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WSTĘP

Funkcje i jej zasady? Jak postępować z rachunkowością - od czego zacząć 
przygodę z rachunkowością na te i inne pytania dotyczące podstaw rachunko-
wości będzie można znaleźć w niniejszej pracy. 

Pierwszym krokiem do poznania rachunkowości jest znalezienie odpo-
wiedzi czym tak naprawdę jest rachunkowość?

Otóż rachunkowość możemy określić jako specyficzny, unikalny i wyjąt-
kowy język biznesu dostarczający niezbędnych informacji dla różnych grup od-
biorców. Dla przedsiębiorstw jednym z podstawowych i najważniejszych źródeł 
pozyskiwania informacji jest system finansowo księgowy uregulowany zapisami 
ustawy o rachunkowości. Rachunkowość jest to system ewidencji gospodarczej 
odzwierciedlający w formie pieniężnej ogół zjawisk i procesów gospodarczych 
oraz sytuacji majątkowej i wyniku działalności podmiotów gospodarczych.

Rachunkowość określana jako system informacyjny nie tylko dostar-
cza informacji dla szerokiego grona użytkowników, lecz przede wszystkim 
ma dokonać pomiaru rzeczywistości gospodarczej otaczającej jednostkę go-
spodarczą. System rachunkowości ma za zadanie przeprowadzenie pomiaru 
dokonań podmiotu oraz przedstawić jego sytuację finansową. Do pomiaru 
rachunkowość wykorzystuje między innymi: wartość historyczną, wartość 
godziwą, wartość rynkową. Efektem końcowym przeprowadzonego pomiaru 
transakcji i zdarzeń gospodarczych występujących w jednostce są dane finan-
sowe, które w zależności od tego, jakiego obszaru działalności dotyczą, są pre-
zentowane albo w bilansie, albo w rachunku zysków i strat. Należy pamiętać, 
iż rachunkowość to nie tylko jej ustawowe regulacje, lecz co najważniejsze 
przede wszystkim teoria naukowa dotycząca pomiaru rzeczywistości gospo-
darczej. Jak podkreślała E. Burzym „rachunkowość stanowi teorię naukową po-
miaru ekonomicznego (...), jest ona celowo zorientowana na potrzeby zarządza-
nia i na realizację celów gospodarczych. Problematyka rachunkowości (w teorii  
i w praktyce) obejmuje zatem powiązane ze sobą problemy poznawcze i decyzyjne. 
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Pierwsze wynikają z przedmiotu pomiaru, drugie zaś z celów, dla których pomiar 
ten jest dokonywany” 1.

Poznanie zasad rachunkowości daje możliwość przeprowadzania ewi-
dencji operacji gospodarczych jak również przygotowania sprawozdania  
finansowego. W poniższej publikacji zaprezentowano podstawowe - wybrane 
zagadnienia z rachunkowości jednostek gospodarczych. Uwzględniono rów-
nież podstawy regulacji podatkowych oraz powiązano przedstawiono formy 
prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Praca ta została podzielona na 
dwie części. W pierwszej części przedstawiono podstawy teorii rachunkowości 
od początku, w części drugiej zawarto przykłady, zadania, pytania testowe 
które mają ułatwić zrozumienie podstaw rachunkowości. Bardzo często ra-
chunkowość jest kojarzona z czymś niezrozumiałym, trudnym wymagającym 
tajemnej wiedzy i nadprzyrodzonych mocy niezbędnych przy dokonywaniu 
zapisów w kolumnach, tabelach, rubrykach.

Natomiast rzeczywistość pokazuje, iż podstawy rachunkowości pomimo 
nuty grozy tajemniczości są prostym i logicznym systemem działającym we-
dług ściśle określonych zasad realizujących nadrzędne zasady rachunkowości. 
Opanowanie podstaw rachunkowości i poznanie zasad, którymi się kieruje 
tak naprawdę „otwiera drzwi do magicznego i niezwykłego świata”2 do świata 
finansów firm, daje pełne pole możliwości dokonywania analizy danych ich 
weryfikacji, oceny działalności jednostki gospodarczej. Celem podstaw ra-
chunkowości nie jest tylko i wyłącznie przeprowadzenie zapisów księgowych, 
ale w szczególności wskazanie w jaki sposób i jak dokonywać interpretacji 
zapisów i sald końcowych w prowadzonej ewidencji księgowej.

1 E. Burzym, Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 
nr 45 (101), SKwP, Warszawa 2008, s. 33. 
2 Tamże.
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Rozdział 1 

Wstęp do rachunkowości

1.1 Formy organizacyjno-prawne 
działalności podmiotów gospodarczych

Przez pojęcie działalności gospodarczej należy zrozumieć zorganizowa-
ną działalność zarobkową, wykonywanym we własnym imieniu i w sposób 
ciągły1. 

Działalność gospodarcza może być wykonywana w formie organiza-
cyjno-prawnej przewidzianej w przepisach np.: Prawo przedsiębiorców; 
Kodeks Spółek Handlowych; Kodeks cywilny, prawo bankowe; prawo 
spółdzielcze. Działalność gospodarcza prowadzona jest w jednej z form 
organizacyjno-prawnej2: 

⇒ Jednoosobowa działalność gospodarcza,
⇒ Spółka cywilna,
⇒ Spółki osobowe prawa handlowego, 
⇒ Spółki kapitałowe,
⇒ Spółdzielnie,
⇒ Przedsiębiorstwo państwowe. 

Za przedsiębiorcę zostaje uznana osoba fizyczna, osoba prawna lub jed-
nostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca dzia-
łalność gospodarczą. Za przedsiębiorcę uznaje się również wspólników spółki 
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej3. 

1 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z poźn. 
Zm. Art.2.
2 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z poźn. 
Zm. Art. 2.
3 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z poźn. 
Zm. Art. 4.



10

ROZDZIAŁ 1

Tabela 1. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Stanowi najprostszą formę prowadzenia działalność gospodarczej. Rozpoczęcie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej wymaga dokonania zgłoszenia przedsiębiorstwa do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej. 

Spółki osobowe 

Wspólnicy prowadzą wspólną działalność gospodarczą pod własną firmą. Powołanie spółki osobowej 
wymaga wyposażenia jej w majątek niezbędny na jej prawidłowe funkcjonowanie. Majątek ten stanowi 
mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w trakcie jej trwania. Równowartość majątku 
określana jest mianem kapitału zakładowego lub zamiennie; kapitałem wspólników, właścicieli. 

Spółka cywilna 

Umowa spółki zawarta w formie pisemnej na podstawie, której wspólnicy zobowią-
zują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Wkłady wspólników 
do spółki mogą być wniesione  w formie gotówkowej lub praw własności rzeczy lub 
innych praw. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie. 

Spółki oso-
bowe prawa 
handlowego 

Jawna 

Jest to spółka osobowa, która prowadzi działalność pod własną 
firmą. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym 
swoim majątkiem. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta 
na piśmie pod rygorem nieważności. 

Partnerska Jest to spółka osobowa utworzona przez wspólników w celu wy-
konywania wolnego zawodu. 

Komandytowa 

Jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębior-
stwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec 
wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada całym swoim 
majątkiem jest to komplementariusz  a odpowiedzialność co naj-
mniej jednego wspólnika została ograniczona jest to komandy-
tariusz.  Umowa spółki powinna zostać zawarta w formie aktu 
notarialnego i określać między innymi oznaczenie wkładów wno-
szonych przez wspólników. 

Komandytowo-
-akcyjna

Celem spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą  
w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej je-
den wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem jest to komple-
mentariusz a co najmniej jeden jest akcjonariuszem. Statut spółki 
sporządzony zostaje  w formie katu notarialnego. Spółka powstaje  
z chwilą wpisu do rejestru sadowego. Minimalny kapitał spółki 
wynosi 50 000 zł.

Spółki kapitałowe

Spółki 
kapitałowe 

Spółka   
z ograniczoną 
odpowiedzial-
nością

Może być utworzona przez jedną lub więcej osób poprzez zawar-
cie umowy  w formie aktu notarialnego. Kapitał zakładowy dzieli 
się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej. Mini-
malna wartość kapitału zakładowego wynosi 5 000 zł a nominal-
na wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł. 

Spółka akcyjna

Może zostać założona przez jedną lub więcej osób. Zawarcie 
spółki następuje poprzez przygotowanie umowy w formie katu 
notarialnego. Kapitał spółki dzieli się na kacie o równej wartości. 
Minimalny kapitał dla spółki akcyjnej to 100 000 zł a wartość 
nominalna akcji nie może być niższa niż 1 gr. 
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Spółdzielnia

Jest podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Celem spółdzielni jest prowadzenie 
wspólnej działalności gospodarczej w interesie zrzeszonych członków. Członkowie spółdzielni uczestni-
czą  w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.  

Przedsiębiorstwa państwowe

Jest to podmiot, którego jedynym właścicielem jest Skarb Państwa. Jest osobą prawną do której mają 
zastosowanie przepisy o przedsiębiorstwach państwowych. Jednostka ta może zostać przekształcona  
w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa przez komercjalizację, która jest poprzedzającym prywatyzację. 

Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2018 r. poz. 1025. Ustawa z dnia 
 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z poźn. Zm, Ustawa z dnia 15 września 
2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 505, Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo 
spółdzielcze, Dz.U. z 2017 r. poz. 1560, Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwo-
wych, Dz.U. z 2017 r. poz. 2152. 

1.2 Wpływ formy organizacyjno-prawnej 
na prowadzenie rachunkowości

Bezpośredni wpływ na obowiązki ewidencyjne ma wybór formy organi-
zacyjno-prawnej prowadzonej działalności i związany z tym wybór formy opo-
datkowania podatkiem dochodowym. Zależności pomiędzy tymi elementami 
zaprezentowano w tabeli 2. 

Tabela 2. Obowiązek prowadzenia ewidencji

Forma organizacyjno- 
prawna / 
Rejestracja prowadzonej 
działalności 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym 
Obowiązek  
prowadzenia 
ewidencji 

KRS – osoby prawne 
prowadzące działalność 
gospodarczą 

Podatek dochodowy od osób prawnych Księgi rachunkowe 

CEIDG - osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą jednoosobowo 
lub w formie spółki osób 
fizycznych 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Osiągnięte przychody za 
rok poprzedni do kwoty 
2 000 000 euro

Karta podatkowa Brak obowiązku  
ewidencji podatkowej 

Ryczałt  
ewidencjonowany Ewidencja 

przychodów 

Zasady ogólne 
Podatkowa księga 
przychodów   
i rozchodów 

Osiągnięte przychody za 
rok poprzedni powyżej 
kwoty 2 000 000 euro

Zasady ogólne Księgi rachunkowe 

Źródło: J. Pfaff, Rachunkowość - podstawy, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut 
Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2019, s. 14-16
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Na osobach prawnych prowadzących działalność gospodarczą podlegają-
cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych4 ciąży obo-
wiązek prowadzenia ewidencji w formie ksiąg rachunkowych na podstawie 
przepisów ustawy o rachunkowości5.  

Osoby fizyczne prowadzące działalność jednoosobowo lub w formie 
spółki osobowej podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych6. Wybór prowadzonej ewidencji uzależniony jest od wiel-
kości osiąganych przychodów, ewidencje podatkowe mogą być prowadzone  
w postaci: 

⇒	 Ewidencji przychodów dla opodatkowania w formie ryczałtu 
ewidencjonowanego, 

⇒	 Podatkowa księga przychodów i rozchodów dla opodatkowania na zasa-
dach ogólnych. 

Po przekroczeniu przez jednostkę rocznych obrotów stanowiących rów-
nowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro jednostki zobligowane są do 
stosowania od następnego roku do prowadzenia ewidencji w postaci ksiąg 
rachunkowych7. 

1.3 Zakres podmiotowy obowiązku 
prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z uregulowań 
ustawy o rachunkowości8:

1. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również  
w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także 
innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego 
Banku Polskiego; 

2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywil-
nych osób fizycznych  i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych 
osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spad-
ku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie 

4 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2019 r. 
poz. 865. 
5 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351. 
6 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1509. 
7 I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, s. 24. 
8 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 35, art. 2 ust. 1.
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sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwie-
niach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629),  
jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i ope-
racji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 
równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro; 

3. przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia  
5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 
fizycznej], jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku pro-
wadzone były księgi rachunkowe; 

4. jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa banko-
wego, przepisów  o obrocie papierami wartościowymi, przepisów  
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi fundu-
szami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościo-
wo kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów; 

5. gmin, powiatów, województw i ich związków, a także: 
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jedno-
stek budżetowych, 
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych; 

6. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wy-
jątkiem spółek,  o których mowa w pkt 1 i 2; 

7. oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach 
uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych  i innych osób zagra-
nicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 649 i 1293); 

8. jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na re-
alizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celo-
wych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub sub-
wencje zostały im przyznane.

Jednostki użyteczności publicznej mogą prowadzić uproszczoną ewiden-
cję przychodów  i kosztów na zasadach określonych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego  i wolontariacie9.

9 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1817  z póź. zm. 
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Zapisy ustawy o rachunkowości przewidują uproszczenia w sporządzaniu 
sprawozdań finansowych dla dwóch grup jednostek zaprezentowane w tabeli 3. 

Tabela 3. Uproszczenia w sporządzaniu sprawozdań finansowych

Mikro 
jednostka 

Do jednostek mikro zalicza się: 
spółki handlowe oddziały przedsiębiorstw zagranicznych 
oraz inne osoby prawne- w sytuacji gdy w roku obrotowym 
za, który sporządzone jest sprawozdanie finansowe, oraz w 
roku poprzedzającym ten rok nie przekroczyły dwóch z 
trzech wielkości:

- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 
1 500 000 

- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok 
obrotowy 3 000 000

- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 
10 osób. 
Związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospo-
darcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, 
społeczno-zawodowe organizacje rolników, - wówczas gdy 
nie prowadzą działalności gospodarczej, - osoby fizyczne, 
spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycz-
nych oraz spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spad-
ku, które prowadzą z własnego wyboru księgi rachunkowe 
pomimo nie osiągania za poprzedni rok obrotowy przycho-
dów w wysokości równej 2 000 000 euro lub podlegają 
przepisom rachunkowości poprzez osiągnięcie przychodów 
ponad 2 000 000 euro ale nie więcej niż 3 000 000 euro

Warunkiem koniecznym 
nabycia przez te jednostki 
statusu jednostki mikro/
małej jest podjęcie uchwa-
ły w sprawie sporządzenia 
sprawozdania finanso-
wego przy zastosowaniu 
uproszczeń zgodnych  
z zapisami UOR 

Mała 
jednostka 

Do jednostek małych zalicza się: spółki handlowe, oddzia-
ły przedsiębiorców zagranicznych oraz inne osoby prawne 
a także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, 
spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, przedsię-
biorstwa w spadku pod warunkiem iż jednostki te w roku 
obrotowym za, który sporządzone jest sprawozdanie finan-
sowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok nie przekroczyły 
dwóch z trzech wielkości:

- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 
25 500 000 

- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok 
obrotowy 51 000 000

- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 
50 osób

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Pfaff, Rachunkowość- podstawy, Wydawnictwo Stowarzysze-
nie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2019, s. 14-16
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1.4 Podmiot i przedmiot rachunkowości

Przedmiotem rachunkowości – w ramach rachunkowości finansowej są 
występujące  w jednostce gospodarczej określone zdarzenia i procesy gospo-
darcze, mające wpływ na stan  i strukturę majątku oraz na efekty prowadzenia 
działalności. W związku z czym przedmiotem zainteresowania rachunkowo-
ści są między innymi zasoby finansowe i rzeczowe, koszty  i przychody oraz 
osiągane wyniki prowadzanej działalności10.  Elementem charakterystycz-
nym każdego podmiotu gospodarczego jest występowanie różnych zdarzeń 
gospodarczych, natomiast obszarem zainteresowań rachunkowości, zgodnie 
z jej przedmiotem są tylko te zdarzenia, które wywołują zmiany w mająt-
ku jednostki i źródłach jego finansowania. Wszystkie zdarzenia gospodarcze 
będące przedmiotem rachunkowości rejestruje się ex post, przetwarza się je 
dla potrzeb przygotowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym według 
obowiązujących wzorów stanowiących załącznik do ustawy o rachunkowości. 
Dlatego można zdefiniować przedmiot rachunkowości jako zdarzenia przeszłe 
mające bezpośredni wpływ na stan i strukturę majątku. Podmiot rachunko-
wości to jednostka gospodarcza są to: osoby prawne, jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Podmiotami rachun-
kowości są jednostki gospodarcze stosujące przepisy ustawy o rachunkowości11.

Na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości jednostki gospodarcze 
można podzielić na dwie grupy przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4. Jednostki gospodarcze zobowiązane do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych

Pierwsza grupa Druga grupa

Jednostki gospodarcze, dla których obowiązek 
stosowania przepisów ustawy o rachunkowości 
wynika z ich formy prawnej lub statusu, są to 
między innymi: 

Jednostki gospodarcze dla których obowiązek 
stosowania przepisów ustawy o rachunkowości 
wynikają wyłącznie z rozmiarów prowadzonej 
działalności gospodarczej są to:

10 K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości z elementami prawa podatkowego – ujęcie praktyczne, 
Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgo-
wych, Warszawa 2020, s. 32. 
11 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 35, art. 2.
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– spółki prawa handlowego i prawa cywilnego,
– jednostki organizacyjne działające na podsta-
wie przepisów prawa bankowego, przepisów  
o obrocie papierami wartościowymi, przepisów  
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alterna-
tywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów  
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
itp. 

– inne osoby prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa  
i Narodowego Banku Polskiego 

– gminy, powiaty, województwa, i ich związki  
a także państwowe, gminne, powiatowe i woje-
wódzkie jednostki budżetowe

– jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej,

– oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców 
zagranicznych,

– inne jednostki jeżeli na swoją działalność otrzy-
mują dotacje lub subwencję z budżetu państwa, 
budżetów JST, funduszy celowych. 

– osoby fizyczne, 
– spółki cywilne osób fizycznych
– przedsiębiorstwa w spadku,
– spółki jawne osób fizycznych,
– spółki partnerskie,
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.  
z 2019 r. poz. 35, art. 2 ust.1 pkt.2

Obowiązek stosowania przepisów ustawy o rachunkowości dla drugiej 
grupy jednostek gospodarczych powstanie wówczas gdy osiągnięte przycho-
dy netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych zreali-
zowanych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość  
w przeliczeniu na zł 2 000 000 euro12. Wówczas jednostki te zobligowane są 
do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachun-
kowości. Wskazując podmiot rachunkowości można wskazać, iż jest to każda 
jednostka prowadząca działalność gospodarczą będącą majątkowo wyodręb-
nioną. Wyodrębnienie to może być zrealizowane na dwa sposoby13: 

⇒	formalno-prawny - na podstawie ustaleń statutowych,
⇒	na podstawie umowy- poprzez wyodrębnienie jednostki w samej ra-

chunkowości, jako samodzielnie prowadzącej księgi rachunkowe i przy-
gotowującej sprawozdanie finansowe. 

Zasady zawarte w ustawie o rachunkowości wraz z obowiązkami do-
tyczą wszystkie wyżej wskazane jednostki gospodarcze. Mając na względzie  
i uwadze specyfikę wykonywanej działalności gospodarczej jej skalę i rozmiar 
ustawodawca wprowadził zróżnicowane obowiązki sprawozdawcze poprzez 

12 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 35, art.2 ust.1 pkt.2.
13 I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, s. 17. 
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przygotowanie i przedstawienie różnych wzorów sprawozdań finansowych 
stanowiących załączniki do ustawy o rachunkowości. 

Rachunkowość w jednostkach gospodarczych pełni rolę dostarczania 
niezbędnych informacji do podejmowania decyzji na potrzeby zarządzania 
jednostką. Znaczenie rachunkowości w działalności jednostek gospodarczych 
najlepiej przedstawiają pełnione przez nią funkcje przedstawione w tabeli 5.

Tabela 5. Funkcje rachunkowości

Funkcja Charakterystyka

Informacyjna 
Jej celem jest tworzenie określonych zbiorów informacji dotyczącej sytuacji majątko-
wej, finansowej oraz wyników osiąganych przez jednostkę i dostarczaniu tych infor-
macji kierownictwu danej jednostki. 

Kontrolna 

Funkcja ta może 
być rozpatrywana 
w jednej z dwóch 
form jako: 

Kontrola działalności jednostki od strony realizacji zadań  
 i osiąganych rezultatów finansowych. Tak definiowana kontro-
la rachunkowości ma na celu podejmowanie działań prewen-
cyjnych, zapobiegających powstawaniu sytuacji niepożądanych. 

Kontrola zgodności rejestrowanych zdarzeń gospodarczych wy-
stępujących w jednostce gospodarczej zgodnie z obowiązujący-
mi jednostkę przepisami UoR. 

Sprawozdawcza Celem tej funkcji jest na podstawie otrzymanych informacji dostarczonych przez sys-
tem rachunkowości przygotowanie i sporządzanie różnych sprawozdań finansowych. 

Analityczno- 
interpretacyjna 

Funkcja ta pozwala na wykorzystaniu danych liczbowych przedstawionych w spra-
wozdaniu finansowym dla potrzeb przeprowadzenia analizy finansowej, dla przepro-
wadzenia bieżącej oceny sytuacji finansowej oraz efektów działalności jednostki. 

Statystyczna
Celem tej funkcji jest dostarczenie informacji pozwalających na sporządzenie obli-
gatoryjnych sprawozdań statystycznych – na potrzeby zewnętrzne. Sprawozdania te 
przygotowywane są na podstawie przepisów o statystyce państwowej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Baran, Podstawy rachunkowości: sprawozdanie finansowe, 
zasady, etyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, s. 15; A. Dębska-Rup Rachunkowość finansowa, Kra-
kowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków 2009 s. 14; M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Ra-
chunkowość finansowa, wyd. 2 zaktualizowane i rozszerzone, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006, s. 31;  
J. Maciejewska, Rachunkowość finansowa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, War-
szawa 2000, s. 11-12; I. Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach, Wydawnictwo 
Difin, Warszawa 2005, s. 12; M. Skudlik, Podstawy finansów i rachunkowości podręcznik dla menadżerów, 
Wydawnictwo, HELION, Gliwice 2013, s. 9

1.5 Zasady rachunkowości 

Aktem prawnym regulującym system rachunkowości w Polsce jest usta-
wa o rachunkowości14. Obejmuje ona wszystkie jednostki- przedsiębiorstwa, 
instytucje, banki i inne, mające obowiązek jej stosowania. Poszczególne  
 

14 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst 
jednolity).
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rozdziały ustawy o rachunkowości zostały uregulowane obszary rachunkowo-
ści w tym:

⇒	Przepisy ogólne zawierające wyjaśnienia dotyczące podstawowych obo-
wiązków jednostki oraz pojęcia i zasady rachunkowości;

⇒	Istota prowadzenia ksiąg rachunkowych;
⇒	Wycena aktywów i pasywów i ustalenie wyniku finansowego;
⇒	Sprawozdawczość finansowa;
⇒	Badanie, udostępnianie i prezentowanie sprawozdań finałowych;
⇒	Ochrona danych księgowych;
⇒	Odpowiedzialność kara kierownika jednostki za rachunkowość. 

Artykuł 3 ustawy o rachunkowości zawiera swego rodzaju wyjaśnienia za-
stosowanych pojęć  w systemie rachunkowości niektóre z nich zostały przed-
stawione w tabeli poniżej.

Tabela 6. Wybrane pojęcia z ustawy o rachunkowości

Pojęcie Objaśnienie

Jednostka  Podmioty i osoby określone w art. 2 zakres podmiotowy ustawy ust. 1,  
które zobligowane są do stonowania przepisów ustawy o rachunkowości 

Kierownik 
jednostki 

rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli 
organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocni-
ków ustanowionych przez jednostkę.

Rok obrotowy 

rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych 
pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. 
Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której 
utworzono jednostkę.

Okres 
sprawozdawczy

rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe   
w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podsta-
wie ksiąg rachunkowych

Dzień bilansowy rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie 
finansowe

Polityka 
rachunkowości

rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopusz-
czone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość 
sprawozdań finansowych

Aktywa
rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe   
o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, któ-
re spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych

Zobowiązania 
rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania 
świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie 
już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki

Aktywa netto rozumie się przez to aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowia-
dające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu
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Przychody  i zyski 

rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdaw-
czym 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

Koszty i straty 

rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdaw-
czym 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 nie-
doboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.  
z 2019 r. poz. 351 (tekst jednolity), art. 3

Realizując założenia koncepcyjne Międzynarodowych Standardów Ra-
chunkowości  w ustawie o rachunkowości zostały sformułowane zasady syste-
mu rachunkowości, których stosowanie w praktyce ma na celu zapewnienie 
rzetelnego wiernego i jasnego obrazu sytuacji majątkowofinansowej jednostki 
gospodarczej. Podstawowe zasady rachunkowości przedstawiono w tabeli 7.  

Tabela 7. Zasady rachunkowości

Zasada Charakterystyka

Memoriału 

W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające 
na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczą-
ce danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia 
współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów 
danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przy-
szłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze 
nie zostały poniesione.

Kontynuacji 
działania 

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonu-
jąc  w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 
wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych  
lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finan-
sowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 
Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie,  
że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność   
w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub 
upadłości

Istotności Celem tej zasady jest wyodrębnienie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej jednostki. 

Rzetelnego  
i jasnego 
obrazu 

Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie   
i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
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Ciągłości 

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonu-
jąc  w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 
wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych 
lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finan-
sowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wy-
kazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów 
należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach 
rachunkowych

Współmier-
ności 

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do akty-
wów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przy-
chody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy 
koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Ostrożno-
ści – ostrożnej 
wyceny 

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście ponie-
sione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności.   
W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego 
wysokość, uwzględnić: zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników 
aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub 
umorzeniowych;
wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne;
wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne;
rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Zakazu 
kompensat

Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych  
z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie moż-
na kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przy-
chodów  i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.

Przewagi treści 
nad formą 

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wyka-
zuje  w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.  
z 2019 r. poz. 351 (tekst jednolity), art. 6; 5; 8; 7; 4; 5

W kwestiach nieuregulowanych zapisami ustawy o rachunkowości  
i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, jednostki, stosując politykę 
rachunkowości mogą zastosować Krajowe Standardy Rachunkowości, nato-
miast w przypadku braku takiego standardu mogą zastosować Międzynarodo-
we  Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

1.6 Rachunkowość w jednostce 
gospodarczej 

Organizacja systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej polega na 
podjęciu wszelkich działań zmierzających do powiązania ze sobą ogółu czyn-
ności, środków technicznych dotyczących ewidencji stanu majątkowego jed-
nostki z dokumentacją, ewidencją i przetwarzaniem operacji gospodarczych 
będących odzwierciedleniem działalności gospodarczej jednostki, ustaleniem  
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kosztów, przychodów, oraz wyniku finansowego wraz z przedstawieniem tych 
informacji w sprawozdaniu finansowym15.  

System rachunkowość w każdej jednostce powinien gwarantować po-
prawność i zgodność prowadzonej rachunkowości z obowiązującymi norma-
mi prawa jak również gwarantować rzetelną informację dla celów zarządczych. 
Na podstawie zapisów ustawy o rachunkowości prowadzona rachunkowość 
ma obejmować16:

⇒	przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
⇒	prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachun-

kowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym  
i systematycznym;

⇒	okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego 
stanu aktywów  i pasywów;

⇒	wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
⇒	sporządzanie sprawozdań finansowych;
⇒	gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej 

dokumentacji przewidzianej ustawą;
⇒	poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostęp-

nianie  i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzia-
nych ustawą.

Jednostki gospodarcze stosujące przepisy ustawy o rachunkowości zo-
bligowane są do opracowania dokumentacji przedstawiającej przyjęte zasady 

- politykę rachunkowości. Osobą odpowiedzialną za jej przygotowanie i aktu-
alizację jest kierownik jednostki gospodarczej. Przygotowana polityka rachun-
kowości opisująca przyjęte zasady rachunkowości powinna  w szczególności 
określać17: 

⇒	rok obrotowy i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
⇒	metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
⇒	sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
 a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, 

przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg po-
mocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

15 Encyklopedia rachunkowości, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 551. 
16 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst jed-
nolity), art. 4, ust.3.
17 Ibidem, art. 10, ust. 1. 
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 b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunko-
wych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księ-
gi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich 
struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości 
ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,

 c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg ra-
chunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, 
zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od 
struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów 
oraz programowych zasad ochrony danych, w tym  w szczególności 
metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, 
a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego 
eksploatacji;

⇒	system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgo-
wych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podsta-
wę dokonanych w nich zapisów.

Jednym z elementów dokumentacji przedstawiającej politykę rachunko-
wości jest zakładowy plan kont. Jest to dokument zawierający usystematyzo-
wany spis nazw i symboli kont wykorzystywanych w jednostce gospodarczej 
do ewidencji występujących operacji gospodarczych. Zakładowy plan kont 
uzupełniony jest komentarzem zawierającym wyjaśnienia dotyczące treści  
i wzajemnie powiązanych zapisów na kontach, zawiera on między innymi18: 

⇒	wykaz kont księgi głównej,
⇒	przyjęte zasady rachunkowości,
⇒	zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami 

głównymi.

Ponadto jednostki zobligowane są do ustalenia w dokumentacji przed-
stawiającej zasady rachunkowości wykaz przyjętych i stosowanych ksiąg ra-
chunkowych. Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe 
mają obejmować zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą 
elementy przedstawione w tabeli poniżej.

18 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst jed-
nolity), art. 13.
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Tabela 8. Elementy ksiąg rachunkowych

Element Opis

Dziennik 

Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie 
sprawozdawczym. Bez względu na technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych 
dziennik powinien umożliwiać uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia 
obrotów i sald kont księgi głównej.
Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty)  
liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien 
umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi do-
wodami księgowymi.
Jeżeli stosuje się dzienniki częściowe, grupujące zdarzenia według ich rodza-
jów, to należy sporządzić zestawienie obrotów tych dzienników za dany okres 
sprawozdawczy.
Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapis księgowy 
powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wpro-
wadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowie-
dzialnej za treść zapisu.

Księga główna 

Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. 
Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub 
równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.
Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności 
chronologiczne

Księga pomocnicza

Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupeł-
nieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym 
jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbio-
rów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.
Na kontach ksiąg pomocniczych można w ciągu okresu sprawozdawczego sto-
sować, obok lub zamiast jednostek pieniężnych, jednostki naturalne. Należy 
wówczas sporządzić na koniec okresu sprawozdawczego zestawienie zapisów do-
konanych na kontach ksiąg pomocniczych  w jednostkach naturalnych i ustalić 
ich wartość.

zestawienia: 
obrotów i sald kont 
księgi głównej oraz 
sald kont ksiąg 
pomocniczych

Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego 
okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie obrotów  
i sald, zawierające:
symbole lub nazwy kont; salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, 
obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz 
salda na koniec okresu sprawozdawczego; sumę sald na dzień otwarcia ksiąg ra-
chunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku 
obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Obroty tego zestawie-
nia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów 
dzienników częściowych. Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych 
sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień 
inwentaryzacji – zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów.

wykaz składników 
aktywów i pasy-
wów (inwentarz).

Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz), potwierdzony ich inwentary-
zacją, sporządzają jednostki, które uprzednio nie prowadziły ksiąg rachunkowych  
w sposób określony ustawą. W pozostałych jednostkach rolę inwentarza spełnia 
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg 
pomocniczych sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Pozycje inwentarza sporządzonego przez jednostki, które nie prowadziły uprzed-
nio ksiąg rachunkowych, powinny stanowić odpowiedniki lub rozwinięcia po-
szczególnych pozycji bilansu otwarcia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.  
z 2019 r. poz. 351 (tekst jednolity), art. 14-16; 18-19.
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1.7 Etyka w pracy księgowego 

Zawód w dziedzinie rachunkowości jest zawodem zaufania publiczne-
go a wykonująca go osoba spełnia ważną rolę w społeczeństwie. Specyfika 
niezbędnych do wykonywania tego zawodu wiedzy i umiejętności sprawia, 
że mogą go wykonywać osoby o określonych predyspozycjach. Tworzą one 
grupę zawodową, której wyniki pracy służą licznej grupie interesariuszy wyko-
rzystujących je w swoich analizach i decyzjach. Te specyficzne cechy zawodu 
w dziedzinie rachunkowości powinny wzbudzać powszechny szacunek wśród 
osób świadomych znaczenia informacji tworzonych przez rachunkowość. Za-
wód w dziedzinie rachunkowości wykonywany z zachowaniem wszystkich 
wymagań profesjonalizmu oraz z poszanowaniem zasad etyki, ze względu na 
wskazane cechy i znaczenie gospodarcze, powinien się cieszyć dużym pre-
stiżem społecznym. Od osób zajmujących się rachunkowością oczekuje się,  
że bez względu na miejsce jej wykonywania oraz charakter zatrudnienia, speł-
nia następujące warunki19:

⇒	 będzie przebiegać zgodnie ze standardami zawodowymi,
⇒	 jej celem będzie osiągnięcie najwyższego poziomu jakości prowadzonych 

działań,
⇒	 zapewnia rzetelność wyników prowadzonych działań.

