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Rozdział I. Harmonogram czynności związanych 
z zamknięciem roku obrotowego

Tadeusz Waślicki

pierwszym rokiem obrotowym jest dla niej okres od 
dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia roku, 
w którym działalność została rozpoczęta. Pierwszym 
rocznym sprawozdaniem finansowym podlegają
cym złożeniu do rejestru przedsiębiorców jest więc 
sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia 
działalności do końca roku kalendarzowego przyjętego 
jako rok obrotowy. Podobnie będzie, jeżeli spółka okreś
liła rok obrotowy jako rok kalendarzowy i rozpoczęła 
działalność w jego drugiej połowie, lecz nie skorzystała 
z możliwości wydłużenia pierwszego roku obrotowego 
na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 9 zd. 3 RachunkU.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok 
obrotowy, będący dniem bilansowym, nie później niż 
w ciągu trzech miesięcy od tego dnia (art. 12 ust. 2 
pkt 1 RachunkU). Jest to tzw. wstępne zamknięcie 
ksiąg rachunkowych, związane ze sporządzeniem 
sprawozdania finansowego. Po sporządzeniu spra
wozdania finansowego możliwe jest jeszcze wprowa
dzenie pewnych korekt do sprawozdania finansowe
go, np. na skutek badania przez biegłego rewidenta 
albo w przypadku ujawnienia, już po sporządzeniu 
sprawozdania finansowego, istotnego zdarzenia, 
dotyczącego zamykanego roku obrotowego. W takim 
przypadku wymagana jest również zmiana spra
wozdania finansowego, o czym należy powiadomić 
biegłego rewidenta, który to sprawozdanie badał lub 
bada. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych, 
które uniemożliwia wprowadzenie jakichkolwiek 
zmian do ksiąg rachunkowych zamkniętego roku, na
stępuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
przez organ zatwierdzający.

Od zamknięcia ksiąg rachunkowych bez wątpienia 
pochodzi nazwa „zamknięcie roku obrotowego”. 
Pojęcie to obejmuje wiele różnorodnych czynności, 
warunkujących sporządzenie poprawnego sprawoz
dania finansowego za rok obrotowy oraz prawidłowe 
postępowanie z tym sprawozdaniem. Te czynności mu
szą być przeprowadzone w odpowiednim czasie, tak 
by sporządzenie sprawozdania finansowego oraz jego 

1. Obowiązek sporządzania 
okresowych sprawozdań 
finansowych
Prowadzenie rachunkowości podporządkowane jest 
m.in. zasadzie periodyzacji, czyli obowiązkowi sporzą
dzania okresowych sprawozdań finansowych. Zasada 
periodyzacji wymaga prowadzenia ewidencji operacji 
gospodarczych z podziałem na okresy sprawozdawcze, 
których one dotyczą.

Rok obrotowy
Najistotniejszym okresem w prowadzeniu rachunko
wości jest rok obrotowy, którym jest rok kalendarzowy 
lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy 
kalendarzowych, stosowany również do celów podat
kowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut 
lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. 
Za rok obrotowy jednostki sporządzają sprawozdanie 
finansowe.

Regułą jest, że rokiem podatkowym powinien być rok 
kalendarzowy, chyba że jednostka, jako podatnik 
podatku dochodowego od osób prawnych, postanowi 
inaczej w umowie spółki, statucie albo w innym 
wiążącym ją dokumencie. Rokiem podatkowym jest 
wówczas okres kolejnych dwunastu miesięcy kalenda
rzowych. Wybór ten wymaga jednak zawiadomienia 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w ter
minie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 8 
ust. 1 PDOPrU). Wyjątki od zasady, że rok podatkowy 
liczy 12 miesięcy, zawarte są w przepisach art. 8 
ust. 2, 2a, 3 i 6 PDOPrU.

Ilekroć w RachunkU jest mowa o roku obrotowym, 
należy rozumieć przez to rok kalendarzowy lub inny 
okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalen
darzowych, stosowany także do celów podatkowych 
(art. 3 ust. 1 pkt 9 zd. 1 RachunkU).

Jeżeli w umowie spółki przyjęto, że rokiem obrotowym 
jest rok kalendarzowy, a spółka rozpoczęła działal
ność w pierwszej połowie roku kalendarzowego, to 
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Powyżej opisany sposób inwentaryzacji nie dotyczy 
aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, pro
duktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów 
i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 
pkt 4 RachunkU, tj. odpisywanych w koszty z chwilą ich 
zakupu lub wytworzenia, a także aktywów i pasywów 
inwentaryzowanych drogą weryfikacji. Muszą być one 
zinwentaryzowane na ostatni dzień roku obrotowego.

Warto pamiętać o obowiązku badania sprawozdań fi
nansowych przez biegłego rewidenta, co ma wpływ na 
harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. 
Podmioty podlegające obowiązkowi badania zostały 
wskazane w art. 64 ust. 1 RachunkU. Tematyka ta 
zostanie przedstawiona w rozdziale VII części I.

2. Przykładowy harmonogram prac 
związanych z zamknięciem 
roku 2017
Przykładowy harmonogram prac związanych z za
mknięciem roku 2017 dla jednostek, których rok 
obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, 
sporządzających sprawozdanie wg załącznika Nr 1 
do RachunkU, przedstawiono w poniższej tabeli. 
Nie wszystkie elementy harmonogramu będą miały 
zastosowanie dla wszystkich form działalności oraz 
wszystkich jednostek. W takim przypadku należy 
wybrać i zastosować te, które są istotne, odrzucając te 
niepotrzebne, np. złożenie do 30 kwietnia zeznania 
podatkowego PIT przez spółki kapitałowe.

zatwierdzenie mogły zostać wykonane w ustalonych 
ustawowo terminach.

Inwentaryzacja i wybór podmiotu uprawnionego 
do badania
Pierwszymi czynnościami, które należy wykonać 
w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 
dany rok obrotowy, są:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji,
2) wybór podmiotu uprawnionego do badania – 

w przypadku jednostek zobowiązanych do uzyska
nia opinii biegłego rewidenta.

Metody oraz terminy przeprowadzania inwentaryza
cji określone zostały w art. 26 RachunkU. Z art. 26 
RachunkU wynika, że inwentaryzacja dokonywana 
jest co do zasady na ostatni dzień każdego roku obro
towego. Nie oznacza to jednak, że wszystkie czynności 
inwentaryzacyjne muszą zostać przeprowadzone 
w dniu bilansowym. Termin i częstotliwość inwentary
zacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację 
składników aktywów rozpoczęto nie wcześniej niż 
3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakoń
czono do 15. dnia następnego roku (art. 26 ust. 3 pkt 1 
RachunkU). W takim przypadku ustalenie stanu na 
dzień bilansowy powinno nastąpić przez dopisanie lub 
odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury 
lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów 
(zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między 
dniem spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu 
wynikającego z ksiąg rachunkowych. Stan wynikający 
z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu 
bilansowym.

Tabela 1. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku obrotowego

Lp. Rodzaj czynności wraz z omówieniem i podstawą prawną Termin wykonania

1. Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania 
finansowego za 2017 r. oraz podpisanie umowy z biegłym rewiden-
tem w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczą-
cych składników majątkowych (art. 66 ust. 4 i 5 RachunkU)

ostatni kwartał 2017 r. – dotyczy to spółek 
zobowiązanych do badania rocznego

2. Inwentaryzacja metodą spisu z natury lub potwierdzenia salda skład-
ników aktywów wyszczególnionych w art. 26 ust. 3 pkt 1 RachunkU

od 1.10.2017 r. do 15.1.2018 r.

3. Inwentaryzacja aktywów i pasywów (art. 26 ust. 1 RachunkU), w tym 
m.in. aktywów pieniężnych, produktów w toku, materiałów, towarów, 
produktów gotowych (wymienionych w art. 17 ust. 2 pkt 4 RachunkU) 
oraz aktywów i pasywów inwentaryzowanych drogą weryfikacji

na dzień bilansowy – 31.12.2017 r.

4. Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy aktywów w celu porówna-
nia danych rzeczywistych, ustalonych podczas inwentaryzacji, z dany-
mi księgowymi (art. 18 ust. 2 RachunkU)

na dzień inwentaryzacji

5. Rozliczenie (porównanie) wyników inwentaryzacji ze stanem księgo-
wym, wyjaśnienie i ujęcie w księgach rachunkowych 2017 r. stwier-
dzonych różnic inwentaryzacyjnych (art. 27 w zw. z art. 24 ust. 5 
pkt 2 RachunkU)

przed zamknięciem ksiąg rachunkowych 
za 2017 r., nie później niż do 26.3.2018 r.

6. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za 2017 r. (art. 24 
ust. 5 pkt 2 RachunkU)

do 85. dnia po 31.12.2017 r., czyli 
do 26.3.2018 r.
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Lp. Rodzaj czynności wraz z omówieniem i podstawą prawną Termin wykonania

7. Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na dzień 31.12.2017 r. 
(art. 18 ust. 2 RachunkU)

najpóźniej na dzień zamknięcia ksiąg rachun-
kowych, czyli najpóźniej do 31.3.2018 r.

8. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r. (art. 12 ust. 2 pkt 1 
RachunkU). Stan wynikający z zamkniętych ksiąg rachunkowych sta-
nowi podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego 
spółki

na dzień kończący zamykany rok obrotowy, 
nie później niż w ciągu trzech miesięcy od 
tego dnia – najpóźniej do 31.3.2018 r.

9. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. 
(art. 45 ust. 1 i art. 52 ust. 1 RachunkU)

nie później niż w ciągu trzech miesięcy od 
dnia bilansowego, tj. do 31.3.2018 r.

10. Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. (art. 52 
ust. 2 RachunkU). Sprawozdanie finansowe podpisuje, podając datę 
podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobo-
wy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisania wymaga 
pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego

po sporządzeniu rocznego sprawozdania 
finansowego za 2017 r., nie później niż do 
31.3.2018 r.

11. Obowiązkowe sporządzenie sprawozdania z działalności spółki kapi-
tałowej (art. 45 ust. 4, art. 49 ust. 1 RachunkU)

sprawozdanie z działalności sporządzane jest 
w przypadku jednostek określonych w art. 49 
ust. 1 RachunkU w terminie umożliwiającym 
dołączenie tego sprawozdania do sprawozda-
nia finansowego (art. 45 ust. 4 RachunkU) – 
w zasadzie również do 31.3.2018 r.

12. Złożenie do urzędu skarbowego zeznania CIT-8 (podatnika podatku 
dochodowego od osób prawnych)

do 31.3.2018 r.

13. Złożenie w urzędzie skarbowym rocznego sprawozdania finansowego 
za 2017 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycz-
nych prowadzących księgi rachunkowe (art. 45 ust. 5 PDOFizU wraz 
z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty 
w 2017 r.)

do 30.4.2018 r.

14. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie przepi-
sów OrdPU, wydał decyzję o uznaniu poprawności wyboru i stoso-
wania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami po-
wiązanymi, dołączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej 
metody ustalania ceny transakcyjnej

do 1.5.2018 r.

15. Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. (art. 64 
ust. 1, art. 53 ust. 1 i art. 68 RachunkU). 
W spółkach z o.o. istnieje obowiązek udostępnienia wspólnikom 
opinii i raportu biegłego rewidenta, badanie musi być więc ukończo-
ne najpóźniej 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników. 
W związku z tym dobrze jest zaplanować zakończenie tego punktu 
harmonogramu do 10 czerwca

w zasadzie w ciągu 6 miesięcy od dnia bilan-
sowego – jeżeli jednak nie ma obiektywnych 
przeszkód, badanie powinno być zakończone 
do 10 czerwca, ponieważ w spółkach z o.o. 
istnieje obowiązek udostępnienia wspólnikom 
opinii i raportu biegłego rewidenta najpóźniej 
15 dni przed terminem zgromadzenia wspól-
ników; w związku z tym dobrze jest zaplano-
wać zakończenie badania w jak najwcześ-
niejszym, realnym terminie uzgodnionym 
z biegłym rewidentem

16. Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. 
(art. 68 RachunkU).
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne 
oraz spółdzielnie mają obowiązek udostępnienia wspólnikom, akcjo-
nariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i spra-
wozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe 
podlega obowiązkowi badania także opinii wraz z raportem biegłego 
rewidenta – najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, 
walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem 
członków albo przedstawicieli członków spółdzielni. Spółka akcyjna 
udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej 
lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego. Rzutuje to na 
termin zakończenia badania sprawozdania finansowego

badanie powinno się zakończyć, najpóźniej 
w terminie umożliwiającym udostępnienie 
sprawozdania finansowego wraz opinią i ra-
portem biegłego rewidenta zgodnie z art. 68 
RachunkU, a więc najpóźniej do 14.6.2017 r., 
przy założeniu, że zgromadzenie wspólników 
lub innego organu zatwierdzającego zostanie 
zwołane w ostatnim obowiązującym terminie

http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-29091994-r-o-rachunkowosci,7mrx5iym0,1.html
http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-29091994-r-o-rachunkowosci,asthv96je,1.html
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Lp. Rodzaj czynności wraz z omówieniem i podstawą prawną Termin wykonania

17. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. przez 
zgromadzenie wspólników (art. 53 ust. 1 RachunkU)

w ciągu sześciu miesięcy od 31.12.2017 r., 
nie później niż do 30.6.2018 r.

18. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto za 2017 r. (art. 53 
ust. 3 i 4 RachunkU)

po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
przez organ zatwierdzający

19. Przekazanie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wraz 
z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych, a w przypadku spółek także odpisu uchwały zgroma-
dzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia 
opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finan-
sowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku 
badania

w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocz-
nego sprawozdania finansowego za 2017 r.

20. Złożenie we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania fi-
nansowego, opinii biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, 
odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o za-
twierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub 
pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 
ust. 1 RachunkU – także sprawozdanie z działalności

w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia roczne-
go sprawozdania finansowego.
Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało za-
twierdzone w terminie określonym w art. 53 
ust. 1 RachunkU, należy je złożyć w rejestrze 
sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, 
a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz 
z wymaganymi dokumentami

21. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r. (art. 12 ust. 4 
i 5 RachunkU), polegające na wyłączeniu możliwości dokonywania 
zapisów w księgach rachunkowych zamkniętego okresu

najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy

Podst awa pr awna:
•	 art.	45	ust.	5	PDOFizU,

•	 art.	8	PDOPrU,

•	 art. 	12	ust. 	2,	4,	5,	art. 	17	ust. 	2,	art. 	18	ust. 	2,	
ar t .  24  ust .  5 ,  ar t .  26,  27,  ar t .  45  ust .  1 ,  4 , 
art.  49 ust.  1,  art.  52, 53, art.  64 ust.  1,  art.  66 
ust. 4, 5, art. 68 RachunkU.
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Rozdział II. Polityka rachunkowości, zmiana zasad 
(polityki) rachunkowości 

Rys. 1. Hierarcha przepisów prawa bilansowego

RachunkU

KSR

MSR

Jeżeli nie ma odpowiedniej 
regulacji w RachunkU, można 

stosować

Jeżeli nie ma odpowiedniej 
regulacji w RachunkU i KSR, 

można stosować

Hierarchia wymieniona na powyższym rysunku nie doty
czy jednak wszystkich podmiotów. Jednostki dopuszczo
ne do obrotu na jednym z regulowanych rynków krajów 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz banki 
muszą sporządzać swoje skonsolidowane sprawozdania 
finansowe zgodnie z MSR. Możliwość stosowania MSR 
jako przepisów nadrzędnych przy sporządzaniu sprawoz
dań finansowych mają (art. 45 RachunkU):
1) emitenci ubiegający się o dopuszczenie do publicz

nego obrotu w Polsce lub na rynku EOG,
2) emitenci zamierzający ubiegać się o dopuszczenie 

do publicznego obrotu w Polsce lub na rynku EOG,
3) jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej, 

w której jednostka dominująca wyższego szczebla 

1. Wprowadzenie
Wyliczając elementy rachunkowości jednostki, usta
wodawca na pierwszym miejscu wymienia przyjęte 
zasady rachunkowości, zwane również jej polityką. 
Politykę rachunkowości można określić jako najważ
niejszy dokument prawa bilansowego, który stanowiąc 
swoistego rodzaju konstytucję finansową jednost
ki, przesądza o istocie prowadzenia ksiąg rachunko
wych oraz sporządzania sprawozdania finansowego. 
Polityka rachunkowości jest aktem normatywnym, 
który obejmuje tylko daną jednostkę, uwzględniając jej 
specyfikę i regulując zasady prowadzenia rachunkowo
ści w tej jednostce. Polityka rachunkowości porządkuje 
wszystkie te obszary rachunkowości w jednostce, które 
nie są wprost uregulowane przepisami RachunkU albo 
w stosunku do których ustawodawca dopuszcza kilka 
alternatywnych rozwiązań.

