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Wstęp

W publikacji zawarto najważniejsze wskazówki związane z elementem dokumentacji polityki rachunkowości, któ-
rym jest zakładowy plan kont. Opracowanie to może być przydatne zwłaszcza przy przygotowywaniu, wdrażaniu, 
aktualizowaniu oraz sprawdzaniu poprawności stosowanych w poszczególnych jednostkach rozwiązań w zakresie 
całości lub określonych fragmentów zakładowego planu kont.
W opracowaniu – poza typowymi tematami, które są regulowane w zasadach polityki rachunkowości – zamiesz-
czone zostały stosowne komentarze objaśniające sposób dokonywania zapisów w obrębie poszczególnych kont.
Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych wszystkie jednostki są zobowiązane przestrzegać zasad określonych w ustawie 
o rachunkowości (dalej: uor) oraz w innych obowiązujących przepisach prawa. W konkretnej jednostce bezpośrednią 
podstawą prowadzenia rachunkowości nie może być jedynie uor, lecz akt prawny, którego przepisy są wprost do tej 
jednostki adresowane. Powinien on uwzględniać jej uwarunkowania oraz potrzeby, a równocześnie nie pozostawać 
w sprzeczności zarówno z przepisami uor, jak i z innymi przepisami prawa znajdującymi się na styku z rachunko-
wością, np. ustawami podatkowymi, Kodeksem spółek handlowych, czy Prawem spółdzielczym itp. Takim aktem 
normatywnym, zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości, jest dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę) 
rachunkowości, którą powinna posiadać każda jednostka zobowiązana do stosowania przepisów uor. 
Przypomnijmy, że dokumentacja polityki rachunkowości powinna obejmować głównie zasady dotyczące:
 • określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
 • przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów, a także ustalania wyniku finansowego w ramach przewidzianego 

dla jednostki w ustawie prawa wyboru;
 • sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w tym zwłaszcza:

a) zakładowego planu kont (ZPK), określającego:
– wykaz syntetycznych kont księgi głównej,
– przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, w tym np. komentarz do zapisów typowych operacji, korespondencję 
kont itp.,
– zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z syntetycznymi kontami księgi głównej,

b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu tych ksiąg z zastosowaniem techniki komputerowej – wykazu 
zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, z określeniem ich 
struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych w procesie 
przetwarzania danych,

c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych z zastosowaniem komputerów 
– opisu systemu lub podsystemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, 
zależnie od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad 
ochrony danych, a zwłaszcza metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, jak 
również określenie wersji oprogramowania i dat rozpoczęcia ich eksploatacji;

 • opisu systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych oraz 
innych dokumentów będących podstawą dokonanych zapisów w tych księgach.

Dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości ustala w formie pisemnej i aktualizuje – w miarę 
potrzeby – kierownik jednostki, co wynika z art. 10 ust. 3 uor. 
Budując zakładowy plan kont, należy pamiętać o trzech bardzo istotnych przepisach uor. Muszą one być zawsze 
wzięte pod uwagę przy planowaniu technicznych rozwiązań księgowych. Po pierwsze, zgodnie z art. 3. ust 1 pkt 11 
uor ilekroć w ustawie jest mowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – tylekroć rozumie się przez to 
wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewnia-
jące wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Zakładowy plan kont musi uwzględniać przyjęte zasady związane 
z wyceną aktywów i pasywów, ustalaniem wyniku finansowego, sporządzaniem sprawozdań finansowych i uwzględ-
nianiem innych potrzeb informacyjnych użytkowników systemu rachunkowości. 
Po drugie, art. 4 ust. 1 uor wskazuje, że jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, 
rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zatem zakładowy plan kont 
musi być tak skonstruowany, aby umożliwiał dostarczenie rzetelnych i wiernie odzwierciedlających stan faktyczny 
informacji. 

Wstęp
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Po trzecie, art. 8 ust. 1 uor przypomina, że określając zasady (politykę) rachunkowości, należy zapewnić wyodrębnienie 
w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego 
jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności. A zatem należy zadbać o odpowiednią szczegółowość poziomów 
gromadzenia danych i zapewnić elastyczność zakładowego planu kont, jeśli pojawi się potrzeba pozyskania innych 
nowych danych. Może mieć to szczególne znaczenie dla mniejszych jednostek w kontekście przygotowywanej przez 
Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o rachunkowości. Kierownicy jednostek powinni zastanowić się, czy 
uproszczenia nie przyniosą więcej szkody niż korzyści.
Tworząc politykę rachunkowości i jej dokumentację, warto pamiętać o możliwości wynikającej z art. 10 ust. 3 uor. 
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości 
wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości, a w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego 
jednostki mogą stosować międzynarodowe standardy. Może się zdarzyć, że dane zagadnienie nie zostało uregulo-
wane we wszystkich trzech źródłach. Wtedy można zastosować rozwiązania ustalone we własnym zakresie, jednak 
nie w sposób dowolny, lecz mając na względzie potrzeby (specyfikę i uwarunkowania) jednostki.
Ustawa o rachunkowości wymaga, aby regulacje w zakresie wyboru rozwiązań dotyczących prowadzenia rachunko-
wości nie pozostawały z nią w sprzeczności oraz były dostosowane do potrzeb jednostki. Przede wszystkim powinny 
zapewniać rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych i poprawne opracowanie sprawozdania finansowego.
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NA SZARO WSKAZANO OBSZARY, KTÓRE TRZEBA ZINDYWIDUALIZOWAĆ

Zgodnie z art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm., dalej: uor) ustala 
się następujące zasady rachunkowości, obowiązujące w przedsiębiorstwie od 1 stycznia 2014 r.

Zasadniczym celem przedstawionych niżej zasad jest obowiązek stosowania rozwiązań przewidzianych w ustawie o rachun-
kowości oraz umożliwienie osiągnięcia niżej wymienionych celów:
 • rzetelnego i prawidłowego ustalenia oraz jasnego odzwierciedlenia stanu majątkowego i finansowego spółki,
 • prawidłowego ustalenia wyniku finansowego i rentowności,
 • sporządzenia prawidłowych sprawozdań finansowych,
 • ustalenia podstaw do rozliczeń z tytułu podatków, opłat, składek itp. 
 • prawidłowego ustalenia stanów rozliczeń z kontrahentami,
 • stworzenia skutecznej kontroli wewnętrznej dokonywanych operacji gospodarczych.

Wszelkie zmiany dotyczące ustalonych zasad wymagają formy pisemnej.

Przyjęta do stosowania dokumentacja dotycząca zasad prowadzenia rachunkowości obejmuje:
Wykaz kont księgi głównej i kont pomocniczych oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.
 • Ogólne zasady klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych.
 • Zasady wyceny aktywów i pasywów.
 • Zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.
 • Ustalenie rodzajów dowodów księgowych oraz wymogów stawianych dowodom księgowym. 
 • Zasady dokonywania zapisów księgowych w księgach rachunkowych.
 • Zasady kwalifikowania składników majątkowych do środków trwałych i zasady ich umarzania.
 • Zasady ewidencji rzeczowych składników aktywów obrotowych.
 • Zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów.
 • Opis zasad ustalania wyniku finansowego.
 • Sporządzanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
 • Ogólne zasady funkcjonowania programu komputerowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Opis stosowanych zasad ochrony danych, programów i sprzętu informatycznego.

Polityka rachunkowości uwzględnia w szczególności przedmiot działalności spółki, tj.: zagospodarowanie i sprzedaż nieru-
chomości, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie 
nieruchomościami na zlecenie.

1. Księgi rachunkowe

1.1. Miejsce, czas oraz technika prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe są prowadzone w …..
albo
Prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono podmiotowi uprawnionemu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
Jest nim ……..
(podać adres siedziby lub wskazać inne miejsce lub podmiot prowadzący usługowo księgi jednostki)

Rokiem obrotowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych rozpoczynający się z dniem np. 1 stycznia. 

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, zgodnie z postanowieniami art. 9 i art. 11 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości. 

