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Podstawy prawne i wyjaśnienie 
podstawowych pojęć
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1. Ustawa o rachunkowości

2. Międzynarodowe standardy rachunkowości / Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej

3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie instrumentów finansowych

4. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych/fizycznych

Podstawy prawne
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WYNIK FINANSOWY – JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH MIAR REZULTATÓW
DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WYNIK FINANSOWY = PRZYCHODY - KOSZTY

Wyjaśnienie podstawowych pojęć
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Przychody i zyski
• uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści

ekonomicznych,
• o wiarygodnie określonej wartości,
• w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań,
• które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego

niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub
właścicieli.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       7

Koszty i straty
• uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści

ekonomicznych,
• o wiarygodnie określonej wartości,
• w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i

rezerw,
• które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego

niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub
właścicieli.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć
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Istota i zasady sporządzania rachunku 
wyników
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Rodzaje działalności gospodarczej

Działalność 
gospodarcza

DZIAŁALNOŚĆ 
JEDNOSTKI

Pozostała 
działalność 
operacyjna

Zdarzenia 
nadzwyczajne

Działalność 
finansowa

Podstawowa 
działalność 
operacyjna

Działalność 
operacyjna
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Wyniki

1. Podstawowa działalność operacyjna -> wynik ze sprzedaży

2. Pozostała działalność operacyjna > wynik z działalność operacyjnej

3. Działalność finansowa -> wynik z działalności finansowej

4. Zdarzenia nadzwyczajne -> wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych
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Sprawozdanie finansowe

bilans

SPRAWOZDANIE 
FINANSOWE

rachunek zysków i 
strat

Informacja 
dodatkowa

Sprawozdanie finansowe jednostek podlegających corocznemu badaniu,
obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w
przypadku funduszy inwestycyjnych – zestawienie zmian w aktywach netto,
oraz rachunek przepływów pieniężnych.
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Zasady rachunkowości

• zasada memoriałowa

• zasada współmierności

• zasada ostrożności

• zasada niekompensowania

• zasada ciągłości
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Sposoby sporządzania rachunku wyników

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 
wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stron ie www.knf.gov.pl. 

• metoda brutto

• metoda netto

• metoda mieszana

• układ pionowy

• układ poziomy
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Wynik finansowy netto

W jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
na wynik finansowy netto składają się:
1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i

kosztów operacyjnych;
2) wynik operacji finansowych;
3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku

dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim
zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
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Przychody i koszty z działalności 
operacyjnej
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Wariant porównawczy i kalkulacyjny

Wariant porównawczy Wariant kalkulacyjny
Polega na ujmowaniu kosztów działalności
operacyjnej w układzie rodzajowym

Polega na wykazywaniu kosztów działalności
operacyjnej w przekroju pozycji kalkulacyjnych.

Koszty według rodzajów poniesione w okresie
+/- Zmiana stanu produktów
Koszty własne sprzedanych produktów

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Koszty własne sprzedanych produktów
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Układ rachunku zysków i strat

(wariant kalkulacyjny)
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: –

od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto 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 ze sprzedaży (A–B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)
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Układ rachunku zysków i strat

• Koszty działalności podstawowej – bezpośrednie (materiały, paliwo,
wynagrodzenia bezpośrednie) i pośrednie (wydziałowe)

• Koszty działalności pomocniczej – transportowe, remontowe, wytwarzanie
narzędzi i części zapasowych, usługi budowlane

• Koszty zakupu – koszty nieobjęte ceną zakupu, przewozu, składowania
• Koszty sprzedaży – koszty opakowań, przewozu, reklamy, ubezpieczenia,

załadunku, wyładunku
• Koszty ogólnego zarządu – koszty administracyjno-gospodarcze, biurowe,

wynagrodzeń kierownictwa, ogólnoprodukcyjne
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Układ rachunku zysków i strat

(wariant porównawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: – od jednostek

powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –

wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
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Podstawy prawne

B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: – emerytalne
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
………………...
………………...
………………...
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Podstawy prawne

• Amortyzacja – liniowa, degresywna, progresywna, naturalna
• Zużycie materiałów i energii – materiały podstawowe, pomocnicze,

gospodarcze, biurowe, paliwa, energia elektryczna, woda, części zapasowe,
książki, prasa

• Usługi obce – obróbka produktów, usługi transportowe, remontowe,
sprzętowe, łączności, informatyczne, wydawnicze, biurowe i
administracyjne, dozoru mienia, bankowe

• Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości, od środków transportu, VAT
nie podlagający odliczeniu, opłaty lokalne, wpłaty na PFRON, opłaty
skarbowe, sądowe, notarialne, użytkowanie wieczyste gruntu

• Wynagrodzenia – pieniężne i niepieniężne, bez względu na charakter
stosunku pracy

• ZUS – ZUS, ubezpieczenia osobowe, szkolenia, odzież ochronna, BHP, bony
• Pozostałe koszty rodzajowe – koszty podróży służbowych, reprezentacji i

reklamy, ubezpieczeń majątkowych
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Ewidencja rozliczania kosztów „4”

(1)

(2) (3) (4)

(5)

1. Przeniesienie kosztów niepodlegających rozliczaniu w czasie.

2. Przeniesienie kosztów podlegających rozliczaniu w czasie.

3. Przeniesienie kosztów rozliczanych w czasie obciążających bieżacy okres sprawozdawczy.

4. Przeksięgowanie wartości produktów gotowych.

5. Przeksięgowanie wartości produkcji niezakończonej.

6. Przeniesienie kosztu własnego sprzedanych produktów.

600 WG

608 PwT

640 RMK czynne 710 koszty sprz.WG490 rozliczenie k.rodz.

(6)
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Ewidencja rozliczania kosztów „5”
(1a)

520 koszty wydział.