Pracę osoby zajmującej się rachunkowością można uznać za zgodną z za-
sadami etyki, wzbudzającą zaufanie publiczne wówczas, gdy osoba ta spełnia 
zasady:

1. kompetencji zawodowych,
2. wysokiej jakości pracy,
3. niezależności zawodowej,
4. odpowiedzialności za przygotowywane i prezentowane informacje  

z zakresu rachunkowości,
5. właściwego postępowania w relacjach z osobami, jednostkami i in-

stytucjami powiązanymi z nią zawodowo,
6. właściwego postępowania w przypadkach sporu i sprzeczności 

interesów,
7. właściwego postępowania w szczególnych sytuacjach jednostki pro-

wadzącej rachunkowość,

19 Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 
2012.
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8. zachowania tajemnicy zawodowej,
9. właściwego oferowania usług z dziedziny rachunkowości.

Przy wykonywaniu czynności księgowych, czynności wspomagających 
zarządzanie, rozliczeń podatkowych oraz innych rozliczeń publicznoprawnych 
równie ważne jak kompetencje zawodowe są wartości moralne takie jak20:

⇒	uczciwość,
⇒	wiarygodność,
⇒	obiektywizm,
⇒	uprzejmość,
⇒	szacunek,
⇒	odpowiedzialność społeczna.

20 Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 
2012. 
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1.8 Zadania

Zadanie 1.1

Polecenie: 

Proszę określić w przypadku której jednostki będzie wymagane prowadze-
nie ksiąg rachunkowych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. 

Wpisz X w odpowiednich wierszach. 

Lp. Informacja o przedsiębiorstwie

Obowiązek 
prowadzenia ksiąg 

rachunkowych

TAK NIE

1 Polski Koncern Naftowy– przedsiębiorstwo państwowe 

2 CK Idea spółka jawna – przychody ze sprzedaży produktów  i towarów za 
poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 20 000 zł 

3 Indywidualna działalność gospodarcza Jana Wesołego, który dziś zaczął 
świadczyć usługi transportu własnym samochodem ciężarowym 

4 Tramwaje Kieleckie spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach

5 Pol-Mar A. Kowalski, J. Nowak spółka cywilna – przychody ze sprzedaży 
usług za poprzedni rok wyniosły 210 000 zł 

6 Orlen S.A

7 Fundacja Jana Niezależnego PAC

8 Chmielnicka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska 

9 Gmina Nowy Korczyn

10 Jan Nowak, który wynajmuje własne mieszkanie  w Nowym Korczynie 

11 Sklep spożywczy Mają prowadzony przez Maję Mickiewicz  w Koniec Mo-
stach – obroty ze sprzedaży towarów wyniosły za poprzedni rok 400 000 zł 

12 Szkoła podstawowa w Chmielniku 

13 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach

14 Browar Kielce sp. z o.o. 
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Zadanie 1.2

Polecenie: 

Proszę o wskazanie przy poniższych informacjach czy są one prawdziwe 
czy fałszywe, udzielając odpowiedzi  TAK – informacja prawdziwa, NIE –  
informacja fałszywa 

Lp. Informacja Odpowiedź

1 Rachunkowość to system informatyczny zajmujący się pozyskiwaniem, 
przetwarzaniem i prezentowaniem informacji ekonomicznych

2 Rachunkowość jest jedna choć może dotyczyć okresów przeszłych, przy-
szłych oraz okresu teraźniejszego 

3
Zielona rachunkowość to odrębny typ – rodzaj rachunkowości charak-
teryzujący się specyficznymi uwarunkowaniami odróżniającymi ją od 
zasad rachunkowość 

4 Rachunkowość zarządcza musi być prowadzona zgodnie z przepisami 
prawa, np. ustawy o rachunkowości 

5

Indywidualna działalność gospodarcza prowadzona przez Adama 
Wysokiego w formie spółki z o.o., której jest jednoosobowym zarzą-
dem – prezesem, w sytuacji, kiedy przychody ze sprzedaży towarów i 
operacji finansowych nie przekroczyły 2 000 000 euro, właściciel nie 
musi prowadzić rachunkowości i może skorzystać z rozwiązania jakim 
jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. 

6 Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w formie spółki akcyjnej i mające 
siedzibę w Polsce musi prowadzić rachunkowość 

7
System rachunkowości dostarcza informacji o wartości budynków  i 
środków transportu posiadanych przez przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. 

8 Każda spółka cywilna obligatoryjnie uzyskuje informacje o swoich 
źródłach finansowania majątku

9 Zawód księgowego należy do zawodów schyłkowych, który podobnie 
jak zawód kuśnierza zamiera w gospodarce

10 Wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości nie mają praktycznego 
zastosowania w działalności jednostek gospodarczych

11 Wielkość przedsiębiorstwa nie ma bezpośredniego wpływu na fakt pro-
wadzenia systemu rachunkowości 

12 Przedsiębiorstwa produkcyjne w odróżnieniu od przedsiębiorstw han-
dlowych są zobligowane do prowadzenia rachunkowości 

13 Rachunkowość może być prowadzona przez księgowych zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie lub przez biuro rachunkowe

14 Wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości nabyte w Polsce nie 
mogą być wykorzystane w pracy księgowego w Irlandii lub Szwecji 

15 Banki komercyjne zobligowane są do prowadzenia rachunkowości. 
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Zadanie 1.3

Polecenie: 

Określ dla każdego wymienionego stanowiska pracy lub pełnionej funk-
cji, czy wiedza  i umiejętności z zakresu rachunkowości byłby przydatne. 
Wpisz TAK lub Nie. W przypadku odpowiedzi twierdzącej spróbuj uzasadnić 
podjętą decyzję. 

Lp. Informacja Odpowiedź 

1 Prezes rady nadzorczej 

2 Maszynista pociągu IC 

3 Pracownik działu marketingu 

4 Dyrektor działu produkcji 

5 Fakturzysta 

6 Kierownik budowy 

7 Informatyk – programista oprogramowania finansowo– księgowego 

8 Właściciel przedsiębiorstwa 

9 Córka lub syn właściciela przedsiębiorstwa 

10 Kierownik działu sprzedaży 

11 Kierownik magazynu 

12 Operator wózka widłowego 

13 Doradca podatkowy 

14 Biegły rewident 

15 Sekretarka 
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Zadanie 1.4

Polecenie: 

Proszę wskazać które zdania są zdaniami prawdziwymi, a które fałszywymi. 

Lp. Informacja
Odpowiedź 

TAK NIE

1 Wśród wydanych i zatwierdzonych do stosowania KRS znajduje się standard, 
którego treść dotyczy utraty wartości aktywów 

2 Zgodnie z regulacjami UoR każda spółka kapitałowa bez względu na wielkość 
obrotów, ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 

3 Skrót MSR oznacza Międzynarodowe Standardy Rewizji 

4 Działalność deweloperska to przedmiot rozważań KSR 3

5 MSR i MSSF są wydawane przez Krajowy Komitet Standardów Rachunkowości 
działający przy MF

6 UoR ma uniwersalny charakter, ponieważ podstawowe założenia  i zasady tam 
zawarte dotyczą wszystkich jednostek. 

7 Aktem prawnym pośrednio wpływającym na system rachunkowości jest miedzy 
innymi ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 

Zadanie 1.5

Polecenie: 

Uzupełnij zdanie a następnie wpisz w tabeli nazwy rachunkowości, które 
związane są z ich charakterystykami lub przejawami stosowania w praktyce.

Najważniejszą funkcją rachunkowości jest funkcja      
   Której realizacja zapewnia informacje dla banków, dostawców,  
inwestorów– czyli odbiorców      ale tak-
że dla właściciela, zarządu przedsiębiorstwa pracowników – czyli odbiorców 
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Lp. Charakterystyka Nazwa funkcji

1

W magazynie przedsiębiorstwa produkcyjnego przeprowadzono nieza-
powiedzianą inwentaryzacje, aby upewnić się że wszystkie materiały i 
wyroby gotowe są w ilości odpowiadającej zapisom księgowym. Ponadto 
zostanie oceniona rzetelność pracy kierownika magazynu, który jest 
materialnie odpowiedzialny za przechowywane   
w magazynie rzeczy

2
Pani Anna jako księgowa po sprawdzeniu prawidłowości dowodu księgo-
wego wpisała informacje z pochodzące z niego do stosowanych rejestrów 
i ewidencji księgowej 

3
Prokurator prowadzący dochodzenie w sprawie wyłudzenia podatku 
VAT nakazał zabezpieczyć dokumenty księgowe jako dowody na potrze-
by toczącego się postępowania 

4

Na koniec roku obrotowego na podstawie zapisów na kontach księ-
gowych główna księgowa przygotowała w pierwszej kolejności bilans 
i rachunek zysków i strat jako podstawowe elementy sprawozdania finan-
sowego, z których informacje będą wykorzystywać inwestorzy i zarząd. 

Brakujące słowa:

Informacyjna; zewnętrznych; wewnętrznych; kontrolna; rejestracyjna; dowodowa; 
sprawozdawcza.

Zadanie 1.6

Polecenie: 

Uzupełnij zdanie a następnie wpisz w tabeli nazwy zasad rachunkowo-
ści, które związane są  z ich charakterystykami lub przejawami stosowania  
w praktyce. 

Wszystkie zasady rachunkowości są podporządkowane realizacji nadrzędnej 
filozofii rachunkowości, która nazywana jest koncepcją      
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Lp. Charakterystyka Nazwa zasady Tak/Nie
Prawidłowa  

nazwa 
zasady

1

W hurtowni budowlanej bloczki cementowe sprzedano  
w październiku, ale odbiorca zapłacił za nie zgodnie   
z terminem płatności podanym na fakturze dopiero   
w listopadzie. Chociaż pieniądze ze sprzedaży hurtowa-
nia otrzymała w listopadzie, to przychód ze sprzedaży 
został zaksięgowany w październiku.

memoriałowa

2

Hotel uwzględniając wszystkie typy ryzyka w tym 
konsekwencje wynikające z pandemii COVID- 19 nie 
dostrzega zagrożenia większego ograniczenia działalności  
w kolejnym roku a tym bardziej upadłości.

Ostrożnej  
wyceny

3

Przyjęte w przedsiębiorstwie zasady wyceny materiałów  
i produkowanych mebli wypoczynkowych są niezmien-
ne co gwarantuje porównywalność kosztów produkcji,  
w tym kosztów jednostkowych wytworzenia i ułatwia 
ich analizy dla potrzeb decyzyjnych.

Kontynuacji  
działania 

4

Ustalając wynik finansowy za miesiąc marzec uwzględ-
niono całość przychodów ze sprzedaży wyrobów z tego 
miesiąca i tylko 80 % kosztów produkcji, ponieważ 
20% wytworzonych w miesiącu marcu wyrobów goto-
wych nie została sprzedana i znajduje się  w magazynie. 

Istotności 

5

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które po-
siada biuro nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku dochodowym jest składnikiem majątku 
o nazwie wartości niematerialne i prawne jednak na 
potrzeby na potrzeby rachunkowości w sprawozdaniu 
finansowym będzie wykazywane jako środek trwały.

Ciągłości 

6

Do sekretariatu przedsiębiorstwa zakupiono dwa nowe 
krzesła o łącznej wartości 600 zł z uwagi na ich znikomą 
wartość w stosunku do całości miesięcznych kosztów 
podjęto decyzję o zaniechaniu ich amortyzowania  w 
czasie i wpisano ich wartość w koszty jednorazowo  w 
miesiącu przyjęcia na stan sekretariatu.

Użytecz-
ności treści 
ekonomicznej 

7

Jednej z odbiorców nie dokonał do tej pory płatności 
za nabyte towary, mimo że jest już 90 dni po terminie 
zapłaty. W związku z tym przekwalifikowano tą płat-
ność do należności zagrożonych i dodatkowo utworzono 
rezerwę, która podwyższa koszty przedsiębiorstwa. 

Współmier-
ności 



Zadanie 1.7

Polecenie: 

Przeczytaj uważnie tekst i wpisz daty związane z osiągnięciem przycho-
dów, poniesieniem kosztów, wpływem lub wydatkowaniem środków pienięż-
nych, pamiętając o zasadzie memoriałowej i kasowej. 

W przedsiębiorstwie produkującym zestawy sałatkowe w trosce o wysoką 
jakość wyrobów podjęto decyzję o wdrożeniu produkcji w ramach systemu 
just in time i codziennie kupowane są warzywa i owoce w ilości potrzebnej 
do produkcji na dany dzień. 10 września przyjęto dostawę warzyw z ekolo-
gicznego gospodarstwa rolnego i wydano je do procesu produkcji. Zapłata za 
owoce zgodnie z podpisaną umową nastąpi za 7 dni. 11 września sprzedano 
sałatki warzywne i zgodnie z F/VAT odbiorca ma 5 dni na dokonanie zapłaty 
i zawsze odbiorca ten przelewa środki na rachunek bankowy naszego przedsię-
biorstwa w ostatnim dniu terminowej zapłaty. 

18 grudnia zakupiono za gotówkę samochód dostawczy. Jednak zgodnie 
z przepisami pierwsza rata amortyzacji samochodu, czyli jego zużycia stano-
wiąca koszt będzie naliczona za ostatni dzień kolejnego miesiąca. 

Na ostatni dzień czwartego kwartału bank naliczył i dopisał do stanu 
konta bankowego przedsiębiorstwa odsetki od oszczędności. 

Zasada memoriałowa Zasada kasowa

Przychody 

Data :

   
  

Wpływ środków 
pieniężnych 

Data:

   
  

Koszty 

Data:

   
  

Wydatki środ-
ków pieniężnych 

Data:   
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ROZRACHUNKI

2.1 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Rozrachunki z tytułu odstaw i usług obejmują całość należności jakie 
powstają w trakcie transakcji kupna lub sprzedaży, produktów, towarów, ma-
teriałów, usług. Podstawowym dokumentem potwierdzającym zaistnienie 
operacji gospodarczej jest faktura VAT. 

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług dzielimy na1: 

⇒	Rozrachunki z dostawcami – zobowiązania wobec dostawców 
⇒	Rozrachunki odbiorcami – należności od odbiorców 

Saldo DT konta Rozrachunki z odbiorcami oznacza stan należności  
z tytułu dostaw i usług. Na dzień bilansowy saldo należności z tytułu dostaw  
i usług podlega inwentaryzacji drogą uzyskania pisemnego potwierdzenia tego 
salda od kontrahenta2. Saldo końcowe prezentowane jest w bilansie w akty-
wach obrotowych, zawsze jako należności krótkoterminowe z tytułu dostaw 
i usług3.

Saldo końcowe CT Rozrachunki z dostawcami oznacza stan zobowiązań 
z tytułu dostaw i usług. Na dzień bilansowy saldo zobowiązań z tytułu dostaw 
i usług podlega inwentaryzacji drogą weryfikacji tego salda z odpowiednimi 
dokumentami będącymi podstawą ewidencji operacji gospodarczych4. Saldo 
końcowe jest prezentowane w bilansie jednostki w pasywach jako zobowiąza-
nie krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług5.

1 E. Nowak, Rachunkowość kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2016, s. 97.
2 J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, wydawnictwo Finans-Serwis, 
Warszawa 2014, s. 54.
3 J. Pfaff, Rachunkowość - podstawy, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 
Warszawa 2021, s. 122.
4 M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne, Wydawnictwo Sto-
warzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2018, s. 139.
5 Ibidem, s. 140.
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Rysunek 1. Schemat ewidencji rozrachunków z dostawcami 

Objaśnienia:
Faktura sprzedaży:
1a. należność od odbiorcy (wartość brutto).
1b. Wartość netto sprzedanych materiałów towarów, usług itp. 
1c. Wartość VAT należnego
2. WB potwierdzający wpływ należności dostawcy 
3. KP wpływ należności do kasy 
4. Spisanie przedawnionych, umorzonych należności.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie, M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie 
praktyczne, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2018

Rysunek 2. Schemat ewidencji rozrachunków z dostawcam
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Objaśnienia:
Faktura zakupu:
1a. Zobowiązania wobec dostawcy (wartość brutto);
1b. Wartość netto zakupionych materiałów towarów, usług itp.;
1c. Wartość VAT naliczonego;
2. WB potwierdzający uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy; 
3. KW uregulowanie z kasy zobowiązania;
4. Spisanie przedawnionych, umorzonych zobowiązań. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie 
praktyczne, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2018

2.2 Rozrachunki z tytułu podatku VAT

Value Added Tax – jest to podatek pośredni, wielofazowy pobierany  
w każdej fazie obrotu gospodarczego. Cechą charakterystyczną VAT jest jego 

„przerzucalność” gdyż jest on pobierany  w każdej fazie obrotu a jego wartość 
wliczana jest do ceny sprzedaży. Tym samym faktyczny, końcowy ciężar opo-
datkowania VAT ponosi konsument6.

Rozliczanie VAT opiera się na zasadnie wyłączania z podstawy wymia-
ru podatku obrotów, które były już opodatkowane we wcześniejszych fazach 
produkcji i wymiany. Konstrukcja VAT polega na obciążaniu nim wartości 
dodanej, czyli przyrostu wartości w każdej fazie produkcji i wymiany. Jed-
nostka, podmiot gospodarczy zapłaci VAT jedynie od nowej dodanej do ob-
rotu wartości7 . Podstawą opodatkowania VAT jest obrót /wartość netto/ czyli 
kwota należna z tytułu sprzedaży/wartość brutto/ pomniejszona o kwotę VAT 
naliczonego w ramach tej transakcji8 .

Podstawowym dokumentem używanym w obrocie podlegającym opo-
datkowaniu VAT jest faktura. Dokument ten jest wystawiany przez sprze-
dawcę dobra lub usługi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
jeden przekazywany jest nabywcy. Zakres niezbędnych informacji, które po-
winna zawierać faktura jest precyzyjnie uregulowany, dlatego sprzedawca po-
winien wykazać na fakturze m.in.9 :

⇒ Datę wystawienia i kolejny numer;
⇒ Numery identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedającego i kupującego 

oraz ich nazwy  i adresy;

6 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535.
7 Ibidem.
8 M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne, Wydawnictwo Sto-
warzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2018, s. 144.
9 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535.
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⇒ Datę sprzedaży (jeżeli różni się od daty wystawienia);
⇒ Wartość sprzedaży netto;
⇒ Stawkę i kwotę VAT;
⇒ Kwotę należności ogółem.

Sprzedawca może dokonać wystawienia faktury VAT najwcześniej  
30 dni przed dostawą towarów lub wykonaniem usługi, a najpóźniej do  
15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym dokonano dostawy 
towarów lub wykonano usługę. Podatnicy VAT nie mają obowiązku wysta-
wiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, 
niemniej jednak obowiązek taki ciąży na sprzedawcy w momencie, gdy na-
bywca będący osobą fizyczną zażąda wystawienia faktury10. 

Z punktu widzenia sposobu rozliczania VAT oraz ujęcia faktury w księ-
gach rachunkowych wyróżnia się11: 

⇒ fakturę zakupu – FZ,
⇒ fakturę sprzedaży – FS

W związku z faktem, iż jednostki gospodarcze dokonują zmniejszania 
VAT wynikającego  z transakcji sprzedaży o wartość podatku ujętego w trans-
akcjach zakupu, konieczne staje się rozbudowanie ewidencji służącej do roz-
liczania VAT. Występowanie VAT przy dwóch rodzajach transakcji wiąże się  
z koniecznością wyodrębnienia12:

 VAT należnego – wynikającego z operacji sprzedaży,
 VAT naliczonego – wynikającego z operacji zakupu.

Podatek VAT ustalony przy transakcji sprzedaży jest podatkiem, który 
należy się organom skarbowym – stąd określenie VAT należny – jest to zo-
bowiązanie publicznoprawne. Równocześnie podatnik ma prawo dokonania 
zmniejszenia tego zobowiązania o wartość VAT naliczonego przy zakupach 
dóbr i usług – stąd określenie VAT naliczony jest to należność publiczno-
prawna W celu prawidłowego rozliczenia VAT jednostki prowadzą jego ewi-
dencję w trakcie okresu sprawozdawczego/miesiąca bądź kwartału/ na dwóch 
odrębnych kontach13:

10 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 
535, art. 106.
11 B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Wydawnictwo ODDK Gdańsk, 
Gdańsk 2006, s. 188.
12 Ibidem, s. 193.
13 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 
535, art. 106 art. 17.
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⇒	VAT należny;
⇒	VAT naliczony.

Na koniec okresu sprawozdawczego dokonuje się okresowego rozliczenia 
VAT za pośrednictwem konta „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu VAT”. 
Podstawą do dokonania takiego rozliczenia jest sporządzona deklaracja podat-
kowa, której egzemplarz jest przekazywany do urzędu skarbowego14 .

Rysunek 3. Schemat ewidencji VAT należnego

Objaśnienia:
Faktura sprzedaży:
1a. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, usług itp.
1b. Wartość VAT należnego 
1c. Należność od odbiorcy (wartość brutto) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości – ujęcie 
praktyczne, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2018

Podatek VAT ustalony przy transakcji sprzedaży jest podatkiem, który 
należy się organom skarbowym – stąd określenie VAT należny – jest to zo-
bowiązanie publicznoprawne. Równocześnie podatnik ma prawo dokonania 
zmniejszenia tego zobowiązania o wartość VAT naliczonego przy zakupach 
dóbr i usług – stąd określenie VAT naliczony jest to należność publicznopraw-
na W celu prawidłowego rozliczenia VAT jednostki prowadzą jego ewidencję 

14 Ibidem.
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w trakcie okresu sprawozdawczego/miesiąca bądź kwartału/ na dwóch odręb-
nych kontach:

⇒ VAT należny;
⇒ VAT naliczony.

Na koniec okresu sprawozdawczego dokonuje się okresowego rozliczenia 
VAT za pośrednictwem konta „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu VAT”. 
Podstawą do dokonania takiego rozliczenia jest sporządzona deklaracja podat-
kowa, której egzemplarz jest przekazywany do urzędu skarbowego .

Rysunek 4. Schemat ewidencji VAT naliczonego

Objaśnienia:
Faktura zakupu:
1a. Zobowiązania wobec dostawcy (wartość brutto).
1b. Wartość netto zakupionych materiałów towarów, usług itp. 
1c. Wartość VAT naliczonego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości –  ujęcie 
praktyczne, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2018
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Rysunek 5. Zasady księgowego rozliczania VAT

Objaśnienia:
1. Przeksięgowanie na koniec okresu rozliczeniowego VAT należnego. 
2. Przeksięgowanie na koniec okresu sprawozdawczego VAT naliczonego podlegają-
cego odliczeniu od podatku należnego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Pfaff, Rachunkowość - podstawy, Wydawnictwo Stowarzysze-
nie Księgowych w Polsce, Warszawa 2021, s. 122

2.3 Podstawy rozliczeń  
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Kolejną grupą rozrachunków publicznoprawnych są rozliczenia  
z ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych oraz funduszy poza ubezpiecze-
niowych. Rozrachunki te powstają z chwilą naliczenia wynagrodzeń np. tytu-
łu umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło i obejmują  w szczególności15: 

⇒ Składki na ubezpieczenie społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe, 
wypadkowe,

⇒ Składkę zdrowotną,
⇒ Fundusze poza ubezpieczeniowe – Fundusz Pracy, Fundusz Gwaranto-

wanych Świadczeń Pracowniczych.

Część rozliczeń z ZUS finansowana jest przez podmiot wypłacający wy-
nagrodzenie (pracodawcę, zleceniodawcę), a część przez osobę fizyczną otrzy-
mującą wynagrodzenie (pracownika, zleceniobiorcę). Płatnikiem całości zobo-
wiązania wobec ZUS jest pracodawca lub zleceniobiorca, przekazujący całość 
zobowiązania z powyższych tytułów do ZUS  w obowiązujących terminach. 

15 B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Wydawnictwo ODDK Gdańsk, 
Gdańsk 2006, s. 195.
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Składki potrącane z wynagrodzenia pracowników stanowią zmniejszenie roz-
rachunków z tytułu wynagrodzeń, Składki finansowane przez pracodawców, 
określane mianem narzutów na wynagrodzenia są kosztami bieżącej działalno-
ści pracodawców  i ewidencjonowane są jako koszty według rodzajów „Ubez-
pieczenia społeczne i inne świadczenia”16.

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń obejmują należności i zobowiązania 
z tytułu wynagrodzeń za pracę wykonywaną przez pracowników w ramach 
umów o pracę lub innych umów – zlecenia lub o dzieło. Podstawowym dowo-
dem źródłowym dokumentującym wynagrodzenia za pracę są listy płac (LP). 
Prezentowane w liście płac elementy to17:

⇒	Wynagrodzenia zasadnicze oraz dodatki i dopłaty, które łącznie składają 
się na wynagrodzenie brutto.

⇒	Potrącenia z wynagrodzeń obejmujące przede wszystkim zaliczkę na 
podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie 
płacone do ZUS, finansowane przez ubezpieczonego.

⇒	Wynagrodzenia netto, będące różnicą pomiędzy wynagrodzeniami brut-
to  i potrąceniami. 

Do ewidencji wynagrodzeń służy konto „Rozrachunki z tytułu wyna-
grodzeń”, na którym po stronie kredytowej księgowana jest wartość brutto 
wynagrodzeń, a po stronie debetowej - potrącenia. Pozostająca na tym koncie 
różnica jest wartością netto wynagrodzenia, czyli kwotą przysługującą pra-
cownikowi bądź osobie wykonującej pracę na podstawie umowy cywilno-
prawnej. W sytuacji wypłacenia zaliczek na poczet wynagrodzeń, ich wartość 
księguje się na koncie „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” po stronie debe-
towej, co jest równoznaczne  z powstaniem należności z tytułu wynagrodzeń.  
Na koniec okresu konto „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” może wykazy-
wać dwa salda :

⇒ Saldo kredytowe - oznaczające zobowiązanie z tytułu niewypłaconych 
wynagrodzeń,

⇒ Saldo debetowe - oznaczające wypłacone zaliczki na poczet wynagrodzeń.

16 P. Szczypa, Podstawy rachunkowości od teorii do praktyki, Wydawnictwo CeDeWu, War-
szawa 2016, s. 249.
17 Ibidem.
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Rysunek 6. Schemat ewidencji rozrachunków z tytułu ZUS

Objaśnienia:
1. Naliczenie składek ubezpieczeniowych finansowanych przez ubezpieczonego 
(potrącanych z wynagrodzenia.
2. Naliczenie składek ubezpieczeniowych i funduszy poza ubezpieczeniowych (Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) finansowanych 
przez płatnika.
3. Zapłata przelewem zobowiązania wobec ZUS.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Szczypa, Podstawy rachunkowości od teorii do praktyki, Wy-
dawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016, s. 249

Prowadzona do tego konta ewidencja szczegółowa powinna umożliwiać 
ustalenie stanu należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w odniesieniu 
do poszczególnych pracowników jak również zapewnić możliwość obliczenia:

⇒	przysługujących zasiłków, rent i emerytur;
⇒	świadczeń zależnych od wysokości wynagrodzenia np. składek na ubez-

pieczenia społeczne;
⇒	zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
⇒	wynagrodzenia przysługującego za czas nieobecności w pracy.



42

ROZDZIAŁ 2

Rysunek 7. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń

Objaśnienia:

1.Naliczenie wynagrodzeń – wartość brutto z listy płac
2.Potrącenie z wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy 
3.Potrącenie z wynagrodzeń składek ubezpieczeniowych finansowanych przez 
ubezpieczonego 
4.Wypłata wynagrodzenia przelewem lub gotówką.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Szczypa, Podstawy rachunkowości od teorii do praktyki, Wy-
dawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016, s. 249
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2.4 Zadania

Zadanie 2.1

Polecenie:

Proszę określić czy podana informacja ma zostać zaliczona w poczet pozycji 
bilansowych jako: 

N – należność
Z – Zobowiązanie
I – Inne 

Lp. Składnik bilansu
Określenie 

pozycji 
bilansowej

1 Naliczone, lecz niewypłacone wynagrodzenia dla pracowników.

2 Udzielona dwuletnia pożyczka.

3 Wystawiona faktura sprzedaży z terminem płatności 21 dni.

4 Nieuregulowane składki ZUS. 

5 Naliczony podatek VAT.

6 Zaciągnięty kredyt bankowy na 2 lata.

7 Otrzymana faktura zakupu z terminem płatności 14 dni.

8 Zakup komputera na raty.

9 Obligacje skarbu państwa.

10 Rozliczenie delegacji przez pracownika, na którą nie pobrał zaliczki.
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Zadanie 2.2

Polecenie: 

Proszę o uzupełnienie kolumny w pierwszej tabeli o odpowiadające im 
litery z tabeli poniżej. 

Lp. Rodzaj rozrachunku wskazanie

1 Rozrachunki z pracownikami 

2 Rozrachunki z dostawcami 

3 Rozrachunki z odbiorcami 

4 Rozrachunki z tytułu innych podatków 

5 Rozrachunki z tytułu VAT

6 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

7 Rozrachunki z tytułu ZUS 

Lp. Informacja

A. Pracownik pobrał zaliczkę na delegację służbową.

B. Otrzymano fakturę za zakup komputera termin płatności 14 dni.

C. Wystawiono fakturę za sprzedaż produktów gotowych, termin płatności 14 dni.

D. Naliczono podatek od nieruchomości.

E. Zwrócono kontrahentowi materiały ze względu na ich złą jakość.

F. podatek VAT należny.

G. Niewypłacone wynagrodzenie dla pracownika.

H. Naliczone odszkodowanie dla pracownika.

I. Nieopłacona składka ZUS.

J. Niezapłacony podatek dochodowy.
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Zadanie 2.3

Spółka z o.o. Żółty Słoń prowadzi działalność handlowo usługową. Salda wy-
branych kont księgi głównej na początek okresu sprawozdawczego kształto-
wały się następująco:

⇒ Rachunek bankowy DT 8 400 zł
⇒ Rozrachunki z odbiorcami DT 6 000 zł
⇒ Rozrachunki z dostawcami CT 9 000 zł

W okresie sprawozdawczym miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:

1. Otrzymano od dostawcy fakturę za zakupione towary. Wartość towarów 
w cenie nabycia wynosi 40 000 zł plus 23% VAT. Płatność z odroczo-
nym terminem płatności 14 dni

2. PZ przyjęcie zakupionych towarów do magazynu
3. Uregulowano z rachunku bankowego zobowiązanie wobec w kwocie  

5 200 zł.
4. Sprzedano towary wystawiając fakturę Vat o wartości netto 60 000 zł 

plus 23 % VAT. Sprzedaż z odroczonym terminem płatności 14 dni.
5. WZ- odbiorca odebrał towary z magazynu. Wartość wydanych towarów 

w cenie nabycia 32 000 zł. 
6. Z powodu braku wpłaty należności od odbiorcy naliczono i zaksięgowa-

no odsetki za zwłokę w zapłacie należności w kwocie 400 zł.
7. Odbiorca uregulował zobowiązanie dotyczące zakupu towarów. Środki 

finansowe wpłacono na rachunek bankowy.
8. Otrzymano fakturę dotyczącą zakupu materiałów. Wartość materiałów 

w cenie nabycia wynosi 20 000 zł plus 23% VAT. Zakup na kredyt ku-
piecki z 7 dniowym terminem. 

9. PZ – przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów. 
10. Sprzedano odbiorcy usługę, wystawiając fakturę w wartości netto 6 000 

zł plus 23% VAT. Płatność za 7 dni. 

Polecenie: 

1. Proszę otworzyć konta księgi głównej na początek okresu 
sprawozdawczego. 

2. Proszę zaksięgować operacje gospodarcze wraz z ujęciem podatku VAT.
3. Proszę zamknąć konta rozrachunki z dostawcami i odbiorcami oraz do-

konać interpretacji wyników. 
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4. Proszę dokonać odpowiednich przeksięgowań na koniec okresu spra-
wozdawczego dotyczących ustalenia stanu rozrachunków z tytułu podat-
ku VAT.

Rozwiązanie zadania 2.3
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Zadanie 2.4
 

Spółka Słonecznik prowadzi działalność handlową. W marcu miały miejsce 
następujące operacje gospodarcze:

1. Otrzymano od dostawcy fakturę za zakupione towary:
a) Wartość netto 40 000 zł
b) VAT 23 % 
c) Wartość brutto
d) Zakupione towary przyjęto do magazynu w cenie nabycia (PZ)

2. Wystawiono fakturę w związku ze sprzedażą towarów zakupionych  
w op.1 

a) Wartość netto 60 000zł
b) VAT 23% 
c) Wartość brutto 
d) Sprzedane towary wydano z magazynu (WZ)

3. Dokonano okresowego rozliczenia podatku VAT. 

Polecenie: 

1. Proszę otworzyć konta księgi głównej na początek okresu 
sprawozdawczego. 

2. Proszę zaksięgować operacje gospodarcze wraz z ujęciem podatku VAT.
3. Proszę dokonać odpowiednich przeksięgowań na koniec okresu spra-

wozdawczego dotyczących ustalenia stanu rozrachunków z tytułu podat-
ku VAT. 