Księgi rachunkowe otwierane są na początek każdego roku obrotowego, a zamykane na dzień kończący rok obrotowy. 

W skład roku obrotowego wchodzą śródroczne okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe. 
Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie. 

Rozdział I.  Zakres zagadnień przyjętych w polityce 
rachunkowości
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II
Konta zespołu 0 „Aktywa trwałe” służą do ewidencji składników majątku trwałego zarówno rzeczowego, jak i finansowego. 
Obejmują one: 
 • środki trwałe (konto 01),
 • wartości niematerialne i prawne (konto 02),
 • długoterminowe aktywa finansowe (konto 03),
 • odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (konto 03-5),
 • inwestycje w nieruchomości i prawa (konto 04),
 • odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
inwestycji w nieruchomości i prawa (konto 07),

 • środki trwałe w budowie (konto 08). 
Konta zespołu 0 służą również do ewidencji pozabilansowych składników majątku trwałego (konto 09).

1. Konto 01 „Środki trwałe”
Aby aktywa były uznane za środki trwałe, muszą spełniać łącznie następujące warunki (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachun-
kowości, dalej: uor):
 • przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności musi być dłuższy niż rok, co oznacza, że przedział czasu, w którym 
jednostka będzie czerpała korzyści ekonomiczne i będzie amortyzowała dany środek trwały, nie może być krótszy niż rok;

 • muszą być kompletne i zdatne do użytku, co znaczy, że w momencie przekazania do używania środek trwały powinien 
być sprawny technicznie. Ważne jest to, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się nie wcześniej niż po przyjęciu środka 
trwałego do używania;

 • przeznaczono je na własne potrzeby. Oznacza to, że rzeczowe aktywa są potrzebne do prowadzenia podstawowej działalności, 
tzn. działalności operacyjnej, opisanej w umowie (statucie) jednostki. 

Tylko przepisy ustaw o podatkach dochodowych podatkowe podpowiadają dolną granicę wartości środków trwałych na potrzeby 
podatku dochodowego, która wynosi 3.500 zł. Prawo bilansowe posługuje się kryterium długości użytkowania, używania na 
własne potrzeby oraz kompletności w momencie przyjęcia środka trwałego do użytkowania. 

Aktywa o niskiej jednostkowej wartości (tzw. niskocenne), ale spełniające kryteria wymagane przez uor dla środków trwałych 
można, ale nie ma takiego obowiązku, zaliczyć do środków trwałych. O zaliczeniu tych przedmiotów do środków trwałych 
decyduje kierownik jednostki, umieszczając tę informację w polityce rachunkowości. Jest to o tyle ważne, że niektóre aktywa 
niskocenne warto objąć kontrolą. Radzimy tak postąpić np. z telefonami komórkowymi, których wartość przeważnie jest niż-
sza niż 3.500 zł, ale należy mieć nad nimi kontrolę, chociażby ze względu na możliwość wymiany aparatów przez operatorów. 
Jeśli jednak nie zdecydujecie się, ze względu na niską wartość jednostkową, na objęcie np. telefonów komórkowych ewidencją 
bilansową, to wówczas wydanie ich do używania należy traktować jako zużycie materiałów na potrzeby własne, i co za tym 
idzie, odpisać je w pełnej wartości w cenie nabycia w koszty. 
Zaliczając poszczególne składniki majątku do środków trwałych, należy pamiętać o zasadzie istotności (art. 8 ust. 1 uor) 
i o możliwości stosowania uproszczeń, jeżeli nie wywiera to istotnie negatywnego wpływu na sytuację majątkową i finansową 
oraz wynik finansowy jednostki. 

Poszczególne grupy środków trwałych zawierają następujące rodzaje aktywów:
 • nieruchomości – grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością 
lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego,

 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne,
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych, za które uznajecie koszty poniesione w celu przystosowania wynajętego lub 
wydzierżawionego budynku (np. założenie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych) – w okresie opisanym w umowie 
i na warunkach uzgodnionych z właścicielem tego obiektu (magazynu, biura, budynku),

 • inwentarz żywy – są t zwierzęta pociągowe i hodowlane oraz wszystkie zwierzęta, bez względu na ich wartość, znajdujące 
się w cyrkach i ogrodach zoologicznych.

Ustawa nie wymaga prowadzenia ewidencji środków trwałych w układzie uwzględniającym przepisy rozporządzenia Rady 
Ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. nr 242, poz. 1622). Pamiętając jed-
nak o konieczności dostarczania przez ewidencję bilansową danych umożliwiających jednostce rozliczanie się z podatku 
dochodowego, wskazane jest prowadzenie ewidencji środków trwałych z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje określone 
w powołanym rozporządzeniu, gdyż do nich są przyporządkowane stawki amortyzacji podatkowej. 
KŚT zawiera szczegółowy podział środków trwałych na następujące grupy: 

Rozdział II. Ogólna charakterystyka kont zespołu 0
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Zgodnie z przepisami ustawy z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 826 ze zm.) aktywami pieniężnymi są 
m.in. aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. 

Aktywa finansowe w świetle Prawa dewizowego

Krajowe środki płatnicze Zagraniczne środki płatnicze
a)  znaki pieniężne (banknoty i monety) będące w kraju praw-

nym środkiem płatniczym (waluta polska), 
b)  papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję 

środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej, tj. weksle, 
czeki (w tym podróżnicze), akredytywy, polecenia wypłat, 
przekazy

a)  waluty obce, tzn. znaki pieniężne (banknoty i monety) 
będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym oraz 
wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane 
w rozliczeniach międzynarodowych (np. SDR), 

b)  dewizy, tzn. papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące 
funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych, 
tj. znaki pieniężne (banknoty i monety), weksle, czeki (w tym 
podróżnicze), akredytywy, polecenia wypłat, przekazy

Natomiast w świetle art. 3 ust. 1 pkt 25 uor aktywa finansowe to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe (w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 26 uor) wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów 
pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 23 uor) z inną jednostką na 
korzystnych warunkach. Ewidencji operacji związanych z aktywami finansowymi o charakterze krótkoterminowym służy 
właśnie zespół 1. Przy czym warto zauważyć, że tradycyjnie ujmowane tu są również operacje gospodarcze dotyczące kredytów 
oraz pożyczek krótko – i długoterminowych.

Na kontach zespołu 1 „Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe” ewidencjonowane 
są aktywa pieniężne zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 25 uor, czyli: 
 • aktywa w postaci krajowych środków płatniczych, walut obcych oraz dewiz, przechowywanych w kasach jednostki albo 
gromadzonych na jej krajowych lub zagranicznych rachunkach bankowych,

 • aktywa w postaci czeków, weksli i innych aktywów finansowych, w tym w szczególności w postaci naliczonych odsetek od 
aktywów finansowych,

 • aktywa finansowe krótkoterminowe obejmujące instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki i stanowiące dla 
tych jednostek zobowiązania finansowe, np. akcje, obligacje itp.,

 • udziały i akcje własne jednostki przeznaczone do zbycia lub umorzenia,
 • uzyskane kredyty bankowe krajowe i zagraniczne,
 • różnice z aktualizacji wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych. 

Ewidencja na kontach zespołu 1 powinna zatem umożliwić uzyskanie informacji o rodzaju przeprowadzanych operacji gospo-
darczych i stanie gotówki, weksli i czeków obcych, metali szlachetnych (jeżeli nie są zaliczane do rzeczowych składników 
majątku obrotowego), wysokości zobowiązań z tytułu wykorzystanych kredytów bankowych, wielkości należności z tytułu 
lokat wolnych środków pieniężnych itd. 

Ujmując operacje gospodarcze w zespole 1, nie wolno zapominać o zasadach wyceny wynikających z art. 28 ust. 1 uor  
(zob. tabela na następnej stronie).