(1b)

640 RMK czynne (3)

(4)

(2a)

(1c)

527 Koszty sprzedaży

(1d)

(2b) (5)

550 k. og.zarządu

(1e) (6)

(2c)

(2d)

1. Ewidencja kosztów obciążających: b) koszty sprzedaży

a) działalność podstawową (koszty bezpośrednie) c) koszty ogólnego zarządu

b) wydziały produkcji podstawowej (koszty pośrednie) d) działalność podstawową (koszty bezpośrednie)

c) rozliczenia międzyokresowe kosztów (w tym koszty zakupu) 3. Rozliczenie kosztów wydziałowych na nośniki kosztów.

d) koszty sprzedaży 4. Przeniesienie kosztu wytworzenia sprzedanych produktów.

e) koszty ogólnego zarządu 5. Przeniesienie kosztów sprzedaży.

2. Rozliczenie kosztów w czasie obciążających: 6. Przeniesienie kosztów ogólnego zarządu.

a) wydziały produkcji podstawowej (koszty pośrednie)

Różne konta 500 Koszty dział.pods.

710 KWS
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Ewidencja rozliczania kosztów „4” i „5”
(2a)

550 koszty wydział.

(2b)

640 RMK czynne (4)

(5)

(3a)

(1) (2c)

527 Koszty sprzedaży

(2d)

(3b) (6)

550 k. og.zarządu

(2e) (7)

(3c)

(3d)

1. ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. a) wydziały produkcji podstawowej (koszty pośrednie)

2. Ewidencja kosztów obciążających: b) koszty sprzedaży

a) działalność podstawową (koszty bezpośrednie) c) koszty ogólnego zarządu

b) wydziały produkcji podstawowej (koszty pośrednie) d) działalność podstawową (koszty bezpośrednie)

c) rozliczenia międzyokresowe kosztów (w tym koszty zakupu) 4. Rozliczenie kosztów wydziałowych na nośniki kosztów.

d) koszty sprzedaży 5. Przeniesienie kosztu wytworzenia sprzedanych produktów.

e) koszty ogólnego zarządu 6. Przeniesienie kosztów sprzedaży.

3. Rozliczenie kosztów w czasie obciążających: 7. Przeniesienie kosztów ogólnego zarządu.

490 Rozliczenie k.rodz. 500 Koszty dział.pods.

710 KWS

Różne konta Konta zespołu "4"
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Wynik na sprzedaży – wariant porównawczy

(1) (3)

(2a)

(2b) (5)

(4) (7)

(6)

1. Przeksięgowanie kosztów według rodzajów. 3. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży produktów.

2. Przeksięgowanie zmiany stanu produktów: 4. Przeksięgowanie wartości sprzedanych towarów.

a) zmniejszenie stanu produktów 5. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów

b) zwiększenie stanu produktów. 6. Przeksięgowanie wartości sprzedanych materiałów.

7. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży materiałów.

741 Wart.sprzed.mat.

730 Przych.ze sprz.tow.

Koszty "4" 860 Wynik finansowy 700 Przych.ze sprz.prod.

730 Przych.ze sprz.tow.490 Rozliczenie k.rodz.

735 Wart.sprzed.tow.
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Wynik na sprzedaży – wariant kalkulacyjny

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

1. Przeksięgowanie kosztu własnego sprzedanych produktów.

2. Przeksięgowanie przychodów ze przedaży produktów.

3. Przeksięgowanie wartości sprzedanych towarów.

4. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów.

6. Przeksięgowanie wartości sprzedanych materiałów.

7. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży materiałów.

735 Wart.sprzed.prod. 860 Wynik finansowy 700 Przych.ze sprz.prod.

735 Wart.sprzed.tow. 730 Przych.ze sprz.tow.

741 Wart.sprzed.mat. 730 Przych.ze sprz.tow.
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Przykład ustalania rachunku wyników

W okresie sprawozdawczym w jednostce miały miejsce operacje gospodarcze , które doprowadziły do powstania 

na niektórych kontach następujących stanów początkowych:

400 "Amortyzacja" - 25.000 zł

420 "Usługi obce" - 20.000 zł

430 "Wynagrodzenia" - 100.000 zł

440 "ZUS-y" - 20.000 zł

460 "Pozostałe koszty rodzajowe" - 1.000 zł.

Zgodnie z przyjętymi w jednostce zasadami rachunkowości koszty są ewidencjonowane zarówno w zespole "4", jak i "5".

Wymienione koszty według rodzajów zostały rozliczone na układ kosztów według typów działalności z wyjątkiem kosztów 

wynagrodzeń i ZUS w następujący sposób:

490 "Rozliczenie kosztów rodzajowych" - 46.000 zł

520 "Koszty wydziałowe" - 20.000 zł

550 "Koszty ogólnego zarządu" - 26.000 zł.

Na pozostałych kontach zespołów 2 i 3 oraz na koncie 644 "RMK zakupu" również występują stany początkowe.

Należy ustalić wynik na sprzedaży w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.
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Przykład ustalania rachunku wyników
W analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące operacje gospodarecze:

1. Przyjęto materiały od dostawcy "Alfa" w cenie rzeczywistej 5 000 000 zł

2. Otrzymano fakturę VAT od "Alfa" za zakupione materiały:

a) wartość materiałów w cenie zakupu 5 000 000 zł

b) VAT naliczony (23%) 1 150 000 zł

3. Otrzymano fakturę za transport materiałów:

a) wartość netto 10 000 zł

b) VAT naliczony (23%) 2 300 zł

4. Wydano materiały:

a) materiały bezpośrednie do zużycia na potrzeby produkcji podstawowej 3 000 000 zł

b) opakowania do zabezpieczenia sprzedanych wyrobów 200 000 zł

5. Rozliczono koszty wynagrodzeń dotyczących następujących grup pracowników:

a) bezpośrednio produkcyjnych 45 000 zł

b) administracji i kierwonictwa wydziałów 30 000 zł

c) kadry zarządzającej przedsiębiorstwem 25 000 zł

6. Rozliczono narzuty na wynagrodzenia w części płaconej przez pracodawcę:

a) bezpośrednio produkcyjnych 9 000 zł

b) administracji i kierwonictwa wydziałów 6 000 zł

c) kadry zarządzającej przedsiębiorstwem 5 000 zł

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       29

Przykład ustalania rachunku wyników
7. Wydano z magazyno zbędne materiały sprzedane odbiorcy "Beta" 1 000 000 zł

