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Rola KSR, możliwości ich stosowania
oraz organizacja Komitetu
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, przyjmując zasady (politykę)
rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez
Komitet Standardów Rachunkowości. Przez krajowe standardy rachunkowości rozumie
się przy tym wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości standardy i stanowiska
- tak wynika z pkt 2.18 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.
Należy pamiętać, że nie można korzystać z rozwiązań zawartych w międzynarodowych
standardach, jeżeli dany problem regulowany jest standardami krajowymi.
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Rola KSR, możliwości ich stosowania oraz organizacja
Komitetu
Jednostki mogą dobrowolnie zdecydować o stosowaniu krajowych standardów
rachunkowości. Jednak jednostka potwierdzająca przyjęcie krajowych standardów
rachunkowości, jako jej zasad (polityki) rachunkowości, zobowiązuje się stosować wszystkie
dotyczące jej standardy, w sprawach nieuregulowanych ustawą. Oznacza to, że nie jest
właściwe powoływanie się na stosowanie krajowych standardów rachunkowości
i jednocześnie wybiórcze stosowanie niektórych standardów lub ich części i niestosowanie
innych. Decyzja kierownika jednostki o stosowaniu tylko wybranych krajowych standardów
rachunkowości spośród tych, które jej dotyczą, albo przyjęcie tylko niektórych ich
postanowień, jest równoważna decyzji o nieprzyjęciu do stosowania krajowych
standardów rachunkowości.

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.

6

Rola KSR, możliwości ich stosowania oraz organizacja
Komitetu
Jeśli jednostka nie stosuje krajowych standardów rachunkowości, w każdym przypadku
wystąpienia w działalności jednostki transakcji, zdarzenia lub warunku będących sprawami,
których przepisy o rachunkowości nie regulują, jednostka jest zobowiązana
do szczegółowego opracowania i uzasadnienia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
w tych sprawach i ujawnienia tych spraw i zasad w sprawozdaniu finansowym.

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

Rola KSR, możliwości ich stosowania oraz organizacja
Komitetu
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2001 r. w sprawie zakresu działania
i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) zakres działania Komitetu Standardów Rachunkowości, zwanego dalej "Komitetem";
2) liczbę członków Komitetu i podmioty uprawnione do zgłoszenia ministrowi właściwemu
do spraw finansów publicznych kandydatów na członków Komitetu;
3) sposób organizacji Komitetu.
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Rola KSR, możliwości ich stosowania oraz organizacja
Komitetu
§ 2. Do zakresu działania Komitetu należy:
1) wydawanie krajowych standardów rachunkowości, zwanych dalej "standardami",
oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów;
2) wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości;
4) analiza i opiniowanie projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
oraz projektów ich zmian;
5) współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości;
6) podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad
rachunkowości.
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KSR 1 – Rachunek przepływów pieniężnych
Informacja o przepływach pieniężnych, to jest o zdarzeniach, które spowodowały w jednostce
w ciągu okresu objętego sprawozdaniem zmiany stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów, pozwala użytkownikom sprawozdań finansowych na ocenę:

a) źródeł pochodzenia oraz wielkości uzyskanych przez jednostkę środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów, oraz
b) kierunków i wielkości ich wykorzystania w toku działalności jednostki.
Podejmowane przez użytkowników sprawozdań finansowych decyzje gospodarcze wymagają
określenia:
- zdolności jednostki do uzyskiwania wpływów i racjonalnego ich wydatkowania,
- okresu, w którym wpływy i wydatki nastąpią, oraz
- stopnia pewności wystąpienia przepływów pieniężnych.
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KSR 1

Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych:

Stan początkowy środków pieniężnych + wpływy środków pieniężnych –
wypływy środków pieniężnych = stan końcowy środków pieniężnych
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KSR 1
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
• dotyczy podstawowego rodzaju działalności jednostki (handlowa, produkcyjna, usługowa)
oraz innych rodzajów działalności poza inwestycyjną i finansową
• w rachunku przepływów pieniężnych działalność operacyjna nie jest tożsama z pojęciem
działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat – chodzi głównie o to, co ujmuje
się w RZiS jako wynik ze sprzedaży
• wynik finansowy jest punktem wyjścia w metodzie pośredniej, w metodzie bezpośredniej –
tytuły wpływów i wydatków
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KSR 1
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
• dotyczy nabywania lub sprzedaży składników aktywów trwałych oraz obcych papierów
wartościowych oraz wszystkich pieniężnych korzyści i kosztów z nimi związanych.
• wpływy obejmują wpłaty uzyskane ze sprzedaży ww. aktywów, zwrot udzielonych pożyczek
oraz korzyści uzyskane z posiadania aktywów finansowych (dywidendy, odsetki).
• w RZiS – odzwierciedlenie w działalności finansowej lub pozostałej działalności
operacyjnej.
• przepływy z działalności inwestycyjnej są zazwyczaj ujemne w firmach rozwijających
się dynamicznie (pozytywne zjawisko), ale w następnych okresach powinny być pokryte
przez nadwyżkę z działalności operacyjnej
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KSR 1
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
• pozyskiwanie lub utrata własnych i obcych źródeł finansowania oraz wszystkie pieniężne
korzyści i koszty z nimi związane
• wpływy to np.: dodanie udziałów/akcji oraz dopłat do kapitału, emisja długoi krótkoterminowych finansowych instrumentów dłużnych, zaciągnięcie kredytów
bankowych i pożyczek

• wypływy to np.: spłata kredytu, prowizji, odsetek, wypłata dywidend odzwierciedlenie
w bilansie w zmianie wielkości kapitału własnego oraz w RZiS w kosztach finansowych
lub zmniejszeniu zysku netto
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KSR 1
Dane dotyczące przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej prezentuje się zawsze
metodą bezpośrednią. Dlatego dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej zdarzenia
i operacje niepieniężne, a więc niepowodujące wpływu lub wydatku środków pieniężnych
lub ich ekwiwalentów są wyłączone z rachunku przepływów pieniężnych.

Przykładami takich wyłączanych z rachunku przepływów pieniężnych zdarzeń i operacji są:
a) nabycie składników aktywów poprzez przejęcie bezpośrednio z nimi związanych zobowiązań
lub drogą leasingu finansowego,
b) przejęcie jednostki drogą wydania udziałów (akcji) własnych,
c) otrzymanie lub przekazanie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci składników aktywów
trwałych i zapasów,
d) konwersja zobowiązania na kapitał (fundusz) własny i należności na udziały.
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METODA POŚREDNIA
typy korekt zysku netto w części dotyczącej działalności operacyjnej:
• wyłączenie przychodów i kosztów, które nie stanowiły wpływów i wydatków
• włączenie wpływów i wydatków, które nie stanowiły przychodów i kosztów
• przeniesienie pieniężnych wpływów i wydatków dotyczących działalności inwestycyjnej
i finansowej

WPŁYWY – ŹRÓDŁO ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH

WYPŁYWY (WYDATKI) –
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH

Zmniejszenie aktywów

Zwiększenie aktywów

Zwiększenie pasywów

Zmniejszenie pasywów

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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AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
RMK
AKTYWA RAZEM
PASYWA

2016

2017
377

351

27
350
861
296
476
77
12
1 238

30
321
821
184
493
134
10
1 172

Kredyty i pożyczki
BO
Nabycie
324

Zbycie
10
86

Amortyzacja
0
13
9
48
14

BZ
27
350

Naliczone odsetki
Spłata kapitału Spłata odsetek
BZ
100
22
70
12
364
364

2016

2017

Fundusze własne
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Zysk (strata) netto

454
100
264
90

394
100
229
65

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

784

778

21
280
280
483
84
399
0
1 238

32
242
242
501
82
419
3
1 172

Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki
Pozostałe krótkoterminowe
RMB
PASYWA RAZEM

Aktywa trwałe
BO
Nabycie
30
321
cena

30 wypłacona dywidenda

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.