 • Na Konto 10 „Kasa”.
 • Konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe” w tym: 

 • Konto 13-0 „Rachunek bieżący”,
 • Konto 13-1 „Rachunek walutowy”,
 • Konto 13-5 „Inne rachunki bankowe”,
 • Konto 13-9 „Środki pieniężne w drodze”.

 • Konto 14 „Krótkoterminowe aktywa finansowe”.
 • Konto 14-5 „Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe”.

1. Konto 10 „Kasa”
Konto 10 przeznaczone jest do ewidencji środków pieniężnych (gotówki) w walucie polskiej i w walutach obcych, znajdującej 
się w kasie jednostki. 
Zasady ogólne ujmowania operacji przedstawiają się następująco:

Pozycja Ujęcie w trakcie roku Zasady wyceny
Krajowe środki 

pieniężne – gotówka 
w kasie

W wartości nominalnej W wartości nominalnej

Krajowe środki pie-
niężne – środki zgroma-
dzone na rachunkach 
bankowych

W wartości nominalnej W wartości nominalnej – przy czym wartość nominalna obejmuje 
również odsetki dopisane przez bank do stanu rachunków (Ma konto 
75-0 lub 85 – od środków funduszu socjalnego)

Weksle obce W wartości nominalnej, przy 
czym ewentualne różnice 
z dyskonta weksli zaracho-
wywane są w momencie ich 
przyjęcia do przychodów 
finansowych (Ma konto 75-0)

W wartości nominalnej, przy czym ewentualne różnice z dyskonta 
weksli zarachowywane są w momencie ich przyjęcia do przychodów 
finansowych (Ma konto 75-0)

Waluty obce w kasie 
walutowej oraz na 
rachunku walutowym

Według kursu faktycznie 
zastosowanego zgodnie 
z art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 uor 
W przypadku otrzymania na 
rachunek walutowy zapłaty 
w walucie obcej – średni kurs 
NBP z dnia poprzedzającego 
dzień otrzymania środków.
Rozchód z zastosowaniem 
jednej z metod FIFO, LIFO 
lub kosztu średniego ważo-
nego – art. 35 ust. 8 uor

Art. 30 ust. 1 przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego na ten 
dzień dla poszczególnych walut obcych przez NBP. Wyjątek stanowi 
gotówka w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych. 
Jej stan wycenia się po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak 
w wysokości nie wyższej od kursu średniego ustalonego na ten dzień 
dla danej waluty obcej przez NBP

Kredyty w walucie 
polskiej

W wysokości zadłużenia, 
według wartości nominalnej

W wysokości zadłużenia, według wartości nominalnej, tj. z uwzględ-
nieniem naliczonych odsetek (w korespondencji z kontem 75-0)

Kredyty wyrażone 
w walutach obcych

W wysokości zadłużenia, 
w wartości nominalnej walut 
obcych, przeliczonych na 
walutę polską według zasad 
określonych w art. 30 ust. 2 
uor

Zadłużenie na dzień bilansowy wycenia się – zgodnie z art. 30 ust. 1 
– po kursie średnim NBP, ustalonym na ten dzień dla poszczególnych 
walut obcych

Krótkoterminowe 
aktywa finansowe

Cena nabycia lub zakupu, 
jeśli koszty transakcyjne nie 
są istotne 

Art. 28 ust. 1 pkt 5:
a)  według ceny nabycia (lub ceny zakupu – jeżeli koszty przepro-

wadzenia transakcji nie są istotne). Ich wartość ewidencyjna nie 
może być na dzień bilansowy wyższa od ich wartości rynkowej lub 

b)  według ceny (wartości) rynkowej. Różnice spowodowane wzrostem 
lub spadkiem wartości w stosunku do wartości według cen nabycia 
(zakupu) zaliczane są odpowiednio do przychodów lub kosztów 
finansowych, albo 

c)  według określonej w inny sposób wartości godziwej – w przypadku 
gdy dla danych krótkoterminowych składników majątku nie istnieje 
aktywny rynek, dla tych aktywów, dla których można wyznaczyć 
termin wymagalności – skorygowana cena nabycia

Nabyte własne udziały lub 
akcje

Cena nabycia lub zakupu. 
W przypadku nabycia ich w dro-
dze egzekucji ceną nabycia jest 
cena ustalona w postępowaniu 
egzekucyjnym, powiększona 
o koszty tego postępowania 
niezwrócone spółce. Przy nie-
odpłatnym nabyciu wartość 
udziałów lub akcji własnych 
ustalana jest w cenie nabycia 
obejmującej wszystkie ponie-
sione przez spółkę koszty

Art. 28 ust. 1 pkt 9a – w cenie nabycia ustalonej na dzień nabycia

Rozdział III. Ogólna charakterystyka kont zespołu 1
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IV

Jedną z najliczniejszych grup operacji gospodarczych, realizowanych w każdej jednostce są operacje dotyczące rozrachunków. 
Każdy podmiot ma przecież szerokie grono, interesariuszy, z którymi przeprowadza transakcje gospodarcze. Niezwykle istot-
nym zagadnieniem jest więc ich poprawne ujmowanie w księgach rachunkowych, a następnie wycena i prezentacja na dzień 
bilansowy. Prawidłowość wyceny nabiera szczególnego znaczenia, w sytuacji gdy niezbędne jest ustalenie różnic przejściowych 
dotyczących rozrachunków i – na ich podstawie – wyliczenie rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W praktyce spotyka się wiele różnych typów rozrachunków, które można klasyfikować według wielu kryteriów, np. rozrachunki 
(należności i zobowiązania) długo – i krótkoterminowe, z tytułu dostaw i usług, publicznoprawne, wobec pracowników, wobec 
jednostek powiązanych i pozostałych, inne. Efekt tych klasyfikacji został odzwierciedlony przede wszystkim w układzie bilansu 
według ustawy o rachunkowości. 

Co istotne, w samej ustawie o rachunkowości nie znajdziemy definicji należności. Należy ją wyprowadzać z ogólnej definicji 
aktywów, czyli są to kwoty o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, których otrzymania 
jednostka się spodziewa (zatem przyniosą korzyści ekonomiczne). Ogólnie należy stwierdzić, że należność to uprawnienie osoby 
fizycznej lub prawnej do otrzymania w określonym terminie określonego świadczenia rzeczowego lub pieniężnego od innej osoby 
fizycznej lub prawnej. Są to wszelkie przewidywane wpływy środków pieniężnych, będące efektem prowadzonej działalności – 
środki jednostki gospodarczej obecnie będące w dyspozycji innych jednostek (jej kontrahentów). Należność prezentuje prawo do 
otrzymania zapłaty od tego kontrahenta, dłużnika jednostki na określonych w umowie zasadach, w określonym terminie i kwocie. 

W przeciwieństwie do należności w uor znajduje się definicja zobowiązań. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 20 uor zobowiązania to 
wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują 
wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Dodatkowo wprowadzone są definicje zobowiązań finan-
sowych (art. 3 ust. 1 pkt 27 uor) – zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu 
finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach), zobowiązań warunkowych (art. 3 ust. 1 pkt 28 uor) – obowiązek 
wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń). 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wyróżnimy przede wszystkim podział na należności i zobowiązania:
 • długoterminowe i krótkoterminowe,
 • od jednostek powiązanych i od pozostałych jednostek.

Ze względu na stopień wymagalności warto wskazać należności i zobowiązania: 
 • prawidłowe (terminowe),
 • przeterminowane (w tym przedawnione). 

Ze względu na stopień realności rozróżnimy szczególnie należności:
 • pewne, 
 • wątpliwe, 
 • sporne, 
 • nieściągalne. 

W ramach klasyfikacji przedmiotowej (według tytułów) należy wskazać na należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 
do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy, z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych, inne należności, dochodzone 
na drodze sądowej.
Natomiast wśród zobowiązań wyróżnić należy zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy 
i powyżej 12 miesięcy, kredyty i pożyczki, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, inne zobowiązania finansowe, 
zaliczki otrzymane na dostawy, zobowiązania wekslowe, z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tytułu 
wynagrodzeń i inne. Szczególnym rodzajem zobowiązań są także fundusze specjalne. 
Powyższe wyróżnienie opiera się na propozycji prezentacji należności i zobowiązań według ustawy o rachunkowości (załącznik 
nr 1), ale nie jest to oczywiście katalog zamknięty. 