8. Faktura VAT dla nabywcy materiałów:

a) cena sprzedaży netto 1 400 000 zł

b) VAT należny (23%) 322 000 zł

9. Przyjęto fo magazynu 50.000 sztuk wyrobów gotowych po rzeczywistym koszcie 1 500 000 zł

10. Rozliczono koszty zakupu:

a) obciążające koszty działalności podstawowej 150 000 zł

b) dotyczące kosztów sprzedaży 10 000 zł

11. Przeniesiono koszty wydziałowe 56 000 zł

12. Wydano z magazynu 45.000 sztuk WG sprzedanych "Gamma" i "Delta" 900 000 zł

13. Faktura VAT za 40.000 sztuk WG dla "Gamma" po cenie 40 zł/sztukę:

a) cena sprzedaży netto 1 600 000 zł

b) VAT należny (23%) 368 000 zł

14. Faktura VAT za 5.000 sztuk WG dla "Gamma" po cenie 45 zł/sztukę:

a) cena sprzedaży netto 225 000 zł

b) VAT należny (23%) 51 750 zł

15. Przeniesiono koszty sprzedaży 226 000 zł

16. Przeniesiono koszty ogólnego zarządu 56 000 zł
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Przykład ustalania rachunku wyników
200 Rozr. handlowe 223 Rozrachunki z US

8) 1 722 000 24 600 (Sp Sp) 4 600 322 000 (8b 2a) 5 000 000 5 000 000 (1 Sp) 3 750 000 3 200 000 (4

13) 1 968 000 6 150 000 (2 2b) 1 150 000 368 000 1) 500 000 1 000 000 (7

14) 276 750 12 300 (3 3b) 2 300 51 750

410 Materiały i energia 440 Wynagrodzenia

Sp) 25 000 25 000 (IIa 4) 3 200 000 3 200 000 (IIb Sp) 20 000 30 000 (IIc Sp) 100 000 100 000 (IId

3a) 10 000

460 Pozost.k.rodzajowe 520 Koszty wydział. 527 Koszty sprzedaży

Sp) 20 000 20 000 (IIe Sp) 1 000 1 000 (IIf Sp) 20 000 56 000 (11 4b) 200 000 210 000 (15

5b) 30 000 10b) 10 000

6b) 6 000

500 Koszty dział.podst. 600 Produkty gotowe 700 Przych.ze sprz.WG

I) 1 166 000 46 000 (Sp 4a) 3 000 000 1 500 000 9) 9) 1 500 000 900 000 (12 1 600 000 (13

III) 2 210 000 10 000 (3 5a) 45 000 IV) 1 825 000 225 000 (14

3 200 000 (4 6a) 9 000

100 000 (5 10a) 150 000

20 000 (6 13) 56 000

3 260 000 1 500 000

1 760 000

450 ZUS

490 Rozl.k.rodzaj.

310 Materiały300 Rozl. zakupu

400 Amortyzacja 420 Usługi obce
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Przykład ustalania rachunku wyników

550 Koszty og.zarz. 580 Rozl.kosztów dział. 741 Wart.sprzed.mat. 740 Przych.ze sprz.mat.

Sp) 26 000 56 000 (16 9) 1 500 000 1 500 000 (9 7) 1 000 000 1 000 000 (V VI) 1 400 000 1 400 000 (8a

5c) 25 000

6c) 5 000

PORÓWNAWCZY

Sp) 427 500 160 000 (10 12) 900 000 IIa) 25 000 2 210 000 (III

3) 10 000 15) 210 000 IIb) 3 200 000 1 825 000 (IV

437 500 160 000 16) 56 000 IIc) 30 000 1 400 000 (VI

277 500 1 166 000 (I IId) 100 000

IIe) 20 000

IIf) 1 000

V) 1 000 000

4 376 000 5 435 000

Sk) 1 059 000

Uzgodnienie zmiany stanu produktów I. Przeksięgowanie kosztu własnego sprzedanych produktów.

Lp. Sk Sp Zmiana II. Przeksięgowanie kosztów według rodzaju.

1 600 000 0 600 000 III. Przeksięgowanie zwiększenia stanu produktów.

2 1 760 000 0 1 760 000 IV. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży produktów.

3 277 500 427 500 277 500 V. Przeksięgowanie wartości sprzedanych towarów.

2 637 500 427 500 2 210 000 VII Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży materiałów.

Wyszczególnienie

644 RMK zakupu 710 KWS

Wyroby gotowe

Produkcja w toku

RMK

Suma

860 Wynik finansowy
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Przykład ustalania rachunku wyników

KALULACYJNY

700 Przych.ze sprz.WG

1 600 000 (13 12) 900 000 I) 1 166 000 1 825 000 (II

II) 1 825 000 225 000 (14 15) 210 000 III) 1 000 000 1 400 000 (IV

16) 56 000 2 166 000 3 225 000

1 166 000 (I Sk) 1 059 000

740 Przych.ze sprz.mat. 741 Wart.sprzed.mat.

IV) 1 400 000 1 400 000 (8a 7) 1 000 000 1 000 000 (III

860 Wynik finansowy710 KWS
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Prezentacja – wariant porównawczy
Wyszczególnienie Kwota

