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Procedura zamknięcia roku

1. Umowa z biegłym rewidentem jeżeli jednostka podlega badaniu

2. Inwentaryzacja

3. Wycena aktywów i pasywów



Inwentaryzacja



Obowiązek inwentaryzacji

Art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości

 inwentaryzacja: część rachunkowości jednostki (art.4 uor) polityki
rachunkowości

 odpowiedzialność za rachunkowość jednostki, w tym za 
inwentaryzację ponosi kierownik jednostki

Termin inwentaryzacji: na ostatni dzień roku obrotowego. 



Metody inwentaryzacji

• spis z natury

• potwierdzenia sald 

• weryfikacja poprzez porównanie danych zawartych w księgach 

rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów 



Terminy inwentaryzacji (spis z natury)

Raz w roku

• zapasy towarów i materiałów  (opakowań) w punktach obrotu 
detalicznego  jednostki

• zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną



Terminy inwentaryzacji (spis z natury)

Raz w ciągu 2 lat:

znajdujące się w strzeżonych składowiskach i objęte ewidencją 
ilościowo – wartościową zapasy:

• materiałów

• towarów

• produktów gotowych

• półproduktów



Terminy inwentaryzacji (spis z natury)

Raz w ciągu 4 lat:

• środki trwałe 

• środki trwałe w budowie 

znajdujące się na terenie strzeżonym



Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym 
a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy odpowiednio 
udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych , oraz 
rozliczyć w księgach  roku, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Ustalone różnice (po normach naturalnych) to:

• niedobory

• nadwyżki



Wycena bilansowa składników aktywów i 
pasywów – zagadnienia wybrane



Środki trwałe i WNiP

• Nowe zasady podatkowe amortyzacji środków trwałych !!!

• Weryfikacja umorzenia i amortyzacji - weryfikacja okresu 
ekonomicznej użyteczności i stawki amortyzacyjne

• Ocena, czy nie nastąpiła  utrata wartości



Środki trwałe w budowie

• Czy były poniesione wydatki na inwestycje w ciągu roku 

• Czy nie nastąpiła utrata wartości – odpis aktualizujący 

• Czy nie ma konieczności zaniechania inwestycji



Aktywa finansowe

• Długo- i krótkoterminowe

• Wycena – zgodnie z polityką rachunkowości 

• Nowy standard międzynarodowy – MSSF 9, nie ma zmian w 
przepisach polskiego prawa bilansowego



Klasyfikacja instrumentów finansowych według rozporządzenia MF

• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

• pożyczki udzielone i należności własne

• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

• aktywa finansowe dostępnych do sprzedaży



Inwestycje nieruchomości

• Wykorzystanie nie na własne potrzeby jednostki 

• Wyceny jak środków trwałych albo według wartości godziwej

• Dla celów podatkowych to są środki trwałe



RMK długoterminowe

Weryfikacja:

• kosztów prac rozwojowych, jeśli mają szanse zakończyć się 
powodzeniem,

• kontraktów długoterminowych, np. nadwyżka kosztów rzeczywistych 
nad zarachowanymi (planowanymi),

• aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.



Remonty o znacznej wartości

Mimo, że niektóre rodzaje remontów mogą wymagać znacznych 
nakładów lub ich zakres jest znaczący, to nakłady te nie zwiększają 
wartości użytkowej środka trwałego, gdyż nie zmieniają się:

• jego parametry charakterystyczne,

• jego parametry techniczne lub użytkowe, także wtedy, gdy do 
przeprowadzenia remontu wykorzystano nowocześniejsze materiały i 
części od pierwotnie użytych do budowy środka trwałego.

Mogą być rozliczone jako RMK – długo- lub krótkoterminowe. 



Zapasy

• Weryfikacja poprawności kwalifikacji zapasów

• Weryfikacja wartość zapasów w magazynie

• Remanent i wycena zapasów zaliczonych bezpośrednio w koszty



Rezerwy

• Rezerwy – rezerwy

• Rezerwy – RMK bierne

• RMK bierne niebędące rezerwami – RMK bierne

Rezerwy w przedsiębiorstwach ciepłowniczych



Ustalenie wyniku finansowego



Zasada współmierności art. 6 uor

• W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, 
przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z 
tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie 
od terminu ich zapłaty.

• Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi 
kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego 
zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów 
oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze 
nie zostały poniesione



Klasyfikacja przychodów i kosztów według segmentów działalności 

• Przychody i koszty działalności operacyjnej 

• Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej

• Przychody i koszty działalności finansowej. 

Ta klasyfikacja pojawia się w rachunku zysków i strat. 



Przychody działalności podstawowej – wariant porównawczy

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

– od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów



Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna)

Sporządzając rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym 
należy pamiętać, że kosztami działalności operacyjnej są całkowite 
koszty poniesione w danym miesiącu. 

Kwota ta zawiera także koszty poniesione, ale które nie dotyczą danego 
okresu obrachunkowego.  



Zmiana stanu produktów

Na pozycję „Zmiana stanu produktów” w porównawczym rachunku 
zysków i strat wpływ ma nie tylko zmiana stanu wyrobów gotowych i 
produkcji w toku, ale również zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych czynnych i biernych oraz rezerw. 

Należy pamiętać, że rozliczenia kosztów czynne i bierne oraz rezerwy 
muszą dotyczyć działalności operacyjnej. Obliczając 
zmianę stanu produktów nie możemy brać pod uwagę np. rozliczeń 
międzyokresowych dotyczących kosztów finansowych.



Ustalenie wyniku finansowego

Zysk (strata) brutto 

- Podatek dochodowy

- Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

= Zysk (strata) netto 

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres 
sprawozdawczy obejmuje:

1) część bieżącą;

2) część odroczoną.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi 
różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku 
odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 



Małe jednostki – wielkości

• 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku 
obrotowego,

• 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów 
i produktów za rok obrotowy,

• 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu 
na pełne etaty,



Sprawozdanie finansowe – wdł załącznika nr 1,4,5

• bilans,

• rachunek zysków i strat,

• informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

• rachunek przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale 
(funduszu) własnym !!!! – w zależności od decyzji



Sprawozdanie z działalności

W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji 
wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych 
spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami 
ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, 
spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do 
tych spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych 
funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych, kierownik 
jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, 
sprawozdanie z działalności jednostki.



Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować również – o
ile jest to istotne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki – co
najmniej:

1) kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością
jednostki;

2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z
działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień
pracowniczych i środowiska naturalnego.



Udostępnienie sprawozdania finansowego

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne oraz 
spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, 
akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i 
sprawozdania 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.



Podpisanie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu 

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik

jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy

członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego

uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z działalności nie podpisuje osoba prowadząca księgi

rachunkowe. 



Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez 
organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 
Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, 
których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego 
rewidenta, sprawozdanie finansowe musi być badane. 



Podział wyniku finansowego

Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek

zobowiązanych, do poddania badaniu rocznego sprawozdania

finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania

finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem

przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub

z zastrzeżeniami. 

Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez

spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.



KRS – e-deklaracje!!!

Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne 
sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało 
ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu 
zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego 
i podziale zysku lub pokryciu straty w ciągu 15 dni od dnia 
zatwierdzenia. 



Brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 
miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w rejestrze sądowym 
w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu 
wraz z dokumentami. 



Urząd Skarbowy 

Kierownik jednostki składa w US roczne sprawozdanie finansowe, 
opinię i raportu biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, 
odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o 
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub 
pokryciu straty w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia.



Dziękuję za uwagę!


