podmiotach, obligacje, które spółka planuje utrzymać dłużej 

niż rok, 

 Należności długoterminowe – np. udzielone pożyczki. 

Wyjątkami od zasady spełniania kryterium roku są zapasy, które zawsze zaliczane są do aktywów obrotowych oraz 

należności handlowe, które zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wykazywane są wyłącznie jako aktywa obrotowe, a 

jeżeli termin ich zapadalności wynosi powyżej roku - prezentuje się je w aktywach obrotowych w oddzielnej linii. 

 Aktywa obrotowe – są to aktywa wykorzystywane w jednym cyklu produkcyjnym lub takie, które spółka planuje 

spieniężyć w okresie krótszym niż rok. 

Wszystkie aktywa o terminie zapadalności poniżej roku oraz które spółka zamierza utrzymywać krócej niż rok, lub które 

będą wykorzystane w jednym cyklu produkcyjnym, powinny być wykazywane jako aktywa obrotowe. Podstawowe 

elementy aktywów obrotowych to: 

 Zapasy, 

 Należności, 

 Inwestycje krótkoterminowe, 

 Środki pieniężne, 

 Rozliczenia międzyokresowe. 

Pasywa są to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Pojęcie pasywów jest ściśle związane z bilansem 

przedsiębiorstwa, który przedstawia aktywa posiadane przez spółkę oraz źródła ich finansowania. 

Pasywa w przedsiębiorstwie dzielą się na dwie podstawowe grupy: 

 Kapitał własny – są to wartości wniesione do spółki przez jej właścicieli (przede wszystkim kapitał zakładowy) 

oraz środki uzyskane w trakcie działalności i będące własnością spółki (tu podstawową pozycją jest zysk wypracowany 

przez spółkę). 

 Kapitały obce (zobowiązania), czyli środki, które spółka pożyczyła w celu sfinansowania swojej działalności. 

Spółki mogą korzystać z bardzo wielu różnych źródeł finansowania. Podstawowym ich podziałem jest podział 

na zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe. Podobnie jak w przypadku aktywów, kryterium podziału 

będzie termin zapadalności, a graniczną długością czasu – rok. 

Pasywa w bilansie przedstawione są w kolejności od tych o najdłuższym do tych o najkrótszym terminie zapadalności. 

Całkowita wartość pasywów, zgodnie z zasadą bilansową, równa jest wartości aktywów kontrolowanych przez 

przedsiębiorstwo. 



Głównymi użytkownikami sprawozdań finansowych są: 

 inwestorzy oraz doradcy, wykorzystujący sprawozdania przy decyzjach inwestycyjnych, 

 wierzyciele, wykorzystujący sprawozdania przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu pożyczki, kredytu 
bankowego czy sprzedaży z odroczonym terminem płatności, 

 agendy rządowe i samorządy, korzystające ze sprawozdań przy ocenie zgodności działań firmy z 
obowiązującymi regulacjami prawnymi, 

 pracownicy i ich ugrupowania, korzystający ze sprawozdań przy ocenie zdolności firmy do wypełnienia 
zobowiązań wobec pracowników, 

 konkurencja, wykorzystująca sprawozdania przy ocenie mocnych i słabych stron oraz strategii konkurencyjnej 
firmy, 

 zarządzający, wykorzystujący sprawozdania przy decyzjach związanych z zarządzaniem firmą. 

Sprawozdanie finansowe prezentuje sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Powinno ono 
odpowiadać podstawowym potrzebom informacyjnym licznych zewnętrznych użytkowników. 

Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSSF, 2004, s. 66–73) i ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 12, 20, 

30, 31) wprowadzają definicje podstawowych kategorii ekonomicznych, ujmowanych w sprawozdaniu finansowym. Przed 

podjęciem decyzji o prezentacji określonej pozycji w sprawozdaniu finansowym, powinna być ona poddana ocenie, czy 

spełnia kryteria wyznaczone przez te definicje 

2. Inwentaryzacja składników bilansowych na dzień kończący rok obrotowy 

Firmy, które podlegają ustawie o rachunkowości, zobowiązane są do przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 
bilansowy, czyli dzień kończący rok obrotowy. W odniesieniu do niektórych składników majątku termin ten jest 
dochowany, jeżeli inwentaryzację rozpocznie się w ostatnim kwartale, a zakończy do 15 dnia następnego okresu 
sprawozdawczego. Ustawa o rachunkowości zastrzega jednak w tym przypadku, że stan majątku ustala się, dokonując 
korekty stanu stwierdzonego podczas inwentaryzacji o przychody i rozchody (zwiększenia i zmniejszenia), jakie nastąpiły 
między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych. Przy czym stan 
wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym. 