2. Hierarchia zasad rachunkowości 
stosowanych w Polsce
W Polsce prowadzenie ksiąg rachunkowych reguluje 
RachunkU wraz z odpowiednimi rozporządzeniami 
wykonawczymi. Ustawodawca wskazał jednak, że 
w przypadku spraw, które nie zostały uregulowane 
w przepisach RachunkU, jednostka może (ale nie 
musi) stosować Krajowe Standardy Rachunkowości 
(wydawane przez Komitet Standardów Rachunkowości 
działający	przy	Ministerstwie	Finansów;	obecnie	jest	
11 Standardów). W razie braku odpowiednich regula
cji w KSR jednostka może stosować Międzynarodowe 
Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe 
Standardy	Sprawozdawczości	Finansowej.
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stosuje MSR (w stosunku do skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych oraz jednostkowych 
sprawozdań finansowych),

4) emitenci papierów wartościowych dopuszczonych 
do publicznego obrotu w Polsce (w stosunku do 
sprawozdań jednostkowych).

Wszystkie pozostałe jednostki, niewymienione przez 
ustawodawcę, nie mają możliwości dokonywania 
wyboru i swoje księgi rachunkowe i sprawozdania 
finansowe muszą prowadzić zgodnie z RachunkU.

3. Istota polityki rachunkowości
W RachunkU wskazano, że przez politykę rachun
kowości należy rozumieć wybrane i stosowane 
przez jednostkę rozwiązania, które są dopuszczone 
przez RachunkU, oraz rozwiązania określone w KSR 
i	MSR/MSRF,	z	których	jednostka	korzysta.	

Ważne

Jeżeli jednostka, prowadząca księgi rachunkowe zgodnie 
z RachunkU,	stosuje	również	zapisy	KSR	lub	MSR/MSRF	
w obszarach, w których RachunkU nie daje jednoznacz
nych wskazówek, fakt ten powinien znaleźć odzwiercie
dlenie w polityce rachunkowości.

Stosowanie KSR nie jest obligatoryjne. Uznaje się jed
nak, że przyjęcie w jednostce KSR sprzyja zapewnieniu 
rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątko
wej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. 
Ponadto zaleca się, aby:
1) jednostka, która stosuje KSR, stosowała wszyst

kie standardy w sprawach nieuregulowanych 
RachunkU. Nie jest z kolei wskazane przyjmowa
nie do stosowania tylko wybranych standardów lub 
też	tylko	części	zasad	w	nich	wskazanych;

2) jednostka ujawniała stosowanie KSR w swoim 
sprawozdaniu finansowym.

Ważne

Jednostka nie może uznać, że nie stosuje KSR, a w spra
wach nieuregulowanych RachunkU przyjmuje zasady 
MSR.

W pierwszej kolejności jednostka stosuje KSR, dopiero 
w przypadku przyjęcia do stosowania KSR, w spra
wach, które nadal nie są uregulowane ani w RachunkU, 
ani w KSR, jednostka może stosować wybrane zasady 
określone w MSR. Jeżeli zasady określone w MSR są 
sprzeczne z zasadami określonymi w KSR, jednostka 
nie może przyjąć zasad wskazanych w MSR. Zasady 
określone w KSR traktuje się bowiem jako nadrzędne. 
Podobnie niemożliwe jest przyjęcie do stosowania 
zasad wskazanych w MSR, jeżeli są one w jakikolwiek 
sposób sprzeczne z RachunkU.

Z kolei art. 4 ust. 1 pkt 1b RachunkU wskazuje, że 
jeżeli w wyjątkowych przypadkach stosowanie określo
nego przepisu RachunkU nie pozwoliłoby na rzetelne 
i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finanso
wej oraz wyniku finansowego, jednostka nie stosuje 
tego przepisu, a w informacji dodatkowej uzasadnia 
przyczyny jego niezastosowania oraz określa wpływ, 
jaki niezastosowanie przepisu wywiera na obraz sy
tuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy 
jednostki. Zgodnie z tym zapisem jednostka może nie 
stosować danego przepisu RachunkU, zamiast tego 
stosując się do innych zasad, które powinny być jasno 
określone w polityce rachunkowości i które lepiej niż 
zapisy opisane w RachunkU odzwierciedlają rzeczy
wistość ekonomiczną i oddają prawdziwy charakter 
zdarzeń ekonomicznych, które miały miejsce w danej 
jednostce.

4. Dokumentacja zasad 
rachunkowości
Dokumentacja stosowanych zasad rachunkowości po
winna być sporządzona w języku polskim. Kierownik 
jednostki ponosi odpowiedzialność zarówno za jej spo
rządzenie w wymaganej formie pisemnej, jak i później
szą aktualizację polityki rachunkowości. Przyjęte przez 
jednostkę zasady rachunkowości są obowiązkowo 
stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz 
sporządzaniu i prezentacji sprawozdania finansowego 
przez jednostkę. Określają one m.in.:
1) zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń do 

odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego 
zgodnie z ich charakterem, jako składników akty
wów i pasywów, przychodów i zysków lub kosztów 
i	strat	bądź	przepływów	pieniężnych;

2) metody wyceny aktywów i pasywów, zarówno na 
moment początkowego ujęcia w księgach rachun
kowych, na dzień bilansowy, jak i w momencie 
wyłączenia	ich	z	ksiąg	rachunkowych;

3) metody ustalania wyniku finansowego i prezentacji 
(wykazywania lub ujawniania) w sprawozdaniu 
finansowym;

4) metodę sporządzania rachunku przepływów pie
niężnych;

5) technicznoorganizacyjny sposób prowadzenia 
ksiąg	rachunkowych	i	ich	ochrony;

6) fakt korzystania z dozwolonych RachunkU uprosz
czeń w zakresie prowadzenia ksiąg i sporządzania 
sprawozdania finansowego, takich jak np.:
a) ustalenie granicy ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia środków trwałych bądź wartości 
niematerialnych i prawnych, poniżej której 
jednostka dokonuje jednorazowego odpisu 
wartości tego rodzaju składników aktywów,
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rachunkowości i jej zmianą powinny być wykazywane 
przez poszczególne jednostki we wprowadzeniu do 
sprawozdania finansowego oraz w niektórych pozycjach 
zestawienia zmian w kapitale własnym (np. w ramach 
kapitału z aktualizacji wyceny należy wyszczególnić 
wpływ zmian zasad rachunkowości na ten kapitał, 
podobnie w ramach wyniku finansowego lat ubiegłych).

6. Ciągłość stosowania zasad 
rachunkowości

6.1. Zagadnienia ogólne
Jednostka stosuje określone zasady (politykę) rachun
kowości w sposób ciągły, co oznacza, że w kolejnych 
okresach sprawozdawczych powinna ona grupować 
operacje według tego samego schematu czy też stoso
wać jednakowe zasady wyceny aktywów i pasywów 
w kolejnych latach, dzięki czemu zapewniona jest 
porównywalność sprawozdań finansowych. Zakłada się, 
że zasady rachunkowości powinny być wspólne dla całej 
grupy podobnych transakcji i zdarzeń, chyba że przepisy 
prawa zezwalają na wyodrębnienie węższych kategorii, 
do których mają mieć zastosowanie jednolite zasady.

Przykładowo jeżeli jednostka w  tym samym czasie 
dokonała zakupu dwóch nieruchomości (zdarzenia 
zakupu obu nieruchomości należy uznać za podobne 
transakcje), jednak zamierza wykorzystywać te nieru
chomości do różnych celów (w pierwszej z zakupionych 
nieruchomości jednostka zamierza otworzyć biuro, 
natomiast druga nieruchomość ma być wynajmowana 
innym podmiotom i jednostka zamierza pobierać z niej 
pożytki w postaci czynszów), wówczas, mimo podo
bieństwa transakcji, należy zastosować do nich różne 
zasady rachunkowości – zakup pierwszej nieruchomości 
będzie zakupem środka trwałego, z kolei zakup drugiej 
nieruchomości – zakupem inwestycji w nieruchomości.

Ważne

Jeżeli zmiana przyjętych rozwiązań przyczyni się do 
zwiększenia rzetelności i  wiarygodności sprawozdania 
finansowego, jednostka ma prawo do zmiany polityki ra
chunkowości, co w takim przypadku jest nawet wskazane.