Rozwiązanie zadania 2.4
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Zadanie 2. 5

Spółka Akcelerator S.A. prowadzi działalność produkcyjną. W bieżącym 
okresie w spółce miały miejsce następujące operacje gospodarcze dotyczące 
wynagrodzeń:

1. Naliczono wynagrodzenia wynikające z umów o pracę. Lista płac zawie-
ra następujące dane:

a) Wartość brutto wynagrodzeń 80 000 zł
b) Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800 zł
c) Składki zdrowotne 4 000 zł
d) Zaliczki na podatek dochodowy 9 000 zł
e) Wartość netto wynagrodzeń 

2. Naliczono narzuty na wynagrodzenia z tytułu składek społecznych i fun-
duszy poza ubezpieczeniowych w kwocie 9 770 zł

3. Wynagrodzenia przekazano przelewem na rachunki bankowe 
pracowników 

4. Naliczono wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia. Umowę 
zawarto na kwotę 9.000. Potrącono składkę zdrowotną w wysokości  
1 360 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 1 270 zł

5. Wypłacono z kasy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. 

Polecenie: 
1. Proszę otworzyć konta księgi głównej na początek okresu 

sprawozdawczego. 
2. Proszę zaksięgować operacje gospodarcze.
3. Proszę zamknąć konta rozrachunki i dokonać interpretacji wyników. 

Rozwiązanie zadania 2.5
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Zadanie 2.6

W spółce z o.o. Zielony salda wybranych kont na dzień 1 lipca 20XX r. przed-
stawiają się następująco:

	 Rachunek bankowy 165 000 zł
	 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym (CT) z tytułu VAT 12 600 zł
	 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym (CT) z tytułu PIT 21 400 zł
	 Rozrachunki z ZUS (CT) 11 000 zł
	 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (CT) 13 200 zł

W lipcu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

1. Pobrano z rachunku bankowego do kasy 25 000 zł. Otrzymano wyciąg 
bankowy oraz wystawiono dokument KP.

2. Wypłacono z kasy zaległe wynagrodzenia.
3. Zawarto umowę zlecenie z Adamem Krawczykiem. Wynagrodzenie 

określono na kwotę  8 000 zł
4. Otrzymano WB informujący o:

a) Zapłacie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w wysokości.
b) Zapłacie zobowiązania z ZUS.
c) Zapłacie zobowiązań z tytułu podatku. 

5. Wypłacono z kasy kwotę 7 000 zł Annie Nowak tytułem zawartej z nią 
w poprzednim okresie umowy o dzieło wynika wartość wynagrodzenia  
7 800 zł, potrącenia z tytułu podatku dochodowego 800 zł.

6. Na podstawie listy płac naliczono wynagrodzenia pracownikom:
a) Wynagrodzenia brutto 94 000 zł.
b) Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 16 800 zł.
c) Zaliczka na podatek dochodowy 22 200 zł.

7. Naliczono narzuty na wynagrodzenia w wysokości 16 000 zł.
8. Na podstawie rachunku do umowy zlecenia (op. 3) naliczono wynagro-

dzenie Adamowi Krawczykowi. Z rachunku wynika, iż ubezpieczenie 
zdrowotne wynosi  2 350 zł, zaliczka na podatek dochodowy 1 300 zł.

9. Otrzymano wyciąg bankowy informujący o dokonaniu przelewów na 
rachunki osobiste pracowników z tytułu bieżących wynagrodzeń oraz  
o przekazaniu wynagrodzenia Adamowi Krawczykowi.
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Polecenie: 

Proszę wprowadzić podane salda początkowe na konta i zaksięgować operacje 
gospodarcze lipca. 

Rozwiązanie zadania 2.6
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Zadanie 2. 7

Polecenie: 

Zaksięguj poniższe operacje:

Firma handlowa zakupiła na kredyt kupiecki towar o wartości 50 000 zł + 
23% VAT. Towar przyjęto do magazynu. Połowę towarów sprzedano na kre-
dyt kupiecki za 30 000 zł + 23% VAT. Towar wydano nabywcy.

Pytania do zadania:

– jaki zysk osiągnęła firma (podatek proszę pominąć)?
– kto komu, ile ma zapłacić tytułem rozliczenia VAT? 
– jaki zysk osiągnęła firma (po uwzględnieniu podatku)?
– jak będzie się przedstawiać saldo rozliczeń z tytułu VAT w następnym okre-
sie sprawozdawczym przy założeniu, że jednostka nie dokonała zakupów to-
warów a dokonała sprzedaży pozostałych towarów w magazynie wystawiając 
fakturę VAT o wartości netto 8 000 zł plus 23% VAT?

Rozwiązanie zadania 2.7
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Zadanie 2.8

Na dzień 1 stycznia 20XX r. salda wybranych kont księgi głównej przedsta-
wiają się następująco:
	 Kasa 31 500 zł
	 Rachunek bankowy 100 000 zł
	 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (CT) 15 000 zł
	 Rozrachunki z ZUS (CT) 13 000 zł
	 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym (CT) 1 500 zł 

Polecenie: 

Proszę otworzyć podane konta saldami początkowymi oraz zaksięgować poda-
ne operacje gospodarcze:

1. Zawarto umowę zlecenia na kwotę 2 000 zł z panią A. Ananas. 
2. Otrzymano WB informujący o uregulowaniu:
a) Zobowiązania wobec ZUS   
b) Zobowiązania wobec US    
c) Zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń (przelewy na ra-

chunki bankowe pracowników)    
3. Pobrano z rachunku bankowego do kasy kwotę 14 000 zł (WB, KP).
4. Naliczono i wypłacono z kasy wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło 

zawartej  z W. Bezpiecznym na kwotę 8 000 zł. Potrącona zaliczka na 
podatek dochodowy wynosi 1 450 zł.

5. Naliczono i wypłacono z kasy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 
zawartej z Panią  A. Ananas. Potrącono składkę zdrowotną w wysokości 
1 180 zł. oraz zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 833 zł. 

6. Sporządzono i zaksięgowano listę płac z tytułu umów o pracę za bieżący 
miesiąc. Wynagrodzenia brutto wynoszą 30 000 zł potrącone składki na 
ubezpieczenie społeczne  2 740 zł składka zdrowotna 1 550 zł, zaliczka 
na podatek dochodowy 1 700 zł. 

7. Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusze obciążające 
pracodawcę  w wysokości 4 100 zł.

8. Dokonano przelewów wynagrodzeń na konta osobiste pracowników 
(WB). 
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Rozwiązanie zadania 2.8
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Zadanie 2.9

Na dzień 1 października 20XX r. salda wybranych kont spółki usługowej  
Niebieski Sp. z o.o. kształtowały się następująco:

	 Kasa 10 500 zł
	 Rachunek bankowy 140 000 zł

W październiku 20XX r. w spółce wystąpiły następujące operacje gospodarcze:

1. Wypłacono pracownikowi z kasy zaliczkę w kwocie 1 250 zł na zakup 
materiałów biurowych (wniosek o zaliczkę).

2. Pobrano z rachunku bankowego i wpłacono do kasy środki pieniężne  
w kwocie 18 500 zł (KP). Wyciągu bankowego nie otrzymano.

3. Naliczono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie brutto 
6.000 zł. Potrącono składkę zdrowotną w wysokości 1 270 zł oraz za-
liczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 900 zł. 
Wynagrodzenie wypłacono z kasy (rachunek do umowy zlecenia).

4. Pracownik rozliczył się z pobranej zaliczki, przedstawiając fakturę za-
kupu materiałów biurowych o wartości netto 1 000 zł plus VAT 23%. 
Materiały biurowe wydano do zużycia w dziale administracji. Pozostałą 
kwotę środków pieniężnych z pobranej zaliczki pracownik zwrócił do 
kasy. (rozliczenie zaliczki).

5. Naliczono i wypłacono z kasy wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, 
kwota brutto 7.000 zł, potrącona zaliczka na podatek dochodowy od 
osób fizycznych 1 450 zł. (rachunek do umowy o dzieło). 

6. Sporządzono i zaksięgowano listę płac pracowników z tytułu umów  
o pracę za bieżący okres:

a) Wynagrodzenie brutto 46 000 zł
b) Ubezpieczenia społeczne 3 200 zł
c) Ubezpieczenia zdrowotne 2 240 zł
d) Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 2 350 zł
e) Do wypłaty   

7. Naliczono od wynagrodzeń (dot. Op. 6) i zaksięgowano koszt ubezpie-
czeń społecznych  i funduszy obciążających pracodawcę (Fundusz Pracy 
i FGŚP) w kwocie 4 300 zł.

8. Otrzymano WB potwierdzający pobranie środków pieniężnych do kasy 
w kwocie 18 500 zł. (dot. Op.   ). 
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Polecenie: 

Otworzyć konta na początek października 20XX r. oraz zaksięgować powyż-
sze operacje gospodarcze.

Rozwiązanie zadania 2.9
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Klasyfikacja składników bilansu 

3.1 Metoda podmiotowa  
i bilansowa w rachunkowości 

Podstawowymi metodami poznawczymi stosowanymi w rachunkowości 
są1: 

⇒	metoda bilansowa,
⇒	metoda podmiotowa. 

Niezmienną metodą badawczą, na której opiera się system rachunko-
wości jest metoda bilansowa. Metoda ta polega na podwójnym opisie i in-
terpretacji majątku jednostki gospodarczej, oraz zachodzących w nim zmian. 
Metoda bilansowa opisuje majątek jednostki gospodarczej podwójnie:  
z jedne strony – w aspekcie przedmiotowym (rzeczowym) z drugiej strony  
w aspekcie podmiotowym (finansowym). Przedmiotowa interpretacja mająt-
ku2 określa go w kategoriach rodzajów zasobów majątkowych, które znajdują 
się w danej jednostce gospodarczej i nazywane są aktywami. Mają one postać 
rzeczową (maszyny, budynki, środki transportu) i pieniężną (środki pieniężne  
w kasie i na rachunkach bankowych). Można stwierdzić, że przedmiotowa 
interpretacja majątku, daje odpowiedź na pytanie czym dysponuje jednostka, 
prowadząc działalność gospodarczą. Aktywa definiowane są jako kontrolowa-
ne przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej 
wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszło-
ści wpływ do tej jednostki korzyści ekonomicznych. Podmiotowa interpretacja 

1 https://www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/metody_rachun 
kowosci.php [dostęp: 11.04.2022 r.].
2 Ibidem.



58

ROZDZIAŁ 3

majątku3 wskazuje źródła finasowania (pochodzenia) zasobów majątkowych 
(aktywów) danej jednostki gospodarczej. Źródła finasowania nazywane 
są pasywami i wyrażają prawa własności do zasobów majątkowych. Źródła  
finasowania (pasywa) wskazują na to, kto wyposażył jednostkę w zasoby ma-
jątkowe o określonej wartości, na jaki okres i na jakich warunkach, czyli4:

⇒	Na cały okres jej istnienia – jest to kapitał lub fundusz własny, stanowią-
cy równowartość wkładu właściciela (lub właścicieli) 

⇒	Na określony czas – są to zobowiązania, stanowiące zadłużenie jednostki 
wobec innych jednostek i osób. 

Zastosowanie metody bilansowej umożliwia wyróżnienie aktywów (za-
sobów majątkowych) oraz pasywów (źródeł finasowania zasobów majątko-
wych). Dotyczą one tego samego majątku, który opisywany jest w dwóch 
przekrojach (przedmiotowym i podmiotowym). W związku z tym zawsze 
ogólna wartość aktywów jest równa ogólnej wartości pasywów. Jest to pod-
stawowe równanie rachunkowości, zwane również równaniem bilansowym5 

co zostało przedstawione za pomocą równania. 

AKTYWA = PASYWA 

3.2 Aktywa trwałe

Jednym z podstawowych elementów wykonywanej działalności go-
spodarczej jest zaangażowanie do jej prowadzenia zasobów majątkowych.  
W zależności od jednostki gospodarczej i rodzaju wykonywanej działalności 
zasoby te mogą występować w różnej postaci np.: grunty, budynki, maszyny  
i urządzenia, komputery, samochody, towary, materiały, itp. Posiadane przez 
jednostkę zasoby majątkowe określa się w rachunkowości jako aktywa, gdzie 
są to – kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie okre-
ślonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują  
w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych6.

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst jedno-
lity), art. 3.
6 Ibidem.
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Podstawowy podział aktywów wyodrębnia cztery podstawowe grupy:7 

⇒	aktywa trwałe,
⇒	aktywa obrotowe,
⇒	należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy,
⇒	udziały (akcje) własne. 

Aktywa trwałe jednostki gospodarczej są to posiadane przez nią zasoby 
majątkowe zaangażowane w działalność jednostki w długim okresie wynoszą-
cym powyżej 12 miesięcy. Cechą charakterystyczną aktywów trwałych jest ni-
ska płynność. Klasyfikacja aktywów trwałych została przedstawiona na rys. 8. 

Rysunek 8. Klasyfikacja aktywów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.  
z 2019 r. poz. 351 (tekst jednolity), art. 3

Wartości niematerialne i prawne stanowią najmniej płynne aktywa 
trwałe każdej jednostki gospodarczej, stanowią one nabyte przez jednostkę, 
zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospo-
darczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użytecz-
ności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, 
 a w szczególności8:

⇒	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
⇒	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytko-

wych oraz zdobniczych,
⇒	know-how.

7 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst jedno-
lity), art. 3.
8 Ibidem.
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W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do uży-
wania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niema-
terialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, 
zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych  
i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych 
prac rozwojowych9.

Kolejną grupę aktywów trwałych stanowią – rzeczowych aktywów trwa-
łych stanowią środki trwałe i środki trwałe w budowie. Środki trwałe zgodnie 
z zapisami ustawy o rachunkowości to: rzeczowe aktywa trwałe i zrównane  
z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zali-
cza się do nich w szczególności10:

⇒	nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, 
budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo 
do lokalu użytkowego,

⇒	maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
⇒	ulepszenia w obcych środkach trwałych,
⇒	inwentarz żywy.

Majątek trwały jednostki gospodarczej to aktywa trwałe i zrównane  
z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zali-
cza się do nich w szczególności:

⇒	nieruchomości – w tym grunty:
- prawo użytkowania wieczystego gruntu, 
- budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, 
- spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
⇒	maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
⇒	ulepszenia w obcych środkach trwałych,
⇒	inwentarz żywy.

Nabyte przez jednostkę gospodarczą np. grunty i budynki w celu osią-
gania z nich korzyści ekonomicznych w postaci przyrostu ich wartości w tym 

9 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst jedno-
lity), art. 3.
10 Ibidem.
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uzyskania z nich korzyści ekonomicznych z tytułu najmu lub wynajmu zgod-
nie z ustawą o rachunkowości art. 3 środki te nie stanowią środków trwałych 
bowiem aktywa te nie są wykorzystywane przez jednostkę do prowadzenia 
działalność operacyjnej. Tak zdefiniowane środki trwałe zostaną zaliczone do 
nieruchomości inwestycyjnych11. 

Środki trwałe w budowie zostały zdefiniowane jako te środki trwałe 
które wymagają dodatkowych nakładów finansowych w związku z – ich bu-
dową, montażem lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego12. Należ-
ności długoterminowe są to prawa jednostki gospodarczej do otrzymania od 
osób trzecich należności – środków pieniężnych lub innych aktywów z tytułu 
zrealizowanych transakcji gospodarczych w okresie dłuższym niż rok obro-
towy. Należności długoterminowe nie obejmują należności z tytułu dostaw  
i usług – bez względu na ich termin płatności, całość należności z tytułu dostaw  
i usług zostaje zaprezentowana w aktywach obrotowych jednostki. Inwestycje 
długoterminowe zostały zdefiniowane w ustawie  o rachunkowości jako te ak-
tywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicz-
nych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów  
 w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków,  
w tym również  z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe 
oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użyt-
kowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią  w celu osiągnięcia tych 
korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez 
inwestycje rozumie się lokaty13. 

Ostatnim elementem zaliczanym do aktywów trwałych są długotermi-
nowe rozliczenia międzyokresowe, definiowane jako koszty przyszłych, które 
zostaną rozliczone w czasie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
Ujmuje się tutaj wartość poniesionych przez jednostkę w przeszłości nakła-
dów, które zostają systematycznie rozliczane w ciężar kosztów. Ogólną struk-
turę aktywów trwałych przedstawiono na rysunku 9. 

11 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst jed-
nolity), art. 3.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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Rysunek 9. Struktura aktywów trwałych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.  
z 2019 r. poz. 351 (tekst jednolity), art. 3

3.3 Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe jednostki gospodarczej wyróżnia krótki czas po jakim 
następuje zamiana ich postaci naturalnej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości 
przez aktywa obrotowe należy rozumieć tę część aktywów jednostki, które 
w przypadku: aktywów rzeczowych, są przeznaczone do zbycia lub zuży-
cia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cy-
klu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż  
12 miesięcy, aktywów finansowych, są płatne i wymagalne lub przeznaczone 
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do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, 
wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, należności krótko-
terminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość 
lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finanso-
wych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, 
rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bi-
lansowego; rzeczowych aktywach obrotowych – rozumie się przez to materia-
ły nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone 
przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub  
w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w sta-
nie nieprzetworzonym14.

Aktywa obrotowe składają się czterech głównych grup, w śród których 
wyróżniamy15: 

⇒	zapasy,
⇒	należności krótkoterminowe,
⇒	inwestycje krótkoterminowe,
⇒	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

Szczegółowy podział aktywów obrotowych na podstawie ustawy o ra-
chunkowości  z uwzględnieniem funkcji jaką pełnią wdanej jednostce gospo-
darczej został przedstawiony na rysunku nr. 10. 

Charakterystyka zapasów – rzeczowych aktywów obrotowych przezna-
czonych do zużycia lub zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego zo-
stała zawarta w tabeli 9. 

Należności krótkoterminowe są to należności, które wyrażają prawa 
jednostki gospodarczej do otrzymywania od osób trzecich środków pienięż-
nych i innych aktywów z tytułu dokonywanych transakcji gospodarczych  
i wymagają zapłaty przez dłużników w ciągu 12 miesięcy od dna bilansowego 
kończącego rok obrotowy16. Do należności krótkoterminowych zalicza się:

⇒	Ogół należności z tytułu dostaw i usług, czyli należności od odbiorców 
za sprzedane dobra i usługi, czyli z odroczonym terminem płatności.

⇒	Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.
⇒	Inne należności.

14 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst jed-
nolity), art. 3.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
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Rysunek 10. Struktura aktywów obrotowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.  
z 2019 r. poz. 351 (tekst jednolity), art. 3 
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Tabela 9. Charakterystyka zapasów

Aktywo 
obrotowe Wyszczególnienie Opis

Zapasy

Materiały To rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu zużycia na wła-
sne potrzeby, czyli w toku działalności operacyjnej jednostki.

Towary
To zasoby majątkowe nabyte od dostawców zewnętrz-
nych z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży w stanie 
nieprzetworzonym. 

Produkty

Produkty 
gotowe

Są to wykonane przez jednostkę we własnym zakresie wyroby 
gotowe oraz zakończone usługi- produkty te nie podlegają 
dalszej obróbce a przeznaczone są do sprzedaży. 

Półprodukty Są do produkty, przy których pewne prace wytwórcze zostały 
zakończone a następne jeszcze nie podjęte.

Produkty  
w toku

To ogół produktów znajdujących się w danym momencie  
w toku trwających procesów produkcyjnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Zasiewska, Postawy rachunkowości z elementami prawa po-
datkowego- ujęcie praktyczne, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Instytut Certyfikacji 
Zawodowej Księgowych, Warszawa 2020, s. 57; M. Chodoń, Podstawy Rachunkowości - Ujęcie praktyczne, 
Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, War-
szawa 2020, s. 57

Inwestycje krótkoterminowe - inwestycje te to takie które powodują za-
angażowanie zasobów majątkowych jednostki gospodarczej w zamian za okre-
ślone korzyści ekonomiczne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego17. Na 
szczególną uwagę w ramach inwestycji krótkoterminowych zasługują krótko-
terminowe aktywa finansowe, do których zalicza się w szczególności18: 

⇒	udziały i akcje innych jednostek,
⇒	inne papiery wartościowe,
⇒	udzielone pożyczki,
⇒	środki pieniężne na lokatach bankowych,
⇒	czeki i weksle obce,
⇒	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych bieżących.

3.4 Kapitały własne

Pasywa (źródła finasowania aktywów) wskazują na to, kto wyposażył jed-
nostkę gospodarczą w zasoby majątkowe o określonej wartości, na jaki czas 
i na jakich warunkach. Pasywa wyrażone są w jednostkach pieniężnych i są 

17 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst jed-
nolity), art. 3.
18 Ibidem.
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równowartością aktywów zaangażowanych w działalność jednostki gospodar-
czej przez jej właścicieli oraz osoby trzecie (wierzycieli)19. Pasywa w rachunko-
wości dzieli się na dwie grupy:

⇒	kapitał (fundusz) własny, czyli tzw. własne źródła finasowania majątku,
⇒	zobowiązania (kapitał obcy) czyli tzw. obce źródła finasowania majątku. 

Kapitał (fundusz) własny - jest równowartością zasobów majątkowych 
wniesionych do jednostki gospodarczej przez jej właścicieli oraz wygospoda-
rowanego przez jednostkę  w ramach prowadzonej działalności. Do kapitału 
własnego zalicza się w szczególności20:

⇒	kapitał podstawowy,
⇒	kapitał zapasowy,
⇒	kapitał rezerwowy,
⇒	zysk (stratę) z lat ubiegłych,
⇒	zysk (stratę) netto.

Kapitał podstawowy jest równowartością zasobów majątkowych wnie-
sionych do jednostki gospodarczej przez jej właścicieli. Kapitał podstawowy  
w takcie funkcjonowania jednostki może być podwyższany lub obniżany21. 

Kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy- często nazywane kapitałami sa-
mofinansowania, ponieważ tworzone są między innymi z zysku netto, który 
jest rezultatem działalności prowadzonej przez jednostkę gospodarczą. Kapi-
tał zapasowy służy przed wszystkim do pokrycia straty netto. Może być rów-
nież przeznaczony na wypłatę dywidendy, umorzenie akcji lub udziałów oraz 
podwyższenie kapitału zapasowego. Kapitał rezerwowy tworzony jest w celu 
przejściowego zatrzymania w spółce zysku netto, pokrycia zadań specjalnych, 
stabilizowania wysokości dywidendy w przyszłych latach22. 

Zysk (strata) z lat ubiegłych - to wynik finansowy z lat ubiegłych, który 
występuje wówczas, gdy organ statutowy jednostki gospodarczej uprawniony 
do zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie podjął w ubiegłym okresie 
decyzji, co do przeznaczenia zysku netto lub pokrycia straty. 

19 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst jed-
nolity), art. 3.
20 Ibidem.
21 Ibidem, art 36.
22 http://www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,971,0,15943,kapital-fundusz 

-zapasowy.htm [dostęp: 11.04.2022 r.].
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Rysunek 11. Schemat podziału kapitałów jednostki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.  
z 2019 r. poz. 351 (tekst jednolity), art. 3

Zysk strata netto - to wynik finansowy roku bieżącego wypracowany 
przez jednostkę gospodarczą i wykazany w sprawozdaniach finansowych: ra-
chunku zysków i strat oraz  w bilansie23. 

23 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst jed-
nolity), art. 42.
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Kapitał obcy zwany zobowiązaniami- kapitał ten jest równowartością 
zasobów majątkowych postawionych do dyspozycji jednostki gospodarczej 
przez osoby trzecie na ściśle określony czas. W związku z tym kapitał oby to 
terminowe danej jednostki wobec osób trzecich. Zobowiązania te, ze względu 
na ich termin wymagalności dzielą się na24:

⇒	Zobowiązania długoterminowe,
⇒	Zobowiązania krótkoterminowe

3.5 Zobowiązania

Rysunek 12. Schemat podziału Kapitałów obcych 

Źródło: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst jednolity), 
art. 3

Zobowiązania długoterminowe - to zobowiązani, których termin spłaty 
(wymagalności) przekracza okres 12 miesięcy od dnia kończącego rok obro-
towy. Do zobowiązań długoterminowych nie zalicza się zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług (bez względu na ich termin wymagalności). Zobowiązaniami 
długoterminowymi są25:

⇒	kredyty i pożyczki,
⇒	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. 

Zobowiązania krótkoterminowe - to zobowiązania, których termin spła-
ty powinien nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. 
Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się26: 

24 K. Janasz, Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Di-
fin, Warszawa 2010, s. 29.
25 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 
(tekst jednolity), art. 3.
26 Ibidem.
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⇒	kredyty i pożyczki,
⇒	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (np. ob-

ligacje własne)
⇒	ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług,
⇒	zobowiązania wekslowe,
⇒	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń,
⇒	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,
⇒	fundusze specjalne. 

3.6 Równanie bilansowe  
i jego znaczenie w systemie rachunkowości

Celem przygotowania sprawozdania finansowego jest przedstawienie 
wiarygodnej informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz 
zmianach sytuacji finansowej jednostki. Kluczowe jest by zawarte informacje 
w sprawozdaniu finansowym były użyteczne dla szerokiego kręgu użytkow-
ników. Bilans jako jeden z podstawowych elementów sprawozdania finan-
sowego stanowi główne źródło informacji o sytuacji finansowo- majątkowej 
jednostki. Bilans to zestawienie aktywów (majątku) i pasywów (źródeł ich  
finansowania) sporządzone na określony dzień i w określonej formie. Przed-
stawia pełny obraz sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarcze-
go27. Uproszczony układ bilansu zaprezentowano w tabeli 10. 

Tabela 10. Uproszczony układ bilansu

Aktywa Stan na Stan na Pasywa Stan na Stan na 

A. Aktywa trwałe  A. Kapitał (fundusz) własny  

I. Wartości 
niematerialne  
i prawne 

 I. Kapitał (fundusz) 
podstawowy  

II. Rzeczowe aktywa 
trwałe  II. Kapitał (fundusz) zapasowy  

III. Należności 
długoterminowe  III. Kapitał (fundusz) z 

aktualizacji wyceny  

IV. Inwestycje 
długoterminowe  IV. Pozostałe kapitały 

(fundusze) rezerwowe  

V. Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  

27 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-bilans-czym-jest-i-o-jakich-zasadach-nalezy-pamietac 
[dostęp: 11.04.2022 r.].
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B. Aktywa obrotowe  VI. Zysk (strata) netto  

I. Zapasy  
VII. Odpisy z zysku netto 
w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 

 

II. Należności 
krótkoterminowe  B. Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania  

III. Inwestycje 
krótkoterminowe  I. Rezerwy na zobowiązania  

IV. Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

 II. Zobowiązania 
długoterminowe  

C. Należne wpłaty 
na kapitał (fundusz) 
podstawowy 

 III. Zobowiązania 
krótkoterminowe  

D. Udziały (akcje) 
własne  IV. Rozliczenia 

międzyokresowe  

Aktywa razem  Pasywa razem  

Pomiędzy majątkiem (A - aktywa) a źródłami jego pochodzenia (P - pasywa) 
musi wystąpić równowaga bilansowa, czyli: 

A = P 
lub

Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = Kapitał Własny + Zobowiązania

Po obu stronach równania jest ten sam majątek jednostki gospodarczej 
natomiast ujęty jest on w dwóch przekrojach przedmiotowo – podmiotowym. 
Aktywa i Pasywa prezentowane są  w bilansie według określonej kolejności. 
Po stronie aktywów zasoby majątkowe prezentowane są jako aktywa trwałe 
i aktywa obrotowe według zasady wzrastającej płynności – rozumianej jako 
możliwości zamiany na środki pieniężne. Natomiast pasywa – źródła finanso-
wania zostały uszeregowane według zasady wzrastającej wymagalności – ter-
minu spłaty zobowiązań. Sporządzając bilans należy przestrzegać wymogów 
formalnych – wynikających z aktualnych przepisów zgodnie z którymi należy 
w bilansie podać28:

⇒	nazwę jednostki gospodarczej, dla której jest sporządzony,
⇒	dzień bilansowy,

28 B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Wydawnictwo ODDK Gdańsk, 
Gdańsk 2006, s. 49.



71

KLASYFIKACJA SKŁADNIKÓW BILANSU

⇒	wyszczególnienie grup i pozycji aktywów oraz pasywów z podaniem ich 
wartości,

⇒	sumę aktywów i pasywów,
⇒	podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  

i podpis osoby kierownika jednostki,
⇒	datę podpisu.

Równanie bilansowe ma przedstawiać stan majątku przedsiębiorstwa 
oraz źródła jego finansowania. Stosując to równanie można obliczyć jedną 
niewiadomą jak również jest wykorzystywane do obliczenia wartości kapitału 
własnego lub aktywów netto29. 

Kapitał własny = Aktywa – Zobowiązania 

Aktywa netto = Aktywa netto – Zobowiązania = Kapitał własny 

29 Ibidem, s. 51.
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3.7 Zadania

Zadanie 3.1

Polecenie: 

Proszę dokonać klasyfikacji posiadanych środków gospodarczych spółki pro-
dukującej wyroby czekoladowe poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej 
kolumnie 

Lp. Wyszczególnienie
Odpowiedź

AT AO

1 Budynek magazynu

2 Lokaty terminowe 1 miesięczne 

3 Budynek produkcyjny

4 Gotówka w kasie 

5 Maszyny i urządzenia produkcyjne 

6 Czekoladowe misie

7 Samochód dostawczy 

8 Należności od odbiorców 

9 Środki na rachunku bankowym 

10 Czekolada w tubkach 

11 Samochód osobowy 

12 Oprogramowanie komputera 

13 Mleko w proszku 

14 Masa czekoladowa 

15 Komputery 
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Zadanie 3.2

Polecenie: 

Proszę określ do którego składnika aktywów należy zakwalifikować poszcze-
gólne składniki majątku posiadane przez jednostkę gospodarczą zajmującą 
się produkcją opon samochodowych. Uwzględnij charakter przedsiębiorstwa  
i przeznaczenie każdego składnika majątku. 

Lp. Wyszczególnienie Środki trwałe Środki trwałe  
w budowie Materiały Wyroby gotowe

A)

B) Maszyny i urządzenia 
produkcyjne

C) Kauczuk naturalny

D) Opony letnie  
w magazynie

E) Kauczuk syntetyczny

F)
Samochód dostawczy 
zakupiony bez sprawnej 
skrzyni biegów

G) Klej

Zadanie 3.3

Polecenie: 

Określ do którego składnika aktywów obrotowych zakwalifikować drzwi, któ-
re znajdują się w poszczególnych prowadzących działalność gospodarczą

Lp. Wyszczególnienie Wyroby 
gotowe Materiały Towary

A) W magazynie producenta drzwi 

B) W magazynie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
„Wrzos” 

C) W hurtowni artykułów budowlanych 

D) W przedsiębiorstwie produkującym drzwi  
i świadczącym usługi montażu 

E) W przedsiębiorstwie świadczącym usługi montażu 
drzwi
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Zadanie 3.4

Polecenie: 

Proszę o przyporządkowanie podanych składników bilansu do odpowiednich 
pozycji w pasywach jako: 

ZK – zobowiązanie krótkoterminowe 
KW – kapitał własny
ZD – zobowiązanie długoterminowe 
RZ – rezerwy na zobowiązania 

Lp. Nazwa składnika Odpowiedź

1 Rozrachunki z dostawcami

2 Naliczone składki ZUS

3 Zysk netto 

4 Wynik finansowy 

5 Kapitał z aktualizacji wyceny 

6 Zaciągnięta pożyczka na okres 15 miesięcy 

7 Wystawione weksle 

8 Wyemitowane obligacje (termin wykupu 3 miesiące)

9 Strata netto 

10 Naliczone, ale nie wypłacone wynagrodzenia 

11 Rezerwa na świadczenia emerytalne 

12 Zobowiązania z kontrahentami (15 miesięcy) 

13 Kapitał zapasowy 
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Zadanie 3.5

Spółka z o.o. „KK” prowadzi działalność usługową. Na dzień 31 grudnia 
główna księgowa spółki sporządziła bilans zamknięcia. 

Polecenie: 

Należy ocenić poprawność sporządzonego bilansu. Jeżeli uważasz, że zauważy-
łeś nieprawidłowości to proszę sporządzić prawidłowy bilans. 