Z punktu widzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych zwykle należy wskazać wiele wyodrębnionych kont, na których będziemy 
odrębnie ujmować:
 • należności i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług;
 • otrzymane i udzielone zaliczki na poczet dostaw i usług;
 • rozrachunki z tytułu dostaw środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwe-
stycji w nieruchomości i prawa;
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V

Zapasy to rzeczowe aktywa obrotowe, do których zalicza się nabyte w celu zużycia na własne potrzeby materiały, wytworzone 
lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby, usługi i roboty) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji bądź 
półprodukty oraz towary nabyte celem odprzedaży w stanie nieprzetworzonym (art. 3 ust. 1 pkt 18a uor). 
W bilansie przedstawiacie zapasy w podziale na: 
1. Materiały.
2. Półprodukty i produkty w toku.
3. Produkty gotowe. 
4. Towary.
5. Zaliczki na dostawy.

Jednak w zespole ewidencjonuje się z zapasy i obroty jedynie materiałów, w tym opakowań i towarów. W szczególności powinny 
tu też znaleźć się informacje o rozliczeniu zakupu materiałów, towarów i usług oraz przechowywanych zapasach obcych – ewi-
dencja pozabilansowa.

Materiały to różnego rodzaju artykuły, które nabyto do zużycia jako surowce w produkcji do wykonania usług lub też nabywane 
na cele ogólne bądź na potrzeby reklamy lub reprezentacji. Do materiałów zalicza się również paliwa płynne i smary, części do 
samochodów i innych pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń, a także nośniki energii. To również odzież ochronna dla 
pracowników oraz opakowania jednorazowe i wielokrotnego użytku. 
W pozycji materiały wykazuje się stanowiące własność jednostki zapasy materiałów i opakowań znajdujące się w jej magazy-
nach lub poza jednostką (składowane przejściowo w obcych magazynach) oraz materiały w drodze, czyli zafakturowane przez 
sprzedawcę, lecz jeszcze niedostarczone materiały, na które nie wystawiliście jeszcze dokumentów magazynowych.

Z kolei do towarów zalicza się aktywa rzeczowe, również produkty rolne, surowce wtórne, nabyte z myślą o dalszej odsprzedaży, 
przeważnie w stanie nieprzetworzonym. 
W bilansie nie wykazuje się towarów przyjętych do sprzedaży na warunkach umowy komisu lub przyjęte do tzw. sprzedaży 
warunkowej, traktuje się je jako zapasy obce oraz towary przyjęte na okresowe przechowanie w magazynach jednostki, niebę-
dące jej własnością, objęte ewidencją pozabilansową. 

W pozycji towary wykazuje się także towary znajdujące się poza jednostką, przejściowo składowane w obcych magazynach, 
np. postawione do dyspozycji jednostki w wyniku zgłoszonej przez kontrahenta (nabywcę) reklamacji, albo przekazane przez 
jednostkę do przerobu obcego, względnie wydane komisantowi z przeznaczeniem do sprzedaży komisowej. 

Składniki rzeczowych aktywów obrotowych towarów i materiałów wyceniać należy na dzień bilansowy według cen nabycia 
nie wyższych jednak od cen ich sprzedaży netto (art. 28 ust. 1 pkt 6 uor). Wycena zapasów na dzień bilansowy powinna być 
poprzedzona inwentaryzacją zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 26 ust. 1). Należy też pamiętać o aktualizacji ich wartości 
do stanu rzeczywiście realnej wartości. Przede wszystkim należy wyeliminować zapasy, które całkowicie utraciły przydatność 
użytkową z powodu ich zniszczenia, zepsucia lub upływu terminu przydatności do użycia. Stan takich zapasów należy ustalić 
w drodze spisu z natury i spisać je z ewidencji, księgując: 
 • w straty nadzwyczajne w cenach nabycia (zakupu) lub po kosztach wytworzenia, jeśli ich uszkodzenie, zniszczenie nastą-
piło z przyczyn trudnych do przewidzenia przyczyn (pożar, powódź, tąpnięcie lub osunięcie się ziemi, uderzenie pioruna, 
wybuch gazu itp.), 

 • odpisy z tytułu utraty wartości w pozostałe koszty operacyjne, jeśli zapasy utraciły częściowo wartość użytkową lub handlową na 
skutek zdarzeń związanych z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej, odpisy należy tak oszacować, aby doprowadzić 
ich wartość do ceny możliwej do uzyskania na dzień bilansowy i zapewniającej upłynnienie zapasów już o obniżonej wartości.

Przypomnieć warto, że na dzień bilansowy wartość składników rzeczowych aktywów obrotowych, wyrażoną w cenach ewi-
dencyjnych (materiały i towary), doprowadza się do poziomu cen nabycia, ewentualnie –zakupu nie wyższych niż możliwe do 
uzyskania ceny sprzedaży netto. 

W odniesieniu do rzeczowych aktywów obrotowych stwierdzenie utraty wartości następuje najczęściej w czasie spisu z natury, 
oględzin albo analizy danych ewidencji informujących o rotacji (czasie zalegania) itp. Z tych informacji może wynikać, iż 
zapasy utraciły w części lub całości wartość użytkową bądź handlową. W szczególności należy zwrócić uwagę na informacje, że:
 • zapasy zostały uszkodzone, 
 • zapasy mogły ulec zepsuciu, zeschnięciu, 
 • zapasy utraciły cechy estetycznych, 
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VI

Koszty według rodzaju prezentowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do uor obejmują:
 • Amortyzację – wielkość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – nie 
wykazujemy w tej pozycji amortyzacji wartości firmy;

 • Zużycie materiałów i energii – koszty z tytułu zużycia materiałów do wytwarzania produktów (wyrobów gotowych, robót 
i usług) oraz na potrzeby ogólnogospodarcze i administracyjne w związku z prowadzoną działalnością operacyjną, a także 
niskocenne składniki majątku niezaliczone do środków trwałych, zużycie energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody; są to 
także koszty niezawinionych niedoborów i ubytków naturalnych;

 • Usługi obce –koszty robót i usług wyświadczonych podmiotowi przez inne jednostki, np. koszty specjalistycznej obróbki 
obcej, usług transportowych i spedycji, sprzętowych, składowania, budowlanych, remontowych, łączności, dozoru mienia, 
najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego, usług handlowych, usług w zakresie informatyki, projektowych, geodezyjno-
-kartograficznych, wydawniczych, poligraficznych, opłat za usługi pralnicze, urządzanie i utrzymanie zieleńców, usługi 
bankowe i pocztowe (bez odsetek od kredytów), koszty ogłoszeń w telewizji i w prasie, badania sprawozdania finansowego, 
doradztwa;

 • Podatki i opłaty – wartości: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz niepodlegający odli-
czeniu, niebędący elementem składowym cen nabycia VAT i akcyzowy, opłaty skarbowe, podatek od spadków i darowizn, 
opłaty sądowe i notarialne; podatki te są ujmowane oczywiście jako koszty, w przypadku gdy nie zwiększają ceny nabycia 
nieruchomości i nie są związane z postępowaniem sądowym; w tej grupie kosztów wykazuje się również opłaty za wieczyste 
użytkowanie gruntów, opłaty z tytułu ochrony środowiska niestanowiące sankcji karnej oraz opłaty administracyjne;

 • Wynagrodzenia –sumę wynagrodzeń pieniężnych i w naturze uznawanych na mocy przepisów za część składową wynagrodzeń; 
mogą one przybrać formę wynagrodzeń z tytułu umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzieło, wynagrodzenia Ubez-
pieczenia społeczne i inne świadczenia – koszty ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych składek na Fundusz pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych w części będącej kosztem pracodawcy, koszty odpisów na zakładowy Fundusz 
Świadczeń Pracowniczych albo koszty świadczeń urlopowych, jeśli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia ZFŚS, dopłaty 
do dojazdów pracowników, posiłków regeneracyjnych oraz inne koszty związane z bhp i ochroną zdrowia pracowników, 
szkolenia pracowników w tym związane z tworzeniem funduszu szkoleniowego, wpłaty i świadczenia na rzecz pracowników 
niezaliczane do wynagrodzeń, bony towarowe sfinansowane ze środków obrotowych zakładu pracy;

 • Pozostałe koszty rodzajowe – inne koszty proste działalności operacyjnej niekwalifikujące się do kosztów podlegających 
wykazaniu w poprzednich wierszach; najczęściej w tej grupie ujmuje się koszty podróży służbowych, ubezpieczenia mająt-
kowego, składek na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa, reprezentacji, wypłaty pieniężne na rzecz 
osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (np. stypendia, wypłat ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do 
celów służbowych). 