Możliwość wcześniejszego rozpoczęcia działań nie obejmuje aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów 
w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o 
rachunkowości. 

Polskie prawo bilansowe w stosunku do niektórych składników majątku zezwala na mniejszą częstotliwość weryfikacji. 
Jest tak np. w przypadku środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, 
gdy znajdują się one na terenie strzeżonym. W takim przypadku istnieje możliwość inwentaryzacji raz na cztery lata. 
Natomiast zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych 
składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową raz na dwa lata. 

Środki trwałe 

Środki trwałe podlegają inwentaryzacji raz w roku. W przypadku gdy rok kalendarzowy pokrywa się z obrotowym, należy 
to uczynić między 30 września a 15 stycznia. Częstotliwość weryfikacji może być mniejsza, jeżeli znajdują się one na 
terenie strzeżonym. Wtedy ustawa daje możliwość zinwentaryzowania ich raz na cztery lata. Ten składnik majątku 
podlega spisowi z natury. Jedynie co do środków trwałych, do których dostęp jest utrudniony (np. rurociągi), a także 
gruntów ustawa dopuszcza przeprowadzenie ich inwentaryzacji drogą weryfikacji, czyli porównania zapisów w księgach 
rachunkowych z dokumentami. 

Inwentaryzacja obejmuje zarówno składniki majątkowe ujmowane w księgach rachunkowych, jak i majątek, dla którego 
jednostka prowadzi ewidencję pozabilansową, obejmujący składniki aktywów, które zostały powierzone jednostce do 
przechowywania, przetworzenia, sprzedaży lub użytkowania. W związku z tym inwentaryzację należy przeprowadzić 
także dla środków trwałych znajdujących się w ewidencji pozabilansowej użytkowanych przez jednostkę na podstawie 
np. umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu bądź umowy dzierżawy. 

Celem takiej inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu posiadanych obcych środków trwałych, sprawdzenie 
prawidłowości ich wykorzystywania w działalności jednostki oraz rozliczenie osób odpowiedzialnych materialnie za 
powierzone im składniki majątku. Środki trwałe niebędące własnością jednostki inwentaryzuje się drogą spisu z natury, 
porównania danych z ewidencją pozabilansową oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. O wynikach 
przeprowadzonej inwentaryzacji jednostka ma obowiązek powiadomić jednostkę będącą właścicielem danego środka 
trwałego. 



Takiego działania należy się więc spodziewać również od kontrahentów, którym zostały przekazane środki trwałe do 
używania, ale nadal są własnością tej firmy. Problem może się pojawić, jeżeli kontrahenci są podmiotami 
niepodlegającymi ustawie o rachunkowości lub z innych powodów nie została przekazana dokumentacja potwierdzająca 
przeprowadzenie spisu z natury. W takim przypadku prawo bilansowe daje inną możliwość weryfikacji stanu aktywów. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 firma może w tym celu dokonać porównania danych księgowych z dokumentacją. 

Kolejną problematyczną kwestią dla firm jest inwentaryzacja składników majątku o małej wartości. Powstaje pytanie, czy 
konieczna jest weryfikacja składników majątku o małej wartości. Za tego typu środki trwałe w praktyce uznawane są 
składniki o wartości początkowej niższej lub równej 3,5 tys. zł. Niskocenne środki trwałe są bezpośrednio odnoszone w 
koszty, dlatego też nie są wykazywanie w aktywach bilansu. Oznacza to, że ustawa nie wprowadza obowiązku 
przeprowadzania spisu z natury w tym zakresie. Jednak zarząd może podjąć decyzję, czy taką inwentaryzację 
przeprowadzić. 

Jest to istotne z punktu widzenia systemu kontroli wewnętrznej. Dokonywanie okresowo takiego spisu zapewnienia 
prawidłową ochronę składników majątkowych. Z drugiej strony jest to uciążliwe i pracochłonne. 