Aktywa Kwota Pasywa Kwota

A. Aktywa trwałe 66 000 zł A. Kapitał własny 94 000 zł

1. Wartości niematerialne i prawne 18 000 zł 1. Kapitał podstawowy 38 000 zł

2. Kredyty bankowe 41000 zł 2 środki trwałe 40 000 zł

3. Materiały 6 000 zł 3. zysk netto 10 000 zł

B. Aktywa obrotowe 34 000 zł 4. zobowiązania wobec 
dostawców 6 000 zł

1. Należności krótkoterminowe 12 000 zł B zobowiązania  
i rezerwy na zobowiązania 6 000 zł 

2. Środki pieniężne na rachunku 
bankowym 8 000 zł 1. zobowiązania wobec ZUS 4 000 zł

3. Inwestycje długoterminowe 14 000 zł 2. środki pieniężne w kasie 2 000 zł

Rozwiązanie zadania 3.5

Aktywa Kwota Pasywa Kwota

Aktywa trwałe Kapitał własny

Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 
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Zadanie 3.6

W przedsiębiorstwie produkującym meble zarejestrowano na koniec roku ob-
rotowego następujące składniki bilansu: 

Lp. Składnik bilansu Wartość w zł

1 Hala produkcyjna 90 000

2 Obligacje o 3 letnim terminie wykupu 17 000

3 Niewypłacone wynagrodzenia 8 000

4 Samochody ciężarowe do przewożenia mebli 38 000

5 Rozrachunki z odbiorcami 11 000

6 Zobowiązania publicznoprawne   1 700

7 Know-how 13 000

8 Drewno  2 500

9 Fotele 29 000

10 Kwoty należne do US  1 200

11 Środki pieniężne w kasie  6 000

12 Półfabrykaty    900

13 Patenty  1 400

14 Linia produkcyjna 25 000

15 Udzielone pożyczki o terminie spłaty 3 miesiące  2 000

16 Budynek przeznaczony na wynajem 2 lata 20 000

17 Strata netto 15 000

18 Należności od pracowników 12 000

19 Zobowiązania wobec kontrahentów 15 000

20 Należności dochodzone na drodze sądowej  8 000

21 Akcje przeznaczone do obrotu 53 000

22 Samochód dostawczy w naprawie 10 000

23 Wartość firmy  3 000

24 Kapitał rezerwowy 18 000

25 Zaciągnięty kredyt bankowy na 2 lata 11 000

26 Kapitał podstawowy ……………..

Polecenie: 

Na podstawie podanych informacji proszę sporządzić bilans i ustalić wartość 
kapitału podstawowego. 
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Zadanie 3.7

W sklepie obuwniczym zarejestrowano następujące składniki bilansu: 

Lp. Składnik bilansu Wartość w zł

1 Obuwie marki CDC 1 200

2 Zepsuty samochód dostawczy 37 000

3 Pasta do butów 2 000

4 Kapitał podstawowy 

5 Udzielona pożyczka na okres lat 3 28 000

6 Hala produkcyjna 130 000

7 Zobowiązania wobec kontrahenta 20 000

8 Zobowiązania wobec dostawcy 12 000

9 Zaciągnięta pożyczka na okres 15 miesięcy 17 000

10 Zobowiązania wobec US 3 000

11 Prawa autorskie 1 000

12 Wynik finansowy 7 000

Polecenie: 

Na podstawie podanych informacji:
A) Oblicz sumę aktywów i pasywów.
B) Sporządź bilans. 
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Zadanie 3.8

Polecenie: 

Proszę określić przy podanych informacjach, czy są one prawdziwe wpisując 
TAK lub NIE jeśli podana informacja jest fałszywa. 

Lp. Informacja Odpowiedź 

1 Zepsuty samochód dostawczy zaliczamy do środków trwałych w budowie 

2 Zasada równowagi bilansowej oznacza, równowagę pomiędzy posiadanymi 
aktywami i pasywami 

3 Do aktywów obrotowych zaliczamy krótkoterminowe kredyty

4 Półka na akcesoria w zakładzie samochodowym to materiał 

5 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania nazywane są inaczej kapitałem trwałym

6 W spółce z o.o. kapitał podstawowy nazywany jest kapitałem zakładowym 

7 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaliczamy do funduszy specjalnych 

8 Fundusze specjalne znajdują się w kapitale własnym 

9 Zobowiązania wobec dostawczy o terminie 15 miesięcy zaliczane są do zobowią-
zań długoterminowych 

10 Prawo wieczystego użytkowania gruntów zaliczane jest do wartości niematerial-
nych i prawnych

Zadanie 3.9

Polecenie: 

Proszę określić które z poniższych składników zaliczane są do aktywów a które 
do pasywów spółki Omega Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Aktywa/ 
Pasywa Wyszczególnienie Aktywa/ 

Pasywa

Samochód dostawczy Budynek administracyjny 

Gotówka w kasie Lokata bankowa 

Zobowiązania z tytułu kredytu 
bankowego Niezapłacony podatek dochodowy 

Towary Akcje spółki Gama 

Komputery Produkty niezakończone 

Kapitał podstawowy Program finansowo – księgowy 

Udzielona spółce Jedynka pożyczka Wynajmowany spółce Alfa lokal 
użytkowy 

Materiały biurowe Zobowiązania wobec ZUS 

Udziały w spółce Sigma Obligacje skarbu państwa 
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Grunt Produkty gotowe 

Środki pieniężne na bieżącym rachun-
ku bankowym Meble biurowe 

Należne pracownikom wynagrodzenia Wyemitowane obligacje 

Patent Wygospodarowany w bieżącym okresie 
zysk 

Surowce do produkcji Zaciągnięta w firmie Sigma pożyczka 

Zadanie 3.10

Polecenie: 

Proszę obliczyć wykorzystując metodę równowagi bilansowej brakujące 
wartości. 

1. Aktywa = 300 000; zobowiązania = 150 000; 
 Kapitał własny =   
2. Kapitał własny = 185 000; Zobowiązania = 60 000; 
 Aktywa=    
3. Zobowiązania = 60 000; Aktywa obrotowe = 130 000; 
 Aktywa trwałe = 70 000; Kapitał własny =   
4. Aktywa obrotowe = 100 000; Kapitał własny = 177 000; 
 Zobowiązania = 80 000; Aktywa trwałe =   
5. Aktywa trwałe 193 000; Aktywa obrotowe = 125 000; 
 Kapitał podstawowy = 100 000; Zysk netto = 70 000; 
 Zobowiązania=    
6. Zobowiązania = 41 000; Aktywa obrotowe = 69 000; 
 Strata netto = 15 000; Aktywa trwałe = 33 000; 
 Kapitał podstawowy =    
7. Kapitał podstawowy = 59 000; Aktywa Obrotowe = 24 500; 
 Zobowiązania krótkoterminowe = 39 300; Aktywa trwałe = 96 000;  
 Zysk netto = 5 500; zobowiązania długoterminowe =   
8. Aktywa trwałe = 64 600; Zobowiązania krótkoterminowe = 25 100;  
 Strata netto = 15 500; Zobowiązania długo terminowe = 30 900;   
 Kapitał podstawowy = 70 000; Aktywa obrotowe   
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Zadanie 3.11

Spółka zielony z o.o. zajmuje się szyciem ubranek dziecięcych i handlem 
zabawkami. 
Na dzień 1 stycznia 20XXr. Spółka posiadała następujące składniki majątkowe:

1. Akcje spółki Łobuziak S.A. nabyte na okres dłuższy niż rok 
  21 000
2. Samochody dostawcze 
 8 3 000
3. Należności z tytułu sprzedaży ubranek dziecięcych 
  34 200
4. Ubranka dziecięce śpiochy 
  3 900
5. Budynek magazynowy 
  7 200
6. Środki pieniężne na rachunku bankowym  
  25 500
7. Wyposażenie biura 
  42 000
8. Znak towarowy
  19 000
9. Nadpłacony podatek od nieruchomości 
  700
10. Budynek administracyjny 
  123 000
11. Grzechotki 
  11 000
12. Obligacje wyemitowane przez spółkę TON S.A. z terminem wykupu 
 za 5 lat (długoterminowe)                                                                                             
  6 000
13. Ubranka dziecięce – koszulki 
  2 000
14. Grunt nabyty w celu  osiągnięcia korzyści wynikających z przyrostu 
 jego wartości
  43 000                                            
15. Środki pieniężne w kasie
  8 400
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16. Konie na biegunach 
  12 700
17. Misie pluszowe 
  3 200
18. Należności od pracowników z tytułu pobranych zaliczek na delegacje  
  3 800
19. Specjalistyczne maszyny do szycia 
  36 000
20. Wysokogatunkowa bawełna do szycia ubranek 
  14 000
21. Budynek szwalni 
  43 900
22. Pasmanteria (zatrzaski, guziki, suwaki) 
  5 500
23. Foremki do pisaku 
  10 000

Polecenia: 

1. Dokonać podziału posiadanego majątku spółki na aktywa trwałe  
i aktywa obrotowe.
2. Przyporządkować składniki majątkowe do poszczególnych grup  
bilansowych oraz ustalić ich wartość, zachowując kolejność (układ prezenta-
cji) zgodnie ze wzorem bilansu.
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Zadanie 3.12

Spółka z o.o. Bieżnik świadczy usługi transportowe. Na dzień 31 grudnia 
20XXr. Spółka posiadała następujące zasoby majątkowe. 

Wyszczególnienie Wartość w zł

Samochody ciężarowe 300 000

Zakupiony samochód ciężarowy wymagający naprawy 70 000

Koncesja na przewozy zagraniczne 8 000

Komputery 10 000

Licencja na oprogramowanie komputerów 1 600

Budynek administracyjny 120 000

Środki pieniężne na lokacie bankowej 2- letniej 70 000

Środki pieniężne na rachunku bankowym 15 000

Części zamienne do samochodów ciężarowych 4 000

Budynek garażowy w trakcie budowy 57 000

Akcje długoterminowe spółki SUKCES 25 000

Grunt, na którym znajduje się budynek administracyjny 80 000

Zaliczka wypłacona pracownikowi na zakup materiałów biurowych 500

Pożyczka udzielona spółce KOŁO termin spłaty za 6 miesięcy 2 000

Należności z tytułu wykonanych usług transportowych do 12 miesięcy 
- od spółki BETA 
- od spółki KAMA 

10 700
5 350

Wyposażenie budynku administracyjnego 11 800

Należności od US z tyt. Podatku VAT 700

 
Polecenia:

1. Dokonać podziału posiadanych przez spółkę zasobów majątkowych na ak-
tywa trwałe i aktywa obrotowe.
2. Ustalić wartość poszczególnych grup aktywów. 
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Zadanie 3.13

Spółka z o.o. Bułeczka i Masełko jest piekarnią i zajmuje się wypiekiem chle-
ba oraz bułeczek. Na dzień 31 grudnia 20XXr. Spółka posiadała następujące 
zasoby majątkowe:

Wyszczególnienie Wartość w zł.

Budynek piekarni 50 000

Grunt na którym znajduje się budynek piekarni 60 000

Gotówka w kasie 600

Mąka pszenna i żytnia 4 200

Margaryna 700

Cukier, sól 900

Środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym 49 000

Budynek biurowy w trakcie budowy 8 000

Samochód dostawczy 32 000

Chleb i bułeczki 7 300

Komputer 6 000

Oprogramowanie komputera 1 800

Maszyny do wypieku chleba i bułeczek 24 000

Zaliczka wypłacona pracownikowi na zakup środków czystości 300

Należności od odbiorców 12 200

Polecenia:

1. Dokonać podziału posiadanych przez spółkę zasobów majątkowych na 
aktywa trwałe i aktywa obrotowe.

2. Ustalić wartość poszczególnych grup aktywów.



84

ROZDZIAŁ 3

Zadanie 3.14

Polecenie: 

Dokonaj klasyfikacji bilansowej podanych składników majątkowych wystę-
pujących w różnych jednostkach:

1. Komputery:
a. w przedsiębiorstwie handlowym zajmującym się sprzedażą sprzętu 

komputerowego, 
b. w magazynie producenta sprzętu komputerowego, 
c. użytkowane w dziale księgowości firmy świadczącej usługi doradztwa 

finansowego. 
2. Samochód osobowy:

a. w fabryce samochodów, 
b. u dealera samochodów, 
c. użytkowany przez prezesa spółki.

3. Obligacje o terminie wykupu za 10 lat:
a. w jednostce, która nabyła je w celu utrzymania to terminu wykupu, 
b. w jednostce, która jest emitentem obligacji, 
c. w jednostce, która nabyła je do odsprzedaży w okresie krótszym niż rok,

4. Oprocentowana pożyczka:
a. w spółce, która ją udzieliła, 
b. w spółce, która ją otrzymała. 

Zadanie 3.15

Polecenie: 

Proszę o dokonanie sprawdzenia klasyfikacji wybranych zasobów majątko-
wych spółki akcyjnej SOKPOL, zajmującej się produkcją soków z owoców 
i warzyw w butelkach. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości proszę 
dokonać niezbędnych korekt. 

Wyszczególnienie Środki trwałe Materiały Produkty gotowe

Maszyny do produkcji soków x

Soki owocowe MANGO w magazynie x

Butelki do soków x

Części zamienne do maszyn produkcyjnych x
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Magazyn (znajdują się w nim soki) x

Soki warzywne MIX w magazynie x

Cukier x

Folia do pakowania soków w butelkach x

Owoce i warzywa x

Hala produkcyjna x

Papier do drukarki i ksero x

Wózki w magazynie x

Zadanie 3.16

Źródła finansowania zasobów majątkowych spółki akcyjnej DDF na dzień  
31. 12. 20XXr. Były następujące:

Wyszczególnienie Wartość w zł.

Zobowiązania wekslowe 24 000

Kapitał zapasowy 9 000

Zobowiązanie wobec US 4 200

Zaciągnięty kredyt w banku – 5 letni 100 000

Kapitał zakładowy 2 400 000

Niewypłacone pracownikom wynagrodzenia 58 000

Zobowiązanie wobec ZUS 6 400

Zaciągnięta pożyczka krótkoterminowa 10 000

Zobowiązania wobec dostawców 28 000

Strata netto (bieżącego okresu) 4 000

Niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 2 800

Zysk z lat ubiegłych 10 200

Polecenie: 

Na podstawie powyższych informacji proszę ustalić, zachowując kolejność 
prezentacji i układ zgodny ze wzorem bilansu, wartość poszczególnych grup 
bilansowych. 
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Zadanie 3.17

Polecenie: 

Proszę ustalić korzystając z poniższych informacji, wysokość źródeł finasowa-
nia majątku spółki Gruszka S.A. Proszę przyporządkować poszczególne tytułu 
go grup bilansowych, zachowując układ i kolejność prezentacji zgodnie ze 
wzorem bilansu. 

Wyszczególnienie Wartość w zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na podstawie umów o pracę 56 000

Niepodzielony zysk z lat ubiegłych 178 800

Kapitał zapasowy 27 200

Zaciągnięte długoterminowe pożyczki ( w tym do spłaty w ciągu najbliższego  
roku 22 000) 96 000

Weksle własne 27 600

Niezapłacony podatek dochodowy 37 400

Kapitał zakładowy 1 106 000

Zobowiązania z tytułu dostaw 344 000

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 000

Niezapłacone składki ZUS 18 600

Wynik finansowy roku bieżącego (strata)  6 400

Zaciągnięty kredyt długoterminowy (w tym do spłaty w ciągu najbliższego roku 53.000) 420 000

Zobowiązania z tytułu usług 58 000

Wyemitowane własne obligacje o terminie wykupu za 3 lata 126 000

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na podstawie umów zleceń i umów o dzieło 33 000
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Zadanie 3.18

Polecenie: 

Proszę dokonać sprawdzenia poprawności przyporządkowania posiadanego 
majątku przez jednostkę gospodarczą. W przypadku wystąpienia niezgodno-
ści proszę o dokonanie niezbędnych korekt poprzez zaznaczenie w kółko błęd-
nego wskazania i wpisanie znaku „V” w właściwym miejscu. 

Wyszczególnienie Aktywa 
trwałe

Aktywa 
obrotowe

Kapitał 
własny Zobowiązania

Kapitał zakładowy x

Samochód dostawczy x

Zobowiązania wobec dostawców o okresie zapłaty 
do 12 miesięcy x

Zaliczka wypłacona pracownikowi na zakup mate-
riałów biurowych x

Długoterminowe akcje spółki MAX x

Weksel własny wystawiony spółce BIURO termin 
wykupu za 20 dni x

Pożyczka udzielona spółce STORNO okres spłaty 
za 5 m-cy x

Kapitał zapasowy x

Naliczone i niewypłacone wynagrodzenia x

Budynek biurowy w trakcie budowy x

Należności od odbiorców o okresie zapłaty powyżej 
12 m-cy x

Należności od odbiorców o okresie zapłaty do 12 
m-cy x

Naliczone i niezapłacone składki z tytułu ubezpie-
czeń społecznych i zdrowotnych x

Środki pieniężne na rachunku bankowym x

Komputery x

Grunt nabyty w celu osiągnięcia korzyści wynikają-
cych z przyrostu jego wartości x

Licencja na oprogramowanie komputerów x

Środki pieniężne w kasie x

Zysk netto za bieżący rok obrotowy x
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Zadanie 3.19

Na dzień 1 marca 20XXr. Spółka handlowa BETA S.A. posiada następujące 
składniki majątkowe i źródła ich finansowania: 

Wyszczególnienie Wartość w zł.

Materiały biurowe 17 400

Niezapłacony podatek dochodowy 14 500

Należności od odbiorców o okresie spłaty nieprzekraczającym roku 29 700

Akcje spółki TON S.A. nabyte w celach handlowych  
(do sprzedaży w ciągu najbliższego roku) 19 000

Kapitał zapasowy 34 900

ZFŚS 2 200

Samochody dostawcze 193 000

Środki pieniężne w kasie 33 600

Towary 97 000

Niewypłacone wynagrodzenia 24 300

Niepodzielony zysk lat ubiegłych 42 000

Pawilon handlowy 95 000

Zobowiązania wobec dostawców 39 800

Oprogramowanie komputerów 17 300

Zaciągnięte pożyczki długoterminowe 89 900

Lokata bankowa 24- miesięczna 40 000

Obligacje spółki KORA Z O.O. o terminie wykupu za 3 lata 17 500

Zobowiązania wekslowe 15 100

Komputery 44 000

Nadpłacony podatek VAT 13 900

Wypłacone pracownikom zaliczki na podróże służbowe 14 500

Kredyt bankowy długoterminowy 47 000

Środki pieniężne na rachunku bankowym 133 700

Środki pieniężne na rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  2 200

Należności długoterminowe 6 200

Należności od odbiorców długoterminowe 13 500

Udzielone pożyczki krótkoterminowe 4 700

Zobowiązania wobec dostawców o terminie wymagalności powyżej roku 12 500

Kapitał zakładowy …………….

Polecenie:

Sporządzić uproszczony bilans spółki BETA S.A. na dzień 1 marca 20XXr. 
Dokonując niezbędnych obliczeń. 
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Zadanie 3.20

Spółka z o.o. Modny Ubiór zajmuje się produkcją odzieży damskiej i męskiej. 
Spółka ta na dzień 31 grudnia 20XXr. Posiadała następujące zasoby majątko-
we i źródła ich finasowania.

Lp. Wyszczególnienie Wartość w zł.

1 Kapitał zakładowy 125 000

2 Budynki 120 000

3 Grunt 50 000

4 Płacze damskie w magazynie 2 800

5 Garnitury męskie w magazynie 3 900

6 Tkanina bawełniana 2 000

7 Części zapasowe do maszyn produkcyjnych 250

8 Wyposażenie biura 2 400

9 Metalowe klamry do pasków 300

10 Żakiety damskie w trakcie szycia 1 000

11 Maszyny produkcyjne 15 000

12 Samochód osobowy 20 000

13 Środki pieniężne w kasie 400

14 Środki pieniężne na rachunku bankowym 11 000

15 Komputery 5 000

16 Licencje na oprogramowanie komputerów 500

17 Maszyna do szycia płaszczy męskich 3 500

18 Udziały długoterminowe w spółce IGIEŁKA 7 500

19 Należności z tytułu dostaw do 12 miesięcy 1 950

20 Długoterminowy kredyt 60 000

21 Kapitał zapasowy 20 000

22 Zobowiązania wobec US 1 200

23 Zobowiązanie wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 7 400

24 Zobowiązanie wobec ZUS 1 900

25 Pożyczka zaciągnięta od spółki LEN termin spłaty 18 miesięcy 24 500

26 Zysk netto oku 20XXr. 7 500

Polecenie:

Dokonując niezbędnych obliczeń proszę sporządzić uproszczony bilans spółki 
BETA S.A. na dzień 1 marca 20XXr. 
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Zadanie 3.21

Spółka z o.o. A&A zajmuje się świadczeniem usług transportowych.

Polecenie:

Należy dokonać klasyfikacji przedstawionych w tabeli zasobów majątkowych 
tej spółki i źródeł ich finasowania.

Wyszczególnienie Aktywa 
trwałe

Aktywa 
obrotowe

Kapitał 
własny Zobowiązania

Zaliczka wypłacona pracownikowi  
na zakup materiałów biurowych 

3 letnie obligacje Skarbu Państwa nabyte  
z zamiarem odsprzedaży w krótkim okresie 

Zobowiązania wobec dostawców  
o okresie wymagalności do 12 miesięcy 

Kapitał podstawowy 

Samochody ciężarowe 

Weksel własny wystawiony spółce  
C&C termin wykupu za 40 dni

Budynek garażowy w trakcie budowy 

Kapitał zapasowy 

Materiały biurowe w magazynie 

Długoterminowe akcje spółki H&M 

Należności od odbiorców okresie zapłaty powyżej 
12 miesięcy 

Naliczone i niewypłacone wynagrodzenia 

Naliczone i niezapłacone składki z tytułu ubezpie-
czeń społecznych 

Gotówka w kasie 

Strata netto za rok obrotowy bieżący 

Pożyczka udzielona spółce F&F  
okres spłaty za 2 lata 

Grunt nabyty z zamiarem odsprzedaży za 10 lat 

Należności od odbiorców  
o okresie zapłaty do 12 miesięcy 

Czeki obce rozrachunkowe 

Środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym 



91

KLASYFIKACJA SKŁADNIKÓW BILANSU

Zadanie 3.22

Spółka Zosia prowadzi działalność handlową (sklep spożywczo- monopolo-
wy). Spółka ta na dzień 31 grudnia 20XX r. posiadała następujące zasoby 
majątkowe i źródła ich finansowania: 

Lp. Wyszczególnienie Wartość w zł.

1 Kapitał zakładowy 92 000

2 Kasy fiskalne 8 000

3 Regały sklepowe 9 900

4 Budynek sklepu 35 000

5 Długoterminowy kredyt bankowy 31 000

6 Zamrażarki i chłodziarki 11 000

7 Zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy 16 000

8 Komputer 9 000

9 Oprogramowanie komputera 6 200

10 Towary na półkach 19 000

11 Grunt na którym znajduje się budynek sklepu 53 000

12 Folia i papier do pakowania towarów 5 800

13 Naliczone i niewypłacone wynagrodzenia 9 800

14 Naliczony i niezapłacony podatek dochodowy 5 300

15 Naliczone i niezapłacone składki ZUS 5 800

16 Środki na bieżącym rachunku bankowym 20 500

17 Obce czeki rozrachunkowe 5 400

18 Niepokryta strata netto z roku 20XX-1 6 600

19 Zysk netto roku obrotowego 20XX 6 900

20 Zaliczka wypłacona pracownikowi na pokrycie kosztów jego podróży służbowej 5 200

21 Środki pieniężne w kasie 7 000

22 Długoterminowe akcje spółki CBA 8 200

 

Polecenie:

Sporządzić uproszczony bilans spółki na dzień 31 grudnia 20XX. 
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Zadanie 3.23

Spółka akcyjna DEX S.A. zajmuje się produkcja mebli drewnianych i tapice-
rowanych. Na dzień 31. 12 20XX r. spółka posiadała następujące składniki 
majątkowe i źródła ich finansowania:

Lp. Wyszczególnienie Wartość w zł.

1 Niezapłacone składki ZUS 124 600

2 Patent 52 000

3 Samochód dostawczy 188 000

4 Tkanina obiciowa 20 000

5 Niewypłacone wynagrodzenia 82 000

6 Kapitał zakładowy 660 000

7 Hala produkcyjna 158 000

8 Kwoty należne od kontrahentów za sprzedane wyroby (krótkoterminowe) 124 000

9 Długoterminowe akcje spółki Styl S.A. 6 000

10 Drewno 76 000

11 Niedokończone sofy 34 000

12 Weksle własne 18 000

13 Środki pieniężne w kasie 6 800

14 Kwoty należne kontrahentom za zakupione materiały 58 000

15 Niezapłacony podatek dochodowy 15 600

16 Pawilon handlowy 260 000

17 Kredyt bankowy długoterminowy 160 000

18 Gotowe regały 92 000

19 Środki na rachunku bieżącym 104 000

20 Długoterminowe obligacje własnej emisji 60 000

21 Komputery 14 400

22 Materiały biurowe 4 200

23 Zaciągnięte pożyczki krótkoterminowe 50 000

24 Kwoty wypłacone pracownikom tytułem zaliczek służbowych 7 600

25 Lakiery do drewna 9 000

26 Zobowiązanie z tytułu zakupionych usług 54 000

27 Zysk netto 20 000

28 Weksle obce 300

29 Maszyny i urządzenia produkcyjne 131 000

30 Kapitał zapasowy ………..

 
Polecenie:

Proszę obliczyć brakującą kwotę oraz sporządzić uproszczony bilans na dzień 
31.12.20XXr.
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Ewidencja operacji gospodarczych 
na kontach księgowych

4.1 Pojęcie i rodzaje operacji gospodarczych 

W toku prowadzenia działalności gospodarczej w jednostce gospodarczej 
występują zdarzenia, które wywierają pośrednio lub bezpośrednio wpływ na 
bilans lub rachunek zysków i strat jednostki. Zdarzenia te związane są między 
innymi z:

⇒	nabyciem lub sprzedażą składników aktywów;
⇒	regulacją płatności;
⇒	procesem produkcji. 

W przedstawionych procesach gospodarczych możemy wyróżnić czyn-
ności określone jako zdarzenia gospodarcze lub operacje gospodarcze. Przed-
stawienie tych terminów zawarto w tabeli poniżej. 

Tabela 11. Charakterystyka zdarzeń i operacji gospodarczych

Wyszczególnienie Charakterystyka Przykład

Zdarzenie 
gospodarcze 

Zdarzenia gospodarcze nie powo-
dujące zmian w stanie majątkowym 
jednostki 

Zawarcie umowy na dostawę materiałów 
Złożenie zamówienia na dostawę mate-
riałów Zawarcie umowy o pracę 

Operacja 
gospodarcza

Zdarzenia gospodarcze wyrażone 
wartościowo i wywołujące zmiany w 
stanie majątkowym jednostki

Zakup materiałów za gotówkę
Zakup z odroczonym terminem 
płatności 
Spłata zobowiązań 
Wypłata wynagrodzeń 
Przyjęcie wyrobów gotowych 
Sprzedaż wyrobów gotowych 

Źródło: Opracowanie własne na postawie: M. Chodoń, K. Zasiweska, Podstawy rachunkowości – Ujęcie 
praktyczne, Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2018, s. 47
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Dlatego przedmiotem zainteresowania rachunkowości są te operacje 
gospodarcze, które wywołują zmiany w stanie posiadanego majtku jednostki 
gospodarczej i źródłach jego finansowania. Wolne od ewidencji w księgach ra-
chunkowych są te zdarzenia, które w momencie ich wystąpienia nie wywierają 
bezpośredniego wpływu na jednostkę, np. złożenie zamówienia na towary; 
złożenie wniosku o kredyt; zawarcie umowy z nowym pracownikiem, otrzy-
manie oferty, itp. 

Należy mieć na uwadze, iż ogół zdarzeń gospodarczych występujących  
w jednostce gospodarczej będzie charakteryzował się takimi cechami jak:

⇒	identyfikacja podmiotowa; 
⇒	miernik pieniężny;
⇒	data wystawienia;
⇒	jest rozpatrywany podwójnie.

Przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe na mocy zapisów ustawy 
o rachunkowości zobligowane zostałyby wprowadzać do ksiąg rachunkowych 
bieżącego okresu sprawozdawczego wszystkie zdarzenia gospodarcze, które 
miały miejsce w tym okresie. Podstawą dokonania takiego zapisu jest uszcze-
gółowienie zdarzenia gospodarczego do operacji gospodarczej – do określenia 
jakie wywołuje zmiany w majątku i/lub źródłach finansowania oraz jaki jest 
dowód księgowy potwierdzający wykonanie operacji gospodarczej1. 

4.2 Typy operacji gospodarczych 

Ogół operacji gospodarczych występujących w jednostce gospodarczej 
możemy podzielić na dwie główne kategorie ze względu na wywoływane 
zmiany w stanie majątku jednostki, wyróżniamy2: 

⇒	operacje bilansowe; 
⇒	operacje wynikowe.

1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst jedno-
lity), art. 20. Ust. 1 i ust. 2. 
2 M. Chodoń, K. Zasiweska, Podstawy rachunkowości – Ujęcie praktyczne, Wydawnictwo Sto-
warzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2018, s. 47.
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Tabela 12. Podział operacji gospodarczych

Typ operacji Wywoływane zmiany Charakterystyka Równanie operacji

Operacje 
bilansowe 

Wywołujące zmiany 
wyłącznie w zasobach 
majątkowych 

Zalicza się do tej grupy tyko 
te operacje, które wywołują 
wyłącznie zmiany w składni-
kach zasobów majątkowych 

– aktywach jednostki. Zmiany te 
polegają na zwiększeniu warto-
ści jednego składnika aktywów 
i jednoczesnym zmniejszeniu 
innego składnika aktywów.  
W wyniku tej operacji ogólny 
stan majątkowy – suma bilanso-
wa nie ulega zmianom. 

Aktywa + Operacja – 
Operacja = Pasywa 

Wywołujące zmiany 
wyłącznie w źródłach 
finansowania majątku

Zalicza się do tej grupy tyko 
te operacje, które wywołują 
wyłącznie zmiany w źródłach 
finansowania- pasywach jed-
nostki. Zmiany te polegają na 
zwiększeniu wartości jednego 
składnika pasywów  
i jednoczesnym zmniejszeniu 
innego składnika pasywów.  
W wyniku tej operacji ogólny 
stan majątkowy – suma bilanso-
wa nie ulega zmianom.

Aktywa= Pasywa + 
Operacja - Operacja

Operacje powodujące 
jednocześnie zwiększenie 
jednego składnika aktywów 
i pasywów 

Ten typ operacji bilansowych 
stanowią tylko te, które powo-
dują jednoczesne zwiększenie 
stanu aktywów i pasywów oraz 
zwiększenie sumy bilansowej 

Aktywa + Operacja = 
Pasywa + Operacja 

Operacje powodujące 
jednocześnie zmniejszenie 
jednego składnika aktywów 
i pasywów

Ten typ operacji bilansowych 
stanowią tylko te, które powo-
dują jednoczesne zmniejszenie 
stanu aktywów i pasywów oraz 
zmniejszenie sumy bilansowej

Aktywa – Operacja= 
Pasywa – Operacja 

Operacje wynikowe powodują jednostronną zmianę w aktywach lub zobowiązaniach bilansu  
a drugostronnie generują koszty lub przychody przedsiębiorstwa, pozwalając tym samym obliczyć 
wynik finansowy z prowadzonej działalności jednostki gospodarczej. 

Operacje 
wynikowe 

Operacje kosztowe
Powodują z jednej strony zmniejszenie aktywów lub 
zwiększenie zobowiązań a z drugiej strony powstanie 
kosztów 

Operacje przychodowe
Powodują z jednej strony zwiększenie aktywów lub 
zmniejszenie zobowiązań a z drugiej strony powstanie 
przychodów. 

Źródło: Opracowanie własne na postawie: M. Chodoń, K. Zasiweska, Podstawy rachunkowości – Ujęcie 
praktyczne, Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2018, s. 49
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4.3 Zadania

Zadanie 4.1

Polecenie:

Przeczytaj uważnie treści dotyczące funkcjonowania konta księgowego zawar-
te w tabeli i udziel odpowiedzi we właściwej kolumnie przez wstawienie litery 
P - jeśli informacja jest prawdziwa lub F - jeśli informacja jest fałszywa. 

Lp. Informacja Odpowiedź

1 Każde konto księgowe posiada saldo początkowe 

2 Obroty konta muszą się bilansować

3 Debet i Ma oznacza tę samą stronę konta 

4 Saldo końcowe kredytowe występuje gdy obroty strony Wn < obroty strony Ma

5 Obroty debetowe to suma kwot ujętych po stronie Ma

6 Debetowanie konta to księgowanie po stronie Wn

7 Wn i Dt oznaczają tę samą stronę konta

8 Saldo końcowe debetowe występuje po lewej stronie konta teowego 

9 Obroty stron konta musza być różne

10 Konto teowe występuje w programach F-K

Zadanie 4.2

Polecenie:

Przeczytaj uważnie treści zawarte w tabeli i udziel odpowiedzi we właściwej 
kolumnie przez wstawienie litery P - jeśli informacja jest prawdziwa lub F - 
jeśli informacja jest fałszywa. 

Lp. Informacja Odpowiedź

1 Założenie konta polega na wpisaniu salda początkowego z bilansu otwarcia 

2 Na koniec roku obrotowego salda końcowe umożliwiają sporządzenie bilansu 

3 Do kont rozliczeniowych zaliczamy konto rozrachunki z ZUS

4 Otwarcie konta zawsze polega na wpisaniu właściwego salda początkowego z 
bilansu otwarcia 

5 Zgodnie z zasadą podwójnego zapisu suma obrotów stron kont analitycznych musi 
być zgodna z obrotami stron konta syntetycznego 

6 Konta korygujące wynikają z podzielności pionowej 
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7 860 Wynik finansowy to konto rozliczeniowe 

8 Księgowanie na koncie przejawia się m.in. we wpisaniu daty operacji gospodarczej 

9 Funkcjonowanie kont analitycznych oparte jest na zasadzie jednostronnego zapisu 
powtarzalnego 

10 Konta wynikowe to inaczej konta bilansowe 

Zadanie 4.3

Polecenie:

Przeczytaj uważnie treści zawarte w tabeli i udziel odpowiedzi we właściwej 
kolumnie przez wstawienie litery P - jeśli informacja jest prawdziwa lub F - 
jeśli informacja jest fałszywa. 