6.2. Zmiany zasad polityki 
rachunkowości

6.2.1. Przypadki uzasadniające zmianę zasad 
rachunkowości
Zmiana zasad rachunkowości może być dokonana 
przez jednostkę zarówno dobrowolnie (wynikać z jej 

b) wycena materiałów i towarów w cenie zakupu 
zamiast w cenie nabycia,

c) wycena produkcji w toku, o przewidywanym 
czasie wykonania krótszym niż trzy miesiące, 
w wysokości bezpośrednich kosztów wytwo
rzenia lub tylko materiałów bezpośrednich 
bądź niewycenianiu jej w ogóle,

d) nierozliczanie przychodów i kosztów z tytułu 
wykonywanych długoterminowych niezakoń
czonych usług, jeżeli udział przychodów z nie
zakończonych usług na dzień bilansowy nie 
jest istotny w całości przychodów operacyjnych 
okresu sprawozdawczego,

e) klasyfikowanie umów leasingu według kryteriów 
określonych przepisami prawa podatkowego,

f) zaniechanie ustalania rezerw i aktywów z tytu
łu odroczonego podatku dochodowego,

g) stosowanie do wyceny instrumentów finanso
wych wyłącznie przepisów RachunkU zamiast 
InstrFinR,

h) uwzględnianie kosztów stałych przy wycenie 
zapasu produktów, niezależnie od poziomu 
wykorzystania normalnych zdolności produk
cyjnych,

i) sporządzanie sprawozdań finansowych w for
mie uproszczonej, zgodnie z zał. Nr 4 lub Nr 5 
RachunkU;

7) sposób prezentacji informacji w sprawozdaniu 
finansowym;

8)	 stosowanie	KSR	oraz	ewentualnie	zapisów	MSR;
9) przyjęty przez jednostkę sposób ustalania wartości 

szacunkowych. Podpunkt ten dotyczy w szczegól
ności:
a) wartości godziwej,
b) okresów lub stawek amortyzacyjnych,
c) odpisów aktualizujących wartość aktywów na 

skutek utraty ich wartości,
d) rezerw na zobowiązania,
e) stopnia zaawansowania niezakończonych 

usług objętych długoterminowymi umowami.

5. Informacja dodatkowa 
sprawozdania finansowego
W informacji dodatkowej każdego sprawozdania finan
sowego powinien być zawarty opis stosowanych zasad 
rachunkowości, zawierający co najmniej przyjęte meto
dy wyceny oraz zasady sporządzania sprawozdań w tym 
zakresie, w jakim jednostka dokonuje wyboru między 
zasadami dopuszczalnymi zapisami RachunkU, a także 
opis ewentualnych zmian polityki rachunkowości oraz 
ich wpływu na sporządzone sprawozdanie w stosunku 
do zasad stosowanych w roku poprzednim. W poszcze
gólnych załącznikach do RachunkU określających za
kres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finan
sowym wskazano, jakie informacje związane z polityką 
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woli i uwzględniać potrzebę jednostki gospodarczej), 
jak i obligatoryjnie (z powodu zmiany przepisów 
RachunkU, KSR lub MSR).

Jednostka dokonuje zmian przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, jeżeli:
1) obowiązek taki wynika ze zmiany przepisów o ra

chunkowości,
2) jednostka utraciła prawo do stosowania uproszczeń 

przewidzianych w przepisach o rachunkowości,
3) jednostka uzyskała prawo do stosowania uproszczeń 

przewidzianych w przepisach o rachunkowości, 
z których uproszczeń zamierza skorzystać,

4) jednostka po raz pierwszy wprowadza do stosowa
nia KSR lub podejmuje decyzję o zaprzestaniu ich 
stosowania,

5) jednostka podejmuje decyzję o stosowaniu lub rezy
gnacji ze stosowania rozwiązań przyjętych w MSR,

6) jednostka uzna, że zmiana zasad jest konieczna 
dla bardziej jasnego przedstawienia jej sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego,

7) jednostka uzna, że zmiana zasad jest konieczna 
ze względu na zmianę przedmiotu działalności 
jednostki, czy też ze względu na potrzebę dostoso
wania się do rozwiązań obowiązujących w grupie 
kapitałowej, do której jednostka weszła, lub w bran
ży, w której jednostka rozpoczęła działalność,

8) jednostka uznała, że zmiana jest konieczna ze 
względu na wykonanie zaleceń kontroli lub rewizji 
finansowej.

6.2.2. Przypadki nieuzasadniające zmiany 
zasad rachunkowości
Nie stanowią natomiast zmiany przyjętych zasad (poli
tyki) rachunkowości, m.in.:
1) przyjęcie zasad (polityki) rachunkowości w stosun

ku do nowych zdarzeń i transakcji, które wystąpiły 
w jednostce, a wcześniej nie występowały lub 
występowały, ale były nieistotne, a stały się istotne 
(np. podjęcie decyzji o amortyzowaniu nowo zaku
pionych maszyn metodą degresywną, nawet jeżeli 
wcześniej podobne maszyny były amortyzowane 
metodą liniową),

2) zmiany wartości szacunkowych (omówionych 
w rozdziale V części I), np. zmiana okresu użytecz
ności posiadanych środków trwałych,

3) przekwalifikowanie do środków trwałych nie
ruchomości zaliczanej do inwestycji długoter
minowych lub na odwrót, wynikające ze zmiany 
przeznaczenia tej nieruchomości,

4) przekwalifikowanie aktywów finansowych z długo
terminowych na krótkoterminowe lub odwrotnie, 
wynikające wyłącznie ze zmiany zamiaru jednostki 
w odniesieniu do tych aktywów,

5) sytuacje, w których co prawda następuje zmiana za
sad (polityki) rachunkowości, ale skutki tej zmiany 
są nieistotne i nie wpływające na obraz jednostki.

Ważne

Wprowadzenie nowego elementu do polityki rachunko
wości, który wcześniej nie występował (ponieważ np. ni
gdy wcześniej w jednostce nie zaistniał dany rodzaj zda
rzenia gospodarczego), ma skutek bieżący i nie należy go 
traktować jako zmianę zasad polityki rachunkowości.

6.2.3. Postępowanie w razie zmiany zasad 
(polityki) rachunkowości 
Nowe zasady stosuje się od pierwszego dnia roku 
obrotowego, przy czym zależnie od decyzji kierownika 
jednostki jest to pierwszy dzień bieżącego lub następ
nego roku obrotowego.

Obowiązki informacyjne
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości pociąga za 
sobą konieczność dopełnienia wielu obowiązków 
informacyjnych. W sprawozdaniu finansowym, po
cząwszy od którego zostały wprowadzone zmiany, 
w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w ust. 6 
pkt 3 i 4 (dla jednostek sporządzających sprawozdanie 
finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 do RachunkU) 
należy: 
1) określić rodzaj zmian,
2) podać przyczyny wprowadzenia zmian,
3) przedstawić liczbowy wpływ zmian odpowiednio 

na wynik finansowy lub kapitał (fundusz) własny, 
4) przedstawić przekształcenie danych porównaw

czych retrospektywnie, a w przypadku niemożli
wości retrospektywnego zastosowania zmienionej 
polityki rachunkowości, ujawnić ten fakt.

Należy również zapewnić porównywalność danych 
płynących ze sprawozdania finansowego sporządzo
nego według nowych zasad z danymi ze sprawozdania 
zeszłorocznego, sporządzanego według zasad obowią
zujących wcześniej.

Ujęcie zmian zasad (polityki) rachunkowości
Zmianę zasad (polityki) rachunkowości jednostka 
ujmuje:
1) zgodnie z przepisami przejściowymi, w przypadku 

gdy nastąpiły zmiany przepisów o rachunkowości, 
które powodują obligatoryjną zmianę zasad (po
lityki) rachunkowości, a ustawodawca wskazał 
sposób	uwzględniania	zmian	przepisów;

2) stosując pełne podejście retrospektywne, jeżeli:
a) nastąpiły zmiany przepisów o rachunkowości, 

które powodują obligatoryjną zmianę zasad 
(polityki) rachunkowości, a ustawodawca nie 
wskazał przepisów przejściowych ustalających 
sposób uwzględnienia tych zmian,

b) jednostka z własnej inicjatywy dokonuje zmia
ny przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
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c) jednostka utraciła prawo do stosowania uprosz
czeń wynikających z przepisów o rachunko
wości (np. dotyczących ujmowania leasingu, 
niewykazywania podatku odroczonego itp.).

Rys. 2. Schemat postępowania w razie zmiany zasad 
rachunkowości

Zmiana zasad rachunkowości

Wynikająca ze zmian 
prawa bilansowego Dobrowolna 

Retrospektywne  
ujęcie zmian

NIECzy istnieją 
przepisy przejściowe?

TAK

Wykorzystanie 
przepisów 

przejściowych

Zastosowanie podejścia retrospektywnego
Zgodnie z pełnym podejściem retrospektywnym 
jednostka:
1) odnosi skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości na kapitał (fundusz) własny, wy
kazując je jako zysk (stratę) z lat ubiegłych,

2) przekształca retrospektywnie dane porównawcze 
w sprawozdaniu finansowym,

3) wykazuje skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości w odpowiedniej pozycji zestawie
nia zmian kapitału (funduszu) własnego, jeżeli 
zobowiązana jest do jego sporządzania,

4) ujawnia stosowne dane w informacji dodatkowej.