Korekta stawek i okresów amortyzacji 

Przeprowadzanie spisu z natury jest najlepszym momentem weryfikacji okresów i stawek amortyzacji środków trwałych. 
Wprawdzie przepisy nie wyznaczają terminu tych czynności, ale art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości nakazuje, aby 
stawki amortyzacyjne, a także okresy amortyzacji przyjęte dla poszczególnych środków trwałych, były okresowo 
weryfikowane. 

Co ważne, przyjęty w firmie sposób amortyzacji księgowej ma na celu odzwierciedlenie zużycia ekonomicznego środka 
trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej. W praktyce księgowi nie zawsze są w stanie prawidłowo 
określić, jak długo dany składnik majątku może być użytkowany, czyli jaki jest jego okres ekonomicznej użyteczności. 
Może to natomiast określić pracownik, który obsługuje maszynę. 

Jeśli spółka uzna, że dotychczas stosowane stawki amortyzacyjne powinny zostać istotnie zmienione, korekty będą 
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za okres obrachunkowy, dla którego przeprowadzana jest inwentaryzacja. 

Jak ująć ujawniony środek trwały 

Zmiana okresu użytkowania środka trwałego jest zmianą szacunku, a nie korektą błędu. Nowe stawki amortyzacji będą 
obowiązywały w firmie w kolejnych latach, nie będą miały wpływu na okresy już zamknięte. 

Wycena środków trwałych 

Środki trwałe poddane spisowi z natury wyceniane są w wartościach historycznych, czyli tych, w których zostały 
wprowadzone do ksiąg rachunkowych. W takich wartościach należy wycenić niedobory, co zostanie odzwierciedlone 
zapisem: strona Wn konta 264 „Rozliczenie niedoborów”, strona Ma konta 010 „Środki trwałe”. Natomiast wyksięgowanie 
dotychczasowego umorzenia: strona Wn 050 „Umorzenie środków trwałych”. Ma konta 264 „Rozliczenie niedoborów”. 

Z kolei jeżeli zostaną ujawnione środki trwałe, które nie widnieją w ewidencji księgowej, należy je do niej niezwłocznie 
wprowadzić. Istotna w tym momencie będzie ich odpowiednia wycena. Jeżeli nie będzie możliwości ustalenia wartości 
zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1, czyli według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, w takim przypadku należy ustalić 
wartość, po której ujawniony środek trwały mógłby być w tym momencie sprzedany. Wprowadzenie takiego środka 
trwałego do ewidencji należy odzwierciedlić zapisem: strona Wn konta 010 „Środki trwałe”, strona Ma konta 265 
„Rozliczenie nadwyżek”. Natomiast rozliczenie w ten sposób powstałej nadwyżki będzie ujęte za pomocą konta 
przychodów: strona Wn konta 265 „Rozliczenie nadwyżek”, strona Ma konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. W 
następnej kolejności należy ustalić sposób i okres jego amortyzacji. 

Aktywa obrotowe 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwentaryzacji zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów 
znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową przeprowadza się raz na dwa 
lata. Natomiast zapasy towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu 
detalicznego jednostki oraz zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną raz w roku. Czynności te 
należy przeprowadzić w przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, nie wcześniej niż z końcem 
września, a zakończyć nie później niż 15 stycznia następnego roku. Z kolei produkcję w toku oraz te zapasy, które w 
momencie zakupu odpisywane są w koszty, inwentaryzuje się wyłącznie na dzień bilansowy. Inwentaryzacja tego 
składnika majątku może być przeprowadzana przede wszystkim metodą spisu z natury. 

O sposobie pomiaru poszczególnych składników majątku obrotowego decyduje ich rodzaj, kształt, wielkość oraz postać 
fizyczna, jak również miejsce i warunki składowania. Jeżeli pojawią się problemy z inwentaryzacją zapasów, należy ją 
przeprowadzić w uproszczony sposób. Jeżeli więc zapasy są niemierzalne, niepoliczalne, czynności weryfikacyjne 
przeprowadza się w sposób uproszczony, czyli na podstawie szacunków bądź obliczeń technicznych. Stosuje się ją 
przede wszystkim do inwentaryzacji: materiałów sypkich, płynów. 



Przykładowo w uproszczony sposób można określić na przykład stan drobnych materiałów o niskiej wartości poprzez 
zważenie i policzenie próbki danego materiału, a następnie zważenie całego zapasu i przeliczenie go na sztuki. Sposób 
który został wykorzystany, musi być uwidoczniony na arkuszu spisowym bądź też do niego dołączony. 