Lp. Informacja Odpowiedź

1 Na koncie aktywnym obroty strony  
Wn są zawsze większe bądź równe obrotom strony Ma

2 Konto wynikowe może wykazywać jedno lub dwa salda końcowe 

3 Saldo końcowe Dt na koncie 860 Wynik finansowy oznacza stratę netto 

4 Na koncie pasywnym obroty strony Ct są zawsze większe lub równe obrotom 
strony Dt

5 Obroty konta wynikowego po przeniesieniu wzajemnie się bilansują

6 Zwiększenia wartości pasywów ujmowane są po stronie Dt

7 Na koncie aktywno-pasywnym obroty strony Wn i Ma mogą być różne 

8 Konto aktywno-pasywne może wykazywać jedno saldo końcowe

9 W przypadku równych obrotów stron na koncie pasywnym saldo końcowe 
wynosi zero 

10 Na koncie wynikowym zmniejszenia kosztów ujmowane są po stronie Dt bądź po 
stronie Ct ale wówczas ze znakiem ujemnym. 
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Zadanie 4.4

Na dzień 01.01.20XX r. stany początkowe kont w jednostce gospodarczej 
prezentowały się następująco:

Kasa DT 2500
Rachunek bieżący DT 74 000
Rozrachunki z odbiorcami DT 28 000
Rozrachunki z dostawcami CT 33 300
W bieżącym miesiącu 20XX r. miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

Lp. Dowód Treść operacji gospodarczej Kwota w zł.

1 KP 2
WB 12

Pobrano gotówkę z rachunku bankowego do kasy 31 200

2 KP 3 Wpłata gotówkowa należności przez odbiorcę 4 230
3 RK

KW 8
Zakup za gotówkę materiałów gospodarczych prze-
kazanych bezpośrednio do zużycia 

356

4 WB 13 Zaciągnięto w banku kredyt na 10 miesięcy, środki 
wpłynęły na rachunek bankowy 

45 000

5 KW 9 Wypłacono z kasy pracownikowi zaliczkę na pokry-
cie kosztów podróży służbowej 

1250

6 WB 14 Spłacono przelewem ratę kredytu bankowego 1 500
7 WB 15 Zapłacono przelewem odsetki od kredytu 

bankowego 
420

8 WB 16 Uregulowano przelewem zobowiązania wobec 
dostawców 

5 300

9 DEL. 7
KP 3

Pracownik rozliczył się z pobranej zaliczki przed-
stawiając rozliczenie delegacji służbowej na kwotę 1 
180, oraz zwrócił do kasy pozostałą kwotę 

10 WB 17
KW 
10

Pobranie i wpłacenie nadwyżki ponad 5 000 gotów-
ki z kasy na rachunek bankowy 

11 PK 12 W wyniku inwentaryzacji ujawniono niedobór 
gotówki w kasie 

122

Polecenie:

1. Otworzyć konta podanymi saldami początkowymi oraz dokonać księgo-
wania operacji gospodarczych.

2. Ustalić stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na 
koniec miesiąca. 



97

EWIDENCJA OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH KSIĘGOWYCH

Rozwiązanie zadania 4.4
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Zadanie 4.5

Spółka Kocyk S.A. na dzień 31.12.20XX r. wykazuje następujące stany po-
czątkowe wybranych kont księgi głównej: 

Kasa DT 17 200 zł.
Rachunek bieżący DT 44 100 zł.
Rozrachunki z odbiorcami DT 68 000 zł.
Rozrachunki z dostawcami CT 43 200 zł.
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń CT 23 000 zł.

W bieżącym miesiącu 20XX r. wystąpiły następujące operacje gospodarcze:

Lp. Dowód Treść operacji gospodarczej Kwota w zł.

1 WB 11
KW 1 Przekazanie gotówki z kasy na rachunek bakowy 10 000

2 KW 2 Zaplatała gotówką zobowiązań wobec dostawcy 1 300

3 RK
KW 3 Zakupiono za materiały biurowe przekazane bezpośrednio do zużycia 110

4 KW 9 Wypłacono pracownikowi zaliczkę na pokrycie kosztów delegacji 400

5 WB 12 Zaciągnięto w banku kredyt na 24 miesiące; środki wpłynęły na rachu-
nek bankowy 90 000

6 WB 13 Zapłacono z rachunku bankowego odsetki od kredytu bankowego 780 

7 DEL.
KP 1

Pracownik rozliczył się z pobranej zaliczki przedstawiając rozliczenie 
delegacji na kwotę 
Pozostałą kwotę zwrócił do kasy 

340
 ……..

8 WB 14 Spłacono przelewem ratę kredytu bankowego 1 000

9 WB 15 Otrzymano przelew należności od odbiorcy 8 300

10 KP 12
WB 16 Pobrano gotówkę z rachunku bankowego do kasy 23 000

11 L.P. 
12/16 Wypłacono z kasy wynagrodzenia pracownikom 23 000

12 PK 12 W wyniku inwentaryzacji ujawniono nadwyżkę gotówki w kasie 50 

Polecenia:

1. Otworzyć konta podanymi saldami początkowymi oraz dokonać księgo-
wania operacji gospodarczych.

2. Ustalić stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na 
koniec miesiąca. 
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Zadanie 4.6

Na dzień o1.12.20XX r. stany wybranych kont rozrachunkowych przedsta-
wiały się następująco:

Rozrachunki z odbiorcami DT 8 000
Rozrachunki z dostawcami CT 10 300
W bieżącym miesiącu wysypiały następujące operacje gospodarcze:

Lp. Treść operacji gospodarczej Kwota w zł.

1 Otrzymano WB potwierdzający wpływ należności od odbiorcy 2 100

2 Odpisano umorzone zobowiązanie dostawcy 700

3 Uregulowano gotówką zobowiązanie wobec dostawcy 2 300

4 Odpisano nieściągalną należność od odbiorcy 240

5 Otrzymano notę odsetkową od dostawcy za nieterminową spłatę zobowiązań 120

Polecenia:

1. Proszę zadekretować operacje gospodarcze podane w tabeli, wpisując 
w wskazane kolumny symbole kont wynikające z wykazu kont księgi 
głównej 

2. Proszę ustalić wartość bilansową należności od odbiorców oraz zobowią-
zań wobec dostawców na dzień 31 grudnia 20XX r. wyliczone wartości 
proszę uzupełnić w tabeli poniżej. 

Lp. Treść operacji gospodarczej Kwota w zł.
Dekretacja

DT CT

1 Otrzymano WB potwierdzający wpływ należności od odbiorcy 2 100

2 Odpisano umorzone zobowiązanie dostawcy 700

3 Uregulowano gotówką zobowiązanie wobec dostawcy 2 300

4 Odpisano nieściągalną należność od odbiorcy 240

5 Otrzymano notę odsetkową od dostawcy za nieterminową 
spłatę zobowiązań 120

Bilansowa wartosć należnosci od odbiorców 
      

Bilansowa wartość zobowiązań wobec dostawców
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Zadanie 4.7

Na dzień 01.01.20XX r. w przedsiębiorstwie A&A sp. z o.o. prowadzącej 
działalność handlową salda wybranych kont prezentowały się następująco: 
Rachunek bankowy DT 20 900
Rozrachunki z odbiorcami DT 36 400

W bieżącym okresie wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 

Lp. Dowód Treść operacji gospodarczej Kwota w zł.

1 Czek nr 22 Otrzymano czek obcy na pokrycie należności od odbiorcy 17 400

2 RK 2/16
WB 16

Otrzymano rachunek za umowę zlecenia:
a) Wartość brutto rachunku 
b) Koszty uzyskania przychodu 20%
c) Potrącona zaliczka na podatek dochodowy 
d) Przelew netto na rachunek bankowy zleceniobiorcy 

4 800
950
690
4 110

3 PK 15 Odpisano nieściągalną należność od odbiorcy 4 100

4 Nota nr 5/16 Naliczono odbiorcy odsetki za zwłokę w spłacie należności 340

Polecenie:

Proszę otworzyć konta podanymi saldami początkowymi oraz dokonać księ-
gowania podanych operacji gospodarczych. 

Rozwiązanie zadania  4.7
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Zadanie 4.8

W sp. z o.o. AA Wilk ewidencja materiałów prowadzona jest według rzeczy-
wistych cen zakupu. W ubiegłym miesiącu jednostka przyjęła do magazynu 
wystawiając dowód PZ 1 materiał A1 o wartości 30 000 zł. Do końca miesiąca 
nie otrzymano F-VAT. W bieżącym miesiącu w jednostce wystąpiły niniejsze 
operacje gospodarcze. 

Lp. Dowód Treść operacji gospodarczej Kwota w zł.

1 FA 1

Faktura za przyjęte w ubiegłym miesiącu materiały A1
a) 1000 szt. * 30 zł/szt.
b) VAT 23%
c) Wartość brutto 

2 PK 1 Rozliczenie dostawy materiału A1 – ewidencja podatku VAT

3 FA 2

Faktura za zakupione materiały B3
a) 200 szt. * 200 zł/szt.
b) VAT 23%
c) Wartość brutto 

4 PZ 2 Przyjęto do magazynu materiały B 3

5 PK 2 Rozliczenie dostawy materiału B3 – ewidencja podatku VAT

6 PZ 2 Przyjęto do magazynu materiały C 41000 szt.*32złszt. 

7 RW 1 Wydano do zużycia w procesie produkcji materiały podstawowe  
o wartości w rzeczywistych cenach zakupu 22 000

Polecenia:

1. Proszę otworzyć konto Rozliczenie zakupu saldem z ubiegłego miesiąca.
2. Zaksięgować operacje gospodarcze z bieżącego miesiąca.
3. Ustalić saldo/salda konta Rozliczenie zakupu oraz wskazać nazwę i miej-

sce prezentacji w sprawozdaniu finansowym. 

Rozwiązanie zadania 4.8
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Zadanie 4.9

Spóła B&B Mata S.A. prowadzi ewidencję materiałów według stałych cen 
ewidencyjnych. W ubiegłym miesiącu spółka otrzymała fakturę za zakupione 
2 000 kg materiału A w cenie zakupu 100 zł/kg plus 23% VAT. Do końca 
poprzedniego okresu sprawozdawczego do jednostki nie wpłynęła dostawa 
towarów. 
W bieżącym okresie sprawozdawczym w spółce B&B Mata S.A. wystąpiły 
następujące operacje gospodarcze. 

Lp. Dowód Treść operacji gospodarczej Kwota w zł.

1 PZ 1 Otrzymano i przyjęto do magazynu dostawę materiałów A wyce-
niając je po stałej cenie ewidencyjnej 106 zł/kg

2 PK 1
Rozliczenie dostawy materiałów A
a) Podatek VAT naliczony 
b) Odchylenia od cen ewidencyjnych 

3 PZ 2 Przyjęto do magazynu materiał B 200 kg* 140 zł/kg

4 FA 1

Otrzymano fakturę za materiał C
a) 2 000 kg * 60 zł/kg
b) VAT 23%
c) Wartość brutto 

5 RW 1 Wydano do zużycia w produkcji podstawowej materiały bezpo-
średnie o wartości w stałych cenach ewidencyjnych 40 000

6 PK 2 Rozliczenie odchyleń przypadających na zużyte materiały 

Polecenia:

1. Proszę otworzyć konto rozliczenie zakupu saldem z ubiegłego miesiąca.
2. Proszę zaksięgować na właściwych kontach operacje gospodarcze  

z bieżącego okresu sprawozdawczego.
3. Ustalić saldo/ salda konta Rozliczenie zakupu, podać nazwę i sposób 

prezentacji w bilansie.
4. Ustalić wartość zapasów materiałów według rzeczywistych cen zakupu – 

wycena bilansowa. 
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Rozwiązanie zadania 4.9

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         

Zadanie 4.10

Stan początkowy posiadanych przez spółkę E&E materiałów na dzień 
01.06.20XX r. wyniósł 140 000 zł – odpowiada to 1000 sztukom materiałów 
nabytych po cenie zakupu 280 zł/szt. W bieżącym miesiącu spółka nabyła 
trzy dostawy tego materiału według dostaw zamieszczonych w tabeli poniżej.

Data dostawy Dowód Informacje o dostawie Wartość w zł.

04.06.20XX PZ 1 200 szt. * 230zł/szt.

16.06.20XX PZ 2 600 szt. * 300 zł/szt.

20.06.20XX PZ 3 200 szt. * 200 zł/szt.

W dniu 22.06.20XX jednostka dokonała rozchodu materiału według dowodu: 

RW 1 – 800 szt. 
RW 2 – 1200 szt. 
RW 3 – 1500 szt. 
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Polecenie:

Proszę dokonać wyceny rozchodu materiałów oraz wycenić zapas końco-
wy posiadanych materiałów stosując następujące metody wyceny rozchodu 
materiałów:
1. Stałej ceny ewidencyjnej, przy założeniu, że wynosi ona 130 zł/szt.
2. Ceny przeciętnej 
3. FIFO
4. LIFO 

Rozwiązanie zadania 4.10
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.Zadanie 4.11

Założenia:

Stan początkowy posiadanych przez spółkę materiałów na dzień 01.11. 
20XX r. wynosił 35 000 zł – 250 szt. materiału po cenie 70 zł. W bieżącym 
miesiącu spółka nabyła ten sam materiał według następujących dostaw. 

Data dostawy Dowód Specyfikacja Wartość w zł.

01.11 PZ 1 50 szt. w cenie 57,5 za szt. 

16.11 PZ 2 150szt. w cenie 75 za szt.

19.11 PZ 3 50 szt. w cenie 50 za szt.

19.11 nastąpił rozchód 400 szt. Tego materiału – RW 1 materiały wydano 
do zużycia. 

Polecenie:

Wycenić rozchód oraz zapas końcowy materiałów, stosując kolejno warianty 
wyceny według metod:
1. Ceny przeciętnej 
2. FIFO
3. LIFO 

Rozwiązanie zadania 4. 11
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Zadanie 4.12

Założenia:

Jednostka gospodarcza DDG sp. z o.o. dokonała 15.07.20XXr. zakupu i 
przyjęcia do użytkowania środka trwałego o wartości początkowej 144 000 
zł. Przyjęty okres ekonomicznej użyteczności określono na 4 lata. Jednostka 
stosuje metodę liniową amortyzacji i rozpoczyna amortyzację środków trwa-
łych w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środek 
trwały został sprzedany przez jednostkę 13.04.20XX+2

Polecenia:

1. Ustalić stawkę rocznej amortyzacji dla środka trwałego.
2. Ustalić kwotę miesięcznej amortyzacji tego środka trwałego.
3. Ustalić wartość netto środka trwałego na 31.12.20XXr.
4. Ustalić wartość netto środka trwałego, która obciąży koszty w miesiącu 

jego sprzedaży.

Rozwiązanie zadania 4.12
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Zadanie 4.13

Założenia:
Przedsiębiorstwo produkcyjne LUX-POL posiadało na dzień 01.07.20XX r. 
podnośnik pneumatyczny o wartości początkowej – cenie nabycia 66 000 zł 
i dotychczasowym umorzeniu 8 000 zł. Podnośnik jest wykorzystywany  
w działalności podstawowej – produkcyjnej. Jego stawka amortyzacyjna wy-
nosi 20%.

Polecenia:

1. Obliczyć amortyzację roczną i miesięczną podnośnika.
2. Zaksięgować na odpowiednich kontach amortyzację za jeden miesiąc.
3. Ustalić wartość netto – bilansową tego środka trwałego na 31.12.20XX r. 

Rozwiązanie zadania 4.13
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Zadanie 4.14

Założenia:

Jednostka BBS prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dokonywaniu 
obróbki metalu, wykorzystując posiadane środki trwałe o wartości początko-
wej 500 000 zł. oraz dotychczasowym umorzeniu 100 000 zł. W bieżącym 
miesiącu wystąpiły następujące operacje gospodarcze. 

Lp. Dowód Treść Kwota w zł.

1 FV 20

Otrzymano fakturę za zakupioną tokarkę
a) Cena netto 
b) VAT 23%
c) Cena brutto 

50 000
………
………

2 OT 1 Przyjęto tokarkę do używania …………

3 FV 13
KP 13

Sprzedano za gotówkę używaną szlifierkę według faktury.
a) Cena netto 
b) VAT 23%
c) Cena brutto 

25 000
……….
………..

4 LT 1

Wydano nabywcy sprzedaną szlifierkę z op. 3- likwidacja ewidencyj-
na sprzedanego środka trwałego 
a) Wartość początkowa 
b) Dotychczasowe umorzenie
c) Wartość netto 

30 000
 15 000

…………..

5 FV 65

Faktura za zakupioną szlifierkę kontową
a) Cena netto 
b) VAT 23%
c) Cena brutto

55 000
……….
………..

6 OT 2 Przyjęto tokarkę do używania

7 LT 2

Zlikwidowano – likwidacja fizyczna nie w pełni umorzoną obrabiar-
kę do metalu 
a) Wartość początkowa
b) Dotychczasowe umorzenie 
c) Wartość netto 
d) Odzyskane odpady po likwidacji 

18 000
16 800
 1 200
  300

 
Polecenia:

1. Zaksięgować wymienione operacje gospodarcze.
2. Ustalić wartość bilansową – netto środków trwałych posiadanych przez 

jednostkę na koniec miesiąca. 
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Rozwiązanie zadania 4.14

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
          
          
          
          
          
          
          
         

Zadanie 4.15

Spółka z o.o. R&R prowadzi działalność handlowo-usługową, a obrót towa-
rowy i materiałowy wycenia w cenach zakupu.
Wybrane salda kont księgi głównej na początek okresu sprawozdawczego były 
następujące:

	 rachunek bankowy DT 80 000 zł
	 kasa DT 12 000 zł
	 materiały DT 800 zł
	 towary DT 15 000 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje 
gospodarcze:
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1. Otrzymano o dostawcy fakturę za zakupione towary A o wartości netto 
w cenie zakupu 20 000 zł. plus 23% VAT- faktura z odroczonym termi-
nem płatności 5 dni.

2. Przyjęto do magazynu dostawę towarów A- wartość dokumentu PZ  
w cenie zakupu wynosi 20 000 zł.

3. Sprzedano odbiorcy towary A wystawiając fakturę w cenie sprzedaży net-
to 25 000 zł plus 23% VAT- płatność nastąpi za 7 dni.

4. Odbiorca odebrał własnym środkiem transportu zakupione towary, To-
wary wydano z magazynu wystawiając dokument WZ. Wartość sprzeda-
nych towarów w cenie zakupu wynosi 15 000 zł.

5. Przyjęto do magazynu dostawę zakupionych materiałów X. Wartość 
dostawy zakupionych materiałów X w cenie zakupu wynosi 15 000 zł. 
dostawę przyjęto na podstawie dokumentu PZ.

6. Otrzymano do dostawcy fakturę za zakupiony materiał X. Wartość ma-
teriałów X w cenie zakupu netto 15 000 zł plus 23% VAT. Płatność  
z odroczonym terminem płatności za 14 dni.

7. Wydano z magazynu do zużycia zakupione materiały X o wartości  
w cenie zakupu 800

8. Otrzymano od dostawcy fakturę dotyczącą zakupionych towarów B  
o wartości w cenie zakupu netto 24 000 zł. plus 23% VAT. Płatność za 
zakupione towary ustalono za 18 dni.

9. Przyjęto do magazynu dostawę materiałów Y. Na podstawie dokumen-
tu PZ wartość dostawy materiałów Y w cenie zakupu wynosi 3 000.  
Do końca okresu sprawozdawczego nie otrzymano faktury VAT.

10. Otrzymano od dostawcy fakturę za zakupione materiały Z o wartości  
w cenie zakupu netto 8 000 zł plus 23% VAT. Płatność za fakturę na-
stąpi za 20 dni.

11. Przyjęto do magazynu dostawę towarów C. Wartość dostawy zaku-
pionych towarów w cenie zakupu wynosi 8 000 zł plus 23% VAT.  
Do końca okresu sprawozdawczego nie otrzymano faktury VAT.

Polecenia:

1. Proszę otworzyć konta podanymi saldami na początek okresu 
sprawozdawczego.

2. Proszę zaksięgować podane operacje gospodarcze z wykorzystaniem kont 
rozliczenie zakupu towarów i materiałów.
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3. Proszę zamknąć knota rozliczenie zakupu towarów i materiałów na ko-
niec okresu sprawozdawczego.

4. Proszę dokonać interpretacji sald końcowych zamkniętych kont.
5. Proszę ustalić wartość bilansową zapasów na koniec okresu 

sprawozdawczego.

Rozwiązanie zadania 4.15
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Zadanie 4.16

Spółka z o.o. G&A w bieżącym okresie sprawozdawczym otrzymała wraz  
z dostawą zakupionych materiałów fakturę. Wartość netto materiałów w ce-
nie zakupu 20 000 zł plus 23% VAT. Ponadto do firmy wpłynęła faktura od 
przewoźnika za transport zakupionych materiałów w kwocie 500 plus 23% 
VAT. Zapłata za zakupione materiały nastąpi za 10 dni natomiast faktura za 
transport zostanie uregulowana za 5 dni. Dostawę zakupionych materiałów 
przyjęto do magazynu. 

Polecenia:

1. Proszę dokonać ewidencji operacji gospodarczych przy wycenie materia-
łów w cenie nabycia.

2. Proszę dokonać ewidencji operacji gospodarczych przy wycenie materia-
łów w cenie zakupu przy odniesieniu kosztów zakupu w koszty bieżące-
go okresu. 

Rozwiązanie zadania 4.16
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Dokumentacja  
operacji gospodarczych

5.1 Pojęcie i klasyfikacja dowodów księgowych

Dowody księgowe mają za zadanie dostarczać informacji na temat:

⇒	nazwy przedsiębiorstwa, w którym operacja gospodarcza wystąpiła lub 
którego operacja dotyczy;

⇒	daty wystąpienia operacji gospodarczej;
⇒	treści operacji gospodarczej;
⇒	wyrażonych wartościowo treści operacji gospodarczych.

Rachunkowość wymaga by każda operacja gospodarcza wywołująca 
zmiany w księgach rachunkowych była odpowiednio udokumentowana po-
przez dowody księgowe. Dlatego iż są one pisemnym potwierdzeniem prze-
prowadzenia określonych zmian w jednostce gospodarczej. Dowody księ-
gowe charakteryzują się niezwykłą mocą bowiem to od jakości informacji 
 w nich zawartych uzależniona będzie jakość i wiarygodność informacji do-
starczonych przez rachunkowość. Z drugiej strony dowody księgowe pełnią 
funkcje dowodowe w przypadku postepowań spornych lub sądowych1. Dla-
tego by Ustawa o rachunkowości jasno i precyzyjnie określa wymogi jakie 
muszą spełniać dokumenty- dowody księgowe by mogły być za takie uznane. 
Wymogi te przedstawiono w tabeli poniżej. 

1 M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy Rachunkowości- ujęcie praktyczne, Wydawnictwo 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2018, s. 60.
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Tabela 13. Cechy jakościowe dowodów księgowych
Cecha dowodu księgowego Charakterystyka

Rzetelność Oznacza zgodność przedstawionej w nim informacji – treści operacji 
gospodarczej z stanem rzeczywistym jaki miał miejsce. 

Kompletność 

Dowód księgowy jest kompletny wówczas gdy zgodnie z ustawą  
o rachunkowości zawiera: 

- określenie rodzaju dowodu oraz jego numer identyfikacyjny,
- określenie stron transakcji 
- opis transakcji- operacji, jej wartość oraz wielkość w jednostkach 
naturalnych 

- datę dokonania operacji 
- podpis wystawcy dokumentu, oraz osoby której wydano lub od której 
przyjęto składniki aktywów 

- stwierdzenie dokonania sprawdzenia dokumentu oraz zakwalifikowanie 
go ujęcia w księgach rachunkowych - dekretacja

Wolność  
od błędów 

Dowody księgowe mają być wolne od błędów formalnych jak  
i rachunkowych, ponieważ stanowią one podstawę do wprowadzenia 
informacji do systemu rachunkowości. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.  

z 2019 r. poz. 351 (tekst jednolity), art. 20

Jednostka gospodarcza może dokonywać klasyfikacji dowodów księgo-
wych według różnych kryteriów:

	ze względu na źródło informacji, 
	ze względu na przeznaczenie dowodów źródłowych, 
	ze względu na rodzaj dokumentowanych operacji gospodarczych. 

Charakterystykę klasyfikacji dowodów księgowych przedstawiono w tabeli 14. 

Tabela 14. Klasyfikacja dowodów księgowych

Klasyfikacja dokumentów księgowych ze względu na źródło informacji

Dowody źródłowe -są wszystkie te dowody sta-
nowiące pierwsze wskazanie dokonania operacji 
gospodarczej. 

Dowody własne – są to dowody wtórne przygotowywa-
ne na podstawie kilku dokumentów źródłowych. 

Klasyfikacja dokumentów księgowych ze względu na przeznaczenie dowodów źródłowych 

Dowody zewnętrzne obce- 
są to dokumenty otrzymane 
przez jednostkę z zewnątrz, 
dokumenty te zostały 
sporządzone przez inne 
jednostki. 

Dowody zewnętrzne własne- 
są to dowody wystawione 
przez jednostkę z przeznacze-
niem dla kontrahentów oraz 
przekazane im w oryginale. 

Dowody wewnętrzne- są to te dowody, 
które zostały wystawione przez daną 
jednostkę na jej własne potrzeby

Klasyfikacja dowodów księgowych ze względu na rodzaj dokumentowanych operacji gospodarczych

Dowody 
związane  
z aktywami 
pieniężnymi 

Dowody 
związane  
z rozrachun-
kami z kon-
trahentami 

Dowody 
związane z 
rozrachunkami 
z pracownikami 

Dowody 
związane  
z obrotem 
zapasami 

Dowody 
związane  
z obrotem 
wyrobami 
gotowymi 

Dowody 
związane  
z rzeczowy-
mi aktywami 
trwałymi 

Dowody 
księgowe 
wystawiane 
 w dziale 
księgowości 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.  
z 2019 r. poz. 351 (tekst jednolity), art. 20
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5.2 Kontrola i dekretowanie dowodów 
księgowych

Dowody księgowe pełnią w przedsiębiorstwie jedną z kluczowych ról, po-
nieważ zasady ich sporządzania, kontroli, obiegi oraz przechowywania zostały 
zawarte w ustawie  o rachunkowości. Przed ujęciem operacji gospodarczej na 
podstawie informacji zawartych  w dowodzie księgowym  należy taki doku-
ment odpowiednio opracować poprzez wykonie następujących kroków2: 

⇒	sprawdzenie dowodu księgowego – polegające na przeprowadzeniu kon-
troli merytorycznej, formalnej, rachunkowej.

-  kontrola merytoryczna dokumentów polega na sprawdzeniu prawidło-
wości informacji przedstawionych w dokumentach. Sprawdzenia mery-
torycznego dowodów księgowych dokonują wskazani upoważnieniu do 
tego pracownicy jednostki gospodarczej. Po sprawdzeniu dokumentu 
pod względem merytorycznym na dokumencie powinien znaleźć się 
podpis osoby sprawdzającej. 

-  kontrola formalna i rachunkowa celem tej kontroli dokumentu jest 
określenie czy dowód księgowy posiada wszystkie niezbędne elementy- 
cechy zgodne z ustawą  o rachunkowości oraz sprawdzenie czy wyli-
czenia rachunkowe są wolne od błędów arytmetycznych. Za kontrolę 
formalno- rachunkową odpowiedzialny jest dział księgowy.

⇒	dekretowanie dowodu księgowego – zamiennie określane jako kwalifi-
kowanie do księgowania. Celem dekretowania jest wskazanie sposobu 
ujęcia dowodu księgowego na kontach księgi głównej poprzez wskaza-
nie: daty księgowania, kwoty operacji, numerów/ nazw kont z podaniem 
ich stron. 

⇒	segregowanie i numerowanie dowodów księgowych- są to czynności po-
legające na ułożeniu dokumentów księgowych np.: według rodzajów, we-
dług rejestru którego będą dotyczyć, lub innej klasyfikacji obowiązującej  
w danej jednostce gospodarczej. 

Ujawnione błędy w dowodach księgowych obcych i własnych można ko-
rygować jedynie przez dostarczenie kontrahentowi skorygowanego dokumen-
tu zawierającego sprostowanie wraz  z uzasadnieniem np. faktura korygująca. 
Błędy w dowodach wewnętrznych mogą zostać poprawione poprzez doko-
nanie skreślenia błędnej treści, lecz pod warunkiem utrzymania czytelności 

2 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst jedno-
lity), art. 21.
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skreślonych wyrażeń lub liczb. Błędy w dowodach gotówkowych lub innych 
dokumentach ścisłego zarachowana – są to dokumenty ścisłej kontroli mogą 
zostać poprawione tylko przez dokonanie unieważnienia dokumentu błędne-
go i wystawienie nowego dokumentu księgowego3. Dlatego niedopuszczalne 
jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania, przeróbek czy po-
prawiania pojedynczych liter lub cyfr. 

5.3 Zadania

Zadanie 5.1

Polecenie:

Określ czy dana informacja jest prawdziwa czy fałszywa wpisując X do odpo-
wiedniej kolumny

Lp. Informacja P F

1 Umowa o pracę jest dowodem księgowym.

2 Dowodem księgowym nazywamy jedynie te dokumenty, które podlegają dekretowa-
niu i księgowaniu.

3 Data dokonania operacji gospodarczej nie stanowi podstawowej cechy dowodu 
księgowego.

4 Przed zaksięgowaniem każdy dowód powinien być poddany kontroli pod względem 
merytorycznym.

5 Kontrola rachunkowa to sprawdzenie czy dane liczbowe zawarte w dowodzie nie 
zawierają błędów arytmetycznych.

6 Na pieczęci kontroli dowodu księgowego podpisuje się jedynie dyrektor jednostki.

7 Lista wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą nie stanowi dowodu księgowego. 

8
Metoda opisowa obiegu dokumentów polega na oznakowaniu dowodów księgowych, 
czynności ogniw i kanałów przepływu oraz innych elementów systemu obiegu doku-
mentów za pomocą znaków graficznych.

9
Metoda kartotekowa obiegu dokumentów polega na wprowadzeniu dowolnej ilości 
kart stanowiących całość systemu obiegu dowodów księgowych, gdzie każda karta 
obejmuje jeden dokument.

10
Archiwizowane zbiory dowodów mogą być udostępnione i wydane poza siedzibę 
jednostki na podstawie pisemnej zgody kierownika jednostki oraz pozostawienia w 
jednostce potwierdzonego spisu przejętych, wydanych dokumentów.

11 Dowody księgowe i księgi rachunkowe powinny być przechowywane, co najmniej 
przez okres 2 lat licząc od początku roku obrotowego, którego dotyczą.

12 Zorganizowanie obiegu dokumentów księgowych i systemu ich kontroli wewnętrznej 
w jednostce należy do obowiązków kierownika jednostki.

3 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351 (tekst jedno-
lity), art. 21.
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13 Dowody księgowe powinny być wystawione w języku polskim. Otrzymane dowody źró-
dłowe obce – wystawione w języku obcym nie muszą być przetłumaczone na język polski.

14 Dopuszczalne jest dokonywanie w dowodach przeróbek, wymazywania lub ścierania 
zapisów. Nie można poprawiać pojedynczych liter ani cyfr. 

15 Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji przechowuje się 3 lata po terminie upływu 
rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Zadanie 5.2

Polecenie:
Połącz w pary symbole dowodów księgowych z ich nazwą:

Zadanie 5.3

Polecenie:

Uzupełnij tabelę podając przykłady dowodu księgowego wraz z jego symbolem 

Rodzaj operacji gospodarczej Nazwa dowodu księgowego Symbol

Ewidencja środków trwałych 

Ewidencja gospodarki magazynowej 

Ewidencja działalności finansowej 

Dowody dotyczące pracy i płacy 

Do wykorzystania: 

przyjęcie środka trwałego; likwidacja środka trwałego; lista płac; faktura VAT; 
kasa przyjmie; kasa wyda; wydanie zewnętrzne; przejęcie zewnętrzne; rozchód 
wewnętrzny; przesunięcie środka trwałego; polecenie księgowania.
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Zadanie 5.4

Polecenie:

Proszę określić przy każdym przykładzie dowodu księgowego jakiego rodzaju 
operacji gospodarczych on dotyczy w jednostce gospodarczej. 