17

KSR 1
Kwota
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk netto
Korekty razem:
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
kredytów i pożyczek
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

90
-53
61
0
22
-5
-11
-112
17
-20
-5
0
37

PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy

14

Wydatki

96

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-82

PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy

100

Wydatki

112

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-12

Przepływy pieniężne netto – razem

-57

Środki pieniężne na początek okresu

134

Środki pieniężne na koniec okresu

77

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.
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KSR 2 - Podatek dochodowy
Celem KSR 2 jest określenie zasad ujmowania, wyceny i prezentacji należności i zobowiązań
z tytułu podatku dochodowego oraz aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, a także zasad ujawniania informacji ich
dotyczących w sprawozdaniach finansowych.

Standard zakłada, że te aktywa i zobowiązania (rezerwy) są ujmowane i wyceniane przy
uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy. Jeżeli jednak na
dzień bilansowy zostały już uchwalone lub wydane przez uprawnione do tego organy przepisy
podatkowe, których wejście w życie nastąpi w przyszłości i nie zależy od decyzji innych organów
(z wyłączeniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego), aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego są ujmowane i wyceniane przy uwzględnieniu tych nowo uchwalonych
przepisów.
Treść Standardu jest zgodna w podstawowych zagadnieniach z Międzynarodowym Standardem
Rachunkowości 12 "Podatki dochodowe„.

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.
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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.:
Wartość podatkowa akcji na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.:
Różnica przejściowa (dodatnia):

5.500.000 zł
4.000.000 zł
1.500.000 zł

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

0 zł
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
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.
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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

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.
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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

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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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.
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.
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Tworzenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
przejściowych, to jest różnic, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego (podstawy opodatkowania po odliczeniach).
Nie tworzy się rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, gdy różnica przejściowa:
a) dotyczy wartości firmy, której amortyzacja, odpisanie lub jakiekolwiek inne zmniejszenie
nie powoduje obniżenia podstawy opodatkowania, lub
b) wynika z początkowego ujęcia w księgach danego składnika aktywów lub pasywów wskutek
transakcji, która:
- nie stanowi połączenia ani nabycia jednostki albo jej zorganizowanej części oraz
- nie wpływa na podstawę opodatkowania lub wynik finansowy brutto.

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.
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Ustalanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z:
a) ujemnymi różnicami przejściowymi,
b) stratami podatkowymi, możliwymi do odliczenia w przyszłości oraz
c) niewykorzystanymi ulgami podatkowymi.

Jednostka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku ze wszystkimi
ujemnymi różnicami przejściowymi (a-c), a równocześnie dokonuje - w miarę potrzeby - odpisów
aktualizujących (pozostałe koszty operacyjne) te aktywa. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja,
gdy różnice przejściowe:
a) dotyczą ujemnej wartości firmy, której odpisanie lub jakiekolwiek inne zmniejszenie
nie powoduje podwyższenia podstawy opodatkowania, lub
b) wynikają z początkowego ujęcia w księgach danego składnika aktywów lub pasywów wskutek
transakcji, która:
- nie stanowi połączenia ani nabycia jednostki albo jej zorganizowanej części oraz
- nie wpływa na podstawę opodatkowania lub wynik finansowy brutto.
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W przypadku braku możliwości wiarygodnego ustalenia zamierzeń jednostki co do sposobu
wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań, których sposób wykorzystania lub rozliczenia
wpływa na rozliczenia podatkowe, celowe jest przyjęcie rozwiązania przy którym:
- rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w najwyższej kwocie,
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w najniższej kwocie

Jeżeli w wyniku ujęcia danej transakcji powstają jednocześnie różnice dodatnie i ujemne w tej
samej wysokości, które nie wpływają na wynik finansowy ani na podstawę opodatkowania,
to nie uznaje się ich za różnice, w związku z którymi nie ujmuje się aktywów i rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
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Prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w
sprawozdaniu finansowym
Bilans
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie
oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli jednostka ma tytuł uprawniający
ją do ich jednoczesnego uwzględniania przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.

Aktywa
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pasywa
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
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Ustalanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rachunek zysków i strat

Wpływający na wynik finansowy i wykazany w rachunku zysków i strat podatek dochodowy
za dany okres sprawozdawcy obejmuje:
1) część bieżącą,
2) część odroczoną.
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
W sytuacji odnoszenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na kapitał
(fundusz) własny (kapitał z aktualizacji wyceny), wpływają one na zmiany tego kapitału
(funduszu), na pozycję:
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny z tytułu odroczonego podatku dochodowego
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KSR 4 – Utrata wartości aktywów
Zasada ostrożnej wyceny
Celem KSR 4 jest rozwinięcie przepisów ustawy o rachunkowości, określających zasady ustalania i
ujmowania w księgach rachunkowych oraz wykazywania w sprawozdaniu finansowym odpisów
aktualizujących wartość bilansową aktywów jednostki, spowodowanych częściową lub całkowitą
utratą zdolności do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych przez te aktywa.
Zasada ostrożności nakazuje aktualizację wartości aktywów, w jakiej są one wykazywane w
księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, do ich wartości możliwej do odzyskania,
jeżeli jest ona niższa od wartości, w której dany składnik aktywów jest wykazywany w księgach
rachunkowych na dzień bilansowy
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Etapy ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów spowodowanego utratą przez nie wartości:
a) ocenę potrzeby przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny określonych aktywów wobec
utraty przez nie wartości,
b) zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo i ustalenie
obiektów oceny utraty wartości,
c) ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość
aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo:
- wycenianych w wartości rynkowej, godziwej lub metodą praw własności,
- wycenianych w kwocie wymaganej zapłaty lub w skorygowanej cenie nabycia,
- wycenianych w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub w wartości przeszacowanej,
d) zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie
obiektów oceny utraty wartości,
e) ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość
aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo (rozdział VIII), obejmujące:
- ustalenie wynikającej z ksiąg rachunkowych wartości aktywów wypracowujących korzyści
ekonomiczne grupowo,
- ustalenie przyszłych korzyści ekonomicznych netto,
- ustalenie i rozliczenie odpisu aktualizującego wycenę aktywów wypracowujących korzyści
ekonomiczne grupowo.
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Dłużnik zaprzestał dokonywać płatności przewidzianych w harmonogramie płatności od sierpnia.
Na koniec września SKOK zakwalifikowała kredyt do należności z prawdopodobieństwem
wystąpienia nieściągalności i utworzyła odpis aktualizujący w wysokości 20% wartości bilansowej.
W jakiej wysokości utworzono odpis?
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.