Inwentaryzacja należności 

Rozrachunki z kontrahentami należy inwentaryzować raz w roku (między kwartałem kończącym rok obrotowy a 15 dniem 
roku kolejnego). Jedną z możliwości jej przeprowadzenia (najbardziej właściwą) jest weryfikacja sald. W tym celu 
wierzyciel może żądać od kontrahenta potwierdzenia stanu należności na piśmie. Powinien on wysłać w dwóch 
egzemplarzach tzw. potwierdzenie sald (wykaz pozycji wskazujących na wykaz należności), z których jeden będzie mu 
odesłany. Dokument należy odpowiednio przygotować, co oznacza, że powinny być w nim zawarte dane wystawcy, 
odbiorcy oraz te dotyczące faktury, z której wynika należność. Musi też zawierać pieczęć, datę wystawienia dokumentu, 
a także podpis wystawcy. Kontrahent potwierdza zgodność salda lub zgłasza zastrzeżenia. Jeżeli więc pojawią się 
rozbieżności, należy ustalić przyczyny tego stanu rzeczy. Mogą one wynikać np. z przeoczeń i niewprowadzenia do 
ksiąg rachunkowych informacji o spłacie należności (potwierdzone wyciągiem bankowym) lub błędów w zaksięgowaniu 
faktury. Obowiązek przeprowadzenia takiej weryfikacji zgodnie z prawem bilansowym spoczywa na osobie wierzyciela. 
Nie wyklucza to jednak uzyskania takiego potwierdzenia przez dłużnika. 
Drugim sposobem przeprowadzenia inwentaryzacji należności (bądź zobowiązań) jest weryfikacja ich realnej wartości za 
pomocą porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami. Jednak art. 26 ust. 1 pkt 3 zastrzega, że jest ona 
dopuszczalna tylko gdy uzgodnienie sald nie byłoby możliwe z uzasadnionych przyczyn. Takie natomiast najczęściej 
występują w przypadku, gdy kontrahenci nie prowadzą ksiąg rachunkowych. Nie podlegają więc przepisom ustawy o 
rachunkowości i w praktyce zdarza się często, że nie odsyłają potwierdzenia salda. 
Podobnie jest w związku z należnościami spornymi dochodzonymi na drodze sądowej. Pomocne w tej sytuacji będą 
takie dokumenty, jak wyroki lub pozwy sądowe. 
Prowadząc inwentaryzację należności warto zwrócić uwagę, czy nie nastąpiły nowe okoliczności, które powodują, że 
prawdopodobieństwo wyegzekwowania danej należności nie wzrosło. Może się też okazać, że dotychczasowe 
należności nieobjęte odpisem stały się zagrożone, co determinuje utworzenie odpisu. Natomiast gdy ustąpiły przyczyny 
dotychczasowych odpisów, fakt ten będzie ewidencjonowany za pośrednictwem konta 760 "Pozostałe przychody 
operacyjne". Wynika to bezpośrednio z art. 35c ustawy o rachunkowości. 
Taka weryfikacja jest istotna ze względu na fakt, że prawo bilansowe zobowiązuje jednostkę na dzień kończący rok 
obrotowy do weryfikacji wartości należności. 

Aktywa pieniężne 

Aktywa pieniężne w jednostce obejmują: znajdującą się w kasie gotówkę oraz bony pieniężne zarówno w walucie 
polskiej, jak i zagranicznej. Ponadto: środki pieniężne na rachunku bankowym, obce czeki i weksle, a także zaliczane do 
obrotowych składników majątku metale szlachetne, jak np. złoto lub srebro. 

Środki pieniężne inwentaryzuje się na dzień bilansowy. Rodzaj danego środka natomiast determinuje metodę jego 
inwentaryzacji, co jest uregulowane w ustawie o rachunkowości. Zgodnie więc z art. 26 ust. 1 pkt 1 środki pieniężne (z 
wyłączeniem zgromadzonych na rachunkach bankowych), a także papiery wartościowe należy zinwentaryzować drogą 
spisu z natury, zaś środki na rachunku bankowym przez potwierdzenie salda przez bank (w tym przypadku termin jest 
zachowany, jeżeli czynności zostaną rozpoczęte w ostatnim kwartale roku obrotowego, a zakończone do 15 dnia 
następnego roku.). Istotne jest również, aby na dzień bilansowy jednostka zweryfikowała konto środki pieniężne w 
drodze. Jeżeli posiada na dzień bilansowy w ewidencji księgowej tego typu aktywów musi je zweryfikować na podstawie 
dostępnych dokumentów. 