Powyższe koszty to koszty, które zostały poniesione w danym okresie. Część z nich rzeczywiście ma związek z przychodami 
tego okresu, ale część dotyczy wyprodukowanych i złożonych w magazynie wyrobów gotowych, produkcji w toku, jak również 
część kosztów wynika z rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych. Zapewne część tych kosztów została poniesiona 
także jako nakłady na wytwarzane wewnętrznymi siłami środki trwałe czy inne zdarzenia, które należą do tzw. wewnętrznych 
obrotów. Stąd też pojawia się potrzeba zapewnienia współmierności tym kosztom. Zostaje ona zrealizowana poprzez dwie 
kategorie prezentowane jako zrównane z przychodami:
 • Zmianę stanu produktów, oraz 
 • Koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki.

Te dwie pozycje mają pokazać właśnie wartość różnych kosztów według rodzaju, które zostały zamrożone jako zapasy w maga-
zynie, czy też jako RMK i RMB.

Do ewidencjonowania kosztów w ujęciu rodzajowym służą konta zespołu 4 obejmujące: 
 • konto 4 „Koszty według rodzajów” – do grupowania kosztów prostych działalności operacyjnej ponoszonych przez jed-
nostkę w danym okresie sprawozdawczym w związku z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą wyrobów, usług i towarów 
oraz ogólnym zarządzaniem; ewidencja powinna być prowadzona na wyodrębnionych kontach, co najmniej umożliwiają-
cych sporządzenie wariantu porównawczego rachunku zysków i strat (jeżeli zgodnie z dokumentacją jednostki ten wariant 
jest sporządzany jako element sprawozdania finansowego), jak również wszelkich innych sprawozdań wymaganych przez 
obowiązujące jednostkę przepisy prawa,

 • konto 49 „Rozliczenie kosztów” – do bieżącego przenoszenia kosztów prostych na konta zespołu 5 lub do rozliczania 
w czasie (na konta zespołu 6). 

Warto zaznaczyć iż nie podlegają ewidencji na kontach zespołu 4: 
 • koszty proste zaliczane do ceny nabycia lub kosztów wytworzenia składników aktywów trwałych (na podstawie przepisów 
art. 28 uor ), w tym niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, które zgodnie z zasadami 
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VII

Konta zespołu „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” przeznaczone są do ewidencji i rozliczania kosztów według 
poszczególnych rodzajów i odmian działalności. W ramach tzw. zespołu 5 wyodrębnia się koszty: 
1) działalności podstawowej, w tym: 

a) koszty działalności podstawowej – produkcyjnej, 
b) koszty działalności podstawowej – handlowej, 
c) koszty wydziałowe, 
d) koszty sprzedaży,

2) koszty działalności pomocniczej, 
3) koszty zarządu.

Konta zespołu 5 zaleca się prowadzić wówczas, gdy: 
 • charakter, wielkość działalności lub organizacja firmy wymagają ustalania kwoty i struktury kosztów poszczególnych typów 
działalności lub jej odmian,

 • dokonuje się kalkulacji kosztów produktów,
 • wykonuje się długotrwałe umowy dla więcej niż jednego odbiorcy. 

Nie ujmuje się natomiast na kontach zespołu 5 następujących rodzajów kosztów:
1) wartości sprzedanych towarów i materiałów w cenach ich zakupu (nabycia);
2) kosztów finansowych;
3) pozostałych kosztów operacyjnych;
4) strat nadzwyczajnych;
5) kosztów realizacji, w tym niepodlegającego odliczeniu VAT naliczonego, obciążających bezpośrednio środki trwałe w budo-

wie lub środki trwałe;
6) kosztów zakładowej działalności socjalnej oraz pokrywanych z pozostałych funduszów specjalnych.

Ewidencja i rozliczanie kosztów według rodzajów i równocześnie według funkcji polega na tym, że koszty proste działalności 
operacyjnej księguje się bieżąco, na podstawie dokumentów źródłowych na odpowiednich kontach zespołu 4 – według rodza-
jów i równolegle do ewidencji na kontach zespołu 4 grupuje się te koszty według funkcji – na właściwych kontach zespołu 
5. Przeniesienie kosztów na stanowiska w zespole 5 może odbywać się bieżąco – równolegle do zapisów na kontach zespołu 
4 lub po zakończeniu każdego miesiąca – na podstawie sporządzonego w tym celu arkusza rozliczeniowego kosztów. Koszty 
przenosi się w ciężar kont zespołu 5 za pomocą konta 49 „Rozliczenie kosztów”. 
Koszty przypadające na miesiąc bieżący wprowadza się na konta zespołu 5 równolegle do zapisów na kontach zespołu 4, nato-
miast koszty zakwalifikowane do rozliczenia w przyszłych okresach księguje się w ciężar konta 64 „Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów” – w korespondencji z kontem 49 „Rozliczenie kosztów” i dopiero z tego konta przenosi się je – w części przypadającej 
na bieżący miesiąc – na odpowiednie stanowisko kosztów w zespole 5. 
Ewidencja i rozliczanie kosztów tylko według funkcji polega na tym, że koszty w wielkościach wynikających z dowodów 
źródłowych księguje się bezpośrednio na odpowiednich kontach zespołu 5 (50, 52, 53, 55) – jeżeli dotyczą okresu sprawo-
zdawczego. Natomiast koszty kwalifikujące się do rozliczenia w czasie, przypadające na przyszłe okresy, odnosi się w całości 
na konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Dopiero z tego konta zalicza się – w części przypadającej na bieżący okres 
sprawozdawczy – w ciężar odpowiedniego konta zespołu 5. 
W przypadku prowadzenia ewidencji i rozliczania kosztów tylko według funkcji – na kontach zespołu 5 – wskazane jest 
grupowanie kosztów prostych na tych kontach z podziałem na poszczególne ich rodzaje, w podobny sposób, jak to czyni się 
w jednostkach prowadzących ewidencję i rozliczanie kosztów tylko na kontach zespołu 4. Grupowania kosztów z podziałem 
na rodzaje dokonuje się w ramach kont zespołu 5 w jednakowym układzie do każdego konta syntetycznego prowadzonego 
w ramach zespołu 5.

1. Konto 50 „Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej”
W tej grupie ujmujemy te koszty, które są ponoszone w celu wytworzenia produktów i usług. W szczególności na koncie tym 
ujmuje się: 
 • zużycie narzędzi specjalnych niezbędnych do wytworzenia określonych produktów, 
 • usługi obce związane z wytworzeniem określonych produktów, 
 • zużycie energii na cele technologiczne, w przypadku możliwości bezpośredniego jej przyporządkowania do wytwarzanych 
produktów, 

 • wartość zużytych do wytworzenia wyrobów i usług materiałów bezpośrednich, 
 • wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników bezpośrednio – produkcyjnych,

Rozdział VII. Ogólna charakterystyka kont zespołu 5
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VIII

Półprodukty to wyroby, które przeszły określone fazy produkcji i są przeznaczone do zużycia w następnych fazach lub na 
sprzedaż. Mogą też stanowić element składowy wyrobu gotowego.