Lp. Dowód księgowy Środki trwałe Gospodarka 
magazynowa

Obrót gotówkowy  
i bezgotówkowy Praca i wynagrodzenia

1 OT

2 KP

3 PZ

4 KW

5 LP

6 FA

7 RW

8 MT

9 LT

10 WB
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Rachunek zysków i strat

6.1 Warianty ewidencyjne kosztów podstawowej

Rodzajowy układ kosztów – koszty działalności operacyjnej w zależności 
od przyjętego kryterium podlegają dalszemu podziałowi. W podstawowym 
ujęciu grupa ta obejmuje siedem pozycji kosztów według rodzajów oraz war-
tość sprzedanych towarów i materiałów. Ewidencja kosztów w układzie ro-
dzajowym związana jest z gromadzeniem wszystkich kosztów prostych, jakie 
powstają w przedsiębiorstwie w związku z:

⇒	 zaopatrzeniem, produkcją oraz sprzedażą produktów, 
⇒	 zakupem i sprzedażą towarów i materiałów,
⇒	 zarządzaniem jednostką.

Podstawowym zadaniem układu rodzajowego kosztów jest grupowanie 
całości ponoszonych kosztów według ich elementarnych składników. Stwarza 
to możliwość kontroli poziomu zużycia poszczególnych czynników produkcji. 
Ujmowanie kosztów według rodzajów – zespół 4 planu kont, sprowadza się 
do zaliczenia jednorodnych kosztów prostych dotyczących podstawowej dzia-
łalności operacyjnej i poniesionych w bieżącym okresie sprawozdawczym do 
wyodrębnionych grup kosztów takich jak

⇒	 amortyzacja,
⇒	 zużycie materiałów i energii,
⇒	 usługi obce,
⇒	 podatki i opłaty, 
⇒	 wynagrodzenia, 
⇒	 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
⇒	 pozostałe koszty rodzajowe.
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Konto 400 – stanowi równowartość planowanego zużycia środków trwa-
łych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Rysunek 13. Schemat ewidencji na koncie Amortyzacja

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.  
z 2019 r. poz. 351 (tekst jednolity), art. 32.

Konto 401 obejmuje wartość materiałów podstawowych, pomocniczych, 
opakowań, środków czystości, materiałów biurowych itp. wydanych z maga-
zynu do zużycia lub oddanych do zużycia bezpośrednio po zakupie – bez ma-
gazynowania oraz koszty zużycia energii – elektrycznej, cieplnej, wodnej itp 

. Księgowanie ujęcie wydania z magazynu materiałów zużytych w bieżącej 
działalności przedstawiono:

Rysunek 14. Schemat ewidencji na koncie Zużycie materiałów i energii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Szczypa, Podstawy rachunkowości od teorii do praktyki, Ce-
DeWu, Warszawa 2016, s. 109

Konto 402 ujmuje się koszty robót i usług świadczonych przez inne jed-
nostki. Najczęściej w grupie tej ewidencjonuje się wartość usług świadczo-
nych przez inne podmioty m.in. Usługi transportowe, remontowe, łączności, 
ochrony, księgowe, doradcze, informatyczne, bankowe, najmu, dzierżawy, itp. 
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Rysunek 15. Schemat ewidencji na koncie Usługi obce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Szczypa, Podstawy rachunkowości od teorii do praktyki,  
CeDeWu, Warszawa 2016, s. 109

Konto 403 obejmuje wszelkie podatki i opłaty stanowiące koszty pod-
stawowej działalności operacyjnej np. podatek od nieruchomości, podatek od 
środków transportu, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbo-
we, opłaty sądowe. 

Rysunek 16. Schemat ewidencji na koncie Podatki i opłaty

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Szczypa, Podstawy rachunkowości od teorii do praktyki,  
CeDeWu, Warszawa 2016, s. 109

Konto 404 w jednostkach ewidencjonuje się wynagrodzenia brutto wy-
płacane w postaci pieniężnej bądź w naturze bez względu na charakter sto-
sunku pracy – umowa o pracę umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt 
menadżerski itp. 
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Rysunek 17. Schemat ewidencji na koncie Wynagrodzenia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Szczypa, Podstawy rachunkowości od teorii do praktyki,  
CeDeWu, Warszawa 2016, s. 109

Konto 405 obejmuje tzw. narzuty na wynagrodzenia, czyli koszty ubez-
pieczeń społecznych obciążających pracodawcę, koszty funduszy poza ubez-
pieczeniowych oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Oznacza to, że 
do tej grupy kosztów zalicza się m. in. składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe obciążające płatnika wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie wy-
padkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. 

Rysunek 18. Schemat ewidencji na koncie Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Szczypa, Podstawy rachunkowości od teorii do praktyki,  
CeDeWu, Warszawa 2016, s. 109

Konto 409 to koszty proste, które nie zostały ujęte w powyższych kate-
goriach. Pozycja ta obejmuje koszty podróży służbowych, koszty reprezenta-
cji, ubezpieczenia majątkowe, ryczałt za używanie samochodów prywatnych 
do celów służbowych, składki na rzecz organizacji, których jednostka jest 
członkiem. 
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Rysunek 19. Schemat ewidencji na koncie Pozostałe koszty rodzajowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Szczypa, Podstawy rachunkowości od teorii do praktyki,  
CeDeWu, Warszawa 2016, s. 109

Rysunek 20. Zasady ustalania wyniku ze sprzedaży w jednostce stosującej układ 
rodzajowy kosztów – RZIS w wariancie porównawczym

Objaśnienia: 
Przeksięgowanie na konto Wynik finansowy:
1. Przychodów ze sprzedaży produktów.
2. Przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów. 
3. Kosztów w układzie rodzajowym.
4. Wartości sprzedanych towarów i materiałów. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Szczypa, Podstawy rachunkowości od teorii do praktyki,  
CeDeWu, Warszawa 2016, s. 305

Podstawowym zadaniem rodzajowego układu kosztów jest umożliwienie 
ustalenia jakie koszty zostały w bieżącym okresie poniesione oraz w jakiej wy-
sokości. Zaletą rodzajowego układu kosztów jest jego uniwersalny charakter 
we wszystkich przedsiębiorstwach sporządzających sprawozdanie finansowe 
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według tego samego wzoru. Mankamentem tego układu jest fakt, iż infor-
muje on jedynie o globalnej wielkości poniesionych kosztów zużycia poszcze-
gólnych czynników produkcji w danym okresie, nie określa tym samym ani 
miejsca powstawania kosztów ani nie wskazuje produktów na które koszty 
zostały poniesione. 

6.2 Pełny układ kosztów 

Jednostki dla których ewidencja kosztów według rodzajów jest niewy-
starczająca z punktu widzenia ich potrzeb kontrolno-decyzyjnych decydują 
się na ich dalsze rozliczanie przede wszystkim na kalkulacyjny układ kosz-
tów – zespół 5. Oznacza to, że układ kalkulacyjny nazywany jest również 
układem funkcjonalnym lub według miejsc powstawania. Stosowany jest  
w jednostkach prowadzących różnorodną działalność produkcyjną, wytwór-
czą i usługową1. 

Koszty produkcji - Konto 500 to koszty działalności podstawowej przed-
siębiorstwa, czyli działalności stanowiącej zasadniczy przedmiot działania jed-
nostki – produkcja wyrobów. Do kosztów produkcyjnych najczęściej zalicza 
się koszty materiałów zużytych w procesie produkcji, koszty energii wyko-
rzystanej w procesie produkcyjnym, koszty wynagrodzeń pracowników pro-
dukcyjnych wraz z narzutami na te wynagrodzenia, zużycie środków trwałych 
wykorzystywanych w działalności produkcyjnej oraz inne koszty produkcyjne 
np. zużycie narzędzi wykorzystywanych w procesie wytwarzania produktów. 
Efektem rozliczania kosztów produkcji jest przyjęcie do magazynu produktów 
pracy przedsiębiorstwa2. 

Koszty działalności handlowej Konto 530 jest stosowane przy ewidencji 
kosztów podstawowej działalności operacyjnej w układzie pełnym - rodzajo-
wo- kalkulacyjnym. Przez jednostki prowadzące różnorodną działalność np. 
produkcyjno-handlową. Wydzielenie tego konta pozwala na oddzielne ujmo-
wanie kosztów produkcji i kosztów prowadzonej działalności handlowej. 

1 P. Szczypa, Podstawy rachunkowości od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2016, s. 112.
2 Ibidem, s. 113.
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Tabela 15. Podział kosztów produkcji ze względu na stopień zaawansowania 
produkcji

Koszty pro-
dukcji 500

Wyroby  
gotowe

Wyroby, produkty gotowe to w pełni zakończone wyroby danego 
przedsiębiorstwa

produkcję 
niezakończoną.

Z kolei produkcja niezakoń-
czona to produkty w pewnym 
stopniu przetworzenia. W ramach 
produkcji niezakończonej można 
wyróżnić dwie grupy:

Produkty w toku to produkty 
niezakończone które wymagają 
dalszej obróbki w procesie 
produkcyjnym przedsiębior-
stwa – dokończenia. 

Półprodukty mogą być prze-
kazane do dalszego przetworze-
nia w procesie produkcyjnym 
lub mogą być przedmiotem 
sprzedaży.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości – ujęci 
praktyczne, Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2018, s. 205

Koszty sprzedaży Konto 540 należy rozumieć koszty związane z pro-
cesem sprzedaży produktów i towarów np. koszty opakowań wysyłkowych, 
koszty załadunku, rozładunku, transportu sprzedanych wyrobów, koszty 
ubezpieczenia transportu, koszty reklamy. Koszty ogólnego zarządu Konto 
550 związane są z kierowaniem i obsługą jednostki jako całości. Do tej grupy 
kosztów zalicza się np. wynagrodzenia pracowników ogólno - administracyj-
nych wraz z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami na rzecz 
tych pracowników, zużycie energii w komórkach ogólnego przeznaczenia, zu-
życie materiałów biurowych, koszty łączności.

Rozliczenie kosztów rodzajowych Konto 490 pozwala na przeksięgowa-
nie kosztów rodzajowych na konta kosztów w układzie kalkulacyjnym. Uj-
mując operację gospodarcząw układzie pełnym należy w pierwszej kolejności 
zaksięgować ją na kontach kosztów według rodzajów – zespół 4 a następnie 
za pośrednictwem konta 490 rozliczenie kosztów rodzajowych dokonać księ-
gowania tej samej kwoty na odpowiednie konta kosztów według miejsc ich 
powstawania w układzie kalkulacyjnym.
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Rysunek 21. Schemat ewidencji kosztów bieżącego okresu w pełnym – miesza-
nym układzie kosztów

Źródło: M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości – ujęci praktyczne, Wydawnictwo Stowarzysze-
nia Księgowych w Polsce, Warszawa 2018, s. 205

Z powyższego schematu jasno wynika, że każdą operację gospodarczą 
związaną z poniesieniem kosztu podstawowej działalności operacyjnej w ukła-
dzie pełnym można podzielić na dwa równoległe księgowania:

⇒	W pierwszej kolejności należy zaksięgować zdarzenie na kontach zespołu 
4 czyli na kontach kosztów w układzie rodzajowym 

⇒	następnie równolegle należy dokonać księgowania na kontach zespołu  
5 czyli na kontach kosztów w układzie kalkulacyjnym. Kontem pozwa-
lającym na zaksięgowanie kosztów w tym układzie jest konto 490 Rozli-
czenie kosztów rodzajowych. 

Rysunek 22. Wynik finansowy – wynik ze sprzedaży w wariancie 
kalkulacyjnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, 
Gdańsk 2008, s. 393
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Rysunek 23. Wynik finansowy – wynik ze sprzedaży w wariancie porównawczym

Objaśnienia:
1.  Przeksięgowanie na konto wynik finansowy przychodów ze sprzedaży produktów 
2.  Przeksięgowanie na konto wynik finansowy kosztów w układzie rodzajowym 
3.  Zamknięcie kręgu kosztowego – przeksięgowanie kosztu własnego sprzedaży KWS na konto rozli-

czenie kosztów rodzajowych 
a)  Kosztów wytworzenia sprzedanych produktów
b) Kosztów sprzedaży 
c)  Kosztów ogólnego zarządu. 

4.  Ustalenie na koncie rozliczenie kosztów rodzajowych zmiany stanu produktów  
i przeksięgowanie jej na konto wynik finansowy

a)  Zmniejszenie stanu produktów – skorygowanie przeksięgowanych na konto wynik finansowy kosz-
tów według rodzajów in plus

b)  Zwiększenie stanu produktów – skorygowanie przeksięgowanie na konto wynik finansowy kosztów 
według rodzajów in minus

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, 
Gdańsk 2008, s. 393
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6.3 Zadania

Zadanie 6.1

Polecenie:

Proszę wskazać przy każdej informacji czy jest ona prawdziwa czy fałszywa 
poprzez wpisanie znaku X do odpowiednej kolumny. 

Lp. Informacja
Odpowiedź

Tak Nie

1 Ustawa o rachunkowości dopuszcza sporządzanie RZiS w wariancie kalkulacyj-
nym lub porównawczym 

2 Każdy wydatek środków pieniężnych w odpowiednim czasie staje się kosztem

3 Koszt musi być wyrażony w mierniku pieniężnym 

4 Nakład musi być wyrażony w jednostce naturalnej 

5 Działalność operacyjna związana jest z podstawową działalnością jednostki 
gospodarczej 

6 Każdy koszt bilansowy jest kosztem podatkowym 

7 Pojęcie przychodu nierozerwalnie związane sjest z wpływem środków 
pieniężnych 

8 Odsetki mogą być źródłem zarówno kosztów jak i przychodów

9 Wydanie pieniędzy na reklamę w radiu, która w ciągu pół roku nie przyczyniła 
się do pozyskania nowego odbiorcy może być zaliczone do kosztów 

10 W RZiS prezentowany jest wynik odnoszący się wyłącznie do całości działalno-
ści jednostki gospodarczej 

11 Jeżeli przedsiębiorstwo jest podatnikiem podatku VAT, to wartość przychodu i 
wpływu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży towarów będzie taka sama 

12 Zwiększenie wartości składnika aktywów związane jest z pojęcie kosztu

13 Zwiększenie wartości zobowiązań związane jest z pojęciem kosztu

14 Koszty rodzajowe stanowią koszty bieżącej działalności jednostki gospodarczej 

15 Podatek dochodowy jest elementem kształtującym wynik finansowy wykazywa-
ny w RZiS
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Zadanie 6.2

Polecenie:

Proszę wskazać tytuł oraz formę przychodów dla wskazanych przykładów. 

Lp. Przychody

1 Sprzedaż pieczywa za gotówkę w sklepie spożywczym 

2 Bank naliczył i dopisał do stanu rachunku bankowego odsetki od oszczędności 

3 Sprzedano cztery zestawy obiadowe – danie dnia płatność z użyciem karty płatniczej 

4 W sklepie budowlanym sprzedano 200 kg zaprawy cementowej i wystawiono fakturę z odroczo-
nym terminem płatności 

5 Na rzecz fundacji został przepisany w formie darowizny sprzęt komputerowy

6 W wyniku likwidacji dostawcy i braku prawnych rozwiązań rozwiązaniu uległo zobowiązanie z 
tytułu zakupionych materiałów

7 Naliczono odbiorcy A odsetki za zwłokę w uregulowaniu zobowiązania 

8 Naliczono kary umowne z niedotrzymaniem terminów realizacji warunków umowy – kary 
zgodne z zapisami umowy. 

9 Za pośrednictwem banku dokonano sprzedaży akcji. Bank dopisał środki do rachunku 
inwestycyjnego 

10 Po przeprowadzonej inwentaryzacji ujawniono nadwyżki w sprzęcie biurowym 

11 Dokonano sprzedaży gotówkowej desek w tartaku 

12 Dokonano sprzedaży samochodu osobowego, wystawiając fakturę VAT z terminem płatności 
14 dni

13 W spółdzielni pszczelarskiej dokonano sprzedaży miodu w rozliczeniu transakcji otrzymano 9 
nowych pasiek. 

14 Biuro nieruchomości dokonało sprzedaży nieruchomości. Za wykonaną usługę wystawiało 
fakturę z odroczonym terminem płatności 

15 Na rachunek partii politycznej dokonano wpłaty środków pieniężnych tytułem darowizny. 

Rozwiązanie zadania 6.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tytuł 
osiągniętego 
przychodu 

Sprzedaż 

Odsetki

Darowizna 

Inny

Forma 
osiągniętego 
przychodu 

Gotówka

Należność 

inne
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Zadanie 6.3

Polecenie:

Przy każdej informacji proszę dokonać wskazania czy dotyczy ona osiągnięte-
go przychodu czy wpływu środków pieniężnych. 

Lp. Wyszczególnienie Osiągnięty 
przychód

Wpływ 
środków 

pieniężnych

1 Wystawiono fakturę Vat z odroczonym terminem płatności 14 dni

2 Odbiorca dokonał płatności dokonując przelewu na rachunek 
bankowy jednostki 

3
Jednostka otrzymała od towarzystwa ubezpieczeniowego decyzję 
o wysokości odszkodowania za szkody wywołane przez zdarzenia 
losowe

4 Na rachunek bankowy jednostki wpłynęły środki z przyznanego 
kredytu bankowego 

5 Jednostka wystawiła fakturę VAT za sprzedany środek trwały. 
Płatność za 7 dni.

6 Na rachunek bankowy jednostki wpłynęła kwota rozliczenia roczne-
go z tytułu podatku dochodowego 

7 Pracownik rozliczył się z pobranej zaliczki na delegację. Niewyko-
rzystaną część zwrócił do kasy jednostki 

8 Jednostka wystawiła potwierdzenie wpłaty za kanapę narożną, która 
zostanie sprowadzona w ciągu 7 dni

9 Na rachunek bankowy jednostki wpłynęła nadwyżka rozliczenia 
podatku VAT

10 Jednostka wystawiła fakturę VAT z odroczonym terminem płatno-
ści za usługi transportowe. 
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Zadanie 6.4

Polecenie:

Proszę określić przy każdym zdarzeniu gospodarczym, czy w danym momen-
cie odzwierciedla przychód lub inny wpływ środków czy też nie jest żadną  
z tych kategorii.

Lp. Treść zdarzenia gospodarczego Przychód
Wpływ 
środków 

finansowych

Żadna  
z wskazanych 

kategorii

1
Jednostka wysłała ofertę sprzedaży wyrobów goto-
wych do potencjalnego w odpowiedzi na przesłanie 
zapytanie ofertowe.

2 Wystawiono fakturę VAT z odroczonym terminem 
płatności za sprzedane produkty.

3 Otrzymano WB informujący o uregulowaniu przez 
odbiorcę zobowiązania za zakupione produkty.

4 Wystawiono fakturę gotówkową płatną w kasie 
jednostki.

5 Bank naliczył i dopisał odsetki od oszczędności zgro-
madzonych na rachunku bankowym. 

6 Na rachunek bankowy wpłynęła druga transza środ-
ków finansowych z przyznanego kredytu bankowego. 

7
Wb potwierdzający wpływ środków finansowych 
wpłaconych przez nowego wspólnika- środki te sta-
nowią jego udziały. 

8
Jednostka przekazała nadwyżkę środków finanso-
wych z kasy do banku – środki te zostały dopisane do 
stanu rachunku bankowego.

9

Na podstawie przeprowadzonego spisu z natury 
ujawniono nadwyżkę inwentaryzacyjną rzeczowego 
składnika majątku. Ze względu na znikoma wartość 
zaniechano ustalania przyczyn jej wystąpienia. 

10 Jednostka otrzymała w formie darowizny środek 
trwały – komputer.

11 WB potwierdzający wpływ nadpłaty z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych.

12 WB potwierdzający wpływ raty zaciągniętej pożyczki 
przez Spółkę A&A wraz z odsetkami 

13
Pracownik rozliczył się z pobranej zaliczki na zakup 
materiałów biurowych. Niewykorzystaną część zwró-
cił do kasy jednostki.

14
Jednostka otrzymała pozytywną decyzję w związ-
ku z złożonym wnioskiem o przyznanie kredytu 
bankowego. 
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15 Jednostka wykonała usługę transportową wystawia-
jąc fakturę VAT z odroczonym terminem płatności. 

16 Dokonano umorzenia przedawnionych zobowiązań 
wobec dostawców.

17 Potrącono z listy płac ratę pożyczki udzielonej 
pracownikowi.

18 Dokonano sprzedaży gotówkowej wystawiając para-
gon fiskalny.

19 Jednostka otrzymała elektroniczne potwierdzenie za-
kupu towarów. 

20 Pracownicy wpłacili po 20 zł do sekretariatu jednost-
ki na zakup prezentu z okazji imienin.

21
Bank przelał środki finansowe z przyznanego kredytu 
na zakup samochodu na rachunek bankowy dealera 
samochodowego.

22 Jednostka przyjęła do używania zakupiony samochód 
osobowy. 

Zadanie 6.5

Polecenie:

Proszę dokonać klasyfikacji kosztów rodzajowych poprzez wpisanie numeru 
informacji z tabeli 1 w odpowiednie miejsce kosztu rodzajowego tabela 2. 

Lp. Informacja

1 Zużycie energii elektrycznej 

2 Zużycie samochodu dostawczego 

3 Podatek od nieruchomości 

4 Usługi ochrony mienia wykonywane przez inną jednostkę 

5 Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 

6 Badania okresowe pracowników 

7 Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 

8 Krajowa podróż służbowa

9 Ubezpieczenie majątkowe budynku jednostki 

10 Składki na ubezpieczenie społeczne poza wynagrodzeniem –  
finansowane ze środków pracodawcy 

11 Przegląd maszyn wykonywany prze producenta 

12 Zakup miesięcznika rachunkowość 

13 Opłaty za emisję gazów do atmosfery 

14 Transport sprzedanych wyrobów wykonywany przez inne przedsiębiorstwo 

15 Usługi telekomunikacyjne 
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16 Odprawy dla osób zwolnionych z przyczyn jednostki 

17 Zakup słodyczy na zebrania pracownicze

18 Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę- zlecenie

19 Posiłki regeneracyjne wykonane w zakładowej stołówce oddanej w ajencję 

20 Towary wydane do degustacji 

Rozwiązanie zadania 6.5

Rodzaj kosztu Wskazanie 

 

Koszty do wykorzystania:

Amortyzacja; Zużycie materiałów i energii; Usługi obce; Podatki i opłaty; Wyna-
grodzenia; Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia; Pozostałe koszty rodzajowe. 

Zadanie 6.6

Polecenie:

Proszę dokonać klasyfikacji kosztów rodzajowych poprzez wpisanie numeru 
informacji z tabeli 1 w odpowiednie miejsce kosztu rodzajowego tabela 2. 

Lp. Informacja o zdarzeniach gospodarczych

1 Wartość netto z faktury sprzedaży wyrobów gotowych 

2 Wartość sprzedanych wyrobów gotowych wg. Kosztu ich wytworzenia 

3 Zapłacone odsetki od kredytu 

4 Odsetki od środków na rachunku bankowym 

5 Przychody z wynajmu pokoi w zakładowym ośrodku wypoczynkowym

6 Nieściągalne należności 

7 Przedawnione zobowiązania 

8 Otrzymane odsetki za zwłokę w zapłacie należności 

9 Przychody ze sprzedaży akcji 

10 Cena nabycia sprzedanych 
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11 Wartość netto z faktury sprzedaży środka trwałego 

12 Niezamortyzowana wartość sprzedanego środka trwałego – wartość netto środka trwałego

13 Wartość netto z faktury za wykonane usługi 

14 Wartość środków trwałych w budowie, która nie dała zamierzonego efektu gospodarczego 

15 Uregulowane odsetki za zwłokę w opłaceniu zobowiązania 

16 Dyskonto weksli obcych 

17 Dyskonto weksli własnych 

18 Uregulowane kary za niedotrzymanie terminów umowy 

19 Otrzymane środki finansowe z kary za ponad terminowe przechowywane opakowań zwrotnych

20 Przekazane darowizny

21 Niezawinione niedobory inwentaryzacyjne 

22 Prowizja od zaciągniętego kredytu bankowego 

23 Odsetki od udzielonej pożyczki 

24 Odsetki od zaciągniętej pożyczki 

25 Otrzymane dotacje z budżetu centralnego 

Rozwiązanie zadania 6.6

Rodzaj przychodu lub kosztu uzyskania przychodu Wskazanie 

Zadanie 6.7

Polecenie:

Proszę zakwalifikować wskazane operacje kosztowe do poszczególnych grup 
– kont kosztów rodzajowych, wstawiając znak X w odpowiedniej kolumnie. 

Objaśnienia: 
Jednostka produkująca wyroby metalowe prowadzi ewidencję kosztów dzia-
łalności podstawowej tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach 
księgi głównej 

400 amortyzacja 
401 zużycie materiałów i energii
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402 usługi obce
403 podatki i opłaty 
404 wynagrodzenia 
405 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
409 pozostałe koszty rodzajowe 

Lp. Treść operacji 400 401 402 403 404 405 409

1 Zużyty papier ksero 

2 Wypłacone wynagrodzenie z umowy o dzieło 

3 Faktura za usługi reklamowe

4 Rachunek za zużytą wodę dla celów 
przemysłowych 

5 Koszty szkolenia pracowników produkcyjnych 

6 Wypłacony pracownikom ryczałt za używanie 
samochodów prywatnych dla celów służbowych 

7 Zużyta blacha na wydziale produkcyjnym 

8 Zapłacony podatek od nieruchomości 

9 Wynagrodzenia według listy płac

10 Faktura za telefony służbowe 

11 Obliczono zużycie środków trwałych za bieżący 
miesiąc

12 Zapłacono składki ZUS – obciążające 
pracodawcę 

13 Opłacono polisę ubezpieczeniową majątku 
jednostki 

14 Otrzymano fakturę za zużytą energię elektryczną 

15 Otrzymano fakturę za transport sprzedanych 
wyrobów gotowych 

Zadanie 6.8

Spółka A&A sp. z o.o. zajmuje się produkcją telefonów komórkowych dzia-
łalność gospodarczą rozpoczęła z dniem 01.01. 20XX r. w styczniu wytwo-
rzyła 200 sztuk wyrobów gotowych i poniesiono koszty produkcji w kwocie  
30 000 zł.Cena sprzedaży telefonów to 1800 zł/szt. W bieżącym miesiącu nie 
odnotowano sprzedaży komputerów. W lutym sprzedano całą produkcję te-
lefonów wyprodukowanych w poprzednim miesiącu cena sprzedaży wyniosła 
1500 zł/szt. W marcu jednostka wyprodukowała 100 szt. Telefonów ponosząc 
koszty 16 000 zł, w tym miesiącu również dokonano sprzedaży polowy wy-
tworzonej produkcji w cenie sprzedaży 1600 zł/szt. 
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Polecenie:

Na podstawie podanych informacji proszę określić:

1. Wysokość przychodów ze sprzedaży produktów gotowych.
2. Koszty sprzedanych produktów.
3. Cząstkowy wynik na sprzedaży.

Rozwiązanie zadania 6.8
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Zadanie 6.9

W jednostce produkcyjnej DD2 sp. z o.o. koszty rodzajowe wyniosły  
40 000 zł, koszty sprzedanych produktów wskazano na 20 000 zł, koszty za-
rządu i koszty sprzedaży wyniosły odpowiednio 6 000 zł i 2 000 zł. 

Polecenie:

Proszę na podstawie podanych informacji ustalić na koncie Rozliczenie kosz-
tów rodzajowych zmianę stanu produktów oraz dokonać interpretacji otrzy-
manych wyników. 

Rozwiązanie zadania 6.9
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Zadanie 6.10

W jednostce produkcyjnej DDS sp. z o.o. koszty rodzajowe wyniosły  
120 000 zł, koszty sprzedanych produktów wskazano na 55 000 zł, koszty 
zarządu i koszty sprzedaży wyniosły odpowiednio 83 000 zł i 2 000 zł. 

Polecenie:

Proszę na podstawie podanych informacji ustalić na koncie Rozliczenie kosz-
tów rodzajowych zmianę stanu produktów oraz dokonać interpretacji otrzy-
manych wyników. 

Rozwiązanie zadania 6.10
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Zadanie 6.11

Jednostka gospodarcza DDS2 sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą 
polegającą na produkcji skrzyń ogrodowych. Przedsiębiorstwo prowadzi ewi-
dencję kosztów prowadzonej działalności w układzie rodzajowym i funkcjo-
nalnym (kalkulacyjnym) oraz ustala wynik finansowy w układzie porównaw-
czym. W bieżącym okresie sprawozdawczym wybrane salda księgi głównej 
przedstawiały się następująco:
Sprzedaż produktów 19 800 zł
Koszty sprzedanych produktów 12 000 zł
Koszty zarządu 5 200 zł
Koszty sprzedaży 2 100 zł
Koszty według rodzaju – globalne 20 000 zł
Rozliczenie kosztów rodzajowych MA 20 000 zł

Polecenie:

Na podstawie podanych informacji wprowadź obroty na poszczególne konta 
oraz ustal wynik na sprzedaży mebli wypoczynkowych. 

Rozwiązanie zadania 6.11
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Zadanie 6.12

Spółka z o.o. Dysk prowadzi działalność handlową – sprzedaż silników 
elektrycznych.

W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka zakupiła i przyjęła do magazynu 
200 sztuk silników w cenie zakupu netto 4 000 zł za sztukę Faktura Vat 23%, 
PZ. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem za trzy tygodnie. 
Proszę dokonać księgowań i ustalić wynik ze sprzedaży za bieżący okres spra-
wozdawczy, przyjmując następujące założenia:

Przypadek 1 

W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka sprzedała i wydała odbiorcy 140 
sztuk zakupionych klimatyzatorów w cenie sprzedaży netto 6 000 zł za sztu-
kę – faktura Vat plus PZ. Zapłata za fakturę sprzedaży nastąpi przelewem za 
2 tygodnie.

Przypadek 2 

W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka sprzedała i wydała odbiorcy 
wszystkie zakupione klimatyzatory w cenie sprzedaży netto 6 000 zł za sztu-
kę faktura VAT, PZ. Zapłata za fakturę sprzedaży nastąpi przelewem za 2 
tygodnie. 

Rozwiązanie zadania 6.12
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Zadanie 6.13

Spółka z o.o. Bocian & Żaba prowadzi działalność handlowo-usługową,  
a koszty podstawowej działalności operacyjnej ewidencjonuje w układzie ro-
dzajowym. Konta kosztów w układzie rodzajowym tej spółki wykazywały na 
koniec bieżącego okresu sprawozdawczego następujące obroty- przed zaksię-
gowaniem niżej podanych operacji gospodarczych:

 amortyzacja 4 000 zł.
 zużycie materiałów i energii 6 200 zł.
 usługi obce 1 200 zł.
 podatki i opłaty 600 zł.
 wynagrodzenia 20 000 zł.
 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 800 zł.
 pozostałe koszty rodzajowe 2 200 zł.

Ponadto w bieżącym okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące ope-
racje gospodarcze:

1. Otrzymano od fakturę VAT 23% za zakupione towary. Zakupiono  
2 000 szt. Towarów B w jednostkowej cenie zakupu netto 400 zł. Zaku-
pione towary przyjęto do magazynu w cenie zakupu a płatność za fakturę 
nastąpi przelewem za 15 dni

2. Sprzedano odbiorcy 1600 sztuk towarów B wystawiono fakturę VAT 
23%

 w jednostkowej cenie sprzedaży netto 700 zł. Płatność za fakturę nastąpi za 
2 tygodnie.

3. Odbiorca odebrał sprzedane 800 sztuk towarów B z magazynu własnym 
środkiem transportu

4. Sprzedano usługę wystawiając fakturę o wartości w cenie sprzedaży netto 
100 000 zł plus 8% VAT płatność nastąpi za 8 dni.

Polecenie:

1. Wprowadzić podane informacje o kosztach na odpowiednie konta.
2. Zaksięgować operacje gospodarcze bieżącego okresu sprawozdawczego.
3. Dokonać przeksięgowań związanych z ustaleniem wyniku ze sprzedaży 

za bieżący okres sprawozdawczy w wariancie porównawczym.
4. Sporządzić fragment rachunku zysków i strat spółki brawo za bieżący 

okres sprawozdawczy w wariancie porównawczym. 
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Rozwiązanie zadania 6.13
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Zadanie 6.14

W przedsiębiorstwie produkcyjnym BOX sp. z o.o. konta kosztów wykazywa-
ły na koniec okresu sprawozdawczego następujące obroty- przed zaksięgowa-
niem niżej podanych operacji gospodarczych:

 koszty według rodzajów (uproszczenie) Dt 22 000 zł.
 rozliczenie kosztów rodzajowych CT 22 000 zł.
 koszty produkcji 18 000 zł.
 koszty sprzedaży 1 000 zł.
 koszty ogólnego zarządu 3 000 zł.

Ponadto w tym okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje 
gospodarcze: 

1. Przyjęto z procesu produkcji do magazynu 300 szt. Wyrobów gotowych 
– na początek okresu nie było zapasu wyrobów gotowych w magazynie  
a całą rozpoczętą w danym okresie produkcję zakończono.

2. Sprzedano 200 szt. Wyrobów gotowych w cenie sprzedaży 170 zł netto 
wystawiając fakturę VAT 23% płatność za 20 dni. Sprzedane wyroby 
gotowe odbiorca odebrał z magazynu – WZ. 

Polecenie:

1. Wprowadzić podane informacje na właściwe konta.
2. Zaksięgować operacje gospodarcze bieżącego okresu sprawozdawczego.
3. Ustalić w sposób księgowy wynik ze sprzedaży za bieżący okres sprawoz-

dawczy przy założeniu, że jednostka będzie sporządzać rachunek zysków 
i strat w wariancie kalkulacyjnym. 