Do kontroli prawidłowości zapisów księgowych ze stanem faktycznym kasy kierownik jednostki powołuje komisję 
inwentaryzacyjną. Jednak w czasie przeprowadzanych przez nią działań niezbędna będzie obecność kasjera, czyli 
osoby materialnie odpowiedzialnej. Jeżeli nie jest to możliwe (tylko w uzasadnionych przypadkach), spisu dokonuje 
komisja w rozszerzonym składzie. Musi na to zezwolić również kierownik jednostki. Komisja przelicza wszystkie 
znajdujące się w kasie banknoty oraz monety i wpisuje je do protokołu. W razie ujawnionych różnic należy je 
zaewidencjonować w księgach i ustalić osoby za nie odpowiedzialne. 

Inwentaryzacja środków pieniężnych zgromadzonych na koncie bankowym, jak to już zostało wcześniej podane, 
wymaga jedynie uzyskania potwierdzenia salda za pomocą wyciągu bankowego. W sytuacji gdy zostaną stwierdzone 
różnice, należy niezwłocznie powiadomić o tej niezgodności bank. 

Inwentaryzacja pasywów 

Ustawa o rachunkowości nakazuje inwentaryzację nie tylko aktywów. Muszą być jej poddane również pasywa. Dokonuje 
się tego przede wszystkim za pomocą weryfikacji dokumentów. Czynności inwentaryzacyjne w tym przypadku mają 
pozwolić na zweryfikowanie poprawność dokonanych przez księgowego zapisów. Przykładowo w przypadku 
inwentaryzacji kapitałów istotne jest, czy istnieje zgodność co do zaksięgowanej wysokości kapitału zakładowego z 
wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Analizy wymagają też np. uchwały podjęte na zgromadzeniu wspólników. 
Może z nich bowiem wynikać konieczność utworzenia nowego rodzaju kapitałów. W razie jakichkolwiek rozbieżności 
należy skorygować zapisy. Weryfikacji z dokumentacją wymagają też m.in. rezerwy, rozliczenia międzyokresowe czynne 
i bierne, fundusze specjalne, a także wszystkie zobowiązania. W tym ostatnim przypadku sprawa jest ułatwiona, w 
przypadku gdy kontrahentem jest podmiot podlegający ustawie o rachunkowości. Prawo bilansowe nakłada na niego 
obowiązek potwierdzenia salda należności. 



Kompensata niedoborów i nadwyżek 

Podczas inwentaryzacji mogą zostać ujawnione zarówno niedobory, jak i nadwyżki aktywów obrotowych. W określonych 
przypadkach istnieje możliwość kompensaty nadwyżek i niedoborów. Można to uczynić, jeżeli: 

 zostały stwierdzone podczas tej samej inwentaryzacji - w tym samym okresie rozliczeniowym, 

 powstały w wyniku niezawinionej pomyłki, 

 dotyczą tego samego lub podobnego asortymentu, 

 dotyczą tej samej osoby materialnie odpowiedzialnej. 

W przypadku gdy ewidencja materiałów czy towarów prowadzona jest metodą ilościowo-wartościową, niedobory z 
nadwyżkami kompensuje się zgodnie z zasadą mniejszej ilości oraz mniejszej wartość różnic kompensowanych 

składników majątku. Przykładowo możemy kompensować niedobory i nadwyżki towarów. Niedobór towaru 1 wynosi 9 

sztuk, których wartość jednostkowa wynosi 15 zł. Natomiast nadwyżka towarów 2 to 10 sztuk każdy o wartości 20 zł. W 
takim przypadku kompensata ilościowo-wartościowa wyniesie (9 szt. po 15 zł) 133 zł. Oznacza to, że zostanie całkowicie 
skompensowany niedobór towarów 1. Zostanie natomiast nadwyżka towarów 2 w wysokości 67 zł. 

W księgach rachunkowych będzie to odzwierciedlone poniższymi zapisami: 

1. Zarachowanie niedoborów: strona Wn konta 264 „Rozliczenie niedoborów”, strona Ma 330 „Towary” i nadwyżek: 
strona Wn 330 „Towary”, strona Ma konta 265 „Rozliczenie nadwyżek”, 

2. Kompensata niedoborów z nadwyżkami: strona Wn konta 265 „Rozliczenie nadwyżek”, strona Ma konta 264 
„Rozliczenie niedoborów”. 