A. Przychody netto i zrównane z nimi 5 435 000

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 825 000

II. Zmiana stanu produktów 2 210 000

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 400 000

B. Koszty działalności operacyjnej 4 376 000

I. Amortyzacja 25 000

II. Zużycie materiałów i energii 3 200 000

III. Usługi obce 30 000

IV. Podatki i opłaty 0

V. Wynagrodzenia 100 000

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 20 000

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 000

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 000 000

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 1 059 000
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Prezentacja – wariant kalkulacyjny

Wyszczególnienie Kwota

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 225 000

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 825 000

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 400 000

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 900 000

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 900 000

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 000 000

C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A - B) 1 325 000

D. Koszty sprzedaży 210 000

E. Koszty ogólnego zarządu 56 000

F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E) 1 059 000
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Pozostałe przychody i koszty operacyjne
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Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a
w szczególności koszty i przychody związane:

a) z działalnością socjalną,
b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości

niematerialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości
niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji,

c) z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych
zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych
inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny
inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą,

d) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych,
nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze
publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
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Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a
w szczególności koszty i przychody związane:

e) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z
operacjami finansowymi,

f) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem
odpisów obciążających koszty finansowe,

g) z odszkodowaniami i karami,
h) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny

aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen
sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w
budowie albo wartości niematerialnych i prawnych,

i) ze zdarzeniami losowymi.
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Pozostałe przychody operacyjne

• wartość otrzymanych darowizn
• odpisy dotacji i subwencji otrzymanych na dofinansowanie środków trwałych
• dofinansowanie z ZFŚS usług socjalnych
• odpisy przedawnionych i umorzonych zobowiązań
• wartość rozwiązanych odpisów aktualizujących
• nadwyżki inwentaryzacyjne
• odpis ujemnej wartości firmy
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Pozostałe koszty operacyjne

• wartość netto sprzedanych lub zlikwidowanych składników aktywów trwałych
• poniesione koszty zaniechanej budowy środków trwałych
• nieplanowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych
• niezawinione niedobory i szkody w składnikach aktywów
• odpisy aktualizujące
• wartość przekazanych darowizn
• przedawnione, umorzone lub nieściągalne należności
• odszkodowania i kary umowne
• kary w zakresie BHP
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PPO i PKO ewidencja

760 Pozost.przych.op.

766 Pozost.koszty.op.

860 Wynik finansowy Różne konta

860 Wynik finansowy 860 Wynik finansowy
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PPO i PKO - przykład
W przedsiębiorstwie będącym podatnikiem VAT wystąpiły w bieżącym miesiącu następujące operacje gospodarcze:

1. Dokonano sprzedaży samochodu osobowego:

a) wartość według ceny sprzedaży netto 10 000 zł

b) VAT należny 2 300 zł

c) należność od nabywcy 12 300 zł

2. Rozchód sprzedanego samochodu

a) wartość początkowa 45 000 zł

b) dotychczasowe umorzenie 33 000 zł

c) wartość netto 12 000 zł

3. Dokonano sprzedaży patentu (wartości niematerialne i prawne)

a) wartość według ceny sprzedaży netto 1 200 zł

b) VAT należny 276 zł

c) należność od nabywcy 1 476 zł

4. Rozchód sprzedanego patentu

a) wartość początkowa 4 000 zł

b) dotychczasowe umorzenie 3 000 zł

c) wartość netto 1 000 zł

5. Wniesiono wkłady niepieniężne w postaci środków trwałych w zamian za akcje

a) wartość nominalna 10 000 zł

6. Rozchód środków trwałych

a) wartość początkowa 12 000 zł

b) dotychczasowe umorzenie 2 000 zł

c) wartość netto 10 000 zł
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PPO i PKO - przykład
7. Dokonano sprzedaży hotelu robotniczego (obiekt działalności socjalnej)

a) wartość według ceny sprzedaży netto 60 000 zł

b) VAT należny 13 800 zł

c) należność od nabywcy 73 800 zł

8. Wyksięgowanie hotelu z ksiąg rachunkowych

a) wartość początkowa 120 000 zł

b) dotychczasowe umorzenie 68 000 zł

c) wartość netto 52 000 zł

9. Dokonano sprzedaży środka trwałego w budowie

a) wartość według ceny sprzedaży netto 14 000 zł

b) VAT należny 3 220 zł

c) należność od nabywcy 17 220 zł

10. Rozchód środka trwałego w budowie

a) koszty budowy faktycznie poniesione do momentu sprzedaży 12 000 zł

11. Dokonano likwidacji środka trwałego spowodowanej zdarzeniem losowym

a) wartość początkowa 6 000 zł

b) dotychczasowe umorzenie 5 000 zł

c) wartość netto 1 000 zł

12. Otrzymano fakturę za usługi likwidacji środka trwałego

a) wartość usługi w cenie zakupu netto 300 zł

b) VAT naliczony 69 zł

c) zobowiązanie wobec dostawcy 369 zł
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PPO i PKO - przykład
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Sp) 360 000 45 000 (2a 1c) 12 300 369 (12c 10 000 (1a 2b) 33 000

12 000 (6a 3c) 1 476 1 200 (3a 6b) 2 000

120 000 (8a 7c) 73 800 10 000 (5a 8b) 68 000

6 000 (11a 9c) 17 220 60 000 (7a 11b) 5 000

14 000 (9a
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10a) 12 000
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PPO i PKO - prezentacja

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)
G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)
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Przychody i koszty finansowe

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji,
opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów
i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz
pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów,
towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach
nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku
obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i
materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
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Przychody i koszty finansowe
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Przychody i koszty finansowe

Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami
finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach),
odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż
wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad
ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze
zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28
ust. 1 pkt 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z
wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych.
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Przychody finansowe

• zyski ze sprzedaży aktywów finansowych
• wartość należnych i otrzymanych dywidend
• odsetki od pożyczek oraz lokat terminowych
• dodatnie różnice kursowe
• aktualizacja wartości aktywów finansowych
• odsetki od leasingu finansowego
• rozwiązane rezerwy na ryzyko finansowe
• zwrot dopłat do kapitału wniesionych do spółki z o.o.
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Koszty finansowe