Jeżeli zastosowanie pełnego podejścia retrospektyw
nego jest praktycznie niewykonalne (np. jednostka nie 
sporządzała wcześniej rachunku przepływów pienięż
nych, korzystając ze zwolnienia, i w pierwszym roku, 
ze względu na wcześniej stosowany system ewiden
cyjny nie jest w stanie wygenerować wystarczających 
danych za ubiegły okres sprawozdawczy), wówczas 
jednostka stosuje ograniczone podejście retrospektyw
ne. W takim przypadku ujmuje skutki zmiany wartości 
aktywów i zobowiązań, wynikające ze zmiany przyję
tych zasad (polityki) rachunkowości, jako korektę sta
nu początkowego odpowiednich składników kapitału 
(funduszu) własnego możliwie najwcześniejszego roku 
obrotowego.

Jeżeli zastosowanie ograniczonego podejścia retro
spektywnego jest również praktycznie niewykonalne, 
jednostka stosuje podejście prospektywne i odnosi 
skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachun
kowości odpowiednio w ciężar lub na dobro wyniku 

finansowego lub kapitału (funduszu) własnego, jeżeli 
przepisy o rachunkowości tak stanowią.

Zmianę zasad (polityki) rachunkowości stosuje się 
retrospektywnie (wstecznie), co powoduje przyjęcie 
nowych zasad (polityki) rachunkowości do zdarzeń lub 
transakcji tak, jak gdyby zasady te działały od zawsze.

Retrospektywne zastosowanie polityki rachunkowo
ści implikuje skorygowanie każdej pozycji kapitału 
własnego, której ta zmiana dotyczy, w odniesieniu do 
najwcześniejszego z prezentowanych w sprawozdaniu 
okresu, oraz wymusza ujawnienie innych danych 
porównawczych każdego okresu, w taki sposób, jakby 
zmienione zasady stosowane były od zawsze, chyba 
że jest to niewykonalne w praktyce. Za działanie nie
wykonalne w praktyce uważa się sytuację, w której 
jednostka nie może danej zasady zastosować, mimo 
podjęcia wszelkich racjonalnych wysiłków i czynności, 
aby to uczynić. Jeśli zastosowanie w pełni podejścia 
retrospektywnego ze względów praktycznych nie jest 
możliwe, to wówczas należy zastosować się do zmie
nionej zasady w stosunku do najwcześniejszego z moż
liwych okresów sprawozdawczych, co w wyjątkowych 
okolicznościach może oznaczać zastosowanie tej zasa
dy z początkiem bieżącego okresu sprawozdawczego. 
W konsekwencji może to powodować ujęcie skutków 
zmiany polityki rachunkowości bez właściwego prze
kształcenia danych porównawczych.

Przykład

Do 2016 r. jednostka zawarła tylko jedną umowę leasin
gu, która miała charakter nieistotny, w związku z czym 
jednostka potraktowała tę umowę jako leasing operacyj
ny i rozliczała ją zgodnie z prawem podatkowym. W po
lityce rachunkowości jednostki widniał zapis, że umowa 
leasingu, ze względu na nieistotny charakter oraz nie
istotność transakcji, jest rozliczana zgodnie z  zasadami 
podatkowymi.
W  2017  r. jednostka zawarła kilkanaście umów leasin
gu samochodów, które podatkowo są traktowane jako 
leasing operacyjny. Na potrzeby rachunkowości należy 
je jednak potraktować jako leasing finansowy. W wyni
ku nowo zawartych umów jednostka przyjęła w polityce 
rachunkowości zapis, że umowy te będą rozpoznawane 
jako leasing finansowy zgodnie z zapisami RachunkU.
Taka sytuacja nie oznacza zmiany zasad rachunkowości. 
Jest ona wyłącznie przyjęciem nowej zasady (polityki) 
rachunkowości w  odniesieniu do zdarzeń, które wcześ
niej były nieistotne. Jednostka nie ma więc obowiązku 
ujawnienia wstecznie umowy leasingu zawartej w  po
przednim okresie.

Przykład

Jednostka wykazuje w bilansie m.in. samochody dostaw
cze, które dotychczas były amortyzowane stawką 10%. 
Stwierdzono jednak szybsze, niż początkowo zakładano 
zużycie samochodów oraz konieczność ich częstych na
praw, dlatego kierownictwo postanowiło, począwszy od 
2018 r., amortyzować je wyższą stawką: 15%.
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Zmiana stawek amortyzacyjnych nie stanowi zmiany za
sad rachunkowości, ale jedynie zmianę wartości szacun
kowych. Nie ma więc konieczności stosowania podejścia 
retrospektywnego.

Przykład

Jednostka zajmuje się produkcją sprzętu AGD, na który 
udziela pięcioletniej gwarancji. Aż do 2016  r. nie two
rzyła rezerw na naprawy gwarancyjne. Po badaniu spra
wozdania finansowego za 2016  r. jednostka, zgodnie 
z  zaleceniem biegłego rewidenta wskazanym w  liście 
do zarządu, postanowiła tworzyć rezerwy na naprawy 
gwarancyjne. Co więcej, brak tworzenia rezerw w ciągu 
ostatnich pięciu lat uznano za błąd. W polityce rachun
kowości, począwszy od 2017  r., dodano stosowne zapi
sy stanowiące o sposobie tworzenia rezerw na naprawy 
gwarancyjne w jednostce.
W powyższej sytuacji nie dochodzi do zmiany zasad poli
tyki rachunkowości. Jednostka powinna jednak fakt nie
tworzenia rezerw na naprawy gwarancyjne potraktować 
jako błąd lat ubiegłych i dokonać odpowiedniej korekty 
tego błędu (korygowanie błędów lat ubiegłych opisano 
w rozdziale IV części I).

Przykład

Jednostka rozpoczęła działalność gospodarczą 
w  2016  r., w  bilansie otwarcia wykazując zapas towa
rów w  kwocie 5500  zł (100 szt. po 55  zł/szt.). W  ciągu 
2016 r. jednostka zakupiła 60 szt. po 66 zł/szt., a następ
nie sprzedała 80 szt. towarów. W 2017 r. jednostka zaku
piła 45 szt. po 77 zł/szt., po czym sprzedała 90 szt. Od 
początku działalności jednostka postanowiła wyceniać 
rozchód	 towarów	metodą	LIFO.	Pod	koniec	2017  r.	 po
stanowiła jednak zmienić stosowaną zasadę i  wyceniać 
towary	metodą	FIFO	(która	zdaniem	jednostki	lepiej	od
daje	 sytuację	 ekonomiczną	 niż	metoda	 LIFO).	W  takiej	
sytuacji	zmiana	metody	z LIFO	na	FIFO	stanowi	zmianę	
zasad rachunkowości. Jednostka powinna więc zastoso
wać podejście retrospektywne:
1)		 w  2016  r.	 w wyniku	 stosowania	metody	 LIFO	 roz

chód zapasów (koszt sprzedanych towarów) był 
wyceniony na 5060 zł (60 szt. × 66 zł + 20 szt. × 
×  55  zł), natomiast stan zapasu na koniec 2016  r. 
wynosił	4400 zł	(80	szt.	×	55 zł);

2)		 gdyby	metoda	FIFO	była	stosowana	w 2016 r.,	wów
czas rozchód zapasów (koszt sprzedanych towarów) 
wyniósłby 4400  zł (80 szt. × 55  zł), a  stan zapa
sów na koniec 2016  r. byłby równy kwocie 5060  zł 
(60 szt. × 66 zł + 20 szt. × 55 zł/szt.).

Korekty danych z 2016 r. w sprawozdaniu muszą być tak 
dokonane (zarówno w  zakresie zapasów, kosztów, wy
niku finansowego, jak i obciążenia podatkowego), jakby 
zasada	FIFO	obowiązywała	od	zawsze	(co	w niniejszym	
przykładzie oznacza początek działalności jednostki, 
czyli od 2016 r.).

Aby sprawozdanie za 2016  r. było sporządzone według 
nowej zasady, konieczne jest więc skorygowanie:
1)  kwoty zapasu końcowego (zwiększenie) o 660 zł,
2)  kosztu sprzedanych towarów (zmniejszenie) o 660 zł,
3)  wykazywanego podatku dochodowego (bez korekty 

zeznania podatkowego) za 2016 r. (jeżeli jednostka ob
licza	odroczony	podatek	dochodowy);	przy	założeniu,	
że stawka podatku dochodowego wynosi 19%, nastą
pi zwiększenie podatku o  125,40  zł (19%  ×  660  zł), 
a w konsekwencji wyżej wymienionych korekt nastą
pi zmniejszenie wyniku finansowego netto za 2016 r. 
o kwotę 534,60 zł (660 zł – 125,40 zł).