Produkty w toku to nieukończone pod względem technologicznym technicznym i handlowym produkty, które znajdują się 
nadal w produkcji i wymagają dalszej obróbki w zakładach przemysłowych. Przykładowo w firmie wytwarzającej krzesła 
półproduktem będą siedziska krzeseł.

Produkcję w toku wyrobów w zakładach przemysłowych oraz zakładach przetwórstwa rolnego wycenia się po koszcie wytwo-
rzenia. Jeżeli jednak nie można ustalić rzeczywistego kosztu wytworzenia tych produktów, to stosuje się wycenę po cenach 
sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, pomniejszonych o przeciętnie osiągany zysk, uwzględniając stopień 
przetworzenia produktów znajdujących się w toku produkcji, co wynika za art. 28 ust. 3 uor. 

Produkty w toku produkcji można też wyceniać na dzień bilansowy w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko 
materiałów bezpośrednich bądź nie wyceniać ich w ogóle, jeżeli nie zakłóca to rzeczywistego obrazu aktywów i wyniku finan-
sowego. Uproszczone metody wyceny nie mogą być stosowane do produkcji o przewidywanym okresie wykonania dłuższym 
niż 3 miesiące, przeznaczonej do sprzedaży lub na rzecz środków trwałych w budowie (art. 34 ust. 1 pkt 2 uor).

Produkty gotowe
Produkty gotowe to wytworzone składniki majątku, które w firmie nie będą już podlegały dalszemu przetworzeniu. Przezna-
czone do sprzedaży odbiorcom lub też we własnych placówkach handlowych.
Zasady wyceny produkcji zakończonej określone są w art. 28 ust. 3 i ust. 4a uor z uwzględnieniem art. 28 ust. 4. 
Definicję kosztu wytworzenia produktu określa art. 28 ust. 3 uor. Wynika z niego, że koszt wytworzenia produktu obejmuje:
1) koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz
2) uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

Pośrednie koszty produkcji

Zmienne pośrednie koszty produkcji Stałe pośrednie koszty produkcji

Takie koszty produkcji poniesione w okresie wytwarzania 
produktu, które zmieniają się bezpośrednio lub prawie 
bezpośrednio wraz ze zmianą wielkości produkcji albo wraz 
ze zmianą innych właściwych czynników, takich jak liczba 
godzin pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych lub liczba 
wytworzonych zleceń (partii) produkcyjnych. Zmiany kosztów 
względem tych czynników mogą być proporcjonalne (liniowe) 
lub nieproporcjonalne (progresywne lub degresywne). Do 
zmiennych pośrednich kosztów produkcji można zaliczyć 
np. wartość zużycia materiałów, energii, paliw i oprzyrządo-
wania, niezaliczanych do kosztów bezpośrednich, których 
zużycie zależy od czasu pracy maszyn i urządzeń. 

Koszty poniesione w okresie wytwarzania produktu, które 
pozostają stosunkowo niezmienne, niezależnie od wielko-
ści produkcji oraz wielkości czynników, takich jak liczba 
godzin pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych lub liczba 
wytworzonych zleceń (partii) produkcyjnych. Do stałych 
pośrednich kosztów produkcji można zaliczyć np. koszty 
amortyzacji i utrzymania (konserwacji, remontów) maszyn 
i urządzeń oraz budynków produkcyjnych oraz koszty 
ogólnoprodukcyjne. 

Jednostka ponosi stałe pośrednie koszty produkcji (koszty amortyzacji, konserwacji i utrzymania) niezależnie od stopnia 
wykorzystania budynków produkcyjnych oraz maszyn i urządzeń produkcyjnych. Tak samo koszty wynagrodzeń, ubezpie-
czeń i innych świadczeń na rzecz pracowników produkcyjnych i nadzoru produkcji mogą być stałe, bez względu na okresowe 
wahania w zapotrzebowaniu na ich świadczenia pracy. 

Zasoby te zostają zaangażowane przez jednostkę z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do ich wykorzystania lub świadczonej 
pracy, na podstawie przewidywanego zapotrzebowania w następnych okresach. Ich dostępna ilość lub czas pracy zwykle nie 
są w krótkim okresie idealnie dopasowane do bieżącego zapotrzebowania (np. ze względu na sezonowość lub cykliczność pro-
dukcji albo stopniowe dochodzenie do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych). W takim przypadku część stałych 
kosztów pośrednich produkcji przypadająca na niewykorzystane zdolności produkcyjne stanowi koszty niewykorzystania 
zdolności produkcyjnych. 

Do celów przypisania stałych pośrednich kosztów produkcji do kosztów przetworzenia zapasów przyjmuje się normalną 
zdolność produkcyjną urządzeń produkcyjnych. Określa ją produkcja na średnim poziomie, której uzyskania oczekuje się 

Rozdział VIII. Ogólna charakterystyka kont zespołu 6
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Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 30 w ślad za MSR18 definiuje przychody i zyski jako uprawdopodobnione powstanie 
w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie: 
1) zwiększenia wartości aktywów albo 
2) zmniejszenia wartości zobowiązań,
które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez 
udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 30 uor). 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się wtedy, gdy:
 • jednostka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, wyrobów gotowych 
i materiałów;

 • jednostka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami, wyrobami gotowymi i materiałami 
w stopniu, w jakim funkcję taką realizuje się wobec zapasów, do których ma prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi 
efektywnej kontroli;

 • kwotę przychodów można wycenić wiarygodnie;
 • istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji;
 • koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę w związku z transakcją, można wycenić w sposób wia-
rygodny.

Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się wtedy, gdy:
 • kwotę przychodów można wycenić w sposób wiarygodny;
 • istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji;
 • stopień realizacji transakcji na koniec okresu sprawozdawczego może być określony w wiarygodny sposób; 
 • koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą być wycenione w wiarygodny sposób.

Do przychodów ze sprzedaży nie zalicza się i nie ujmuje na kontach sprzedaży:
 • świadczeń wewnętrznych na rzecz innych rodzajów działalności,
 • wykonanych we własnym zakresie i przekazanych na rzecz własnych środ ków trwałych w budowie: produktów, usług towa-
rów i materiałów,

 • przekazania materiałów lub towarów z jednego magazynu do drugiego,
 • przekazania rzeczowych składników aktywów oraz świadczonych usług na potrzeby reprezentacji,
 • darowizn lub przekazania materiałów bądź innych rzeczowych składników aktywów oraz świadczonych usług na potrzeby 
podatnika, o których mowa w ustawie o VAT,

 • wykazanych w fakturach VAT należności za wydatki wyłożone za odbiorcę, np. wyłożonych wydatków na ubezpieczenia 
i inne opłaty niestanowiące ceny sprzedaży (rozlicza się je na kontach rozrachunkowych z odbiorcami),

 • VAT należnego wykazanego w fakturach VAT,
 • przychodów z tytułu tylko ich pobierania bądź pobierania i fakturowania przed wykonaniem dostaw i usług kwalifikowanych jako 
zaliczki czy przedpłaty.

Oprócz przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów oraz aktywów trwałych ujmuje się na kontach 
zespołu 7 wpływające na wynik finansowy jednostki przychody:
 • finansowe,
 • pozostałe przychody operacyjne i
 • zyski nadzwyczajne.

Z kolei koszty i straty zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 31 i Założeniami koncepcyjnymi MSR to uprawdopodobnione zmniejszenia 
w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie: 
1) zmniejszenia wartości aktywów albo 
2) zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw,
które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków 
przez udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 31 uor). 