3. Rozliczenie pozostałych nadwyżek towarów 2: strona Wn konta 265 „Rozliczenie nadwyżek”, Ma konta 760 „Pozostałe 
przychody operacyjne” 

3. Zasady wyceny aktywów i pasywów. 
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a 
także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 
1a) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad, stosowanych do 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 
ust. 1 lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej, 
2)środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 
3) udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 1a inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według 
ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej 
ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość w cenie nabycia 
można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4, 
4) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - według zasad określonych w pkt 3 lub 
metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek 
podporządkowanych, 
5) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, 
zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów 
został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny 
sposób określonej wartości godziwej, 
6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy, 
7)należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, z zastrzeżeniem pkt 7a, 
7a) należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, mogą być wyceniane według skorygowanej ceny 
nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej 
określonej wartości godziwej, 
8) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, z zastrzeżeniem pkt 8a, 
8a)zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je 
do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej, 
9) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 
9a) udziały (akcje) własne - według cen nabycia, 
10) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości 
nominalnej. 
 
Cena nabycia, o której mowa w ust. 1, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, 
bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu 
powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z 
zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z 
kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/t/towar


opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w 
szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży 
takiego samego lub podobnego przedmiotu. 
 W przypadkach nabycia udziałów (akcji) własnych w drodze egzekucji za cenę nabycia uważa się cenę nabycia 
ustaloną w postępowaniu egzekucyjnym, powiększoną o koszty poniesione w toku postępowania egzekucyjnego, które 
nie zostały spółce zwrócone. W przypadku nieodpłatnego nabycia udziałów (akcji) własnych cena nabycia obejmuje 
wszystkie koszty ponoszone przez spółkę na ich nabycie. 

 
Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz 
uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują 
wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i 
inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. 
Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne 
pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych 
kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności 
produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę 
okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia 
produktu, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, 
pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktu w 
toku - także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia. 
Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów: 
1) będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych, 
2) ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na 
dzień wyceny, 
 3) magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych   kosztów jest niezbędne w procesie 
produkcji, 
4) kosztów sprzedaży produktów. 
Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. 
W przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź 
długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia można zwiększyć o koszty obsługi 
zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do 
sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu. 
W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 
64 ust. 1 to obliczając koszt wytworzenia produktu zgodnie z art. 3, jednostka może do kosztów bezpośrednich doliczyć 
koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności 
produkcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od ceny sprzedaży netto. 

 
Za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego 
sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne 
zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a 
powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika 
aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy. 

 
 Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie 
uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, 
niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym 
rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była 
znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które 
jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów 
finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek 
bieżąca oferta sprzedaży. 

 
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę 
składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści 
ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów 
wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób 
wartości godziwej. 

 
 Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i 
ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:  1)niepodlegający odliczeniu podatek od 
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o 
przychody z tego tytułu. 
3)Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych to cena nabycia (wartość), w jakiej 
składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiag 
rachunkowych, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę 
zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za 
pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość. 

 
Lokaty, których ryzyko ponosi ubezpieczający, są wyceniane przez zakład ubezpieczeń na życie według wartości 
godziwych ustalonych na dzień bilansowy. Różnice między wartością godziwą a wartością według cen nabycia albo 
kosztu wytworzenia tych lokat odpowiednio zwiększają lub zmniejszają rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na życie, 
których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający. Wartość godziwą nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy co 



najmniej raz na 5 lat. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wartości godziwej innych lokat niż nieruchomości, to ich wycena 
następuje po cenach nabycia albo kosztach wytworzenia. Wartość godziwą nieruchomości położonych za granicą oraz 
zagranicznych instrumentów finansowych ustala się według zasad obowiązujących w kraju ich pochodzenia. 
.  
W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych dopuszcza się stosowanie dyskonta lub odpisów wyłącznie przy ustalaniu 
rezerw na skapitalizowaną wartość rent, rezerw ubezpieczeń na życie, rezerw ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty 
(inwestycyjne) ponosi ubezpieczający, oraz rezerw na premie i rabaty (bonifikaty) dla ubezpieczonych w związku z 
osiąganymi dochodami z lokat stanowiących pokrycie tych rezerw. 