Po wykazaniu przez jednostkę stanu zapasu na początek 
2017 r. w kwocie 5060 zł (tj. towaru po 66 zł/szt. i 20 szt. 
po 55  zł/szt.), można, już bez konieczności korekt 
w 2017 r.,	stosować	nową	zasadę	FIFO.	Rozchód	zapasów	
(koszt sprzedanych towarów) w 2017 r. będzie wynosił 
5830  zł (20 szt. × 55  zł + 60  szt. × 66  zł + 10  szt. ×  
× 77 zł).

Przykład

Jednostka wyceniała swoje inwestycje w  nieruchomo
ści według zasad stosowanych dla środków trwałych, 
czyli dokonując ich amortyzacji z uwzględnieniem utra
ty wartości. Począwszy od 2018 r., jednostka postano
wiła, że będzie wyceniała swoje inwestycje w nierucho
mości według wartości rynkowej (ponieważ w  ocenie 
jednostki metoda ta lepiej oddaje rzeczywistość go
spodarczą, gdyż ceny nieruchomości w  danej okolicy 
z roku na rok znacząco rosną). Ze względu na brak moż
liwości realnego określenia wartości godziwej posiada
nych nieruchomości na poprzednie dni bilansowe, jed
nostka nie jest w  stanie zastosować pełnego podejścia 
retrospektywnego, rozliczy więc różnicę w  wycenie 
nieruchomości według starej i  nowej metody w  księ
gach 2017 r. i, począwszy od 2018 r., będzie stosowała 
nową metodę wyceny.

Podst awa pr awna:
•	 art. 	4	 ust. 	1	 pkt	1b,	 ar t. 	 5, 	 8, 	 Załącznik	Nr	 1, 	 5	

RachunkU,

•	 KSR	7.
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Rozdział III. Dane porównawcze wykazywane 
w sprawozdaniu

okresach. Wobec tego jednostka nie będzie musiała wy
kazywać danych porównawczych za 2017 r. w rachunku 
przepływów pieniężnych sporządzonym za 2018 r.

W  przypadkach, gdy niemożliwe jest wykazanie 
danych porównawczych, jednostka powinna w infor
macjach dodatkowych  przedstawić powód niewyka
zywania pełnych danych porównawczych.

1.2. Spełnienie warunku 
porównywalności
Dane porównawcze, przedstawiane w sprawozdaniu 
finansowym, powinny spełniać warunek porównywal
ności, a więc jednakowy powinien być zakres (treść) 
danych sprawozdawczych i porównawczych wyka
zanych w danej pozycji sprawozdania finansowego. 
Takie same powinny być też zasady wyceny danych 
sprawozdawczych i porównawczych wykazanych 
w danej pozycji sprawozdania finansowego.

Nie zawsze dane sprawozdawcze i porównawcze 
można uznać za porównywalne. Wymóg ten nie jest 
spełniony m.in. wówczas, gdy:
1) w roku sprawozdawczym nastąpiły zmiany przyję

tych zasad (polityki) rachunkowości,
2) nastąpiła korekta błędu popełnionego w poprzed

nich latach obrotowych.

W takim przypadku jednostka powinna zastosować 
podejście retrospektywne do danych porównawczych 
w celu doprowadzenia ich do porównywalności.

1.3. Zdarzenia, które nie oznaczają 
zakłócenia porównywalności danych
Za zakłócenie porównywalności danych nie uważa się:
1) zmian wartości szacunkowych,
2) uwzględnienia zdarzeń po dniu bilansowym,
3) połączenia spółek drogą przejęcia lub zawiązania 

nowej spółki. W razie połączenia spółek metodą 
nabycia dane porównawcze stanowią dane po

1. Obowiązek wykazywania danych 
porównawczych
Zarówno zgodnie z zał. Nr 1 do RachunkU, jak i z zał. 
Nr 4 i 5 RachunkU, określającymi wzory sprawozdania 
finansowego dla jednostek małych i mikro, jednostki 
mają obowiązek wykazywania w sprawozdaniu finan
sowym, oprócz danych dotyczących bieżącego okresu 
sprawozdawczego, również danych za poprzedni okres 
sprawozdawczy. Celem ujawniania danych porównaw
czych w sprawozdaniu finansowym jest zwiększenie 
użyteczności danych sprawozdawczych.

1.1. Jednostki, które nie muszą wykazywać 
danych za poprzedni okres sprawozdawczy
Danych za poprzedni okres sprawozdawczy nie muszą 
wykazywać jednostki, które powstały w bieżącym roku 
obrotowym i nie mają poprzednika (nie powstały 
np. w wyniku przekształcenia innej jednostki), z które
go przeszłyby na nie obowiązki wykazywania danych 
porównawczych. 

Danych za poprzedni okres sprawozdawczy nie muszą 
wykazywać również te jednostki, które w poprzednim 
okresie korzystały z uproszczeń w zakresie sporządzania 
sprawozdania finansowego. Zwolnienie z wykazywania 
danych porównawczych dotyczy jednak tylko pierwsze
go roku, w którym jednostka nie korzysta już z uprosz
czenia, jeżeli stosowany system księgowy nie pozwala 
na wygenerowanie pełnych danych (bez zastosowania 
uproszczeń) za poprzedni okres sprawozdawczy. 

Przykład

Jednostka w  2016 i  2017  r. sporządzała sprawozdanie 
finansowe zgodnie z  załącznikiem Nr  4 do RachunkU, 
będąc jednostką małą. Począwszy od 2018 r. utraciła ona 
prawo do zwolnienia, jednak stosowany wcześniej sys
tem księgowy nie umożliwia wygenerowania danych do
tyczących 2017 r. niezbędnych do sporządzenia rachun
ku przepływów pieniężnych, którego ta jednostka – jako 
jednostka mała – nie musiała sporządzać w poprzednich 
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równawcze spółki przejmującej, natomiast w razie 
połączenia metodą udziałów, dane porównawcze 
stanowią dane łączących się spółek za poprzed
ni rok obrotowy,

4) zmiany formy prawnej jednostki.

W przypadku wyżej wymienionych zdarzeń nie ma 
konieczności korygowania danych porównawczych 
w celu doprowadzenia ich do porównywalności.

Uznaje się również, że różna długość okresów sprawoz
dawczych nie narusza zasady porównywalności danych 
(np. okres sprawozdawczy dłuższy niż rok w przypad
ku sporządzania sprawozdania po raz pierwszy, gdzie 
w kolejnym roku obrotowym okres sprawozdawczy jest 
równy rokowi kalendarzowemu).

Ważne

O długości okresów sprawozdawczych jednostka powin
na poinformować we wprowadzeniu do sprawozdania 
finansowego.

Jeżeli, zdaniem jednostki, prezentowanie danych (do
tyczących różnych okresów) w rachunku zysków i strat 
oraz w rachunku przepływów pieniężnych utrudnia 
użytkownikom wykorzystanie sprawozdań finanso
wych do celów analitycznych, wówczas jednostka 
może dodatkowo, w informacji dodatkowej, ujawnić 
dane za okresy o jednakowej długości.

2. Retrospektywne przekształcenie 
danych porównawczych w razie 
braku ich porównywalności
W  przypadku zakłócenia porównywalności danych 
sprawozdawczych i  porównawczych, które mogą 

powstać w wyniku zmian przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości lub korekt błędów popełnionych 
w  poprzednich latach obrotowych, należy ujawnić 
retrospektywnie przekształcone dane porównawcze. 
To ujawnienie następuje w odrębnej kolumnie bilansu, 
a jeżeli jest to wykonalne – również w odrębnej kolum
nie rachunku zysków i strat oraz rachunku przepły
wów pieniężnych. Takie ujawnienie jest konieczne, aby 
zapewnić porównywalność danych. 

Jednym ze sposobów prezentacji danych jest podział 
kolumny „Dane sprawozdawcze za poprzedni rok 
obrotowy” na dwie oddzielne kolumny: „Dane 
porównawcze” oraz „Przekształcone dane porów
nawcze”. Jeżeli liczba danych porównawczych do
prowadzonych do porównywalności jest nieznaczna, 
w kolumnie „Dane porównawcze” można wykazać 
te dane w postaci ułamka, w którego liczniku podaje 
się dane porównawcze wynikające ze sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający, a w mianowniku 
dane porównawcze doprowadzone do porównywal
ności. W przypisie do bilansu, rachunku zysków i strat 
oraz rachunku przepływów pieniężnych podaje się 
wówczas wyjaśnienia, jakie dane zawiera licznik oraz 
mianownik ułamka – czy są to retrospektywnie prze
kształcone dane porównawcze, czy dane wynikające 
z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający.