32

KSR 4

Wartość odpisu = wartość bilansowa należności * stawka %
Wartość odpisu = (41.072,12 + 543,68 + 435,97) * 20% = 8.410,54 zł
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KSR 6 – Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów, zobowiązania warunkowe
Celem KSR 6 jest określenie jednolitych zasad ujmowania w księgach rachunkowych rezerw,
biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobowiązań warunkowych, jak też ich wyceny
oraz kryteriów prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Ujawnione informacje o
rezerwach, biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów i zobowiązaniach warunkowych
umożliwiają użytkownikom sprawozdań finansowych właściwe zrozumienie ich charakteru,
terminów, kwot i ich zmian oraz prawidłowe ustalenie kwot zobowiązań w tym rezerw,
wymagających wypływu aktywów, przez co przyczyniają się do rzetelnego i wiarygodnego
odwzorowania sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki sprawozdawczej.
Standard objaśnia przepisy o rachunkowości w zakresie
międzyokresowych kosztów oraz zobowiązań warunkowych.

rezerw,

biernych

rozliczeń
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Art. 35d ust. 1 Uor: Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa
przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności
na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń oraz
skutków toczącego się postępowania sądowego,
Standard stosuje się także do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają
w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń
na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także wobec nieznanych osób, których
kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest
jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego
użytku.
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Warunkiem ujęcia (utworzenia) rezerwy lub ujęcia (dokonania) biernego rozliczenia
międzyokresowego kosztów w księgach rachunkowych jest:
a) wystąpienie zdarzenia obligującego jednostkę do wykonania w przyszłości świadczeń, przy czym
b) zasadne, a zarazem możliwe jest wiarygodne oszacowanie kosztów (lub strat), których
poniesienie jest niezbędne dla wywiązania się przez jednostkę z jej obowiązków.
Rezerwę tworzy się wyłącznie wtedy, gdy:
a) na jednostce ciąży obecny obowiązek świadczenia (prawny lub zwyczajowy) wynikający
ze zdarzeń przeszłych,
b) jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje wykorzystanie już posiadanych
lub przyszłych aktywów jednostki,
c) możliwe jest wiarygodne oszacowanie kwoty wykonania obowiązku.
Analogiczne warunki uzasadniają ujmowanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
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Ujęcie w ewidencji księgowej rezerwy/biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów polega na:
a) zwiększeniu kosztów działalności operacyjnej (odpowiednio kosztu wytworzenia produktów,
kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu) i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczy ona bezpośrednio działalności operacyjnej jednostki,
b) zwiększeniu pozostałych kosztów operacyjnych i rezerw - jeżeli dotyczy ona pośrednio
działalności operacyjnej jednostki,
c) zwiększeniu kosztów finansowych i rezerw - jeżeli dotyczy ona operacji finansowych,
d) zwiększeniu strat nadzwyczajnych i rezerw - jeżeli dotyczy ona zdarzeń związanych z innym
ryzykiem niż ogólne ryzyko prowadzenia działalności operacyjnej.
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Rozwiązanie części lub całości niewykorzystanej rezerwy w przypadku zmniejszenia lub ustania
ryzyka uzasadniającego jej tworzenie, na dzień na który okazała się zbędna, polega na zmniejszeniu
stanu rezerwy oraz zwiększeniu:

a) pozostałych przychodów operacyjnych - jeżeli rezerwa dotyczy pośrednio działalności
operacyjnej,
b) przychodów finansowych - jeżeli rezerwa dotyczy operacji finansowych,
c) zysków nadzwyczajnych - jeżeli rezerwa dotyczy zdarzeń związanych z innym ryzykiem niż ogólne
ryzyko prowadzenia działalności operacyjnej,
Niewykorzystanie w części lub całości biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów w przypadku
zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego jego dokonanie polega na zmniejszeniu stanu
biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów oraz zmniejszeniu kosztów działalności operacyjnej
(odpowiednio kosztu wytworzenia produktów, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu)
poniesionych w okresie sprawozdawczym, w którym stwierdzono, że związane z tym rozliczeniem
zobowiązanie jest mniejsze lub nie powstało.
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.
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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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Przykład
Jednostka "A" zajmująca się usługowym doradztwem w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie
projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego i usługowym sporządzaniem wniosków o płatności przejściowe
sporządziła na podstawie umowy cywilno-prawnej wnioski o płatności przejściowe związane z realizacją przez "Firmę B"
projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontrola Instytucji Wdrażającej dokonana
w "Firmie B" roku w 200X wykazała, że część z odpisów amortyzacyjnych została niesłusznie zaliczona do wydatków
kwalifikowanych. Z tytułu niesłusznego zawyżenia wydatków kwalifikowanych nastąpiło zawyżenie żądanej kwoty
dofinansowania co wraz z odsetkami wynosiło 153.000 zł. W związku z faktem, że powstała zaległość była spowodowana
niedopatrzeniem jednostki "A" polegającym na złym kwalifikowaniu odpisów amortyzacyjnych do wydatków
kwalifikowanych, zarząd "Firmy B" odstąpił od możliwości odwołania się od decyzji pokontrolnej oraz zwrócił się
z żądaniem zwrotu przez jednostkę "A" zapłaconych przez "Firmę B" niesłusznie pobranych kwot wraz z odsetkami.
Termin płatności ww. kwot mijał 30.09.200X roku. Zarząd jednostki "A" odrzucił żądanie twierdząc, że wykryte przez
kontrolujących błędy wynikały z niedostarczenia przez "Firmę B" wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowej
klasyfikacji amortyzowanych środków trwałych. W związku z powyższym zarząd "Firmy B" złożył w sądzie pozew o zwrot
spornej kwoty wraz z odsetkami oraz wynikającej z umowy kary umownej obliczanej jako trzykrotność miesięcznego
wynagrodzenia za sporządzenie wniosków o płatność. Kara umowna na dzień złożenia pozwu wynosiła 30.000 zł.
Jednocześnie, zarząd jednostki "A" zwrócił się do ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę odszkodowania wynikająca
z dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciel po przeanalizowaniu sprawy odmówił
wypłaty twierdząc, że błędy spowodowane były niedołożeniem należytej staranności przy prowadzeniu ewidencji
na rzecz "Firmy B".
Na dzień 31 grudnia 200X roku sprawa znajdowała się w toku postępowania sądowego.
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.
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Ewidencja w księgach rachunkowych jednostki "A"
Ewidencja w roku 200X
W związku z postępowaniem sądowym:
- istnieje obecny obowiązek zapłaty zaległości podatkowych, odsetek od nich, kary umownej oraz kosztów
postępowania sądowego, a także odsetek liczonych od terminu płatności (tj. od 30.09.200X) do dnia
bilansowego,
- zgodnie z opinią eksperta oraz ubezpieczyciela jednostka "A" może przegrać sprawę w sądzie, stąd
wypływ środków zawierających korzyści ekonomiczne jest prawdopodobny,
- możliwy jest wiarygodny szacunek podstawowej kwoty roszczenia oraz kosztów sądowych.
Dlatego jednostka "A" utworzyła rezerwę na:
a) podstawową kwotę roszczenia wynoszącą 183.000,00 zł (153.000,00 + 30.000,00)
b) odsetki liczone od terminu płatności żądanej kwoty do dnia bilansowego wynoszące 5.304,50 zł
(183.000,00 • 11,5% • 92 dni/365 dni)
c) koszty postępowania sądowego wynoszące 5% podstawowej kwoty roszczenia tj. 9.150,00 zł.
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.
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L.p.
Opis operacji
1. Utworzenie rezerwy na kwotę
podstawową oraz koszty
postępowania sądowego
2. Utworzenie rezerwy na odsetki
liczone od terminu płatności do
dnia bilansowego

Konto Winien

Konto Ma

Kwota

"Pozostałe koszty
operacyjne"

"Rezerwy"

192.150,00

"Koszty finansowe"

"Rezerwy"

5.304,50

Ewidencja w roku 200X+1
Według prawomocnego wyroku sądu z dnia 30 stycznia 200X+1 roku błędy w ewidencji
podatkowej "Firmy B" spowodowane były niedołożeniem należytej staranności przy prowadzeniu
ewidencji przez jednostkę "A". W związku z powyższym jednostka "A" jest zobowiązana do:
- zapłaty spornej kwoty podstawowej opiewającej na 183.000,00 zł,
- zwrotu zapłaconych przez "Firmę B" kosztów sądowych w kwocie 9.150,00 zł,
- zapłaty odsetek zwłoki w zapłacie liczonych od dnia 1 października 200X do dnia zapłaty.
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.
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L.p.
Opis operacji
Konto Winien
1. Wykorzystanie rezerwy
w związku z
powstaniem
"Rezerwy"
zobowiązania
określonego wyrokiem
sądowym
2. Odsetki od dnia
bilansowego do dnia
"Koszty
ogłoszenia wyroku
finansowe"
sądowego (183.000,00
• 11,50%) • 30/365