  
Na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte lub powstałe: 
  1)zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
2)należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - według wartości nominalnej. 
 
4. Obowiązki w zakresie zatwierdzania, publikacji i składania w odpowiednim rejestrze rocznego sprawozdania 
finansowego 

Obowiązki publikacyjne wynikające z Ustawy o rachunkowości dotyczą: 

 składania rocznych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych do Krajowego 
Rejestru Sądowego  

Do KRS sprawozdanie finansowe składają wszystkie jednostki, które są do niego wpisane. Dokumenty, które należy 
złożyć, zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, to: 

- roczne sprawozdanie finansowe, na które składają się: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, a jeżeli 
jednostka jest zobligowana do badania rocznego sprawozdania finansowego, to także rachunek przepływów pieniężnych 
i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, 

- opinia biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlegało badaniu, 

- odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe o zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, 

- sprawozdanie z działalności jednostki (dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych). 

Powyższe dokumenty składa się wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w KRS, tj. formularzem KRS-Z 30 „Sprawozdania 
finansowe i inne dokumenty". 

Obowiązek złożenia do KRS sprawozdania finansowego należy wypełnić niezależnie od tego, czy sprawozdanie zostało 
zatwierdzone w obowiązującym terminie, czy też nie. Zatem w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe za zakończony 
rok obrotowy nie zostało zatwierdzone w terminie przewidzianym w ustawie, należy je złożyć w rejestrze sądowym 
dwukrotnie: 

 po raz pierwszy maksymalnie w ciągu 15 dni po terminie zatwierdzenia wymienionym w ustawie 
o rachunkowości, 

 po raz drugi - po jego zatwierdzeniu wraz z kompletem wymaganych dokumentów (por. art. 69 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości). 

W ustawie o rachunkowości odnajdujemy dodatkowo zapisy o odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku złożenia 
sprawozdań finansowych w KRS. Nie ponosi jej sama spółka, lecz kierownik jednostki. To na niego nałożone są 
bowiem obowiązki sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego do odpowiednich organów. 

Zgodnie z treścią art. 79 omawianej ustawy: Kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub 
sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

Dodatkowym obowiązkiem w przypadku, gdy jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego, jest złożenie 
zatwierdzonego, pełnego rocznego sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego wraz z zeznaniem o 
osiągniętych dochodach. Wraz z tymi dokumentami składa się opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe 
ulegało badaniu, a spółki kapitałowe dodatkowo przedkładają odpis uchwały walnego zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe. Wynika to z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 Przepisy prawa regulują również terminy, w jakich jednostki gospodarcze powinny wywiązać się z wyżej opisanych 
obowiązków zgłoszeniowych i publikacyjnych. Przedstawiono je w poniższej tabeli. 

 Tabela. Terminy spełniania obowiązków informacyjnych 



Zadanie Termin 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ 
zatwierdzający 

Do 6 miesięcy od dnia bilansowego 

  

Złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego 
w urzędzie skarbowym 

10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Złożenie sprawozdania finansowego w KRS 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

  

 

    
 
 
 
 
 

Bilans na dzień ……………….. r.  

 

 
 
   

 Pozycja Wyszczególnienie  31.12.2011 

        

