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

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

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

kowo ci/Mi&dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej oraz 

je analizowa!. 

W poni$szej publikacji zaprezentowano wybrane zagadnienia z rachunko- 

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

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

wykorzystane na !wiczeniach. 

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

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

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

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

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

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

planowania dzia#alno ci. 

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

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

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

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

sowych.  

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

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

nowanie wyników i przep#ywów. 

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

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

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

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

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

nych.  

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

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

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

i #%czenia kont. 

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

inwentaryzacji. Zdefiniowano podstawowe poj&cia rachunkowo ci w oparciu  

o MSR i MSSF. 

W rozdziale 3 zaprezentowano ewidencj& obrotu zapasami. Wskazano na 

metody poprawiania b#&dów i ujmowania reklamacji. 

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

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

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

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

i cel ich tworzenia. Wprowadzono w zagadnienia kalkulacji kosztów. 

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

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

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

sowej. 

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

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

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

nym. 

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

Pa#stwu Magdalenie i Ianowi Anderson. 

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

czeniu niektórych fragmentów pracy. 

Zach&cam do studiowania rachunkowo ci! 

 

Jolanta Gadawska 

 

 



 

 

 

 

 

Rozdzia" 1 
Istota rachunkowo ci, zasady, podstawowe 

definicje, funkcjonowanie kont  
 

 

 

 

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

 

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

zentacji informacji gospodarczych. Podstawowym celem rachunkowo ci jest 

dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji maj%tkowej i finansowej 

podmiotu gospodarczego. 

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

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

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

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

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

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

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

przejrzyste
1
. 

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

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

kacj% kapita#u. 

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

wozdawczo !, analiza. 

 

 

 

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

RACHUNKOWOŒÆ

Dokumentacja Ewidencja Sprawozdawczoœæ Analiza finansowa

Dowody
ksiêgowe

Syntetyczne
i analityczne

Bilans
Rachunek wyników
Przep³ywy pieniê¿ne

Ex post
Ex ante

 

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

 

Rachunkowo$" obejmuje: 

  Zasady rachunkowo$ci, polityk! rachunkowo$ci. 

  Ewidencj! operacji gospodarczych na podstawie dowodów ksi!gowych. 

  Wycen! aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego. 

  Inwentaryzacj!. 

  Sprawozdawczo$" finansow%. 

  Badanie i og aszanie sprawozda#. 

  Przechowywanie dokumentacji
2
. 

 

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

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

czego, jego zasoby i wyniki. 

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

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

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

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

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

liczenie wynagrodze', zap#ata podatku. 

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

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

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

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

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

 

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

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

twierdzonych dokumentami), 

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

sad% podwójnego zapisu), 

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

nie z zasad% zapisu powtórzonego), 

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

nych, 

e) inwentarza
3
. 

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

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

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

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

RK – raport kasowy, LP – lista p#ac. 

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

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

i musz% by! sporz%dzone rzetelnie.  

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

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

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

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

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

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

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

LT – likwidacja  rodka). 

Dowody ksi&gowe mog% by! podzielone na: 

  pojedyncze/zbiorcze, 

  pierwotne/wtórne, 

  w#asne/obce, 

  niekoryguj%ce/koryguj%ce, 

  wewn&trzne/zewn&trzne
4
. 

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

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

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

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

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

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

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

nowe s% dowodami wewn&trznymi. 

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

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

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

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

Podstawowe zasady rachunkowo ci i sprawozdawczo ci finansowej (meryto-

ryczne): 

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

rz&dna), 

  ostro$nej wyceny, ostro$no ci, 

  memoria#u (memoria#owa),  

  wspó#mierno ci, 

  kontynuacji dzia#alno ci, 

  zasada ci%g#o ci, 

  zasada istotno ci, 

  zasada wy$szo ci tre ci nad form%, 

  zasada periodyzacji
6
. 

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

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

Przy sporz%dzaniu sprawozdania finansowego kierownictwo jednostki doko-

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

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

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

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

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

ujawnia istnienie takiej niepewno ci.  

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

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

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

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

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

niezale$nie od terminu ich sp#aty. 

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

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

nych okresach. 

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

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

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

s% nieistotne. 

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

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

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

  zasada równowagi bilansowej (Aktywa = Pasywa), 

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

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

  zasada zapisu powtórzonego (zapis na koncie szczegó#owym powtórzony 

jest zgodnie z zapisem na koncie syntetycznym), 

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

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

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

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

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

Rzymu czy Grecji
8
. 

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

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

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

podczas podejmowania ekonomicznych decyzji
9
. 

Podstawowe definicje: 

  Aktywa – maj%tek jednostki gospodarczej. 

  Pasywa – "ród#a finansowania maj%tku. 

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

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

(Ct). 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

goodwill). 

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

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

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

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

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

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

p#ynno ci ni$ aktywa trwa#e. 

Do aktywów obrotowych zalicza si&: 

– zapasy, 

– nale$no ci krótkoterminowe, 

– krótkoterminowe inwestycje (papiery warto ciowe krótkoterminowe i inne 

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

pieni&$ne w banku i kasie). 

Pasywa dzielone s% na: 

  Kapita#y w#asne, 

  Zobowi%zania i rezerwy. 

Kapita#y w#asne to przede wszystkim: 

– kapita# podstawowy, 

– kapita#y uzupe#niaj%ce, 

– kapita# z aktualizacji wyceny, 

– niepodzielony wynik finansowy roku poprzedniego, 

– wynik finansowy roku obecnego
10

. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ków. 

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

warto ! nale$y wiarygodnie oszacowa!. 

                                                 
10 Ustawa o rachunkowo ci z 1994 r. po nowelizacji. 