4. Sporządzić fragment rachunku zysków i strat za bieżący okres 
sprawozdawczy.

Rozwiązanie zadania 6.14
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Zadanie 6.15

W spółce produkcyjno-handlowej Biedronka & Sowa w bieżącym okresie 
sprawozdawczym zaewidencjonowano następujące stany kosztów:

 Amortyzacja 10 000 zł.
 Zużycie materiałów i energii 240 000 zł.
 Wynagrodzenia 140 000 zł.
 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 40 000 zł.
 Rozliczenie kosztów rodzajowych CT 430 000 zł.
 Koszty produkcji 3200 000 zł.
 Koszty sprzedaży 30 000 zł.
 Kosztu ogólnego zarządu 80 000 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym wyprodukowano 3 200 sztuk wyrobów 
gotowych
 i 1 000 sztuk produktów niezakończonych o wartości w rzeczywistym koszcie 
wytworzenia 64  000 zł.

Wiadomo również, iż w bieżącym okresie sprzedano 2 400 sztuk wyrobów po 
260 zł netto za sztukę wystawiając fakturę z odroczonym terminem płatności 
VAT 23%. Sprzedane wyroby wydano z magazynu.
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Ponadto w danym okresie spółka zakupiła – otrzymując fakturę ze stawką 
Vat 23% 400 sztuk towarów po 400 zł netto za sztukę z których następnie 
sprzedała 320 sztuk w jednostkowej cenie sprzedaży netto 600 zł. Wystawio-
no fakturę VAT 23% z odroczonym terminem płatności oraz wydano towary 
magazynu odbiorcom.

Polecenie:

Dokonać wszystkich niezbędnych wyliczeń i księgowań w celu ustalenia wy-
niku ze sprzedaży przy założeniu, że spółka sporządza rachunek zysków i strat 
w wariancie porównawczym. Sporządzić fragment rachunku zysków i strat za 
bieżący okres sprawozdawczy.

Rozwiązanie zadania 6.15
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Zadanie 6.16

Spółka produkcyjna KROKIET S.A. na początek bieżącego okresu sprawoz-
dawczego posiadała m.in. 
 Środki trwałe o wartości początkowej 20 000 zł
 Umorzenie środków trwałych 6 000 zł
 Materiały 10 000 zł
 Należności od odbiorców 8 400 zł
 Zobowiązania wobec dostawców 7 600 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje 
gospodarcze:

1. Naliczono i zaksięgowano amortyzację środków trwałych za bieżący 
okres w kwocie 2 220  zł – PK. Rozdzielnik amortyzacji środków trwa-
łych zawiera następujące dane:

- amortyzacja maszyn produkcyjnych 1 420 zł
- amortyzacja budynku biurowego 800 zł

2. wydano z magazynu do zużycia materiały o wartości 9 200 zł  RW. Roz-
dzielnik zużycia zawiera następujące dane: 

- materiały produkcyjne 8 700 zł
- materiały biurowe 500 zł

3. otrzymano fakturę za zużytą w bieżącym okresie energię elektryczną  
w cenie zakupu netto 4 000 zł plus 23% VAT – płatność odroczona. 
Rozdzielnik zużycia energii wskazuje następujące dane:

-  zużycie w produkcji 3 120 zł
-  zużycie przez administrację 880 zł

4. sporządzono listę płac za bieżący okres:
- wynagrodzenie brutto 15 000 zł
- ubezpieczenia społeczne 2 100 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 1 100 zł
- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 1 200 zł
- wynagrodzenia netto 

Rozdzielnik wynagrodzeń zawiera następujące dane:

- wynagrodzenia brutto pracowników produkcyjnych 10 800 zł
- wynagrodzenia brutto pracowników administracyjnych 4 200 zł

5. naliczono i zaksięgowano obciążenia publicznoprawne pracodawcy  
w wysokości 40% wynagrodzeń brutto (uproszczenie). Koszty rozliczo-
no proporcjonalnie do wynagrodzeń.
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6. Otrzymano fakturę VAT 23% o wartości w cenie zakupu netto  
800 zł za przegląd i konserwację maszyny produkcyjnej. Koszty przeglą-
du i konserwacji dotyczą bieżącego okresu a płatność za fakturę nastąpi 
za 5 dni

7. Sporządzono kalkulację kosztów: w bieżącym okresie rzeczywisty koszt 
wytworzenia 800 sztuk wyrobów gotowych wynosi 21 600 zł natomiast 
rzeczywisty koszt wytworzenia produkcji niezakończonej wynosi 5 400 zł. 
Wyroby gotowe przyjęto do magazynu wystawiając dokument PW. 

8. Sprzedano 700 sztuk wytworzonych w bieżącym okresie wyrobów go-
towych w jednostkowej cenie sprzedaży netto 100 zł plus VAT 23%. 
Wyroby gotowe wydano odbiorcy -faktura, WZ. Płatność nastąpi za  
3 tygodnie 

9. Otrzymano fakturę za transport sprzedanych wyrobów gotowych o war-
tości w cenie zakupu netto 200 zł plus VAT 23% faktura opłacona bę-
dzie za 5 dni. 

Polecenie:

1. Odważyć konta oraz zaksięgować operacje gospodarcze bieżącego okresu 
sprawozdawczego, prowadząc ewidencję kosztów podstawowej działal-
ności operacyjnej w układzie pełnym- rodzajowo -kalkulacyjnym. 

2. Ustalić wynik ze sprzedaży za bieżący okres sprawozdawczy w wariancie: 
a) Porównawczym 
b) Kalkulacyjnym 

3. Sporządzić fragmenty rachunku zysków i strat za bieżący okres sprawoz-
dawczy w wariancie: 

a) Porównawczym
b) Kalkulacyjnym 

Rozwiązanie zadania 6.16
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Zadanie 6.17

Salda początkowe kont spółki handlowo-usługowej Emma sp. z o.o. na dzień 
1 stycznia 20XX r. przedstawiały się następująco:

Lp. Nazwa konta
Salda

DT CT

1 Środki trwałe 84 000

2 Rachunek bankowy 76 000

3 Kredyt bankowy – krótkoterminowy 111 000

4 Rozrachunki z odbiorcami 44 000

5 Rozrachunki z dostawcami 43 500

6 Materiały 40 500

7 Kapitał podstawowy 90 000

W styczniu 20XX r. w spółce miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 

1. zakupiono i przyjęto do magazynu 1 000 sztuk towarów, których jed-
nostkowa cena zakupu wynosi 240 zł. Zapłata za fakturę zakupu towa-
rów nastąpi za 20 dni.

2. Wystawiono fakturę dokumentującą sprzedaż usługi o wartości 12 000 
zł. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem za 2 tygodnie.

3. Wydano z magazynu do zużycia materiały biurowe w kwocie 300 zł. 
4. Otrzymano wyciąg bankowy informujący o zapłacie raty kredytu ban-

kowego zaciągniętego na sfinansowanie bieżącej działalności operacyjnej  
w kwocie 10 000 zł. Kwota ta obejmuje nienaliczone wcześniej odsetki 
od tego kredytu w kwocie 600 zł. 

5. W wyniku pożaru w magazynie uległy zniszczeniu towary o wartości  
2 000 zł.

6. Wystawiono fakturę dotyczącą sprzedaży 600 sztuk towarów, których 
jednostkowa cena sprzedaży wynosi 300 zł. Towary wydano odbiorcy,  
a zapłata za fakturę nastąpi przelewem w ciągu 14 dni.

7. Sporządzono listę płac za bieżący okres: wynagrodzenia brutto w kwocie 
14 000 zł i obciążenia publicznoprawne potrącone pracownikom z wy-
nagrodzeń w kwocie 4 000 zł składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych, w tym zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycz-
nych 1 200 zł. 

8. Naliczono i zaksięgowano obciążenia publicznoprawne pracodawcy  
z tytułu wynagrodzeń w kwocie 3 000 zł.



152

ROZDZIAŁ 6

9. Otrzymano wyciąg bankowy informujący o:
a) Pobraniu przez bank kwoty 100 zł za przeprowadzone operacje na ra-

chunku bankowym
b) Naliczeniu przez bank odsetek os środków pieniężnych zgromadzonych 

na rachunku bakowym w kwocie 200 zł.
10. Odpisano przedawnione zobowiązania wobec dostawcy o wartości  

1 000 zł.
11. Dokonano przeksięgowań w celu ustalenia wyniku finansowego net-

to. Naliczono i zaksięgowano zaliczkę z tytułu podatku dochodowego  
w wysokości 19% zysku brutto. 

Polecenia:

1. Otworzyć konta saldami początkowymi oraz zaksięgować podane opera-
cje podane operacje gospodarcze. 

2. Sporządzić uproszczony rachunek zysków i strat za okres od 1 stycz-
nia 20XX r. do 31 stycznia 20XXr. oraz uproszczony bilans na dzień  
31 stycznia 20XX r. 

Rozwiązanie zadania 6.17
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Zadanie 6.18

Spółka Kornik & Konik zajmuje się działalnością handlową. Do ewiden-
cji kosztów podstawowej działalności operacyjnej spółka stosuje układ  
rodzajowy kosztów. 

Salda wybranych kont na początek okresu sprawozdawczego przedstawiały się 
następująco: 

 Środki trwałe 90 000 zł
 Kasa 4 400 zł
 Rachunek bieżący 66 000 zł
 Towary 40 000 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje 
gospodarcze:

1. Otrzymano fakturę z odroczonym terminem płatności za zakupione ma-
teriały biurowe o wartości netto 1 000  zł VAT 23%. Materiały wydano 
pracownikom do zużycia

2. Zapłacono z rachunku bieżącego podatek od środków transportu za bie-
żący okres w wysokości 200 zł.

3. Wypłacono z kasy pracownikowi zwrot kosztów podróży służbowej  
w wysokości 1 400 zł.

4. Otrzymano fakturę z odroczonym terminem płatności za wykonane na 
rzecz spółki usługi informatyczne o wartości netto 2 000 zł VAT 23%

5. Naliczono wynagrodzenia pracowników za bieżący okres o wartości 
brutto 20 000 zł. obciążenia publicznoprawne 4 100 w tym składki na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kwocie 3 000, zaliczka na poda-
tek dochodowy PIT 1 100 zł.

6. Naliczono koszty ubezpieczeń obciążających pracodawcę w kwocie  
2 860 zł.

7. Naliczono amortyzację środków trwałych w wysokości 1 200 zł.
8. Wystawiono fakturę z odroczonym terminem płatności za sprzedane 

towary wartość netto 90 000 zł, VAT 23%. Sprzedane towary wydano 
odbiory z magazynu w cenie nabycia 32 000 zł  WZ. 
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Polecenie:

Wprowadzić podane salda początkowe na odpowiednie konta, zaksięgować 
operacje gospodarcze bieżącego okresu oraz ustalić w sposób księgowy wynik 
ze sprzedaży i sporządzić fragment rachunku zysków i strat – obejmujący dzia-
łalność podstawową operacyjną. 

Rozwiązanie zadania 6.18
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Zadanie 6.19

Spółka produkcyjna DELL sp.  z o.o. prowadzi ewidencję kosztów działal-
ności podstawowej operacyjnej w układzie pełnym – rodzajowym i kalku-
lacyjnym. Salda wybranych kont księgi głównej spółki na początek okresu 
sprawozdawczego były następujące:

 Rachunek bankowy bieżący 92 000 zł
 Rozrachunki z odbiorcami DT 24 920 zł
 Rozrachunki z dostawcami CT 32 300 zł

W okresie sprawozdawczym konta wynikowe tej spółki wykazały następujące 
obroty: 

Nazwa konta
Obroty w zł.

DT CT

Koszty według rodzajów 604 000

Rozliczenie kosztów rodzajowych 604 000

Koszty produkcji 300 000

Koszty ogólnego zarządu 201 000

Koszty sprzedaży 103 000

Ponadto w tym okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje 
gospodarcze:

1. Sporządzono kalkulację kosztów. W bieżącym okresie rzeczywisty koszt 
wytworzenia 20 000 sztuk wyrobów gotowych wynosi 560 000 zł, na-
tomiast rzeczywisty koszt wytworzenia produktów niezakończonych 
wynosi 40 000 zł. Wystawiono dowód księgowy PW i przyjęto 2 
0 000 sztuk wyrobów gotowych z procesu produkcji do magazynu. 

2. Odpisano nieściągalne należności od odbiorcy w kwocie 1 200 zł.
3. Sprzedano i wydano z magazynu 8 000 sztuk wyrobów gotowych, jed-

nostkowa cena sprzedaży 100 zł ( WZ,FS- VAT 23%). Płatność faktury 
za 14 dni.

4. Otrzymano na rachunek bankowy bieżący tytułem darowizny środki 
pieniężne w kwocie 2 000 zł

5. Zapłacono przelewem zobowiązanie wobec dostawcy o wartości nomi-
nalnej 12 300 zł oraz nienaliczone wcześniej odsetki za zwłokę w zapła-
cie tego zobowiązania w kwocie 300 zł. 

6. Ustalono zaliczkę na podatek dochodowy 19%
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Polecenie:

1. Wprowadzić podane informacje na właściwe konta .
2. Zaksięgować operacje gospodarcze okresu sprawozdawczego .
3. Dokonać przeksięgowań związanych z ustaleniem wyniku finanso-

wego netto tej spółki na koniec okresu sprawozdawczego w wariancie 
kalkulacyjnym. 

Rozwiązanie zadania 6.19
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Rozdział 7 

EWIDENCJA ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne są wykorzystywane do regulowania należności  
i zobowiązań  powstałych w związku z prowadzoną działalnością. Rozliczenia 
pieniężne mogą być dokonywanie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 

Do środków pieniężnych zalicza się: 

⇒	 krajowe środki płatnicze, które obejmują pieniądze w walucie krajowej, 
oraz inne środki pieniężne, pełniące funkcję płatniczą np. czeki, weksle,

⇒	 zagraniczne środki płatnicze, które obejmują pieniądze w walutach ob-
cych oraz pełniące funkcję płatniczą, a także wyrażone w walucie obcej 
czeki i weksle

Ze względu na formę występowania można wyróżnić:

⇒	 środki pieniężne w kasie – gotówka, 
⇒	 środki pieniężne na rachunku bankowym,
⇒	 inne środki pieniężne – czeki, weksle.

7.1  Obrót gotówkowy

Obrót gotówkowy polega na przyjmowaniu wpłat gotówki do kasy jed-
nostki i dokonywaniu z niej wypłat gotówkowych. Operacje gotówkowe mu-
szą być odpowiednio udokumentowane. 

Wpłaty gotówki do kasy są dokumentowane dowodem KP – Kasa 
przyjmie Dokument KP wystawiany jest przez kasjera co najmniej w dwóch 
egzemplarzach, przy  czym oryginał jest wręczany wpłacającemu – jako po-
twierdzenie wpłaty, a kopia  jest załącznikiem do raportu kasowego, który 
będzie podstawą do księgowania operacji  gotówkowych na kontach księgo-
wych. Wypłaty gotówki z kasy są dokumentowane dowodami źródłowymi 
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zawierającymi  dyspozycje wypłaty np. wnioskiem o zaliczkę, rozliczeniem 
zaliczki, listą płac, rozliczeniem delegacji służbowej, fakturą gotówkową lub 
dokumentem KW – kasa  wypłaci. Pracownik, który pobrał zaliczkę w ustalo-
nym terminie powinien się z niej rozliczyć  przedstawiając dowód – rozlicze-
nie zaliczki. Dokument należy przedstawić kierownikowi  do zatwierdzenia 
załączając dowody świadczące o wydatkowanych kwotach z pobranej  zaliczki. 
Wynik rozliczenia zaliczki może być :

	  jeżeli pracownik nie wydatkował całej kwoty zaliczki to różnicę  
z rozliczenia wpłaca do kasy - wówczas dokument RZ – rozliczenie za-
liczki jest dokumentem przychodowym

	  jeżeli pracownik wydatkował kwotę wyższą niż pobrana zaliczka wów-
czas różnicę kasjer wypłaca pracownikowi – wówczas dowód RZ rozli-
czenie zaliczki jest dowodem  rozchodu gotówki z kasy.

Saldo końcowe konta KASA podlega uzgodnieniu każdorazowo po 
zaksięgowaniu  raportu kasowego – saldo końcowe DT powinno być zgodne 
ze stanem obecnym  wykazanym w zaksięgowanym raporcie kasowym Ope-
racja gospodarcza związana z przekazaniem środków pieniężnych z kasy na 
rachunek bankowy lub odwrotnie pobranie środków pieniężnych z rachunku 
bankowego i wpłacenie ich do kasy jednostki jest dokumentowana  dwoma 
dowodami księgowymi. 

- Kasowym KW/KP
- Bankowym WB

Dlatego w praktyce jej księgowanie odbywa się z wykorzystaniem konta 
środki pieniężne  w drodze. 

Na koniec okresu sprawozdawczego konto 139 środki pieniężne w dro-
dze może wykazywać saldo końcowe. Z reguły jest to saldo debetowe Dt, któ-
re  oznacza zaksięgowany rozchód środków pieniężnych z jednego konta oraz 
brak wpływu  środków pieniężnych do docelowego miejsca ich przechowy-
wania . 
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Rysunek 24. Schemat ewidencji operacji gotówkowych

Źrósło: M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości – ujęci praktyczne, Wydawnictwo Stowarzysze-
nia Księgowych w Polsce, Warszawa 2018, s. 128 

Objaśnienia:

1. Pobranie gotówki z rachunku bankowego do kasy jednostki 
2. Zwrot zaliczki przez pracownika lub wpłata gotówki do kasy z innego tytuł
3. Wpłata należności przez odbiorców 
4. Utarg ze sprzedaży gotówkowej 
a) Przychód netto 
b) VAT należny 
5. Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy 
6. Wypłata zaliczki pracownikowi 
7. Uregulowanie zobowiązań wobec dostawcy 
8. Drobne zakupy gotówkowe i opłaty zaliczane bezpośrednio w koszty działalności 
9. Wypłata wynagrodzeń 
10. Ujawnienie niedoboru gotówki w kasie w wyniku inwentaryzacji 
11. Ujawnienie nadwyżki gotówki w kasie w wyniku inwentaryzacji
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Rysunek 25. Schemat ewidencji operacji gospodarczych na koncie środki pie-
niężne  w drodze

Źrósło: M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości – ujęci praktyczne, Wydawnictwo Stowarzy-
szenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2018, s. 131 

Objaśnienia: 
1. Dowód KP przyjęcie do kasy gotówki pobranej z rachunku bankowego 
2. Dowód WB potwierdzenie z banku pobrania gotówki z rachunku bankowego 
3. Dowód KW wypłata – przekazanie gotówki z kasy na rachunek bankowy 
4. Dowód WB potwierdzenie wpływu gotówki na rachunek bankowy 

7.2 Obrót bezgotówkowy 

Obrót bezgotówkowy polega na regulowaniu zobowiązań i należności 
bez użycia gotówki, lecz za pośrednictwem banków. Każde przedsiębiorstwo 
ma w banku co najmniej jeden rachunek, na którym przyjmuje należności  
i z którego dokonuje zapłaty zobowiązań. Operacje dokonane przez bank na 
rachunkach bankowych dłużnika i wierzyciela są potwierdzone dowodem 
Wyciąg bankowy WB, który stanowi podstawę księgowania operacji gospo-
darczych związanych z bankowymi rozliczeniami bezgotówkowymi .
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Rysunek 26. Schemat ewidencji operacji bezgotówkowych

Źrósło: M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości – ujęci praktyczne, Wydawnictwo Stowarzysze-
nia Księgowych w Polsce, Warszawa 2018, s. 130

Objaśnienia: 
1.  Wpłata własna na rachunek bankowy 
2.  Otrzymano przelew należności od odbiorców
3.  Otrzymano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
4.  Pobranie własne środków pieniężnych z rachunku bankowego do kasy 
5.  Przelew zobowiązań z tytułu podarków, składek ZUS i innych zobowiązań publiczno-prawnych
6.  Uregulowano zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 
7.  Zapłacone odsetki od kredytu bankowego 
8.  Przelew zobowiązań wobec dostawców.

Saldo końcowe konta Rachunek bankowy powinno być zgodne ze sta-
nem końcowym środków wykazywanych na zaksięgowanym wyciągu banko-
wym. Na dzień bilansowy saldo końcowe konta Rachunek bankowy podle-
ga inwentaryzacji drogą otrzymania z banku pisemnego potwierdzenia salda  
i w tej wysokości wykazywane jest w bilansie końcowym  w aktywach ob-
rotowych w grupie inwestycji krótkoterminowych jako środki pieniężne na 
rachunku bankowym .



165

EWIDENCJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

7.3 Zadania

Zadanie 7.1

Polecenie:

Korzystając z informacji zawartych w tabeli przyporządkuj wskazane w tabeli 
pojęcia do odpowiadających im definicji 
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Zadanie 7.2

Polecenie:

Proszę dokonać dekretacji operacji gospodarczych związanych z środkami pie-
niężnymi spółki WWA. 

Lp. Dowód 
księgowy Treść operacji gospodarczej Wartość 

w zł.

Księgowanie

Strona 
WN

Strona 
MA

1 PK Ujawnienie nadwyżki kasowej 2 000

2 Bankowy  
dowód wpłaty Odprowadzenie gotówki do banku (Brak WB) 10 000

3 PK Naliczone ujemne różnice kursowe z tytułu posia-
danych walut w kasie 400

4 FA Zaksięgowanie faktury gotówkowej od dostawcy  
z tytułu usługi remontowej na rzecz administracji 

Netto 
3 000
VAT

Brutto 

5 KP Otrzymanie aportu w formie gotówki 24 000

6 PK Otrzymanie weksla obcego na pokrycie należności 

Wartość 
nominalna 
8 000
Dyskonto 
4 00

7 WB/KP Wpływ gotówki z banku do kasy 4 000

8 WB Uregulowanie przelewem nożności przez odbiorcę 7 200

9 PK Otrzymanie czeku rozrachunkowego na pokrycie 
należności 4 000

10 WB Wpływ środków na rachunek bankowy  z tytułu 
kar umownych 2 700

11 FA Wystawienie faktury gotówkowej za sprzedane 
produkty gotowe 

W. netto 
9 400
VAT
w. brutto 

12 KW/LP Pobranie przez pracownika wynagrodzenia 
gotówką 7 900

13 WB Przekazanie weksla obcego do dyskonta  w banku 

Wartość 
nominalna 
8 000
Dyskonto 
4 00

14 KP Wpływ gotówki z tytułu odsetek 760

15 WB Zapłata przelewem należnego VAT 2 162

16 WB Uzyskanie środków na koncie bankowym z tytułu 
zaciągnięci kredytu 32 800
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17 WB Otrzymanie aportu przelewem 52 000

18 KP Uregulowanie należności gotówką przez odbiorcę 1 520

19 Bankowy do-
wód wpłaty Pobranie środków z banku do kasy brak WB/KP 4 800

20 PK/WB Realizacja czeku rozrachunkowego  w banku 4 000 

Zadanie 7.3

Polecenie:

Proszę dokonać dekretacji operacji związanych ze środkami pieniężnymi, wpi-
sując numer/ nazwę konta w odpowiednich kolumnach tabeli. 

Lp. Treść operacji Dowód 
księgowy

Konto księgowe

WN MA

1 Zwrot rozliczonej zaliczki gotówką od pracownika Rozliczenie 
zaliczki

2 Wpływ odsetek na rachunek bankowy WB

3 Przelanie wynagrodzeń na konta pracowników WB

4 Pobranie przez pracownika zaliczki z kasy KW

5 Zwrot na rachunek bankowy kosztów delegacji służbowej 
pracownika WB

6 Uregulowanie zobowiązania czekiem rozrachunkowym PK

7 Zwrot przez US nadpłaconego podatku VAT WB

8 Wpływ gotówki z tytułu kwotowych kar umownych KP

9 Uregulowanie składek ZUS WB

10 Wpływ na rachunek bankowy środków pieniężnych w drodze WB

11 Ujawnione niedobory kasowe PK

12 Pobranie przez bank opłat manipulacyjnych WB

13 Realizacja czeku rozrachunkowego przez dostawcę WB

14 Wpłata gotówki do banku WB

15 Uregulowanie przelewem zobowiązania wobec dostawcy WB

16 Spłata przelewem raty odsetkowej kredytu WB

17 Zapłata kwotowych kar umownych gotówką KW

18 Zapłata odsetek gotówką KW

19 Spłata raty kapitałowej kredytu WB

20 Uregulowanie zobowiązania z tytułu kredytu kupieckiego 
gotówką KW
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Zadanie 7.4

Spółka akcyjna D&D S.A. zajmuje się produkcją zabawek drewnianych  
i pluszowych. Na dzień 01.12.20XX r. spółka posiadała następujące składniki 
majątkowe i źródła ich finansowania. 

Lp. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania Wartość w zł.

1 Niezapłacone składki ZUS  12 300

2 Patent  26 000

3 Samochód dostawczy  94 000

4 Tkanina  10 000

5 Niewypłacone wynagrodzenia  41 000

6 Kapitał zakładowy 330 000

7 Hala produkcyjna  79 000

8 Kwoty należne od kontrahentów za sprzedane wyroby  62 000

9 Długoterminowe akcje spółki Styl S.A.   3 000

10 Drewno  38 000

11 Niedokończone misie pluszowe  17 000

12 Weksle własne   9 000

13 Środki pieniężne w kasie   3 400

14 Kwoty należne kontrahentom za zakupione materiały  29 000

15 Niezapłacony podatek dochodowy   7 800

16 Pawilon handlowy 130 000

17 Kredyt bankowy długoterminowy  80 000

18 Gotowe regały  46 000

19 Środki na rachunku bieżącym  52 000

20 Długoterminowe obligacje własnej emisji  30 000

21 Komputery  7 200

22 Materiały biurowe  2 100

23 Zaciągnięte pożyczki krótkoterminowe  25 000

24 Kwoty wypłacone pracownikom tytułem zaliczek służbowych  3 800

25 Lakiery do drewna  4 500

26 Zobowiązania z tytułu zakupionych usług  27 000

27 Zysk netto  12 900

28 Weksle obce  3 000

29 Maszyny i urządzenia produkcyjne  31 000

30 Kapitał zapasowy  

W bieżącym okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące operacje 
gospodarcze: 
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1. Otrzymano od dostawcy fakturę za zakupione towary:
a) Wartość netto 20.000 zł
b) VAT 23 % 4.600 zł
c) Wartość brutto

2. PZ – przyjęto zakupione towary do magazynu 
3. Otrzymano od dostawcy fakturę za zakupione materiały:

a) Wartość netto 30.000 zł
b) VAT 23 % 
c) Wartość brutto

4. Naliczono i zaksięgowano amortyzację środków trwałych za bieżący 
okres w kwocie 42 500 zł – PK. Rozdzielnik amortyzacji środków trwa-
łych zawiera następujące dane:

- amortyzacja maszyn produkcyjnych 31 500 zł.
- amortyzacja budynku biurowego 11 000 zł.

5. PZ przyjęto do magazynu zakupione materiały
6. wydano z magazynu do zużycia materiały o wartości 24 600 zł RW. Roz-

dzielnik zużycia zawiera następujące dane: 
- materiały produkcyjne 14 350 zł.
- materiały biurowe 12 500 zł.

7. otrzymano fakturę za zużytą w bieżącym okresie energię elektryczną w 
cenie zakupu netto 12 000 zł. plus 23% VAT – płatność odroczona. 
Rozdzielnik zużycia energii wskazuje następujące dane:

a) zużycie w produkcji 10 560 zł.
b) zużycie przez administrację 1 440 zł.

8. sporządzono listę płac za bieżący okres:
a) wynagrodzenie brutto 37 500 zł.
b) ubezpieczenia społeczne 2 050 zł.
c) ubezpieczenia zdrowotne 1 550 zł.
d) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 2 600 zł.
e) wynagrodzenia netto 
Rozdzielnik wynagrodzeń zawiera następujące dane:
a) wynagrodzenia brutto pracowników produkcyjnych 25 400 zł.
b) wynagrodzenia brutto pracowników administracyjnych 12 100 zł.

9. naliczono i zaksięgowano obciążenia publicznoprawne pracodawcy w 
wysokości 20% wynagrodzeń brutto (uproszczenie). Koszty rozliczono 
proporcjonalnie do wynagrodzeń.
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10. Otrzymano fakturę VAT 23% o wartości w cenie zakupu netto 2 400 zł. 
za przegląd  i konserwację maszyny produkcyjnej. Koszty przeglądu i kon-
serwacji dotyczą bieżącego okresu a płatność za fakturę nastąpi za 5 dni

11. Zakończono produkcję w 100% bieżącego okresu. Przyjęto do magazy-
nu wyroby gotowe z procesu produkcji wystawiając dokument PW na 
1400 sztuk. 

12. Sprzedano 950 sztuk wytworzonych w bieżącym okresie wyrobów go-
towych  w jednostkowej cenie sprzedaży netto 80 zł. plus VAT 23%. 
Wyroby gotowe wydano odbiorcy -faktura, WZ. Płatność nastąpi za 3 
tygodnie 

13. Otrzymano fakturę za transport sprzedanych wyrobów gotowych o war-
tości w cenie zakupu netto 100 zł. plus VAT 23% faktura opłacona 
będzie za 5 dni. 

14. Dokonano okresowego rozliczenia podatku VAT 
15. Otrzymano WB Informujący o: 

a) Wpływie należności od odbiorców z tytułu dostaw i usług 
b) Uregulowaniu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 
c) Uregulowaniu zobowiązań z ZUS  
d) Uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych 
e) Uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych
16. Zaksięgowanie podatku dochodowego 

Polecenia:

1. Proszę obliczyć brakującą kwotę.
2. Otworzyć konta bilansowe saldami początkowymi.
3. Zaksięgować podane operacje gospodarcze w pełnym układzie kosztów.
4. Zamknąć konta ustalając ich salda.
5. Sporządzić zestawienie obrotów i sald.
6. Sporządzić uproszczony bilans.
7. Sporządzić rachunek zysków i strat na koniec okresu sprawozdawczego 

w obu wariantach ustalając wynik finansowy netto.
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Rozwiązanie zadania 7.4
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Zadanie 7.5

Spółka Fikus S.A. prowadzi działalność handlową i koszty prowadzonej dzia-
łalności podstawowej operacyjnej ewidencjonuje w układzie rodzajowym. Sal-
da początkowe kont bilansowych tej spółki na dzień 01.12.20XXr. przedsta-
wiały się następująco: 

Lp. Nazwa konta DT CT

1 Środki trwałe – urządzenia techniczne i maszyny 50 000

2 Umorzenie środków trwałych – urządzeń technicznych i maszyn 12 000

3 Środki trwałe inne 12 000

4 Umorzenie środków trwałych – inne 1 000

5 Wartości niematerialne i prawne – licencje 5 000

6 Umorzenie środków trwałych – licencje 3 300

7 Kasa 11000

8 Rozrachunki z odbiorcami 6 150

9 Rozrachunki z dostawcami 12 300

10 Rachunek bieżący 47 850

11 Pożyczki otrzymane długoterminowe 13 700

12 Towary 12 500

13 Kapitał podstawowy 102 000

Z kolei konta wynikowe na dzień 01.12.20XX r. wykazywały następujące 
obroty:

Lp. Nazwa konta DT CT

1 Amortyzacja 8 800

2 Zużycie materiałów i energii 6 200

3 Usługi obce 3 000

4 Wynagrodzenia 95 000

5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 21 000

6 Przychody ze sprzedaży towarów 300 000

7 Wartość sprzedanych towarów 166 000

W grudniu 20XX r. miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 

1. Odpisano przedawnione zobowiązanie wobec dostawcy w kwocie 400 zł.
2. Sporządzono listę płac: Płace brutto 10 000 zł, obciążenia publiczno-

prawne 3 000 zł  w tym zaliczka na podatek dochodowy 1 000 zł.
3. Naliczono i zaksięgowano obciążenia publicznoprawne pracodawcy  

z tytułu wynagrodzeń w kwocie 2 200 zł.
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4. Otrzymano wyciąg bankowy informujący o naliczeniu odsetek od środ-
ków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 200 zł. oraz po-
braniu przez bank kwoty 120 zł za przeprowadzone operacje na tym 
rachunku, 

5. Naliczono i zaksięgowano amortyzację środków trwałych w kwocie 
2 000 zł. w tym: Urządzeń technicznych i maszyn 1 600 zł, innych środ-
ków trwałych 400, oraz wartości niematerialnych i prawnych – licencje 
600 zł.

6. Dokonano przeksięgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego 
netto. 

Polecenie:

1. Otworzyć na 01.12.20XX r. konta oraz zaksięgować powyższe operacje 
gospodarcze.

2. Ustalić salda końcowe kont bilansowych.
3. Sporządzić bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie obrotów  

i sald. 