A. Aktywa trwałe     

I. Wartości niematerialne i prawne     

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych     

2 Wartość firmy     

3 Inne wartości niematerialne i prawne     

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     

II. Rzeczowe aktywa trwałe     

1 Środki trwałe     

  a) grunty     

  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     

  c) urządzenia techniczne i maszyny     

  d) środki transportu     

  e) inne środki trwałe     

2 Środki trwałe w budowie     

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie     

III. Należności długoterminowe     

1 Od jednostek powiązanych     

2 Od pozostałych jednostek      

IV. Inwestycje długoterminowe     

1 Nieruchomości     

2 Wartości niematerialne i prawne     

3 Długoterminowe aktywa finansowe     

  a ) jednostki zależne i stowarzyszone     

    - akcje i udziały     



4 Inne inwestycje długoterminowe     

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

2 Inne rozliczenia międzyokresowe     

B. Aktywa obrotowe     

I. Zapasy     

1 Materiały     

2 Półprodukty i produkty w toku     

3 Produkty gotowe     

4 Towary     

5 Zaliczki na dostawy     

II. Należności krótkoterminowe     

1 Należności od jednostek powiązanych     

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty     

      - do 12 miesięcy     

      - powyżej 12 miesięcy      

  b) inne     

2 Należności od pozostałych jednostek     

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty     

     - do 12 miesięcy     

     - powyżej 12 miesięcy     

  b) z tytułów budżetowych     

  c) inne     

  d) dochodzone na drodze sądowej     

III. Inwestycje krótkoterminowe     

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe     

  a) w jednostkach powiązanych     

     - udziały lub akcje     

     - inne papiery wartościowe     

     - udzielone pożyczki     

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

  b) w pozostałych jednostkach     

     - udziały lub akcje     

     - inne papiery wartościowe     

     - udzielone pożyczki     

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne     

     - środki pieniężne w kasie i na rachunkach     

     - inne środki pieniężne     

     - inne aktywa pieniężne     

2 Inne inwestycje krótkoterminowe     



IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     

  RAZEM  AKTYWA     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Wyszczególnienie 31.05.2012 31.12.2011 

PASYWA 

A. Kapitał (fundusz) własny     

I. Kapitał podstawowy     

II. Należne wpłayy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)     

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)     

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy     

V. Kapitał z aktualizacji wyceny      

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe     

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych     

VIII. Zysk (strata) netto     

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

    

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania     

I. Rezerwy na zobowiązania     

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne     

     - długoterminowa     

     - krótkoterminowa     

3 Pozostałe rezerwy     

     - długoterminowe     

     - krótkoterminowa     

II. Zobowiązania długoterminowe     

1 Wobec jecnostek powiązanych     

2 Wobec pozostałych jednostek     

  a) kredyty i pożyczki     

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

  c) inne zobowiązania finansowe     

  d) inne     

III. Zobowiązania krótkoterminowe     

1 Wobec jecnostek powiązanych     



  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności     

     - do 12 miesięcy     

     - powyżej 12 miesięcy     

  b) inne     

2 Wobec pozostałych jednostek     

  a) kredyty i pożyczki     

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

  c) inne zobowiązania finansowe     

  d) z tytułu dostaw i usług     

     - do 12 miesięcy     

     - powyżej 12 miesięcy     

  e) zaliczki otrzymane na dostawy     

  f) zobowiązania wekslowe     

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

  h) z tytułu wynagrodzeń     

  i) inne     

3 Fundusze specjalne     

IV. Rozliczenia międzyokresowe     

1 Ujemna wartość firmy     

2 Inne rozliczenia międzyokresowe     

     - długoterminowe     

     - krótkoterminowe     

  RAZEM  PASYWA     

     
Data sporządzenia:    
 
 
 
  Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg                                 Prezes 
Zarządu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



 
 

Rachunek  zysków i strat 

 za okres 01.01.2012 r. - 29.02.2012   

Lp.                               Wyszczególnienie                                                                                 

za okres 

01.01.-
29.02.2012 

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

 - od jednostek powiązanych   

I Przychody ze sprzedaży produktów   

II Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów   

B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:   

 -  jednostkom powiązanym   

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów   

C Zysk / Strata brutto na sprzedaży  (A-B)   

D Koszty sprzedaży   

E Koszty ogólnego zarządu   

F Zysk / Strata na sprzedaży (C-D-E)    

G Pozostałe przychody operacyjne   

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

II Dotacje   

III Inne przychody operacyjne   

H Pozostałe koszty operacyjne   

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów  trwałych   

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

III. Inne koszty operacyjne   

I Zysk / Strata na działalności operacyjnej (F+G-H)   

J Przychody finansowe   

I 
Dywidendy i  udziały w zyskach   

II Odsetki , w tym:   

 - od jednostek powiązanych   

III. Zysk ze zbycia inwestycji   

IV. Aktualizacja wartości inwestycji   

V. Inne   

K Koszty finansowe   

I 
Odsetki, w tym:   

 - 
dla jednostek powiązanych 

  

II. Strata ze zbycia inwestycji   

III. Aktualizacja wartości inwestycji   

IV. Inne   

L Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej (I+J-K)   

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)   

I. Zyski nadzwyczajne    

II. Straty nadzwyczajne   

N. Zysk / Strata brutto  (L+/- M )   

O. Podatek dochodowy    

P. Odroczony podatek dochodowy- pozostałe obowiązkowe obciążenia   

R Zysk / Strata netto    

Data sporządzenia:     



 
  Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg                                 
Prezes Zarządu 

  

   

   

 