Konto Ma

Kwota

"Inne
rozrachunki"

197.454,50

"Inne
rozrachunki"

1.729,72

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.
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Pracownika "M" zatrudniono w jednostce "A" z dniem 1 stycznia 200X-4 roku. Do dnia bilansowego roku
200X jednostka nie dokonywała odpisu na odprawy emerytalne. Zgodnie z obowiązującymi w jednostce
przepisami pracownikowi "M" przysługuje po 10 latach od dnia zatrudnienia, czyli w 200X+6 roku
odprawa emerytalna w wysokości 150% jego wynagrodzenia. W roku 200X średnie wynagrodzenie
pracownika "M" wynosi 3.000,00 zł za miesiąc. Jednostka planuje wzrost płac o 5% rocznie. Pracownik
nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, a jednostka nie zamierza dokonywać
w najbliższych latach zwolnień ani zmian warunków wynagradzania. Dla celów tego przykładu przyjęto
założenie upraszczające, że prawdopodobieństwo zatrudnienia pracownika w tej jednostce do 200X+6
roku włącznie wynosi 100%. Na ogół przyjęcie takiego założenia nie jest uzasadnione ze względu na
rotację pracowników spowodowaną różnymi przyczynami. Dla celów niniejszego przykładu przyjęto
również uproszczenie dotyczące stopy dyskonta, która w przykładzie wynosi 10% i jest niezmienna
w analizowanym okresie. Dokonując wyliczeń należy określić właściwą stopę dyskonta (z uwzględnieniem
jej zmienności).
Kwota odprawy emerytalnej na dzień wymagalności wynosi 3.829,00 zł (3.829,00 zł = 3.000 zł • 1,05 •
1,05 • 1,05 • 1,05 • 1,05).
Przyszła wysokość odprawy wynosi 5.744,00 zł (5.744,00 = 150% • 3.829,00)
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.

45

KSR 6

Przykład
Jednostka została pozwana o zapłatę odszkodowania związanego z wypadkiem przy pracy. Kwota
pozwu wynosi 500.000,00 zł. Adwokat prowadzący sprawę ocenił, że prawdopodobieństwo przegrania
sprawy wynosi 60%. Jednostka tworzy rezerwę na kwotę 500.000,00 zł (a nie na kwotę 300.000,00 zł
= 500.000,00 zł • 0,6), gdyż wycenie poddany jest pojedynczy obowiązek.

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.
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KSR 7 – Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości
szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia
następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja
Celem KSR 7 jest określenie zasad ujmowania przez jednostki kontynuujące działalność w księgach
rachunkowych i rocznych sprawozdaniach finansowych skutków zmian zasad (polityki) rachunkowości,
zmian wartości szacunkowych, a także korekty błędów, w tym popełnionych w poprzednich latach
obrotowych, oraz zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym, w świetle przepisów ustawy
o rachunkowości. Standard określa także sposób prezentowania w sprawozdaniach finansowych
danych, zapewniający ich porównywalność.

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.
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Standard określa:
a) przesłanki zmian przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości,
b) sposób ujmowania w księgach rachunkowych skutków zmian przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, korygowania błędów, w tym popełnionych w poprzednich latach obrotowych,
ujmowania zmian wartości szacunkowych i uwzględniania zdarzeń, które nastąpiły po dniu
bilansowym,
c) zakres ujawnianych w sprawozdaniu finansowym informacji o zmianach przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, skorygowaniu błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, zmianach
wartości szacunkowych i zdarzeniach następujących po dniu bilansowym,
d) sposób prezentacji w sprawozdaniach finansowych danych porównawczych zapewniający
ich porównywalność.

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.
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Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych - pominięcia lub nieprawidłowości
w sprawozdaniach finansowych jednostki za poprzedni rok bądź wcześniejsze lata obrotowe,
powodujące istotne zniekształcenie danych sprawozdawczych zawartych w zatwierdzonych
sprawozdaniach finansowych za poprzednie lata, w wyniku którego sprawozdania te nie mogą być
uznane za jasno i rzetelnie przedstawiające sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki. Błędy są wynikiem nieuwzględnienia lub niewłaściwego uwzględnienia wiarygodnych
informacji:
a) które były dostępne w momencie zatwierdzania sprawozdań finansowych sporządzonych za te lata,
b) co do których można by zasadnie oczekiwać, że zostaną otrzymane i uwzględnione w toku
sporządzania tych sprawozdań finansowych.

Błędy wynikają najczęściej z pomyłek arytmetycznych, niewłaściwego zastosowania zasad (polityki)
rachunkowości, niedopatrzeń, mylnej interpretacji zdarzeń, bądź oszustw.
Błędy są istotne, jeżeli mogą, pojedynczo lub łącznie, wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane
na podstawie sprawozdania finansowego przez jego użytkowników. Istotność błędu uzależniona jest
od wielkości i rodzaju pominięcia lub nieprawidłowości ocenianych w kontekście towarzyszących
okoliczności. Czynnikiem rozstrzygającym o istotności może być zarówno wielkość, jak i rodzaj pozycji
lub kombinacja obu tych czynników.
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.
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O ile Krajowe Standardy Rachunkowości dochowują zgodności z postanowieniami ustawy, o tyle MSR wywodzące się z innego źródła niż dyrektywy o rocznych sprawozdaniach finansowych i rocznych
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych - mogą przyjmować rozwiązania istotnie różniące
się od tych, które są określone w ustawie i w krajowych standardach. W sytuacji, gdy postanowienia
Krajowych Standardów Rachunkowości są odmienne niż te, które podano w MSR, z zasady
za rozwiązanie spełniające przepisy ustawy uznaje się to rozwiązanie, które podano w krajowych
standardach.

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
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Nie stanowią zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości m. in.:
a) przyjęcie w odniesieniu do nowych zdarzeń i transakcji zasad (polityki) rachunkowości różniących
się od poprzednio stosowanych do podobnych, ale nie identycznych zdarzeń i transakcji,
b) przyjęcie nowej zasady w odniesieniu do zdarzeń, które uprzednio nie występowały
lub występowały, ale były nieistotne, a stały się istotne,
c) zmiany wysokości wartości szacunkowych.

Przykładowo nie stanowi zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
a) podjęcie decyzji o amortyzowaniu nowo nabytych środków trwałych za pomocą innej metody
niż stosowana do podobnych obiektów,
b) zmiana stawek amortyzacyjnych (okresów użytkowania) środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych w wyniku ich weryfikacji,
c) przekwalifikowanie do środków trwałych lub na odwrót nieruchomości zaliczanej do inwestycji
długoterminowych wynikające wyłącznie ze zmiany przeznaczenia tej nieruchomości,
d) przekwalifikowanie aktywów finansowych z długoterminowych do krótkoterminowych
lub odwrotnie wynikające wyłącznie ze zmiany zamiaru jednostki w odniesieniu do tych aktywów,
e) wycena długoterminowej, niezakończonej usługi proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania
zamiast metodą "zysku zerowego".
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
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Zmianę zasad (polityki) rachunkowości jednostka ujmuje:
a) stosując pełne podejście retrospektywne w przypadku:
- gdy zmiany przepisów o rachunkowości, powodujące obligatoryjną zmianę zasad (polityki)
rachunkowości, nie zawierają przepisów przejściowych ustalających sposób ich uwzględnienia,
- gdy jednostka z własnej inicjatywy dokonuje zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
- utraty prawa do stosowania uproszczeń wynikających z przepisów o rachunkowości,
b) zgodnie z przepisami przejściowymi - gdy zmiany przepisów o rachunkowości, powodujące
obligatoryjną zmianę zasad (polityki) rachunkowości, ustalają sposób ich uwzględnienia.
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Zgodnie z pełnym podejściem retrospektywnym jednostka:
a) odnosi skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na kapitał (fundusz) własny,
wykazując je jako zysk (stratę) z lat ubiegłych lub inną pozycję kapitałów (funduszy) własnych,
b) przekształca retrospektywnie dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym,
c) wykazuje skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w odpowiedniej pozycji
zestawienia zmian kapitału (funduszu) własnego, jeżeli zobowiązana jest do jego sporządzania.