• Straty ze sprzedaży aktywów finansowych
• Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji
• Aktualizacja instrumentów finansowych
• Ujemne różnice kursowe
• Utworzone rezerwy na ryzyko finansowe
• Wartość dopłat do kapitału wniesionych do spółki z o.o.
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Przykłady – rata balonowa

Kwota kredytu 100 000,00 

Prowizja 2% 2 000,00 

Okres 1 rok

Ilość rat 12

Oprocentowanie nominalne 12%

Odsetki płatne co miesiąc

Spłata jednorazowa na koniec
Okres

Skorygowana cena 
nabycia na początek 

okresu
Odsetki 

zapłacone
Przepływy 
pieniężne IRR Odsetki ESP

Skorygowana 
cena nabycia na 
koniec okresu

A B C D E=A*D F=A-C+E

I 98 000,00 3 000,00 1 000,00 1,18% 1 156,13 98 156,13

II 98 156,13 1 000,00 1 000,00 1,18% 1 157,97 98 314,10

III 98 314,10 1 000,00 1 000,00 1,18% 1 159,83 98 473,93

IV 98 473,93 1 000,00 1 000,00 1,18% 1 161,72 98 635,65

V 98 635,65 1 000,00 1 000,00 1,18% 1 163,63 98 799,27

VI 98 799,27 1 000,00 1 000,00 1,18% 1 165,56 98 964,83

VII 98 964,83 1 000,00 1 000,00 1,18% 1 167,51 99 132,34

VIII 99 132,34 1 000,00 1 000,00 1,18% 1 169,49 99 301,83

IX 99 301,83 1 000,00 1 000,00 1,18% 1 171,49 99 473,31

X 99 473,31 1 000,00 1 000,00 1,18% 1 173,51 99 646,82

XI 99 646,82 1 000,00 1 000,00 1,18% 1 175,56 99 822,37

XII 99 822,37 101 000,00 101 000,00 1,18% 1 177,63 0,00

Przychodyfinansowe
1 156,13
1 157,97
1 159,83
1 161,72
1 163,63
1 165,56
1 167,51
1 169,49
1 171,49
1 173,51
1 175,56
1 177,63

Korekta wartości
aktywów finansowych

156,13 2 000,00 
157,97
159,83
161,72
163,63
165,56
167,51
169,49
171,49
173,51
175,56
177,63
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Przykłady – spłata odsetek z góry (obligacja 0%)
Kwota kredytu 70 000,00

Oprocentowanie 10%

Okres 4 lata

Odsetki pobrane z góry 28 000,00

Netto 42 000,00
Okres

Skorygowana 
cena nabycia na 
początek okresu

Odsetki 
zapłacone 
(dyskonto

)
Przepływy 
pieniężne IRR

Odsetki 
ESP 
(dyskonto)

Skorygowana 
cena nabycia na 
koniec okresu

A B C D E=A*D F=A-C+E

2017 42 000,00 28 000,00 0,00 18,56% 7 796,51 49 796,51

2018 49 796,51 0,00 0,00 18,56% 9 243,78 59 040,29

2019 59 040,29 0,00 0,00 18,56% 10 959,71 70 000,00

2020 70 000,00 0,00 0,00 18,56% 12 994,18 82 994,18

2021 82 994,18 0,00 70 000,00 18,56% 15 406,30 0,00
Korekta wartości

Aktywa finansowe aktywów finansowych
70 000,00 7 796,51 28 000,00

9 243,78
10 959,71
12 994,18

Przychody finansowe Rachunek bankowy
7 796,51 42 000,00
9 243,78

10 959,71
12 994,18 82 994,18
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Przykłady – zmiana harmonogramu spłaty

Kredyt 10 000
Okres

Skorygowana 
cena nabycia na 
początek okresu

Odsetki 
zapłacone

Przepływy 
pieniężne IRR Odsetki ESP

Skorygowana 
cena nabycia na 
koniec okresu

Okres 5 A B C D E=A*D F=A-C+E
Rata 2 000 I 9 500,00 1 000,00 3 000,00 12,16% 1 154,89 7 654,89
Procent 10% II 7 654,89 800,00 2 800,00 12,16% 930,58 5 785,47
Prowizja 500 III 5 785,47 600,00 2 600,00 12,16% 703,32 3 888,79

IV 3 888,79 400,00 2 400,00 12,16% 472,75 1 961,54
V 1 961,54 200,00 2 200,00 12,16% 238,46 0,00

Po 2 latach zmiana harmonogramu i wydłużenie spłaty do 8 lat

Kredyt 5 785,47

Okres 6

Rata 964,24

Procent 10%

Okres

Skorygowana 
cena nabycia na 
początek okresu

Odsetki 
zapłacone

Przepływy 
pieniężne IRR

Dyskonto w 
skali roku

Skorygowana 
cena nabycia na 
koniec okresu

A B C D E=A*D F=A-C+E

III 5 459,29 545,93 1 542,79 12,16% 663,67 4 580,16

IV 4 580,16 536,49 1 446,37 12,16% 556,80 3 690,59

V 3 690,59 440,06 1 349,94 12,16% 448,65 2 789,30

VI 2 789,30 343,64 1 253,52 12,16% 339,09 1 874,87

VII 1 874,87 247,21 1 157,09 12,16% 227,92 945,70

VIII 945,70 150,79 1 060,67 12,16% 114,97 0,00

Księgowanie Wn Ma
Kredyt 326,18
Koszty 326,18

SCN BO 5 459,29
1 542,79
1 446,37
1 349,94
1 253,52
1 157,09
1 060,67

IRR 12,16%
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Przykłady – odpis aktualizujący