Do kosztów osiągania przychodów ujętych na kontach zespołu 7, wpływających na wynik finansowy, zalicza się w szczególności:
 • całość poniesionych lub zarachowanych w okresie sprawozdawczym kosztów wykonania bieżących zadań działalności podstawowej;
 • całość poniesionych lub zarachowanych w okresie sprawozdawczym kosztów wykonania zadań działalności pożytku publicznego 
(odpłatnej i nieodpłatnej);

Rozdział IX. Ogólna charakterystyka kont zespołu 7



203

Ogólna charakterystyka kont zespołu 8

X

Kapitał (fundusz) własny jest zaliczany do pasywów jednostki. Odzwierciedla on własne – wniesione przez właściciela i wypra-
cowane w toku działalności źródła finansowania jej aktywów. 
W zależności od formy prawnej jednostki to źródło finansowania aktywów występuje jako: 
 • kapitał własny – w spółkach handlowych (osobowych i kapitałowych), spółkach cywilnych osób fizycznych oraz jednostkach 
osób fizycznych prowadzących działalność we własnym imieniu i na własne ryzyko,

 • fundusz własny – w przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdro-
wotnej oraz innych jednostkach prowadzących działalność statutową na podstawie wydzielonego im mienia stanowiącego 
własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. 

Konta zespołu 8 „Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy” służą – jak wskazuje nazwa zespołu – do 
ewidencji: 
 • zwiększeń, zmniejszeń i stanu kapitałów (funduszy) własnych, w szczególności podstawowego, zapasowego, rezerwowego, 
z aktualizacji wyceny,

 • zwiększeń, zmniejszeń i stanu kapitałów (funduszy) własnych wydzielonych przez jednostkę oddziałom (zakładom) wcho-
dzącym w jej skład, samodzielnie sporządzającym bilans oraz rachunek zysków i strat,

 • zwiększeń, zmniejszeń i stanu funduszy specjalnych, 
 • ustalania i rozliczania wyniku finansowego. 

Tradycyjnie w tym zespole ujmuje się również operacje dotyczące: 
 • rezerw tworzonych na zobowiązania w trybie art. 35d uor,
 • rozliczeń międzyokresowych przychodów – dokonywanych według zasad określonych w art. 41 uor.

1. Konto 80 „Kapitał (fundusz) podstawowy”
Konto to jest przeznaczone do ewidencji zwiększeń, zmniejszeń i stanu kapitału lub funduszu podstawowego jednostki, two-
rzonego na podstawie obowiązujących ją przepisów prawa (np. Kodeksu spółek handlowych). Przy czym w opracowaniu nie 
będzie operacji dotyczących przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i spzoz.

Zasady funkcjonowania konta

Po stronie Wn Po stronie Ma
Zmniejszenie kapitału poprzez np. wycofanie go przez 
właścicieli, umorzenie 

Utworzenie kapitału (funduszu) w nowo powstałej jednostce,
jego zwiększenia w czasie jej trwania

 • obniżenie jego wysokości,
 • wydzielenie jego części oddziałom (zakładom) jednostki 
samodzielnie sporządzającym bilans,

 • umorzenie zasobów mieszkaniowych w spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz w przedsiębiorstwach gospodarki 
mieszkaniowej,

 • przekazanie nieodpłatnie środków trwałych przez przed-
siębiorstwo państwowe (na podstawie odpowiednich 
decyzji) lub ich wykup,

 • zwrot przez SP ZOZ nieruchomości otrzymanych do 
dyspozycji ich właścicielowi,

 • pokrycie straty bilansowej, jeżeli dopuszczają to przepisy 
obowiązujące daną jednostkę,

 • przeksięgowanie na dzień bilansowy na kapitał właścicieli 
nadwyżki trwałych zmniejszeń nad trwałymi zwiększe-
niami z tytułu pobranych przez nich kwot w spółkach 
prawa cywilnego oraz w spółkach osobowych prawa 
handlowego (z wyjątkiem kapitału akcyjnego w spółce 
komandytowo-akcyjnej), tj. w których kapitał właścicieli 
nie jest określony w umowie spółki 

 • wniesione wkłady (udziały) przez udziałowców, akcjonariuszy, 
wspólników, członków spółdzielni, właścicieli – zarówno w postaci 
pieniężnej, jak i niepieniężnej,

 • przejęcie kapitału (funduszu) wydzielonego uprzednio własnym 
oddziałom (zakładom) samodzielnie sporządzającym bilans,

 • przeksięgowanie różnic z aktualizacji wyceny w związku z rozcho-
dem środków trwałych w jednostkach niemających osobowości 
prawnej, tj. w spółkach osobowych i firmach osób fizycznych,

 • odpisanie bezwarunkowo umorzonych zobowiązań po zakończeniu 
postępowania naprawczego lub układowego,

 • przeznaczenie kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych 
przez spółkę kapitałową na podwyższenie kapitału podstawowego, 
jeśli w świetle przepisów prawa mogą być użyte na ten cel,

 • zamiany dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek 
na udziały, w wartości ustalonej z uwzględnieniem art. 36 ust. 2c uor,

 • przeksięgowania na dzień bilansowy na kapitał właścicieli nad-
wyżki trwałych zwiększeń nad trwałymi zmniejszeniami z tytułu 
pobranych przez nich kwot w spółkach prawa cywilnego oraz 
w spółkach osobowych prawa handlowego (z wyjątkiem kapitału 
akcyjnego w spółce komandytowo-akcyjnej), czyli w których kapitał 
właścicieli nie jest określony w umowie spółki

W jednostce posiadającej osobowość prawną konto to może wykazywać wyłącznie saldo Ma (kredytowe) i odzwierciedla stan 
kapitału (funduszu) jednostki posiadającej osobowość prawną (saldo Ma) i kapitałów (funduszy) podstawowych wydzielo-
nych jej zakładom lub oddziałom (saldo Wn – w jednostce wydzielającej, saldo Ma – w zakładzie lub oddziale tej jednostki)

Rozdział X. Ogólna charakterystyka kont zespołu 8
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USTAWA
z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości1)

(tekst jednolity)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania 
sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz za-
sady wykonywania działalności w zakresie usługowego pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „usta-
wą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę 
lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej:

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 jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich 
oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto 
ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finanso-
wych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co  naj-
mniej równowartość w  walucie polskiej 1.200.000 
euro;

3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie 
Prawa bankowego, przepisów o  obrocie papierami 
wartościowymi, przepisów o  funduszach inwesty-
cyjnych, przepisów o  działalności ubezpieczeniowej 
i  reasekuracyjnej, przepisów o  spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez 
względu na wielkość przychodów,

4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódz-

kich jednostek budżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów 

budżetowych,
c) państwowych funduszy celowych;

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 
i 2;

6) osób zagranicznych, oddziałów i  przedstawicielstw 
przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepi-
sów o swobodzie działalności gospodarczej;

7) jednostek niewymienionych w  pkt 1-6, jeżeli otrzy-
mują one na  realizację zadań zleconych dotacje lub 
subwencje z  budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – 
od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub 
subwencje zostały im przyznane.

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne 
osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady 
rachunkowości określone ustawą również od początku następ-
nego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzeda-
ży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni 
rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 
1.200.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed 
rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomie-
nia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opo-
datkowania podatkiem dochodowym.
3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Między-
narodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 
związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie roz-
porządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, stosują 
przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej pod-
stawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR.