Jeżeli zastosowanie pełnego podejścia retrospektywnego jest praktycznie niewykonalne, wówczas
jednostka stosuje ograniczone podejście retrospektywne, ujmując skutki zmiany wartości aktywów
i zobowiązań wynikające ze zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jako korektę stanu
początkowego odpowiednich składników kapitału (funduszu) własnego możliwie najwcześniejszego
roku obrotowego.
Jeżeli również zastosowanie ograniczonego podejścia retrospektywnego jest również praktycznie
niewykonalne jednostka stosuje podejście prospektywne i odnosi skutki zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości odpowiednio w ciężar lub na dobro wyniku finansowego lub kapitału
(funduszu) własnego, jeżeli przepisy o rachunkowości tak stanowią.
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
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Wartości szacunkowe
Ustalenia wartości szacunkowych dokonuje się w drodze osądu, na podstawie wiarygodnych
informacji, przy zastosowaniu właściwych w danych warunkach metod szacunku. Przykładowo
przedmiotem szacunku mogą być:
a) okresy użytkowania podlegających amortyzacji: środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa,
b) należności, których ściągalność jest wątpliwa,
c) zapasy wyceniane w cenach sprzedaży netto wobec utraty przez nie przydatności gospodarczej
dla jednostki,
d) aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
e) rezerwy na zobowiązania i traktowane na równi z nimi bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
np. rezerwy na świadczenia pracownicze, rezerwy na straty z tytułu transakcji gospodarczych w toku
(w tym na skutki toczącego się postępowania sądowego, z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń),
f) koszty wytworzenia długoterminowych, niezakończonych usług,
g) wartość godziwa np. nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych
do inwestycji, aktywów i zobowiązań finansowych.
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Zmiany wartości szacunkowych
4.2. Wartości szacunkowe wymagają zweryfikowania przez jednostkę i w miarę potrzeby
zaktualizowania, jeżeli:
a) zmieniły się okoliczności będące podstawą dokonanych szacunków,
b) jednostka uzyskała dodatkowe informacje, które wcześniej nie były jednostce znane,
c) jednostka nabrała większego doświadczenia gospodarczego.
Weryfikację przeprowadza się nie później niż na dzień bilansowy.
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Zmiana wartości szacunkowych lub zastosowanie szacunków do wyceny aktywów wykazywanych
dotąd w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, ewentualnie pomniejszonych o dokonane odpisy
wobec utraty przez nie wartości, nie stanowi zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
Również zastąpienie wartości godziwej skorygowaną ceną nabycia lub ceną nabycia, w razie
niemożności wiarygodnego ustalenia wartości godziwej, nie stanowi zmiany zasad (polityki)
rachunkowości. Natomiast zmiana zasad wyceny (np. materiałów w cenie zakupu zamiast w cenie
nabycia) lub zmiana metody wyceny rozchodu zapasów (np. pierwsze weszło pierwsze wyszło zamiast
metodą cen przeciętnych) jest zmianą przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. W przypadku
trudności w odróżnieniu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości od zmiany wartości
szacunkowych przyjmuje się, że nastąpiła zmiana wartości szacunkowych.
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Jednostka koryguje wszelkie wykryte błędy bez względu na to, czy były popełnione w bieżącym roku
obrotowym czy w poprzednich latach obrotowych.

Nie stanowią korekty błędów przykładowo:
a) zmiany wartości szacunkowych, które z natury rzeczy są pewnymi przybliżeniami i wymagają
aktualizacji po uzyskaniu dodatkowych informacji. Nie stanowią błędu m. in.:
- zwiększenia lub zmniejszenia kwoty rezerwy na zobowiązania wynikające ze zmiany
prawdopodobieństwa niekorzystnego wyroku kończącego proces sądowy przeciwko jednostce,
- zmiana stawek amortyzacyjnych środków trwałych na skutek zmiany uprzednio ustalonego okresu
użytkowania,
- zmiana wysokości odpisów aktualizujących wartość składnika aktywów na skutek pojawienia
się nowych informacji,
b) skutki zmiany przyjętej zasady (polityki) rachunkowości, spowodowanej zmianą przepisów
o rachunkowości lub dokonanej z inicjatywy jednostki (np. zmiana metody wyceny zapasów z ceny
nabycia na cenę zakupu, metody ustalania wartości rozchodów z cen przeciętnych na pierwsze weszło
pierwsze wyszło),
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c) skutki zdarzeń, o których jednostka nie mogła wiedzieć, mimo zachowania należytej staranności,
i w związku z tym nie miała możliwości uwzględnienia ich w poprzednich rocznych sprawozdaniach
finansowych (np. korzystne lub niekorzystne dla niej wyroki sądowe, zmiana orzecznictwa sądowego
w bieżącym okresie w odniesieniu do interpretacji przepisów podatkowych stosowanej przez
jednostkę w poprzednich okresach).
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Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte przed sporządzeniem rocznego
sprawozdania finansowego, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.

Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte po sporządzeniu rocznego sprawozdania
finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, uznane przez jednostkę za istotne wymagają korekty
w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i odpowiedniej zmiany rocznego sprawozdania
finansowego. Skutki błędów uznane za nieistotne ujmuje się w księgach rachunkowych następnego
roku obrotowego.
Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach
finansowych, wykryte w bieżącym roku obrotowym lub po jego zakończeniu, a przed zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego za ten rok, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku
obrotowego. Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych, oceny wymaga, czy wpływ błędów
na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, czy też nie. Przy ocenie istotności
konieczne jest przy tym łączne rozpatrywanie skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ chociaż każdy z nich z osobna może być nieistotny - łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie
rocznego sprawozdania finansowego.
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Korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, uznanych przez jednostkę
za nieistotne, wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego lub inną
pozycję kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy o rachunkowości.
Korekty błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych, uznanego za istotny, jednostka:
a) ujmuje w kapitale (funduszu) własnym i wykazuje jako zysk (stratę) lat ubiegłych, lub w innej pozycji
kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy o rachunkowości,
b) wykazuje w odpowiedniej pozycji zestawienia zmian kapitału (funduszu) własnego, jeżeli
zobowiązana jest do jego sporządzania,
c) przekształca retrospektywnie dane porównawcze sprawozdania finansowego, wyjąwszy przypadki,
gdy jest to praktycznie niewykonalne.
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Rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym
6.1. Do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które
nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Ze względu
na wpływ na sprawozdanie finansowe, zdarzenia te można podzielić na:
a) dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy,
b) wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym.
Jeśli po dniu bilansowym wpłynęły do jednostki dowody dotyczące zdarzeń mających miejsce przed
dniem bilansowym, choćby dowody te jako datę wystawienia nosiły datę roku obrotowego
następującego po roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, to zdarzeń
udokumentowanych w ten sposób nie zalicza się do zdarzeń po dniu bilansowym.
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Przykładowymi zdarzeniami, o których mowa w pkt 6.1. lit. a standardu, są następujące po dniu
bilansowym, a przed datą zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego:
a) korekty przychodów ze sprzedaży wykazanych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu
finansowym jednostki za rok obrotowy, polegające zarówno na zmianach kwot faktur, jak
i anulowaniu sprzedaży,
b) rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które potwierdza lub zmienia wysokość wykazanej na dzień
bilansowy rezerwy na zobowiązanie jednostki bądź powoduje powstanie zobowiązania, na które
nie utworzono rezerwy,
c) uzyskanie informacji o tym, że na dzień bilansowy wartość składnika aktywów na skutek utraty
wartości była niższa od wykazanej w księgach rachunkowych jednostki,
d) ustalenie ostatecznej ceny nabycia zakupionych przez jednostkę w roku sprawozdawczym (przed
dniem bilansowym) aktywów,
e) przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym aktywów, pomniejszone o koszty sprzedaży,
są niższe od wartości, w jakiej aktywa te figurują na dzień bilansowy w księgach rachunkowych,
f) wykrycie błędów, w tym wywołanych oszustwami.
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Przykładowymi zdarzeniami, o których mowa w pkt 6.1. lit. b standardu, są następujące po dniu
bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
a) spadek wartości rynkowej inwestycji posiadanych przez jednostkę,
b) zadeklarowanie dywidend należnych posiadaczom instrumentów kapitałowych jednostki,
c) połączenie jednostki z inną jednostką,
d) znaczące zakupy aktywów przez jednostkę,
e) przeznaczenie do sprzedaży lub znacząca sprzedaż aktywów przez jednostkę,
f) zniszczenie przez pożar, powódź ważnego zakładu jednostki,
g) ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania restrukturyzacji jednostki,
h) znaczące zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut obcych mających związek z działalnością
jednostki,
i) zaciągnięcie znaczących zobowiązań przez jednostkę,
j) udzielenie przez jednostkę wysokich gwarancji, poręczeń,
k) wniesienie sprawy do sądu lub otrzymanie pozwu przez jednostkę w sprawach wynikających
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KSR 9 - Sprawozdanie z działalności
Art. 49. 1. Uor
W przypadku …, spółdzielni…, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem
finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki.
2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie
majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników
ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:
1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym,
a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
2) przewidywanym rozwoju jednostki;
3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;
4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;
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5) udziałach własnych,
6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);
7) instrumentach finansowych.
Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować również – o ile jest to istotne dla oceny
rozwoju, wyników i sytuacji jednostki – co najmniej:
1) kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje
dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.
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SzD jest sprawozdaniem opisowo-liczbowym i ma zindywidualizowany charakter, gdyż odzwierciedla
specyfikę działalności jednostki i przedstawia jej dokonania oraz zamierzenia. Dlatego nie jest ani
możliwe, ani zasadne tworzenie jednolitego, szczegółowego wzorca takiego sprawozdania.
Odpowiednio standard zawiera tylko wskazówki odnoszące się do pożądanych cech, zawartości
i układu SzD oraz zasad jego sporządzania i prezentacji. Stosując wskazówki zawarte w standardzie,
jednostka - realizując postanowienia Ustawy - dostosowuje SzD do oczekiwań użytkowników
uwzględniając zarazem właściwości jednostki, a w szczególności rodzaj, rozmiary i złożoność
prowadzonej działalności oraz formę prawną.
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Celem SzD jest wzbogacenie wiedzy o jednostce dzięki dostarczaniu jego użytkownikom istotnych
informacji uzupełniających sprawozdanie finansowe, z którym jest powiązane, oraz informacji
dodatkowych ułatwiających ocenę jednostki - jej działalności, sytuacji, zamierzeń i perspektyw
rozwoju.
Dobrą praktyką jest przedstawianie w SzD zarówno informacji wymaganych Ustawą, jak i ujawnień
dobrowolnych, tak by sprawozdanie to było dokumentem kompleksowym.
Układ SzD (kolejność przedstawianych informacji) może być swobodnie kształtowany przez jednostkę.
Ważne jest zapewnienie, by uwzględnione zostały w nim wszystkie wymagane Ustawą informacje,
natomiast sposób ich grupowania i prezentacji zależy od specyfiki jednostki, oczekiwań użytkowników
i koncepcji kierownika jednostki co do kształtu SzD.
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Oświadczenie (sprawozdanie) na temat informacji niefinansowych obejmuje co najmniej:
1) zwięzły opis modelu biznesowego jednostki;
2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
3) opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień:
a) społecznych i pracowniczych,
b) środowiska naturalnego,
c) poszanowania praw człowieka oraz
d) przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk;
4) opis procedur należytej staranności43) - jeżeli są stosowane w ramach polityk, o których mowa
w pkt 3;
5) opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki mogących wywierać niekorzystny wpływ
na zagadnienia, o których mowa w pkt 3, w tym ryzyk związanych z produktami jednostki lub jej
relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami, a także opis zarządzania tymi ryzykami.
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KSR 11 – Środki trwałe
Celem KSR 11 jest pomoc w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących środków
trwałych, a zwłaszcza zapewnienie jednolitości rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie
uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym
tego składnika aktywów.
Standard wyjaśnia zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych
w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych, jak również zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniu
finansowym jednostki.
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Dla oceny czy składnik aktywów spełnia warunki uzasadniające uznanie go za środek trwały ustalenia
wymaga:
a) czy jest to składnik aktywów o charakterze nieruchomości (gruntu, budynku, budowli lub ich części)
bądź maszyn, urządzeń, środków transportu lub innych rzeczy, ewentualnie czy jest to rzeczowe prawo
majątkowe – prezentacja w sprawozdaniu finansowym,
b) czy jednostka sprawuje nad nim kontrolę na podstawie odpowiedniego prawa rzeczowego
np. własności, współwłasności, wieczystego użytkowania lub umowy o leasing finansowy, a tym
samym jest uprawniona do czerpania wynikających z niego korzyści ekonomicznych oraz ponosi
ryzyko związane z ich uzyskaniem,
c) czy jest on przeznaczony do użytkowania na własne potrzeby przez okres dłuższy niż rok od dnia
przyjęcia do użytkowania,
d) czy w dniu przyjęcia jest on zdatny do użytkowania oraz czy jest kompletny – wymogi prawne
i wymogi zewnętrzne.
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Przykład
Pojazd mechaniczny, który jest przeznaczony do poruszania się po drogach publicznych musi zostać
urzędowo dopuszczony do ruchu. Pojazd musi posiadać wymagane dokumenty i oznaczenia
potwierdzające spełnienie tego obowiązku (np. dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, itd.).
Podobnie w przypadku wielu innych środków trwałych, aby mogły być uznane za zdatne
do użytkowania muszą uzyskać odpowiednie dopuszczenie do użytkowania przez organy nadzorujące
(np. Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Miar). Do czasu uzyskania tych
pozwoleń składnik aktywów nie spełnia warunku zdatności do użytkowania.
Przykład
Zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę, budynek (środek trwały) składa się z trzech pięter.
Przed zakończeniem budowy uzyskano warunkowe pozwolenie na wykorzystywanie parteru budynku.
Do momentu otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całego budynku, nie może być
on uznany za zdatny do używania.
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Przykład
Niektóre jednostki w statucie lub umowie spółki, w tym także w KRS, mają wpisany szerszy zakres
możliwych do realizacji działań niż te, które są faktycznie wykonywane w sposób ciągły i powtarzalny,
zgodnie z podstawowym przedmiotem działalności jednostki. Np., jednostka prowadząca działalność
produkcyjną może mieć zapisane w umowie/statucie świadczenie usług wynajmu nieruchomości.
Jeżeli jednak, zgodnie z kryterium ekonomicznym, wynajem nieruchomości nie stanowi podstawowej
działalności operacyjnej tego podmiotu, wynajmowane nieruchomości zaliczane będą do inwestycji.
W sytuacjach wątpliwych (długi okres najmu znacznej części nieruchomości, wynajmowanie tylko
części budynku ), o zaliczeniu nieruchomości do środków trwałych lub inwestycji przesądzają
rozstrzygnięcia przyjęte w polityce rachunkowości.
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Przykład
Niektóre jednostki w statucie lub umowie spółki, w tym także w KRS, mają wpisany szerszy zakres
możliwych do realizacji działań niż te, które są faktycznie wykonywane w sposób ciągły i powtarzalny,
zgodnie z podstawowym przedmiotem działalności jednostki. Np., jednostka prowadząca działalność
produkcyjną może mieć zapisane w umowie/statucie świadczenie usług wynajmu nieruchomości.
Jeżeli jednak, zgodnie z kryterium ekonomicznym, wynajem nieruchomości nie stanowi podstawowej
działalności operacyjnej tego podmiotu, wynajmowane nieruchomości zaliczane będą do inwestycji.
W sytuacjach wątpliwych (długi okres najmu znacznej części nieruchomości, wynajmowanie tylko
części budynku ), o zaliczeniu nieruchomości do środków trwałych lub inwestycji przesądzają
rozstrzygnięcia przyjęte w polityce rachunkowości.
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Wartość istotna (dolna granica wartości) środka trwałego
W przypadku nieistotnej wartości początkowej składnika majątku spełniającego warunki uznania
za środek trwały możliwe jest stosowanie uproszczeń.
Polegają one na tym, że tego rodzaju składnik:
a) zostaje ujęty w środkach trwałych i:
- objęty zbiorczym obiektem inwentarzowym (rozdział V),
- stanowi pojedynczy obiekt inwentarzowy, ale pod datą przyjęcia do użytkowania jego wartość
początkowa jest jednorazowo odpisywana w ciężar kosztów amortyzacji,
b) nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana:
- w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot
objęty zostaje ilościową lub ilościowo-wartościową ewidencją pozabilansową,
- w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania.
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Obiekt inwentarzowy może stanowić:
a) pojedynczy obiekt inwentarzowy, jakim jest indywidualny środek trwały,
b) zbiorczy obiekt inwentarzowy, w skład którego wchodzą dwa lub więcej środki trwałe.
Przykład
W hotelu dokonuje się okresowej wymiany wyposażenia pokoi hotelowych w tym mebli, których
jednostkowa cena nabycia jest zwykle niższa od dolnej granicy wartości środków trwałych. Jednak
łączne wydatki na zakup mebli w tym samym okresie, stanowią dla jednostki istotną kwotę.
Dodatkowo, jednorazowe odniesienie łącznej wartości nabytego umeblowania w ciężar kosztów
danego okresu, zniekształciłoby wynik finansowy jednostki. W tego typu przypadkach zaleca
się wprowadzanie wyposażenia np. mebli do środków trwałych przy zastosowaniu uproszczenia,
polegającego na tworzeniu obiektów zbiorczych.
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Przykład
Terminal komputerowy (urządzenia wejścia i wyjścia) połączony jest za pomocą okablowania
z serwerem sieciowym. Urządzenia te ściśle ze sobą współpracują - serwer nie posiada osobnej
klawiatury (urządzenie wejścia), ani monitora (urządzenie wyjścia), zaś terminal nie posiada dysku
twardego. Jednak ze względu na fakt, że terminal, jako urządzenie, pełni indywidualną funkcję w sieci
stanowi on osobny środek trwały od serwera.
Przykład
Sieć komputerowa (okablowanie), która z zasady nie jest urządzeniem komputerowym, spełnia
definicję sieciowego (liniowego) obiektu budowlanego, stanowi osobny obiekt inwentarzowy (osobny
środek trwały). Jeżeli jednak sieć komputerowa jest trwale połączona (wbudowana) z budynkiem
lub budowlą to wchodzi w skład obiektu inwentarzowego, którym jest budynek lub budowla.
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Przykład
Na potrzeby ewidencji środków trwałych uznaje się, że odrębnymi obiektami inwentarzowymi są: sieć
kanalizacyjna (rury), pompy zamontowane w przepompowni oraz budynek przepompowni. Podobnie,
oddzielne obiekty inwentarzowe stanowią: sieci energetyczne (słupy i druty), budynek
transformatorowni i transformatory.
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Ustawa nie przesądza metod amortyzacji jakie powinna stosować jednostka. Należy to do decyzji
jednostki. W praktyce najczęściej stosowane są:
a) metoda liniowa,
b) metoda degresywna (określana również jako metoda amortyzacji przyspieszonej lub metoda
amortyzacji malejącej),
c) metoda naturalna (określana również jako metoda jednostek produkcji lub metoda zróżnicowanego
odpisu).