Rozwiązanie zadania 7.5
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Zadanie 7.6

Polecenie:

Na podstawie zawartych informacji proszę przygotować uproszczony bilans 
jednostki według rosnącej płynności i wymagalności 

Kapitał akcyjny spółki X na dzień 31. 12 20XX r. wyniósł 600 000 zł kapitał 
zapasowy tworzony ustawowo 300 000 zł. wynik finansowy netto roku bie-
żącego 100 000 spółka ma ponadto zaciągnięty kredyt bankowy na 50 000 
zł. a zobowiązania wekslowe 200 000zł. Majątek trwały stanowi 60% kapi-
tału własnego z czego środki trwałe to 400 000 zł. pozostała część majątku 
trwałego w równych częściach przypada na udziały w obcych jednostkach orz 
licencje. Obrotowy majątek to: materiały 30 % należności 25% papiery war-
tościowe 20% środki pieniężne w banku 10% oraz w kasie 5% a pozostałą 
cześć stanowią wyroby gotowe. 

Rozwiązanie zadania 7.6
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Zadanie 7.7 

Polecenie:

Proszę sporządzić uproszczony bilans spółki według rosnącej płynności  
i wymagalności.

Założenia: kapitał akcyjny spółki X na dzień 31.12.200x wynosił 600 000 zł, 
a kapitał zapasowy (tworzony ustawowo) 300 000 zł, wynik finansowy netto 
roku bieżącego 200 000 (zysk). Strata z lat ubiegłych 250 000 zł. Spółka ma 
ponadto zaciągnięty kredyt bankowy na 50 000 zł zobowiązania wekslowe 
200 000 zł. Majątek trwały wynosi 60% kapitału własnego z czego środki 
trwałe to 70%. pozostała część majątku trwałego w równych częściach dwie 
dowolne pozycje. Obrotowy majątek to: materiały 30% należności 25%  
papiery wartościowe 20% środki pieniężne w banku 10% oraz w kasie 5%  
a pozostałość stanowią wyroby gotowe. 

Rozwiązanie zadania 7.7
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Zadanie 7.8 

Polecenie:

Na podstawie zawartych informacji proszę sporządzić bilans przedsiębior-
stwa handlowego (spółka akcyjna) na dzień 31.12.20XX r. o sumie bilan-
sowej w wysokości 800 000 zł zachowując następującą strukturę aktywów  
i pasywów:

⇒	 aktywa bilansu składają się z aktywów trwałych (3 dowolne pozycje po-
zostające  w stosunku do siebie 50%;5%;45%) stanowiące 40% sumy 
aktywów ogółem oraz aktywów obrotowych obejmujących zapasy towa-
rów (80% wartości aktywów obrotowych) i pozostałe 3 dowolne pozycje 

⇒	 pasywa bilansu składają się z kapitału podstawowego finansującego  
w 70% aktywa trwałe, kapitału zapasowego w wysokości 10% wartości 
aktywów trwałych, zysku za rok obrotowy stanowiącego10% znanego 
kapitału podstawowego, straty za rok obrotowy stanowiącej 10 % zna-
nych kapitałów własnych oraz zobowiązań wobec dostawców i kredytów 
bankowych które pozostają w stosunku 2:4

Rozwiązanie zadania 7.8
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Zadanie 7.9

W spółce Remsey na dzień 1 stycznia 20XX wystąpiły następujące salda 
początkowe. 

1. Środki trwałe 73 000 zł.
2. Materiały 5 000 zł.
3. Towary 18 000 zł.
4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 9 000 zł.
5. Rachunek bankowy  37 000 zł.
6. Kapitał podstawowy 70 000 zł
7. Kredyt bankowy krótkoterminowy 19 000 zł.
8. Rozrachunki z dostawcami 12 00 zł.
9. Rozrachunki z odbiorcami 11 000 zł.
10. Umorzenie śr. Trwałych 18 000 zł.

W ciągu roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

Lp. Treść operacji

1
W wyniku pożaru zniszczeniu uległy meble biurowe o wartości początkowej 4.500  i dotychcza-
sowej amortyzacji 3 200 zł.

2  Odpisano przedawnione należności od odbiorcy w wysokości 1300 zł.

3
Otrzymano przelewem odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z pożarem   
w kwocie 1100 zł.

4
 Otrzymano od kontrahenta 1500 w gotówce tytułem zapłaty za sprzedane w grudniu towary. 
Wpłata obejmuje również naliczone wczesnej odsetki za zwłokę w wysokość 100 zł.

5
Sprzedano komputer wartość początkowa 4000 zakumulowana amortyzacja 3500 zł, cena 
sprzedaży 1000 Vat 23% zapłata nastąpi w terminie późniejszym.

6 Zapłacono przelewem ratę kredytu w wysokości 3000 zł plus odsetki w wysokości 200 zł.

7
Otrzymano przelewem od firmy budowlanej karę umowną za niedotrzymanie terminu wykona-
nia umowy w wysokości 1000 zł.

8
Wystawiono fakturę VAT w związku ze sprzedażą towarów. Wartość brutto faktury 5535 zł. 
VAT 23% . Zapłata nastąpi w terminie późniejszym . Odbiorca odebrał towary z magazynu 
własnym środkiem transportu. Cena nabycia sprzedanych towarów wynosi 4000 zł.

9  Wydano z magazynu dla działu administracyjnego materiały biurowe o wartości 500 zł.

10

 Otrzymano wyciąg bankowy informujący o: 
a) Naliczeniu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 100 zł.
b) Zapłacie zobowiązań z tytułu zaległych wynagrodzeń w kwocie 9000 zł.
c) Otrzymaniu należności od odbiorcy w kwocie 1300 zł.

11 Naliczono amortyzację środków trwałych w wysokości 1200 zł.

12 Dokonano przeksięgowań celem ustalenia wyniku finansowego.
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Polecenie:

1. Otworzyć konta bilansowe saldami początkowymi.
2. Zaksięgować podane operacje gospodarcze.
3. Zamknąć konta ustalając ich salda.
4. Sporządzić zestawienie obrotów i sald.
5. Sporządzić uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat na koniec 

okresu sprawozdawczego. 

Rozwiązanie zadania 7.9
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Zadanie 7.10

Polecenie:

Proszę określić czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa. Wstaw  
X w odpowiednim miejscu. 

Informacja Prawda Fałsz

Zasada dwustronnego zapisu polega na ujmowaniu majątku jednostki według 
postaci i źródła finansowania 

Do podatków kosztowych zaliczamy podatek od nieruchomości 

Przy sporządzaniu bilansu formalnym i koniecznym wymogiem nie jest podanie 
podstawy prawnej jego sporządzenia 

Pasywa w bilansie prezentowane są od największego do najmniejszego 

Przypadek, gdy czasowo wydatek wyprzedza koszt może oznaczać zakup środka 
trwałego i późniejsza jego amortyzacja 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników wykazuje się w bilansie 
w pozycji zobowiązań długoterminowych 

Operacja bilansowa wywołująca zmianę w aktywach i pasywach nie zmienia sumy 
bilansowej 

Wypracowany zysk przez przedsiębiorstwo jest składnikiem aktywów trwałych 

W skład rzeczowego majątku trwałego wchodzą materiały 

Zapis operacji po stronie Ct /Maokreśla się jako uznanie konta 

Podatek VAT naliczony wynika z faktur zakupu 

Zapis operacji po stronie Dt/ Wn określa jako obciążenie konta 

Cechą konta wynikowego jest brak salda początkowego i końcowego 

Konta bilansowe służą do ewidencji przychodów ze sprzedaży wyrobów

Zadanie 7.11

Polecenie:

Proszę dokonać klasyfikacji przyporządkowując do właściwego segmentu 
działalności oraz określić wysokość osiągniętych przychodów i poniesionych 
kosztów wskazanych operacji gospodarczych które miały miejsce w PPHU 
Ogniwko zajmującej produkcją oraz handlem meblami ogrodowymi oraz 
świadczeniem usług remontowych. 
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Lp. Informacja
Działalność 
operacyjna

Pozostała działal-
ność operacyjna

Działalność 
finansowa

Przychody Koszty Przychody Koszty Przychody Koszty 

1
Sprzedano akcje spółki MORS 
za 63 000 zł (wartość  w cenie 
nabycia 60 000 zł).

2
Naliczono otrzymano od karę 
za niedotrzymanie warunków 
umowy 1 000 zł.

3
Naliczono wynagrodzenia pra-
cowników działu marketingu 
44 000 zł.

4

Dokonano likwidacji nie  w 
pełni zamortyzowanego środka 
trwałego o wartość księgowej 
netto 8 000 zł.

5

Dokonano sprzedaży towarów 
o wartości netto z faktury 
378 000. Towary w cenie 
zakupu 240 000 zł.

6 Opłacono podatek do nieru-
chomości 6 000 zł.

7
Jednostka otrzymała dywiden-
dę od posiadanych udziałów 
106 000 zł.

8
WB potwierdzający opłacenie 
kosztów postępowania sądowe-
go 1 200 zł.

9
WB bank naliczył odsetki od 
środków zgromadzonych na 
rachunku bankowym 12 000 zł.

10
Otrzymano fakturę za zużytą 
energię elektryczną w dziale 
administracji 2 000 zł.

11

WB potwierdzający pobranie 
odsetek od kredytu – doty-
czy działalności operacyjnej 
jednostki 4 000 zł.

12 Odpisano przedawnione zobo-
wiązanie 5 000 zł.

13 WB potwierdzający opłacenie 
usług reklamowych 1 600 zł.

14

WB opłacenie odsetek od 
nieterminowej płatności zo-
bowiązań publicznoprawnych 
300 zł.
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Zadanie 7.12

Polecenie:

Spółka z o.o. Epson przygotowuje porównawczy rachunek zysków i strat.  
W bieżącym roku obrotowym 20XX r. osiągnęła przychody oraz poniosła 
koszty przedstawione w tabeli. Proszę wprowadzić dane na konta wyniko-
we, dokonać zamknięcia kont oraz ustalić wynik finansowy netto sposobem 
ewidencyjnym. 

Wyszczególnienie Wartość w zł.

Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 320 000

Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych 180 000

Przychody ze sprzedaży towarów 120 000

Wartość sprzedanych towarów 80 000

Przychody ze sprzedaży materiałów 6 000

Wartość sprzedanych materiałów 4 000

Przychody finansowe 20 000

Koszty finansowe 6 000

Pozostałe przychody operacyjne 12 000

Pozostałe koszty operacyjne 8 000

Podatek dochodowy Dt 10 000

Koszty zarządu 80 000

Koszty sprzedaży 20 000

Koszty według rodzaju 200 000

Rozliczenie kosztów rodzajowych Ct 200 000

Rozwiązanie zadania 7.12
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Zadanie 7.13

Polecenie:

Spółka z o.o. Gruszka przygotowuje kalkulacyjny rachunek zysków i strat.  
W bieżącym roku obrotowym 20XX r. jednostka osiągnęła przychody i ponio-
sła koszty ich uzyskania przedstawione w tabeli poniżej. Proszę wprowadzić 
dane na konta wynikowe i dokonać ich zamknięcia ustalając wynik finansowy.
 

Wyszczególnienie Wartość w zł.

Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 400 000

Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych 280 000

Przychody ze sprzedaży towarów 140 000

Wartość sprzedanych towarów 60 000

Przychody ze sprzedaży materiałów 20 000

Wartość sprzedanych materiałów 16 000

Przychody finansowe 40 000

Koszty finansowe 20 000

Pozostałe przychody operacyjne 16 000

Pozostałe koszty operacyjne 12 000

Podatek dochodowy Dt 20 000

Koszty zarządu 100 000

Koszty sprzedaży 20 000

Koszty według rodzaju 180 000

Rozliczenie kosztów rodzajowych Ct 180 000

Rozwiązanie zadania 7.13
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Zadanie 7.14

Polecenie:

W spółce z o.o. 21 wybrane konta księgi głównej w bieżącym okresie sprawoz-
dawczym 20XX r. wykazywały dane przedstawione w tabeli. Proszę na pod-
stawie wymienionych danych przygotować rachunek zysków i strat za bieżący 
rok obrotowy w wersji kalkulacyjnej oraz proszę podać, ile będzie wynosił 
wynik finansowy netto w podanym okresie sprawozdawczym, jeśli jednostka 
zdecyduje się przygotować rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. 
 

Wyszczególnienie Wartość w zł.

Przychody ze sprzedaży produktów 300 000

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 160 000

Przychody ze sprzedaży towarów 40 000

Wartość sprzedanych towarów 30 000

Przychody ze sprzedaży materiałów 12 000

Wartość sprzedanych materiałów 8 000

Przychody finansowe 10 000

Koszty finansowe 6 000

Pozostałe przychody operacyjne 14 000

Pozostałe koszty operacyjne 16 000

Zyski nadzwyczajne 10 000

Straty nadzwyczajne 4 000

Podatek dochodowy DT 24 000

Koszty ogólnego zarządu 100 000

Koszty sprzedaży 40 000

Koszty według rodzaju 360 000

Rozliczenie kosztów według rodzaju 360 000

Rozwiązanie zadania 7.14
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Zadanie 7.15

Spółka z o.o. 22 jest przedsiębiorstwem produkcyjnym w którym konta przy-
chodów i kosztów na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiały obroty 
wskazane w tabeli. Dodatkowo wiadomo, iż w przedsiębiorstwie wyproduko-
wano 800 sztuk wyrobów gotowych, które przyjęto do magazynu po rzeczy-
wistym koszcie wytworzenia o wartości 8 000 zł. Natomiast pozostała produk-
cja niezakończona to półprodukty które przyjęto do magazynu. W bieżącym 
okresie sprawozdawczym jednostka dokonała sprzedaży 600 szt. wyrobów 
gotowych w cenie sprzedaży netto 60 zł/szt. Wystawiono FV z stawką 23%. 
Wystawiono dokument WZ dotyczący sprzedanych wyrobów gotowych, któ-
re odbiorca odebrał własnym środkiem transportu.

Polecenie:

Proszę wprowadzić podane informacje na konta księgowe i zaksięgować poda-
ne operacje gospodarcze. Ponadto proszę ustalić wynik ze sprzedaży w warian-
cie kalkulacyjnym  i porównawczym oraz uzupełnij odpowiednie dokumenty. 

Nazwa konta DT CT

Amortyzacja 1 000

Zużycie materiałów i energii 8 000

Usługi obce 1 600

Wynagrodzenia 3 000

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 00

Rozliczenie kosztów rodzajowych 14 000

Koszty produkcji 10 000

Koszty sprzedaży 1 600

Koszty zarządu 2 400

Rozwiązanie zadania 7.15
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Zadanie 7.16

W sp. z o.o. „23” będącą jednostką handlowo-usługową opodatkowaną pod-
stawową stawką VAT w bieżącym okresie rozliczeniowym wystąpiły następu-
jące operacje gospodarcze. 

1. Otrzymano FV dotyczącą zakupu 2 000 towarów w cenie jednostkowej 
4 zł/ szt. Termin płatności 14 dni. Zakupione towary na podstawie do-
kumentu PZ przyjęto do magazynu.

2. Jednostka otrzymała FV za zużytą energię elektryczną w bieżącym okre-
sie sprawozdawczym w wartości netto 200 zł.

3. Jednostka wystawiła FV za wykonaną usługę o wartości netto 20 000 zł 
zapłata nastąpi w ciągu 5 dni.

4. Zakupiono środek trwały o wartości netto 200 000 zł wymagający mon-
tażu. Termin płatności 14 dni.

5. Otrzymano FV za usługi księgowe 1 000 zł plus VAT.

Polecenie:

Na podstawie powyższych informacji proszę dokonać niezbędnych księgowań 
wiedząc, że jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. 
Proszę dokonać rozliczenia podatku VAT oraz podać interpretację salda koń-
cowego tych rozrachunków. 

Rozwiązanie zadania 7.16

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         



190

ROZDZIAŁ 7

Zadanie 7.17

Spółka z o.o. rozpoczyna działalność 01.01.20XX r. na dzień rozpoczęcia 
działalności jednostka przyjęła do używania: 

1. Budynek administracyjny o wartości początkowej 2 000 0000 zł.
2. Komputery o wartości początkowej 100 000 zł.
3. Oprogramowanie komputerowe o wartości początkowej 20 000 zł.

Kierownik jednostki w polityce rachunkowości wskazał, iż jednostka sto-
suje metodę liniową amortyzacji oraz przyjęto następujące roczne stawki 
amortyzacyjne. 

1. Dla budynku 2,5%
2. Dla komputerów 30%
3. Dla oprogramowania 50%

Polecenie:

Proszę obliczyć dla posiadanych środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych amortyzację w pierwszym drugim, trzecim i czwartym roku 
używania środka trwałego. Wartość odpisów umorzeniowych na koniec każ-
dego z czterech lat oraz wartość bilansową na koniec każdego z czterech lat. 

Lp. ŚT/WNIP
Amortyzacja na koniec roku

I II III IV

1 Budynek 

2 Komputery 

3 Oprogramowanie komputerowe 

Koniec pierwszego roku 

Lp. ŚT/WNIP Wartość początkowa Umorzenie Wartość bilansowa

1 Budynek 

2 Komputery 

3 Oprogramowanie komputerowe 

Koniec drugiego roku 
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Lp. ŚT/WNIP Wartość początkowa Umorzenie Wartość bilansowa

1 Budynek 

2 Komputery 

3 Oprogramowanie 
komputerowe 

Koniec trzeciego roku 

Lp. ŚT/WNIP Wartość początkowa Umorzenie Wartość bilansowa

1 Budynek 

2 Komputery 

3 Oprogramowanie 
komputerowe 

Koniec czwartego roku 

Lp. ŚT/WNIP Wartość początkowa Umorzenie Wartość bilansowa

1 Budynek 

2 Komputery 

3 Oprogramowanie 
komputerowe 

Rozwiązanie zadania 7.17
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Zadanie 7.18

Spółka z o.o. „24” na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego wykazała 
następujące dane:

1. Jednostka otrzymała FV za zużytą energię elektryczną, wartość netto  
100 zł.

2. Otrzymano FV dotyczącą zakupionych towarów. Dane z faktury  
4 000 szt.  W jednostkowej cenie zakupu 10 zł netto.

3. FV dotycząca sprzedaży 2 000 szt. towarów w jednostkowej cenie sprze-
daży 9 zł/szt. netto. Sprzedane towary wydano z magazynu na podstawie 
dowodu WZ. 

4. Jednostka sprzedała środek trwały o wartości początkowej 28 000 zł,  
dotychczasowym umorzeniu 24 100. FV dotycząca sprzedaży środka 
trwałego w wartości netto 5 000 zł.

5. Przygotowano listę płac. Wartość brutto wynagrodzeń 6 000 zł. potrą-
cone składki ZUS 1 000 zł, potrącona zaliczka na podatek dochodowy  
400 zł.

6. Naliczono narzuty na wynagrodzenia 1 200 zł.
7. Jednostka otrzymała FV za usługi księgowe. Wartość netto faktury  

600 zł. Zaplata za 7 dni.
8. Jednostka otrzymała FV dotyczącą zakupu materiałów biurowych wy-

danych bezpośrednio do zużycia. Wartość netto faktury 200 zł. Faktura  
z odroczonym terminem płatności. 

9. Pracownik jednostki przekazał do rozliczenia rachunek dotyczący po-
dróży służbowej na kwotę 100 zł. 

Polecenie:

Na podstawie powyższych informacji proszę dokonać niezbędnych księgowań 
wiedząc, że jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym  
i jest podatnikiem podatku VAT z podstawową stawką, ponadto proszę prze-
prowadzić księgowania dotyczące ustalenia wyniku finansowego netto w wa-
riancie porównawczym przy zastosowaniu zawożenia, że wszystkie operacje 
gospodarcze zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Jednostka jest opodatkowana 19% stawką CIT.
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Rozwiązanie zadania 7.18
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Zadanie 7.19

Spółka Ananas sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na sprzedaży arty-
kułów biurowych. Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej 
jednostka prowadzi w układzie rodzajowym. Do ewidencji towarów i mate-
riałów jednostka stosuje ceny nabycia. Na początek bieżącego okresu spra-
wozdawczego 01.01.20XX r. salda wybranych kont księgi głównej zawierały 
następujące informacje. 

Wyszczególnienie Wartość w zł.

Środki trwałe 90 000

Umorzenie środków trwałych 28 200

Środki trwałe w budowie 28 000

Towary 31 600

Materiały 1 000

Rachunek bankowy 22 000

Kredyt bankowy 6 000

Rozrachunki z odbiorcami 21 600 

Kapitał podstawowy 160 000

W bieżącym okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje 
gospodarcze: 
Otrzymano FV o wartości netto 1 200 zł za projekt instalacji kanalizacyjnej  
w budowanym magazynie, termin płatności 7 dni. 

1. Otrzymano FV o wartości netto 2 400 zł za prace wykończeniowe  
w budowanym magazynie.

2. Jednostka otrzymała wyciąg bankowy informujący o:
a) Udzieleniu pożyczki o wartości 8 000 zł.
b) Naliczeniu i pobraniu przez bank odsetek od kredytu na budowę maga-

zynu 600 zł.
c) Otrzymaniu od odbiorcy nienaliczonych wcześniej odsetek za zwłokę 

200 zł.
3. Wskutek zalania magazynu zniszczeniu uległa cześć towarów o wartości 

980 zł. sporządzono protokół zniszczeń.
4. Wystawiono FV dotyczącą sprzedaży towarów

a) FV w wartości netto 23 000 zł. plus 23% VAT.
b) WZ sprzedanych towarów o wartości w cenie nabycia 10 620 zł.
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5. Sporządzono listę płac i naliczono wynagrodzenia pracowników za bie-
żący okres sprawozdawczy

a) Wartość brutto wynagrodzeń 8 000 zł.
b) Składki ZUS 1 000 zł.
c) Zaliczka na podatek dochodowy 400 zł.

6. Zaliczono i zaksięgowano narzuty na wynagrodzenia 1 800 zł.
7. FV dotycząca zakupu materiałów biurowych przekazanych bezpośred-

nio do zużycia. Wartość netto 200 zł.
8. Naliczono amortyzację środków trwałych za bieżący okres sprawozdaw-

czy 2 800 zł.
9. Zakończono budowę magazynu i przyjęto go do używania. 
10. Jednostka sprzedała za gotówkę materiały 

a) W cenie sprzedaży netto 600 zł.
b) Wydano sprzedane materiały o wartości w cenie nabycia 200 zł.

Polecenia:

1. Sporządzić bilans otwarcia.
2. Otworzyć konta bilansowe saldami początkowymi.
3. Zaksięgować podane operacje gospodarcze.
4. Ustalić stan rozrachunków z tytułu podatku VAT.
5. Zamknąć konta ustalając ich salda.
6. Sporządzić zestawienie obrotów i sald.
7. Sporządzić rachunek zysków i stratna koniec okresu sprawozdawczego.
8. Sporządzić bilans zamknięcia na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozwiązanie zadania 7.19
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ZAKOŃCZENIE

Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego  
i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarcze-
go. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone  
w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodar-
czego, jego zasoby i wyniki. Rachunkowość stanowi tę część systemu infor-
macyjnego, która ujmuje w sposób systematyczny i ciągły, w mierniku pie-
niężnym, przebieg i skutki procesów gospodarczych występujące w jednostce 
gospodarczej, zgodnie z metodami i zasadami właściwymi dla rachunkowości, 
uzupełniając je o różne charakterystyki dotyczące tych zjawisk. Pozwala tym 
samym dostarczyć informacje szerokiemu kręgowi odbiorców zainteresowa-
nych sytuacją majątkową, finansową i efektami działania, a także możliwo-
ścią kontynuowania działalności i jej rozwijania. Rachunkowość jest nie tylko 
przedmiotem zainteresowań pracowników nauki, ale przede wszystkim jest 
najskuteczniejszym i najczęściej wykorzystywanym systemem informacyjnym 
w jednostkach gospodarczych. Przedsiębiorstwa samodzielnie prowadzą ra-
chunkowość zatrudniając pracowników do działów księgowości lub zleca-
ją jej prowadzenie do biura rachunkowego. Ponadto wiedza i umiejętności  
z zakresu rachunkowości nie są zarezerwowane wyłącznie dla księgowych. 
Można wskazać, że są one bardzo potrzebne, a niekiedy nawet niezbędne  
w pracy osób zatrudnionych w komórkach pozaksięgowych i na stanowiskach 
kierowniczych. Reasumując, rachunkowość przez wieki swojego funkcjono-
wania wypracowała własną teorię, którą następnie wdrożyła do praktyki. Ra-
chunkowość służy praktyce, co nie oznacza, że sama w sobie jest tylko prak-
tyką. Wypracowane w systemie rachunkowości koncepcje, poglądy i teorie 
znalazły odzwierciedlenie w regulacjach, w tym w Ramach Koncepcyjnych 
sporządzania sprawozdań finansowych.
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Opracowany podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną dla adeptów  
rachunkowości. Przedstawione podstawy teorii rachunkowości wraz z zada-
niami pozwolą na poznanie oraz zrozumienie podstawowych regulacji doty-
czących prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasad przygotowywania uprosz-
czonego sprawozdania finansowego. 

Treść niniejszej pracy składa się z siedmiu części, wprowadzenia teore-
tycznego oraz zadań. Następnie w kolejnych częściach wprowadzane są po-
szczególne zagadnienia dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych zgod-
nych z obowiązującymi regulacjami zawartymi w Ustawie o rachunkowości.  
Rachunkowość od początku dedykowana jest zarówno dla studentów jak  
i osób, które chcą rozpocząć przygodę z rachunkowością. 
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Wzorcowy wykaz  
kont księgi głównej

Zespół 0 – Aktywa trwałe

Numer  
konta Nazwa konta Rodzaj konta

010 Środki trwałe Aktywne Bilansowe

010-1 Grunty 

010-2 Budynki, lokale, prawa do lokali, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

010-3 Urządzenia techniczne i maszyny 

010-4 Środki transportu 

010-5 Inne środki trwałe 

020 Wartości niematerialne i prawne Aktywne Bilansowe

030 Długoterminowe aktywa finansowe Aktywne Bilansowe

070 Umorzenie środków trwałych --- Korygujące

070-1 Umorzenie gruntów 

070-2 Umorzenie budynków 

070-3 Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn 

070-4 Umorzenie środków transportu 

070-5 Umorzenie innych środków trwałych 

075 Umorzenie wartości niematerialnych i 
prawnych --- Korygujące

080 Środki trwałe w budowie Aktywne Bilansowe

091 Środki trwałe w likwidacji Aktywne Pozabilansowe

092 Środki trwałe dzierżawione Aktywne Pozabilansowe

093 Środki trwałe obce Aktywne Pozabilansowe
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Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe  
oraz krótkoterminowe aktywa finansowe

Numer 
konta Nazwa konta Rodzaj konta

100 Kasa Aktywne Bilansowe

130 Rachunek bieżący Aktywne Bilansowe

134 Kredyty bankowe długoterminowe Pasywne Bilansowe

135 Kredyty bankowe krótkoterminowe Pasywne Bilansowe

139 Środki pieniężne w drodze Aktywne Bilansowe

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia

Numer  
konta Nazwa konta Rodzaj konta

200 Rozrachunki z odbiorcami Aktywne Rozrachunkowe

202 Rozrachunki z dostawcami Pasywne Rozrachunkowe

214 Zobowiązania wekslowe Pasywne Bilansowe

220 Rozrachunki publicznoprawne Aktywno-pasywne Rozrachunkowe

220-1 Rozrachunki z ZUS Aktywno-pasywne Rozrachunkowe

220-2 Rozrachunki z US -PIT Aktywno-pasywne Rozrachunkowe

220-3 Rozrachunki z US -CIT Aktywno-pasywne Rozrachunkowe

220-4 Rozrachunki z tytułu podatku 
VAT Aktywno-pasywne Rozrachunkowe

220-5 Podatek VAT należny Pasywne Rozrachunkowe

220-6 Podatek VAT naliczony Aktywne Rozrachunkowe

220-7 Inne rozrachunki publicznoprawne Aktywno-pasywne Rozrachunkowe

230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Aktywno-pasywne Bilansowe

231 Należności z tytułu niedoborów  
i szkód Aktywne Bilansowe

234 Pozostałe rozrachunki  
z pracownikami Aktywno-pasywne Rozrachunkowe

240 Pozostałe rozrachunki Aktywno-pasywne Rozrachunkowe

242 Rozliczenie niedoborów i szkód Aktywno-pasywne Rozrachunkowe

243 Rozliczenie nadwyżek Aktywno-pasywne Rozrachunkowe

244 Należności dochodzone  
na drodze sądowej Aktywne Bilansowe
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Zespół 3 – Materiały i towary

Numer 
konta Nazwa konta Rodzaj konta

300 Rozliczenie zakupu aktywów 
trwałych Aktywno-pasywne Rozrachunkowe

301 Rozliczenie zakupów materiałów Aktywno-pasywne Rozrachunkowe

302 Rozliczenie zakupu usług Aktywno-pasywne Rozrachunkowe

303 Rozliczenie zakupu towarów Aktywno-pasywne Rozrachunkowe

310 Materiały Aktywne Bilansowe

330 Towary Aktywne Bilansowe

341 Odchylenia od cen ewidencyjnych 
materiałów --- Korygujące

342 Odchylenia od cen ewidencyjnych 
towarów --- Korygujące

345 Odchylenia aktualizujące wartości 
zapasów materiałów i towarów --- Korygujące

390 Zapasy obce Aktywne Pozabilansowe

Zespół 4 – Koszty według rodzajów  
i ich rozliczenie

Numer 
konta Nazwa konta Rodzaj konta

400 Amortyzacja Kosztowe Wynikowe
401 Zużycie materiałów i energii Kosztowe Wynikowe
402 Usługi obce Kosztowe Wynikowe
403 Podatki i opłaty Kosztowe Wynikowe
404 Wynagrodzenia Kosztowe Wynikowe

405 Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia Kosztowe Wynikowe

406 Podróże służbowe Kosztowe Wynikowe
409 Pozostałe koszty Kosztowe Wynikowe
490 Rozliczenie kosztów Kosztowe Wynikowe
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Zespół 5 – Koszty według typów działalności  
i ich rozliczenie

Numer 
konta Nazwa konta Rodzaj konta

500 Koszty działalności podstawowej Kosztowe Wynikowe

510 Koszty działalności usługowej Kosztowe Wynikowe

530 Koszty działalności handlowej Kosztowe Wynikowe

540 Koszty sprzedaży Kosztowe Wynikowe

550 Koszty zarządu Kosztowe Wynikowe

Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe

Numer 
konta Nazwa konta Rodzaj konta

600 Wyroby gotowe Aktywne Bilansowe

601 Półfabrykaty Aktywne Bilansowe

602 Produkcja niezakończona Aktywne Bilansowe

Zespół 7 – Przychody i koszty związane  
z ich osiąganiem

Numer 
konta Nazwa konta Rodzaj konta

700 Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych/ 
Przychody netto ze sprzedaży usług Przychodowe Wynikowe

711 Koszty sprzedanych wyrobów gotowych/  
Koszty sprzedanych usług Kosztowe Wynikowe

730 Przychody netto ze sprzedanych towarów Przychodowe Wynikowe

731 Wartość sprzedanych towarów  
w cenie zakupu/nabycia Kosztowe Wynikowe

740 Przychody netto ze sprzedanych materiałów Przychodowe Wynikowe

741 Wartość sprzedanych materiałów  
w cenie zakupu/nabycia Kosztowe Wynikowe

750 Przychody finansowe Przychodowe Wynikowe

751 Koszty finansowe Kosztowe Wynikowe

760 Pozostałe przychody operacyjne Przychodowe Wynikowe

761 Pozostałe koszty operacyjne Kosztowe Wynikowe
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Zespół 8 – Kapitały (fundusz) własne, fundusze 
specjalne, rezerwy i wynik finansowy

Numer 
konta Nazwa konta Rodzaj konta

800 Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela) /  
Fundusz założycielski (udziałowy) Pasywne Bilansowe

811 Kapitał zapasowy/Fundusz przedsiębiorstwa (zasobowy) Pasywne Bilansowe

812 Kapitał rezerwowy Pasywne Bilansowe

820 Rozliczenie wyniku finansowego Pasywne Bilansowe

850 Fundusze specjalne Pasywne Bilansowe

860 Wynik finansowy Pasywne Bilansowe

870 Podatek dochodowy Kosztowe Wynikowe

871 Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Kosztowe Wynikowe
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Funkcje i jej zasady? Jak postępować z rachunkowością - od czego  
zacząć przygodę z rachunkowością na te i inne pytania dotyczące podstaw 
rachunkowości będzie można znaleźć w niniejszej pracy. 

Poznanie zasad rachunkowości daje możliwość przeprowadzania ewi-
dencji operacji gospodarczych jak również przygotowania sprawozdania 
finansowego. W poniższej publikacji zaprezentowano podstawowe - wybra-
ne zagadnienia z rachunkowości jednostek gospodarczych. Uwzględniono 
również podstawy regulacji podatkowych oraz powiązano przedstawiono 
formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Praca ta została po-
dzielona na dwie części. W pierwszej części przedstawiono podstawy teorii 
rachunkowości od początku, w części drugiej zawarto przykłady, zadania, 
pytania testowe które mają ułatwić zrozumienie podstaw rachunkowości. 
Bardzo często rachunkowość jest kojarzona z czymś niezrozumiałym, trudnym 
wymagającym tajemnej wiedzy i nadprzyrodzonych mocy niezbędnych przy 
dokonywaniu zapisów w kolumnach, tabelach, rubrykach.