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) jednostce – rozumie się przez to  podmioty i  osoby 

określone w art. 2 ust. 1;
2) banku – rozumie się przez to  jednostkę działającą 

na podstawie przepisów Prawa bankowego;
3) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednost-

kę prowadzącą działalność ubezpieczeniową na pod-
stawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej;

Spis treści: 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-8). ................................................................................................................................   str.  227
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 9-25).  ...............................................................................................   str.  233
Rozdział 3. Inwentaryzacja (art. 26-27).  ............................................................................................................................   str. 237
Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego (art. 28-44).  ...........................................   str. 238
Rozdział 4a. Łączenie się spółek (art. 44a-44d).  ...............................................................................................................   str. 246
Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki (art. 45-54).  ............................................................................................   str. 248
Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej (art. 55-63d).  ................................................   str. 252
Rozdział 7. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych (art. 64-70).  .........................................................................   str. 255
Rozdział 8. Ochrona danych (art. 71-76).  ..........................................................................................................................   str. 257
Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a-76i).  .......................................................................   str. 258
Rozdział 9. Odpowiedzialność karna (art. 77-79).  ............................................................................................................   str. 261
Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe (art. 80-83).  ............................................................................................   str. 261
Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe (art. 84-86). .....................................................   str. 263


	_GoBack
	UOM25 Srodki.pdf
	Wstęp
	Rozdział I. �Zakres zagadnień przyjętych w polityce rachunkowości
	1. Księgi rachunkowe
	1.1. Miejsce, czas oraz technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
	1.2.	Podstawa zapisów w księgach rachunkowych i korekta błędów
	1.3. Dowody księgowe
	1.3.1. Cechy dowodu księgowego
	1.3.2. Kontrola dowodów księgowych
	1.3.3. Dekretacja dowodów księgowych


	2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości
	2.1. Nadrzędne zasady rachunkowości
	2.1.1. Zasada rzetelnego obrazu (wiarygodności) 
	2.1.2. Zasada przewagi treści nad formą
	2.1.3. Zasada ciągłości
	2.1.4. Zasada memoriału
	2.1.5. Zasada współmierności 
	2.1.6. Zasada kontynuacji działania
	2.1.7. Zasada ostrożności 
	2.1.8. Zasada istotności 
	2.1.9. Zasada podwójnego zapisu
	2.1.10. Zasada kompletności i chronologii zapisów

	2.2. Błąd wpływający na jakość sprawozdania finansowego

	3. Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów
	3.1. Podstawowe kategorie wyceny ( definicje)
	3.2. Bieżąca i bilansowa wycena aktywów i pasywów

	4. Zasady ochrony i archiwizowania dokumentacji systemu rachunkowości
	4.1. System przetwarzania danych
	4.2. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych
	4.3. Ochrona danych wprowadzonych do programu finansowo-księgowego

	5. Charakterystyka programów przetwarzania danych
	5.1. Ogólna charakterystyka i funkcje programu (modułu)
	5.1.1 „KSIĘGA HANDLOWA”
	5.1.2. Komputerowe wydruki danych
	5.1.3. Program pomocniczy – „środki trwałe”
	5.1.4. Program pomocniczy – „sprzedaż i zakupy”
	5.1.5. Program pomocniczy „kadry i płace”
	5.1.6. Program pomocniczy – „kasa, bank i rozrachunki”

	6. Zasady ochrony danych i ich zbiorów generowane z komputerowych programów przetwarzania


	Rozdział II. Ogólna charakterystyka kont zespołu 0
	1. Konto 01 „Środki trwałe”
	2. Konto 02 „Wartości niematerialne i prawne”
	3. Konto 03 „Długoterminowe aktywa finansowe”
	4. Konto 04 „Inwestycje w nieruchomości i prawa” i inne
	5. �Konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa”
	6. Konto 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”
	7. Konto 07-2 „Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych”
	8. Konto 07-3 „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa”
	9. Konto 08 „Środki trwałe w budowie”
	10. Konto 09-0 „Obce środki trwałe”
	11. Konto 09-1 „Środki trwałe w likwidacji”

	Rozdział III. Ogólna charakterystyka kont zespołu 1
	1. Konto 10 „Kasa”
	2. Konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe” – zasady ogólne
	3. Konto 13-0 „Rachunek bieżący”
	4. Konto 13-1 „Rachunek walutowy”
	5. Konto 13-5 „Inne rachunki bankowe”
	6. Konto 13-9 „Środki pieniężne w drodze”
	7. Konto 14 „Krótkoterminowe aktywa finansowe”
	8. Konto 14-5 „Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe”

	Rozdział IV. Ogólna charakterystyka kont zespołu 2
	1. Konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”
	2. Konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”
	3. Konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”
	4. Konto 22-0 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”
	5. Konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”
	6. Konto 22-2 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”
	7. �Konto 22-3 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem skarbowym” i 22-4 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem miasta lub gminy”
	8. Konto 22-5 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem celnym” 
	9. Konto 22-6 „Rozrachunki publicznoprawne z ZUS” 
	10. Konto 22-7 „Rozrachunki publicznoprawne z PFRON” 
	11. Konto 23-0 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
	12. Konto 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
	13. Konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
	14. Konto 24-0 „Pożyczki”
	15. Konto 24-1 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek”
	16. Konto 24-5 „Rozrachunki wewnątrzzakładowe”
	17. Konto 24-6 „Należności dochodzone na drodze sądowej”
	18. Konto 24-9 „Pozostałe rozrachunki”
	19. Konto 28 „Odpisy aktualizujące wartość należności”
	20. Konto 29-0 „Należności warunkowe”
	21. Konto 29-1 „Zobowiązania warunkowe”
	22. Konto 29-2 „Weksle obce dyskontowane lub indosowane”

	Rozdział V. Ogólna charakterystyka kont zespołu 3
	1. Konto 30 „Rozliczenie zakupu”
	2. Konto 31 „Materiały i opakowania”
	2. Konto 31-1 „Materiały” 
	4. Konto 31-2 „Opakowania” 
	5. Konto 31-3 „Materiały w przerobie” 
	6. Konto 33 „Towary”
	7. Konto 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”
	8. Konto 34-7 „Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów” 
	9. Konto 39 „Zapasy obce” – konto pozabilansowe

	Rozdział VI. Ogólna charakterystyka kont zespołu 4
	1. Konto 40-0 „Amortyzacja”
	2. Konto 40-1 „Zużycie materiałów i energii”
	3. Konto 40-2 „Usługi obce”
	4. Konto 40-3 „Podatki i opłaty”
	5. Konto 40-4 „Wynagrodzenia”
	6. Konto 40-5 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”
	7. Konto 40-9 „Pozostałe koszty rodzajowe”
	7. Konto 49 „Rozliczenie kosztów”

	Rozdział VII. Ogólna charakterystyka kont zespołu 5
	1. Konto 50 „Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej”
	2. Konto 51 „Koszty działalności podstawowej – handlowej”
	3. Konto 52 „Koszty wydziałowe”
	4. Konto 53 „Koszty działalności pomocniczej”
	5. Konto 54 „Koszty sprzedaży”
	6. Konto 55 „Koszty zarządu”
	7. Konto 58 „Rozliczenie kosztów działalności”
	8. �Kompleksowe przykłady związane z księgowaniami w zespole 4, 4 i 5, 5 wraz z ustaleniem wyniku finansowego z podstawowej działalności operacyjnej

	Rozdział VIII. Ogólna charakterystyka kont zespołu 6
	1. Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości
	2. Konto 60 „Produkty gotowe i półprodukty”
	3. Konto 62 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów”
	4. Konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
	5. Konto 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”

	Rozdział IX. Ogólna charakterystyka kont zespołu 7
	1. Konto 70-0 „Sprzedaż produktów”
	2. Konto 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”
	3. Konto 73-0 „Sprzedaż towarów”
	4. Konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”
	5. Konto 74-0 „Sprzedaż materiałów i opakowań”
	6. Konto 74-1 „Wartość sprzedanych materiałów i opakowań”
	7. Konto 75-0 „Przychody finansowe”
	8. Konto 75-1 „Koszty finansowe”
	9. Konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”
	10. Konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”
	11. Konto 77-0 „Zyski nadzwyczajne”
	12. Konto 77-1 „Straty nadzwyczajne”
	13. Konto 79-0 „Obroty wewnętrzne”
	14. Konto 79-1 „Koszty obrotów wewnętrznych”

	Rozdział X. Ogólna charakterystyka kont zespołu 8
	1. Konto 80 „Kapitał (fundusz) podstawowy”
	2. Konto 801 „Kapitał (fundusz) zapasowy”
	3. Konto 802 „Kapitał (fundusz) rezerwowy”
	4. Konto 803 „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”
	5. Konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego”
	6. Konto 83 „Rezerwy”
	7. Konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
	8. Konto 85 „Fundusze specjalne”
	9. „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	10. „Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych” 
	11. Konto 86 „Wynik finansowy”
	12. Konto 87 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”