W przypadku sezonowego wykorzystywania środka trwałego zaleca się stosowanie metody
amortyzacji naturalnej. Sezonowość dotyczy tych obiektów środków trwałych, które podlegają
sezonowemu wykorzystaniu np. maszyny budowlane lub pojazdy służące odśnieżaniu, a nie ogółu
środków trwałych jednostki.
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Ustawa nie przesądza metod amortyzacji jakie powinna stosować jednostka. Należy to do decyzji
jednostki. W praktyce najczęściej stosowane są:
a) metoda liniowa,
b) metoda degresywna (określana również jako metoda amortyzacji przyspieszonej lub metoda
amortyzacji malejącej),
c) metoda naturalna (określana również jako metoda jednostek produkcji lub metoda zróżnicowanego
odpisu).

W przypadku sezonowego wykorzystywania środka trwałego zaleca się stosowanie metody
amortyzacji naturalnej. Sezonowość dotyczy tych obiektów środków trwałych, które podlegają
sezonowemu wykorzystaniu np. maszyny budowlane lub pojazdy służące odśnieżaniu, a nie ogółu
środków trwałych jednostki.
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Przykład
Aquapark posiada urządzenia zewnętrzne, stanowiące środki trwałe użytkowane jedynie
od 15 maja do 30 września. Mimo, że Aquapark funkcjonuje przez cały rok to urządzenia
zewnętrzne są wykorzystywane sezonowo. Aquapark może zastosować do tych urządzeń
metodę amortyzacji naturalnej, dokonując odpisów amortyzacyjnych tylko w okresach ich
faktycznego wykorzystywania, podczas gdy pozostałe środki trwałe tej jednostki będą
podlegać odpisom amortyzacyjnym przez cały rok.
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Przy ustalaniu okresu użytkowania i stawki amortyzacji środka trwałego, w skład którego wchodzą
części składowe, dodatkowe lub peryferyjne, jednostka może uwzględnić zróżnicowanie okresu
ekonomicznej użyteczności poszczególnych części lub sposobu konsumowania wynikających z nich
korzyści ekonomicznych. W takim przypadku jednostka:
a) określa co w ramach obiektu stanowi części składowe, dodatkowe i peryferyjne,
b) wyodrębnia w ramach ewidencji środków trwałych każdą wydzieloną część składową, dodatkową
i peryferyjną, nadając jej podnumer inwentarzowy
c) ustala dla środka trwałego stawkę lub stopę amortyzacji, stanowiącą wypadkową stawek (stóp)
amortyzacji wyodrębnionych części składowych, dodatkowych i peryferyjnych. W przypadku metody
liniowej amortyzacji tak ustalona stawka lub stopa amortyzacji stanowi średnią ważoną stawek
lub stóp amortyzacji wydzielonych części.
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Przykład
Wartość początkowa środka trwałego wynosi 100.000 zł. W skład środka trwałego wchodzą: część
składowa o wartości początkowej 75.000 zł oraz dwie części dodatkowe o wartości początkowej
odpowiednio 10.000 zł i 15.000 zł. Zakłada się, że wartość pozostałości nie jest istotna. Jednostka
określiła okres ekonomicznej użyteczności dla części składowej na 15 lat, zaś dla części dodatkowych
odpowiednio 5 lat i 3 lata. Roczne kwoty odpisów amortyzacyjnych wyliczone dla części składowej
środka trwałego i części dodatkowych wynoszą:
- Część składowa - 75.000 zł/15 lat = 5.000 zł rocznie
- Część dodatkowa 1 - 10.000 zł/5 lat = 2.000 zł rocznie
- Część dodatkowa 2 -15.000 zł/3 lata = 5.000 zł rocznie
RAZEM roczny odpis amortyzacyjny - 12.000 zł
Stawka amortyzacji rocznej - 12.000 zł/100.000 zł x 100% = 12%.