Podst awa pr awna:
•	 art.	5,	8	RachunkU,

•	 KSR	7.
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Rozdział IV. Błędy lat ubiegłych

1. Rodzaje błędów
Za błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych 
uważa się:
1) pominięcia lub nieprawidłowości w sprawozda

niach finansowych jednostki za poprzedni rok bądź 
wcześniejsze lata obrotowe,

2) błędy powodujące istotne zniekształcenie danych 
sprawozdawczych zawartych w zatwierdzonych 
sprawozdaniach finansowych za poprzednie lata,

3) błędy, w wyniku których sprawozdania te nie mogą 
być uznane za jasno i rzetelnie przedstawiające 
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki.

Błędy są wynikiem nieuwzględnienia lub niewłaściwe
go uwzględnienia wiarygodnych informacji:
1) które były dostępne w momencie zatwierdzania 

sprawozdań finansowych sporządzonych za te lata,
2) co do których można by zasadnie oczekiwać, że 

zostaną otrzymane i uwzględnione w toku sporzą
dzania tych sprawozdań finansowych.

Błędy mogą wynikać z:
1) pomyłek arytmetycznych,
2) niewłaściwego zastosowania zasad (polityki) 

rachunkowości,
3) niedopatrzeń,
4) mylnej interpretacji zdarzeń,
5) oszustw.

Błędy mogą pojawić się w rozpoznaniu, wycenie, 
przedstawieniu lub ujawnieniu informacji dotyczą
cej elementów sprawozdania finansowego. Błędy 
w sprawozdaniu finansowym uważa się za istotne, 
jeżeli mogą pojedynczo lub łącznie wpłynąć na decyzje 
gospodarcze podejmowane przez użytkowników tego 
sprawozdania, przy czym za istotne uważa się zarówno 
pominięcie informacji, jak i błędne jej przedstawienie. 
Istotność błędu uzależniona jest od wielkości i rodzaju 
pominięcia lub nieprawidłowości ocenianych w kon
tekście towarzyszących okoliczności. Czynnikiem roz
strzygającym o istotności może być zarów no wielkość, 
jak i rodzaj pozycji lub kombinacja obu tych czynników.

Ważne

Przy ocenie istotności konieczne jest łączne rozpatrywa
nie skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ 
każdy z nich z osobna może być nieistotny – lecz łącznie 
mogą spowodować istotne zniekształcenie sprawozda
nia finansowego. W  szczególności może się zdarzyć sy
tuacja, że błędy dla poszczególnych kategorii zapasów, 
należności krótkoterminowych i inwestycji krótkotermi
nowych będą nieistotne, ale po ich „zsumowania” łączna 
wartość błędu będzie istotnie zniekształcała sprawozda
nie finansowe w kategorii aktywów obrotowych.

2. Korygowanie błędów
Jednostka powinna korygować wszelkie wykryte 
błędy, niezależnie od tego, czy były one popełnione 
w bieżącym roku obrotowym, czy w latach ubiegłych.

Korekty błędów nie stanowią:
1) zmiany wartości szacunkowych (opisane w roz

dziale V części I), m.in. zmiany stawek amortyza
cyjnych, kwot rezerw, kwot odpisów aktualizują
cych wartość aktywów,

2) skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachun
kowości, spowodowanej zmianą przepisów o ra
chunkowości lub dokonanej z inicjatywy jednostki 
(opisanych w rozdziale II części I),

3) skutki zdarzeń, o których jednostka nie mogła 
wiedzieć, mimo zachowania należytej staranności, 
i w związku z tym nie miała możliwości uwzględ
nienia ich w poprzednich okresach sprawozdaw
czych (np. wyroki sądowe).

Błędy powinny być korygowane w następujący sposób:
1) błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, 

wykryte po dniu bilansowym a przed sporządze
niem rocznego sprawozdania finansowego, kory
guje się w księgach rachunkowych bieżącego roku 
obrotowego;

2) błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, 
wykryte po sporządzeniu rocznego sprawozdania 
finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, 
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koryguje się w zależności od tego, czy zostaną one 
uznane za istotne czy nieistotne:
a) błędy uznane przez jednostkę za istotne 

wymagają korekty w księgach rachunkowych 
bieżącego roku obrotowego i odpowiedniej 
zmiany rocznego sprawozdania finansowego,

b) skutki błędów uznane za nieistotne ujmuje się 
w księgach rachunkowych następnego roku 
obrotowego;

3) błędy popełnione w poprzednich latach obroto
wych, zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach 
finansowych, wykryte w bieżącym roku obroto
wym lub po jego zakończeniu, a przed zatwierdze
niem sprawozdania finansowego za ten rok, kory
guje się w księgach rachunkowych bieżącego roku 
obrotowego. Przed ujęciem korekty w księgach 
rachunkowych należy ocenić, czy wpływ błędów 
na jakość zatwierdzonych sprawozdań finanso
wych był istotny, czy też nie.

Korekty błędów popełnionych w poprzednich latach 
obrotowych, uznanych przez jednostkę za nieistotne, 
wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto bie
żącego roku obrotowego lub inną pozycję kapitałów 
(funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy 
o rachunkowości.

Korekty błędu popełnionego w poprzednich latach 
obrotowych, uznanego za istotny, jednostka:

1) ujmuje w kapitale (funduszu) własnym i wykazuje 
jako zysk (stratę) lat ubiegłych, lub w innej pozycji 
kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stano
wią przepisy o rachunkowości,

2) wykazuje w odpowiedniej pozycji zestawienia 
zmian kapitału (funduszu) własnego, jeżeli zobo
wiązana jest do jego sporządzania,

3) przekształca retrospektywnie dane porównawcze 
sprawozdania finansowego (z wyjątkiem przypad
ków,	gdy	jest	to	praktycznie	niewykonalne);	wów
czas jednostka koryguje istotne błędy poprzednich 
okresów retrospektywnie – w pierwszym po ich 
wykryciu zatwierdzonym do publikacji sprawoz
daniu finansowym – przy czym ta korekta może 
polegać na:
a) przekształceniu danych porównawczych 

dotyczących prezentowanego poprzedniego 
okresu, w którym popełniono błąd (np. 
w sprawozdaniu za 2017 r. jednostka dokonuje 
korekty wykazywanych w tym sprawozdaniu 
danych porównawczych za 2016 r.) lub 

b) przekształceniu bilansu otwarcia (aktywów, 
zobowiązań i kapitałów własnych) najwcze
śniejszego z prezentowanych okresów, jeśli 
błąd został popełniony w okresach wcześniej
szych od prezentowanych. 

Rys. 3. Schemat postępowania w przypadku wykrycia błędu w księgach rachunkowych

Korygowanie błędów

Błąd dotyczy bieżącego roku 
obrotowego Błąd dotyczy lat poprzednich

Błąd 
nieistotny
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jego zatwierdzeniem

Błąd  
istotny

Błąd  
istotny

Błąd 
nieistotny

Błąd 
nieistotny

Błąd  
istotny

Korekta w księgach 
rachunkowych roku 

bieżącego

1. Korekta retrospektywna danych 
porównawczych (na ile jest możliwa).

2. Odpowiednie ujęcie błędu 
w bieżącym sprawozdaniu

Ujęcie w księgach 
rachunkowych roku 

następnego
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Ograniczeniem dla retrospektywnego ujęcia błędu 
istotnego poprzednich okresów sprawozdawczych 
jest niewykonalne w praktyce ustalenie kwoty korekty 
dotyczącej konkretnego okresu lub łącznej kwoty 
korekt odnoszących się do ubiegłych okresów. W kon
sekwencji, jeśli ustalenie na początek bieżącego okresu 
skumulowanej kwoty korekt z okresów wcześniejszych 
jest niewykonalne w praktyce, dane porównawcze 
przekształca się prospektywnie, począwszy od naj
wcześniejszego możliwego momentu.

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach, w ust. 6 
pkt 1 (w przypadku jednostek sporządzających spra
wozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
RachunkU), jednostka ma obowiązek ujawniania 

informacji dotyczących korekty błędów popełnionych 
w poprzednich latach obrotowych, zawierających:
1) rodzaj błędu popełnionego w poprzednich latach,
2) kwotę korekty dotyczącej bieżącego roku obroto

wego i każdej korekty dotyczącej lat poprzednich,
3) kwotę korekty dotyczącej okresów wcześniejszych 

od okresów uwzględnionych w danych porównaw
czych.