Kwota kredytu 100 000,00

Prowizja 5%

Koszty transakcyjne 2 000,00

Netto 97 000,00

Oprocentowanie 10%

Okres 1 rok

Okres

Skorygowana 
cena nabycia na 
początek okresu

Odsetki 
zapłacone

Przepływy 
pieniężne IRR Odsetki ESP

Skorygowana 
cena nabycia na 
koniec okresu

A B C D E=A*D F=A-C+E

I 97 000,00 833,33 9 166,67 1,32% 1 284,01 89 117,34

II 89 117,34 763,89 9 097,22 1,32% 1 179,67 81 199,79

III 81 199,79 694,44 9 027,78 1,32% 1 074,86 73 246,87

IV 73 246,87 625,00 8 958,33 1,32% 969,59 65 258,12

V 65 258,12 555,56 8 888,89 1,32% 863,84 57 233,07

VI 57 233,07 486,11 8 819,44 1,32% 757,61 49 171,23

VII 49 171,23 416,67 8 750,00 1,32% 650,89 41 072,12

VIII 41 072,12 347,22 8 680,56 1,32% 543,68 32 935,25

IX 32 935,25 277,78 8 611,11 1,32% 435,97 24 760,11

X 24 760,11 208,33 8 541,67 1,32% 327,76 16 546,20

XI 16 546,20 138,89 8 472,22 1,32% 219,03 8 293,00

XII 8 293,00 69,44 8 402,78 1,32% 109,78 0,00
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Przykłady – odpis aktualizujący

Dłużnik zaprzestał dokonywać płatności przewidzianych w harmonogramie
płatności od sierpnia. Na dzień koniec września kasa zakwalifikowała kredyt do
należności z prawdopodobieństwem wystąpienia nieściągalności i utworzyła odpis
aktualizujący w wysokości 20% wartości bilansowej. W jakiej wysokości utworzono
odpis?
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Przykłady – odpis aktualizujący

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem 
podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są 
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Okres

Skorygowana 
cena nabycia na 
początek okresu

Odsetki 
zapłacone

Przepływy 
pieniężne IRR Odsetki ESP

Skorygowana 
cena nabycia na 
koniec okresu

A B C D E=A*D F=A-C+E

I 97 000,00 833,33 9 166,67 1,32% 1 284,01 89 117,34

II 89 117,34 763,89 9 097,22 1,32% 1 179,67 81 199,79

III 81 199,79 694,44 9 027,78 1,32% 1 074,86 73 246,87

IV 73 246,87 625,00 8 958,33 1,32% 969,59 65 258,12

V 65 258,12 555,56 8 888,89 1,32% 863,84 57 233,07

VI 57 233,07 486,11 8 819,44 1,32% 757,61 49 171,23

VII 49 171,23 416,67 8 750,00 1,32% 650,89 41 072,12

VIII 41 072,12 347,22 8 680,56 1,32% 543,68 32 935,25

IX 32 935,25 277,78 8 611,11 1,32% 435,97 24 760,11

X 24 760,11 208,33 8 541,67 1,32% 327,76 16 546,20

XI 16 546,20 138,89 8 472,22 1,32% 219,03 8 293,00

XII 8 293,00 69,44 8 402,78 1,32% 109,78 0,00

Wartość odpisu = wartość bilansowa należności * stawka %
Wartość odpisu = (41.072,12 + 543,68 + 435,97) * 20% = 8.410,54
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PF i KF - prezentacja

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
b) od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 
– w jednostkach powiązanych 
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 
V. Inne
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PF i KF - prezentacja

H. Koszty finansowe 
I. Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych 
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 
– w jednostkach powiązanych 
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 
IV. Inne 
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)
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Zyski i straty nadzwyczajne
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Zyski i straty nadzwyczajne

Zyski i straty powstające w bankach, zakładach ubezpieczeń, zakładach
reasekuracji oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na
skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną
jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
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Podatek dochodowy
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Podatek dochodowy w RZiS

= Wynik finansowy brutto
- Podatek dochodowy bieżący
- podatek dochodowy odroczony (pomniejsza wynik)
+ podatek dochodowy odroczony (powiększa wynik)
= Wynik finansowy netto
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Podatek dochodowy

+ Przychody rachunkowe
- Koszty rachunkowe
= Wynik finansowy brutto
- Przychody rachunkowe trwale wyłączone z rachunku podatkowego
+ Przychody rachunkowe trwale włączone z rachunku podatkowego
- Koszty rachunkowe trwale wyłączone z rachunku podatkowego
+ Koszty rachunkowe trwale włączone z rachunku podatkowego
= Wynik po uwzględnieniu różnic trwałych
- Przychody rachunkowe przejściowo wyłączone z rachunku podatkowego
+ Przychody rachunkowe przejściowo włączone z rachunku podatkowego
- Koszty rachunkowe przejściowo wyłączone z rachunku podatkowego
+ Koszty rachunkowe przejściowo włączone z rachunku podatkowego
= Dochód
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KSR 2

Wartość podatkowa aktywów - kwota, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o rachunkowości,
wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego (podstawy
opodatkowania po odliczeniach) w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub
bezpośredni, korzyści ekonomicznych. Taki sposób ustalania wartości podatkowej stosuje się do
aktywów, z których korzyści są opodatkowane.

Przykład
15.11.20X3 r. jednostka nabyła akcje, klasyfikując je jako przeznaczone do obrotu. Cenę nabycia
akcji ustalono na 4.000.000 zł. Na dzień bilansowy 31.12.20X3 r. wartość godziwą akcji ustalono
na 5.500.000 zł.

Przepisy podatkowe przewidują, że kwota wydatków na nabycie akcji jest uznawana za koszty
uzyskania przychodów w momencie ich zbycia. Korekty wartości akcji nie stanowią przychodów
podatkowych i kosztów uzyskania przychodów.