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.

82

KSR 11
W przykładzie, wymiana części dodatkowej 1 co 5 lat oraz wymiana części dodatkowej 2 co 3 lata
traktowane są jako ulepszenie. Po dokonaniu ulepszenia jednostka powinna zweryfikować przyjętą
stawkę amortyzacji, tak by odzwierciedlić zmianę warunków użytkowania środka trwałego.
Po wymianie części dodatkowej 2 od czwartego roku użytkowania środka trwałego jego wartość
podlegająca amortyzacji wyniesie 115.000 zł, co przy zachowaniu dotychczasowego rocznego odpisu
amortyzacyjnego 12.000 zł (założono, że ceny części dodatkowych nie ulegają zmianie
w analizowanym okresie) daje stawkę amortyzacji 12.000 zł/115.000 zł =10,4%.
W ten sposób łączne koszty amortyzacji w okresie 15 lat użytkowania środka trwałego wyniosą:
12.000 zł * 15 lat = 180.000 zł.
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Gdyby jednostka nie uwzględniła różnego okresu użytkowania poszczególnych części, stopa
amortyzacji wynosiłaby 6,67%, (100%:15) a stawka rocznej amortyzacji byłaby równa 6.667 zł. Koszty
wymiany części dodatkowej 1 i 2 stanowiłyby koszty okresu (remont), w którym nastąpiła ich
wymiana. W całym okresie użytkowania środka trwałego jednostka poniosłaby zatem koszty z tytułu:
- amortyzacji -15 lat x 6.667 zł/rok = 100.000 zł
- wymiany części dodatkowej 1 = 2 * 10.000 zł = 20.000 zł
- wymiany części dodatkowej 2 = 4 * 15.000 zł = 60.000 zł
Łączne koszty użytkowania środka trwałego w okresie 15 lat wyniosłyby 180.000 zł, czyli tyle samo
co w przypadku opisanym wcześniej. Jednak z uwagi na traktowanie wymiany części dodatkowych
1 i 2 jako remonty, koszty w poszczególnych okresach byłyby różne (chyba że jednostka rozliczałaby
koszt remontów w czasie).
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Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych może rozpocząć się w miesiącu oddania środka trwałego
do użytkowania lub w miesiącu następującym po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania.
Nie może to być jednak okres wcześniejszy ani późniejszy. Moment rozpoczęcia dokonywania odpisów
amortyzacyjnych jednostka określa w zasadach (polityce) rachunkowości.
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Jednostka zaprzestaje dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło:
a) zrównanie kwoty odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością środka trwałego
podlegającą amortyzacji lub
b) przeznaczenie środka trwałego do sprzedaży, likwidacji lub rozchodu w inny sposób,
potwierdzonego stanem faktycznym polegającym na zaprzestaniu użytkowania,
c) stwierdzenie niedoboru środka trwałego,
d) przekwalifikowanie środka trwałego do nieruchomości zaliczanych do inwestycji wycenianych
w cenach rynkowych bądź inaczej określonej wartości godziwej,
e) postawienie jednostki w stan upadłości.
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Jednostka jest zobowiązana do systematycznej weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej
użyteczności i stawek amortyzacji środków trwałych, nie później niż na koniec każdego okresu
sprawozdawczego. Zweryfikowane stawki (stopy) amortyzacji stosuje się począwszy od nowego roku
obrotowego. W zakres weryfikacji wchodzi także weryfikacja ceny sprzedaży netto istotnej
pozostałości środka trwałego przyjętej na dzień ustalenia dotychczas stosowanego odpisu
amortyzacyjnego. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji mogą uzasadniać podwyższenie lub obniżenie
stawki lub stopy amortyzacji.

Przesłankę do weryfikacji okresu i stawki amortyzacji stanowi w szczególności ulepszenie środka
trwałego, dokonanie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego oraz dołączenie bądź
odłączenie części dodatkowych lub peryferyjnych.
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Trwałe odłączenie części dodatkowej lub peryferyjnej od środka trwałego w celu jej likwidacji, ujęcia
jako zapasu materiałów, bądź przyłączenia do innego środka trwałego stanowi częściową likwidację
powodującą trwałe zmniejszenie zakresu obiektu środka trwałego. Uzasadnia to odpowiednie
zmniejszenie jego wartości księgowej brutto i umorzenia.
Zmniejszenie wartości księgowej brutto i umorzenie środka trwałego na skutek trwałego odłączenia
części dodatkowej lub peryferyjnej wpływa na wynik finansowy jako koszt (strata) z tytułu rozchodu
środka trwałego. Jeśli trwale odłączona część dodatkowa lub peryferyjna zostaje przeznaczona
do sprzedaży, wówczas możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto odłączonej części dodatkowej
lub peryferyjnej zmniejszy koszt (stratę) z tytułu rozchodu środka trwałego.
Przykład
Wartość księgowa brutto odłączanej od środka trwałego części dodatkowej wynosi 70.000 zł
a umorzenie 20.000 zł. Odłączana część dodatkowa jest przeznaczona do sprzedaży, zaś jej wartość
handlową oszacowano na 15.000 zł. Strata z tytułu rozchodu środka trwałego stanowić będzie różnica
pomiędzy wartością księgową netto, a wartością rynkową odłączonej części dodatkowej, i wyniesie
35.000 zł.
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Jednostka przenosi środek trwały do innej grupy aktywów tylko wówczas, gdy następuje zmiana
sposobu jego użytkowania. Przekwalifikowanie środka trwałego do innej grupy aktywów może
nastąpić w szczególności, w następujących przypadkach:
a) oddania środka trwałego w leasing finansowy,
b) zmiany sposobu czerpania korzyści ekonomicznych ze środka trwałego mającego postać
nieruchomości.
Jeśli środek trwały zostaje oddany do użytkowania stronie trzeciej na podstawie umowy o leasing
finansowy, jego wartość księgowa netto zostaje przekwalifikowana na należność finansową - stosuje
się wówczas postanowienia KSR nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". Jednocześnie w księdze
inwentarzowej skasowany zostaje numer inwentarzowy tego obiektu.

Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych następuje
wtedy, gdy jednostka zakończyła użytkowanie nieruchomości na potrzeby działalności operacyjnej
i oczekuje realizacji korzyści ekonomicznych wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości
lub korzyści ekonomiczne będą uzyskiwane z transakcji nie stanowiących podstawowej działalności
operacyjnej jednostki.
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Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniu finansowym
Minimalny zakres informacji na temat środków trwałych prezentowanych i ujawnianych
w sprawozdaniu finansowym określają załącznik nr 1 i nr 4-6 do ustawy.
Zaleca się ujawniać dodatkowe informacje o środkach trwałych, które mogą być przydatne
użytkownikom sprawozdań finansowych. Przykładowo są to:
a) wartość rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa środków trwałych (zwłaszcza
nieruchomości), o ile różni się ona w sposób istotny od wykazanej w bilansie wartości księgowej
netto,
b) wartość początkowa, w pełni zamortyzowanych środków trwałych będących nadal w używaniu;
w tym budynków i budowli oraz środków trwałych niskocennych, od których dokonano
jednorazowego odpisu amortyzacyjnego,
c) wartość księgowa netto czasowo nieużywanych środków trwałych,
d) wskazanie przyczyn wpływających na zmiany stóp i stawek amortyzacji,
e) wskazanie czynników wpływających na trwałą utratę wartości środków trwałych, czy też czynników
powodujących przerwanie lub zaprzestanie budowy nowych środków trwałych.
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