Jeżeli ustalenie kwot korekt jest praktycznie niewyko
nalne, to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach 
jednostka wskazuje na sam fakt popełnienia błędu 
w poprzednich latach obrotowych oraz podaje, na 
czym on polegał i z jakiego powodu nie mogła dokonać 
wiarygodnego szacunku korekt.

Przykład

W 2017 r. jednostka stwierdziła, że w księgach 2016 r. niektóre sprzedane wyroby gotowe nie zostały wyłączone z ksiąg, 
przez co wartość zapasów została zawyżona o 10 000 zł, a koszt wytworzenia wyrobów gotowych zaniżony o 10 000 zł. 
Z kolei w 2017 r. koszt wytworzenia wyrobów gotowych został zwiększony o kwotę 10 000 zł, która powinna obciążyć 
koszty roku poprzedniego.
Najważniejsze dane z rachunku zysków z lat 2016 i 2017, przed uwzględnieniem błędu, przedstawiono w poniższej tabeli.

Pozycja 2016 r. (dane w zł) 2017 r. (dane w zł)
Przychody netto ze sprzedaży produktów 90 000 120 000

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 55 000 80 000
Zysk/strata brutto ze sprzedaży 35 000 40 000
Zysk/strata brutto 30 000 45 000
Podatek dochodowy 5 700 8 550
Zysk/strata netto 24 300 36 450

Retrospektywne ujęcie błędu w rachunku zysków i strat przedstawiono w tabeli poniżej.

Pozycja 2016 r. (dane w zł) 2017 r. (dane w zł)
Przychody netto ze sprzedaży produktów 90 000 120 000
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 55 000 + 10 000 = 65 000 80 000 − 10 000 = 70 000
Zysk/strata brutto ze sprzedaży 35 000 − 10 000 = 25 000 40 000 + 10 000 = 50 000
Zysk/strata brutto 30 000 − 10 000 = 20 000 45 000 + 10 000 = 55 000
Podatek dochodowy 3 800 (zakładając, że dokonano 

korekty zeznania podatkowego 
w związku z wykryciem błędu)

10 450

Zysk/strata netto 16 200 44 550

Dodatkowe informacje dotyczący retrospektywnego ujęcia błędu:

Dane finansowe za 2016 r. w sprawozdaniu finansowym zostały przekształcone w celu skorygowania popełnionego błę
du. Skutki przekształcenia sprawozdania dla 2016 r. były następujące:
1)  wzrost kosztu sprzedanych towarów o 10 000 zł,
2)  zmniejszenie obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego o 1900 zł,
3)  zmniejszenie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego do zapłaty o 1900 zł,
4)  zmniejszenie zysku netto okresu o 8100 zł,
5) zmniejszenie kapitału własnego o 8100 zł,
6)  zmniejszenie zapasów o 10 000 zł.
Przed dokonaniem korekt pozycja bilansowa zysk/strata z lat ubiegłych na 31.12.2016 r. wynosiła 20 000 zł, natomiast 
na 31.12.2017 r. 44 300 zł (tj. 20 000 zł + 24 300 zł, tj. niepodzielny zysk roku 2016).
Korekta błędu lat ubiegłych zostanie uwzględniona w sprawozdaniu za 2017 r. w pozycji „Niepodzielony zysk z lat ubie
głych” w kwocie 8100 zł.
Sumaryczne zestawienie danych przedstawiono w poniższej tabeli.
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Pozycja 2016 r. (dane w zł) 2017 r. (dane w zł)
przed korektą po korekcie przed korektą po korekcie

Niepodzielony zysk z lat ubiegłych 
z bilansu otwarcia (przed korektą)

20 000 20 000 44 300 36 200  
(44 300 – 8100)

Zysk netto 24 300 16 200 36 450 44 550

Przykład

Jednostka nie ujmowała rezerw na odprawy emerytalne. Dopiero w 2017 r. stwierdzono, że nieujmowanie rezerw było 
błędem i zlecono aktuariuszowi wycenę rezerw na odprawy emerytalne za lata 2015, 2016, 2017.
Aktuariusz oszacował, że:
1)  w 2017 r. kwota rezerwy powinna wynieść 360 000 zł, z czego rezerwa długoterminowa to 200 000 zł, krótkotermino

wa to 160 000 zł,
2)  w 2016 r. kwota rezerwy powinna wynieść 280 000 zł, z czego rezerwa długoterminowa to 170 000 zł, krótkotermino

wa to 110 000 zł,
3)  w 2015 r. kwota rezerwy powinna wynieść 240 000 zł, z czego rezerwa długoterminowa to 140 000 zł, krótkotermino

wa to 100 000 zł.
Wybrane dane z rachunku zysków oraz bilansu z lat 2016 i 2017 przed uwzględnieniem błędu przedstawiono w poniż
szej tabeli.

Pozycja 2017 r. (dane w zł) 2016 r. (dane w zł)
Rezerwy na świadczenia 
emerytalne 0 0
Zysk netto 1 200 000 1 000 000
Zysk/strata z lat ubiegłych 500 000 300 000

W celu skorygowania błędu w 2017 r. należy dokonać księgowań:
1) zaksięgowanie rezerwy na świadczenia emerytalne dotyczącej lat ubiegłych – 280  000  zł (zgodnie z  wyliczeniami 

aktuariusza na dzień 31.12.2016 r. stan rezerw powinien wynieść 280 000 zł):
 Wn konto „Zysk/strata z lat ubiegłych”, 
	 Ma	konto	„Rozliczenia	międzyokresowe	kosztów	bierne”;
2)  zaksięgowanie rezerwy przypadającej na 2017 r. – 80 000 zł:
 Wn odpowiednie konto zespołu „5” w układzie kalkulacyjnym lub konto „Rozliczenie kosztów rodzajowych” w ukła

dzie rodzajowym, 
Ma konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne” (księgowany jest wzrost rezerwy ze stanu 280 000 zł wpro
wadzonego dla 2016 r. do stanu 360 000 zł, odpowiedniego dla roku 2017). 

Wybrane dane z rachunku zysków oraz bilansu z lat 2016 i 2017, po uwzględnieniu błędu, przedstawiono w poniższej 
tabeli.

Pozycja 2017 r. (dane w zł) 2016 r. – dane porównawcze przekształcone (dane w zł)
Rezerwy na świadczenia 
emerytalne:
– długoterminowe
– krótkoterminowe

360 000

200 000
160 000

280 000

170 000
110 000

Zysk netto 1 120 000 (1 200 000 − 80 000) 960 000 (1 000 000 − 40 000)
kwota 40 000 to różnica między stanem rezerw  

na 2015 i 2016 r.
Zysk/strata z lat ubiegłych 220 000 (500 000 − 280 000) 60 000 (300 000 − 240 000)

kwota 240 000 zł to kwota rezerw, które powinny zostać  
ujęte w sprawozdaniu za 2015 r.

Przykład

W maju 2017 r. do jednostki dotarła faktura za usługę naprawy sprzętu komputerowego z grudnia 2016 r. Kwota netto 
wskazana na fakturze to 20 000 zł. W momencie otrzymania faktury sprawozdanie finansowe jednostki za 2016 r. było 
już zbadane przez biegłego rewidenta i zatwierdzone. W sprawozdaniu wykazano, m.in.:
1)  zysk/stratę z lat ubiegłych w kwocie 30 000 zł,
2)  zysk netto w kwocie 35 000 zł,
3)  zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 8000 zł.
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W 2017 r. jednostka postanowiła dokonać korekty zeznania podatkowego za 2016 r. oraz, uznając błąd związany z nie
otrzymaną fakturą za istotny, dokonać stosownej korekty.
W 2017 r. należy dokonać następujących księgowań:
1)  kwota 20 000 zł: Wn konto „Zysk/strata z lat ubiegłych”, Ma konto „Zobowiązania wobec dostawców”,
2)  kwota 3800 zł (20 000 zł × 19% – czyli kwota podatku): Wn konto „Zobowiązania wobec US z tytułu podatku docho

dowego”, Ma konto „Zysk/strata z lat ubiegłych”.
W  wyniku takiego księgowania pozycja „Zysk/strata z  lat ubiegłych” w  sprawozdaniu zostanie skorygowana finalnie 
o kwotę 16 200 zł i wykazana w kwocie 13 800 zł (30 000 zł − 16 200 zł).

Podst awa pr awna:
•	 art.	54	ust.	3,	załącznik	Nr	1	RachunkU,

•	 KSR	7.