Wartość bilansowa akcji na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 5.500.000 zł
Wartość podatkowa akcji na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 4.000.000 zł
Różnica przejściowa (dodatnia): 1.500.000 zł
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KSR 2

Przykład
Jednostka 1.07.20X3 r. poręczyła spłatę nieoprocentowanej pożyczki na kwotę 1.000.000 zł,
udzielonej dla BETA S.A. Ze względu na niewywiązywanie się przez BETA S.A. ze swoich
zobowiązań, jednostka spłaciła kwotę pożyczki - 1.000.000 zł. Jednocześnie wstąpiła w prawa
wierzyciela, przejmując wierzytelność z tytułu pożyczki. Ze względu na sytuację finansową
dłużnika, jednostka objęła wierzytelność odpisem aktualizującym.

W myśl przepisów podatkowych odpisy aktualizujące przejętą wierzytelności nie stanowią i nie
będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. W razie ewentualnej spłaty wierzytelności, w
jednostce nie powstanie przychód podatkowy.

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

Uzasadnienie: bez względu na to, w jakiej kwocie wierzytelność zostanie spłacona, jednostka
nie uzna kosztów uzyskania przychodów ani przychodów podatkowych w związku z udzieloną
pożyczką. Zatem wartość podatkowa pożyczki jest równa jej wartości bilansowej.
Różnica przejściowa: 0 zł

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       65

KSR 2

Przykład
Jednostka udzieliła 1.07.20X3 r. pożyczki w kwocie 1.000.000 zł, oprocentowanej według stopy
7% w stosunku rocznym, którą zakwalifikowano do udzielonych pożyczek i wierzytelności
własnych. Na dzień bilansowy 31.12.20X3 r. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość
należności.
W myśl przepisów podatkowych przychody podatkowe z tytułu odsetek powstają w momencie
ich otrzymania(zapłaty).
Wartość bilansowa należności na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.:
(1.000.000+35.000 zł, tj. 7% od 1.000.000/2) 1.035.000 zł
Wartość podatkowa należności na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 1.000.000 zł
(1.000.000+0)

Różnica przejściowa (dodatnia): 35.000 zł
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KSR 2

Przykład
Układ zbiorowy pracy, którego stroną jest jednostka, przewiduje wypłatę nagród
jubileuszowych. W związku z tymi świadczeniami na dzień 31.12.20X3 r. jednostka utworzyła
rezerwy na nagrody jubileuszowe w kwocie 10.500.000 zł (dokonała biernych rozliczeń
międzyokresowych).
Przepisy podatkowe przewidują, że koszty nagród jubileuszowych są kosztami uzyskania
przychodów w momencie poniesienia tych kosztów. Utworzenie rezerw na nagrody
jubileuszowe nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.
Wartość podatkowa zobowiązania na dzień 31.12.20X3 r.: 0 zł
Uzasadnienie: wartość bilansowa zawiera kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę
opodatkowania, w związku z czym:
wartość podatkowa = wartość bilansowa - kwota przyszłych zmniejszeń podstawy
opodatkowania, zawartych w wartości bilansowej. (10.500.000-10.500.000)
Wartość bilansowa zobowiązania na dzień 31.12.20X3 r.: 10.500.000 zł
Różnice przejściowe (ujemne): -10.500.000 zł
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KSR 2

Przykład
W roku 20X3 jednostka poniosła stratę podatkową w kwocie 3.000.000 zł. Przepisy podatkowe
przewidują, że strata ta może być odliczona od dochodu w okresie 5 kolejnych lat, przy czym w
każdym z lat nie można pomniejszyć dochodu o więcej niż 50% jej kwoty.

Kwota stanowiąca podstawę do ujęcia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
3.000.000 zł

Uzasadnienie: strata podatkowa podlegająca odliczeniu od dochodu, jaki zostanie osiągnięty w
przyszłości, wynosi 3.000.000 zł, zatem zgodnie z pkt 5.1. stanowi ona podstawę do ujęcia
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

WAŻNE:

Z dniem 1 stycznia 2018 r. ww. przepis uległ zmianie. Zgodnie z jego nowym brzmieniem
podatnicy CIT będą mogli odliczyć stratę (w ww. terminie i wysokości) tylko od dochodu z tego
samego źródła, z którego poniesiono stratę.
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Podatek dochodowy - przykład

W 2017 r. zysk finansowy brutto wyniósł 240.000 zł, natomiast zysk podatkowy
wyniósł 220.000 zł.
Podstawa opodatkowania różniła się od wyniku finansowego brutto z tytułu:
• Ujemnych różnic trwałych – 10.000 zł
• Zwiększenia dodatnich różnic przejściowych – 30.000 zł
• Zwiększenia ujemnych różnic przejściowych – 40.000 zł

Proszę obliczyć wynik finansowy netto.
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Podatek dochodowy - przykład

Wynik finansowy brutto 240 000

korekta o różnice trwałe 10 000

korekta o różnice przejściowe dodatnie -30 000

korekta o różnice przejściowe ujemne 40 000

podstawa opodatkowania 260 000

rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 700

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 600

wynik finansowy brutto 240 000

podatek dochodowy bieżący 49 400

podatek dochodowy odroczony 1 900

Wynik finansowy netto 192 500

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       70

Ujawnienia i pozostałe jednostki
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Informacja dodatkowa

4. Rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie
ustalonym:
1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji –
w załączniku nr 1 do ustawy, w wariancie kalkulacyjnym albo porównawczym,
zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki;
2) dla banków – w załączniku nr 2 do ustawy;
3) dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – w załączniku nr 3 do
ustawy;
4) dla jednostek mikro sporządzających uproszczony rachunek zysków i strat –
w załączniku nr 4 do ustawy;
5) dla jednostek małych sporządzających uproszczony rachunek zysków i strat
– w załączniku nr 5 do ustawy;
6) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w załączniku nr 6
do ustawy.
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Informacja dodatkowa

• kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących
wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

• dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu
na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i
stanie na koniec roku obrotowego;

• dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

• w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi
są wyceniane według wartości godziwej dla każdej kategorii składnika
aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwa
wykazana w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania
zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał
(fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
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Informacja dodatkowa

• struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne)
przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim
te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad
organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

• w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w
wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na
własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

a) amortyzacji,
b) zużycia materiałów i energii,
c) usług obcych,
d) podatków i opłat,
e) wynagrodzeń,
f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
g) pozostałych kosztach rodzajowych;
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Informacja dodatkowa

• wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
• wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
• informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w

roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
• rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem

dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;
• koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz

różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie w roku obrotowym;

• odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub
koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

• poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na
niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i
planowane nakłady na ochronę środowiska;
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Informacja dodatkowa

• kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

• informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami
rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do
wartości niematerialnych i prawnych.

• Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub
należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,
nadzorujących albo administrujących za rok obrotowy oraz wszelkie
zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze
dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z
tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
organu;
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Informacja dodatkowa

• wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
odrębnie za:

a) badanie ustawowe,
b) inne usługi atestacyjne,
c) usługi doradztwa podatkowego,
d) pozostałe usługi.
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Banki

Art. 43. 1. W bankach na wynik finansowy netto składają się:
1) wynik działalności operacyjnej (w tym na działalności bankowej);
2) wynik operacji nadzwyczajnych;
3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku

dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim
zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
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Banki

Wynik działalności bankowej obejmuje: wynik z tytułu odsetek, prowizji,
przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, wynik operacji
finansowych, wynik z pozycji wymiany.

Wynik działalności operacyjnej obejmuje wynik działalności bankowej,
skorygowany o różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi a
pozostałymi kosztami operacyjnymi, koszty działania banku, amortyzację
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wynik na
wartości rezerw z aktualizacji.

Wynik operacji nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami
nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi.
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Ubezpieczyciele

W zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji na wynik finansowy netto
składają się:
1) wynik techniczny ubezpieczeń;
2) różnica między przychodami a kosztami z działalności lokacyjnej

niezaliczana do wyniku technicznego ubezpieczeń;
3) różnica między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami;
4) wynik operacji nadzwyczajnych;
5) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku

dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim
zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.
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Obrót
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Podstawy prawne

Art. 106. 1. Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji,
karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku
obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary

Obrót jest to wartość całkowitej sprzedaży dóbr lub usług danej organizacji w
danym okresie lub całkowita wartość transakcji na określonym rynku. Inaczej
mówiąc, są to wpływy lub należności ze sprzedaży towarów czy usług
dostarczonych przez dany podmiot gospodarczy. Obrotem jest także kwota
otrzymanych zadatków, zaliczek i przedpłat.
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Podstawy prawne

Definicja obrotu z Ustawy o rachunkowości. Ma ona zastosowanie do: osób
fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych
i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek
partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z
dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i
operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej
równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Zgodnie z tą ustawą obrót
definiowany jest jako przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i
operacji finansowych.
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Podstawy prawne

Ustawa o VAT - podstawą opodatkowania jest obrót, a obrotem jest wszystko,
co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca
otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub
osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi
dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę
towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podmioty,
które są zwolnione z podatku VAT wykazują obroty brutto, natomiast płatnicy
podatku VAT wykazują obroty netto.
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Podstawy prawne

Obrót odnotowywany jest po stronie kredytowej w rachunku bieżącym
danego podmiotu lub przedsiębiorstwa. Podobnie jak cena może być wyrażony
kwotą bez podatku lub po opodatkowaniu. Do obrotu nie zaliczamy
przychodów z innych tytułów, np. odsetek od środków zgromadzonych na
rachunku bankowym. Jest to globalny przychód ze sprzedaży dóbr i usług
osiągnięty przez dany podmiot gospodarczy w określonym czasie. Obrót
odnosi się do zbytu produktów, tj. do odpłatnych transferów własności, ale
także do cesji praw oraz najmu przedmiotów.
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Podstawy prawne

Obrót to wszelkie wpływy lub należności ze sprzedaży towarów lub usług
(należności brutto) pomniejszone o należny do zapłacenia podatek
dochodowy. Obrotem jest także kwota otrzymanych zadatków, zaliczek i
przedpłat. Kwota obrotu zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne
dopłaty mające bezpośredni wpływ na cenę produktu lub usługi.

Do obrotu firmy nie można zatem zaliczyć na przykład odsetek od środków
zgromadzonych na rachunku bankowym czy zwrotu podatku VAT.

Obrót zwiększa się o otrzymane datacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym
charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów
dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę
należnego podatku. Obrotem jest również kwota pobranych zaliczek,
zadatków, rat, przedpłat pomniejszonych o podatek.
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Podstawy prawne

Ustawa o podatku dochodowym do przychodów firmy zalicza w szczególności:
• otrzymane pieniądze, wartości pieniężne za sprzedane produkty oraz usługi
• świadczenia, rzeczy i prawa o charakterze nieodpłatnym lub częściowo

odpłatnym
• odliczony bądź zwrócony podatek od towarów i usług (podatek VAT)
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Podstawy prawne

Dochodem nazywa się wszystkie osiągnięte przychody, pozostałe po odjęciu
kosztów ich uzyskania oraz składki ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i
chorobowe). Dochód powstaje wówczas, gdy przychód jest większy od kosztów
związanych z jego osiągnięciem.
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Podstawy prawne

Przychód Dochód Obrót

Ogólna 
charakterystyka

Wszystkie 
należności i 
wpływy 
finansowe, które 
otrzymuje 
przedsiębiorstwo 
z tytułu 
prowadzonej 
działalności.

Dochód jest to 
różnica pomiędzy 
przychodem, a 
kosztami jego 
uzyskania.

Wszystkie 
wpływy ze 
sprzedaży 
towarów i usług, 
pomniejszone o 
kwotę należnego 
podatku 
dochodowego.
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