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Rachunkowość

Marcin Smaga

• Rachunkowość - proces identyfikacji, 

pomiaru, rejestracji, przetwarzania i 

raportowania informacji ekonomicznych 

dla celów podejmowania decyzji w 

formie sprawozdań finansowych.

RACHUNKOWOŚĆ

• Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i

źródła jego finansowania, koszty,

przychody i wynik finansowy działalności

gospodarczej w określonym czasie;

• Rachunkowość dzieli się na finansową i

zarządczą;

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

• dostarcza informacji dla otoczenia

przedsiębiorcy - wspólników, urzędów i

sądów, instytucji finansowych, inwestorów,

• jest uregulowana przepisami prawa,

• jej podstawowym elementem jest

sprawozdanie finansowe.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

• dostarcza informacji odbiorcom

wewnętrznym - właścicielowi, zarządcom,

• sposób prowadzenia zależy od zarządców,

• opiera się na periodycznych raportach,

• jest podstawą podejmowania decyzji

zarządczych.

PODSTAWY PRAWNE

• ustawa o rachunkowości,

• ustawy podatkowe,

• Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,

• Krajowe Standardy Rachunkowości,

• Polityka rachunkowości
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Międzynarodowe Standardy 

Rachunkowości
• konsekwencja swobody przepływu kapitału,

• niekiedy obligatoryjne

• wymagane z uwagi na potrzebę zabezpieczenia:

– porównywalności informacji w czasie i przestrzeni,

– jednoznacznej interpretacji informacji finansowych,

– rzetelności i wiarygodności danych księgowych,

Międzynarodowe Standardy 

Rachunkowości

• MSR - Międzynarodowe Standardy

Rachunkowości,

• MSSF - Międzynarodowe Standardy

Sprawozdawczości Finansowej IASB

• interpetacje SKI

• GAAP - Ogólnie Akceptowane Zasady

Rachunkowości

Krajowe Standardy Rachunkowości

• W sprawach nieuregulowanych przepisami 

ustawy, przyjmując zasady 

(politykę) rachunkowości, jednostki mogą 

stosować krajowe standardy rachunkowości 

wydane przez Komitet 

Standardów Rachunkowości. W przypadku 

braku odpowiedniego standardu krajowego, 

jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, 

mogą stosować MSR

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady 
(politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

• określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;

• metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;

• sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

– a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, 

zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

– b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu 

zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich 

struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach 

przetwarzania danych,

– c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera -

opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od 

struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony 

danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a 

ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;

• systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg 

rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację opisującym zasady 
rachunkowości.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI
• zasada wiernego i rzetelnego obrazu - obowiązek 

rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, 

finansowej i wyniku finansowego jednostki, umieszczania 

informacji dodatkowych, które nie wynikają z ksiąg, a bez 

których sprawozdanie może wypaczać obraz sytuacji 

finansowej jednostki;

• zasada ciągłości - stosowanie tych samych reguł 

sporządzania sprawozdania finansowego;

• zasada memoriału - transakcje i zdarzenia są ujmowane 

z chwilą wystąpienia, i są wykazywane w księgach i 

sprawozdaniu okresu, którego dotyczą;

• Wpływy obejmują środki pieniężne uzyskiwane z różnego rodzaju 
działalności. 

• Przychody mogą być uzyskiwane w postaci środków pieniężnych, lub 
należności. Przychody stanowią podstawę dokonania rachunku zysków i 
strat.

• Wydatki jest to termin określający wszelkie przypadki wydatkowania 
środków pieniężnych na zakup towarów i opłacenie usług. Wydatki nie 
zawsze muszą być kosztami. Stają się one kosztami wówczas, gdy 
zakupiony materiał zostanie przekazany do produkcji lub do wykonania 
usługi. Obok kosztów do wydatków można również zaliczyć nakłady 
inwestycyjne, przedpłaty, a także zwiększenie stanu zapasów.

• Nakłady zużyta ilość materiałów, produktów własnych itp. 

• Koszty wyrażone w pieniądzu nakłady - celowo zużyte rzeczowe składniki 
majątku - materiały, towary itp.;  usługi obce, wynagrodzenie pracowników i 
inne wydatki czysto pieniężne.

• Dochód do opodatkowania jest różnicą przychodów i poniesionych na ich 
uzyskanie kosztów. 

• Roczne przychody i koszty są podstawą obliczenia zysku brutto. 

• Dochód do opodatkowania jest to zysk brutto, skorygowany lub nie o 
różnicę remanentów. Po odliczeniu od zysku brutto opodatkowania 
otrzymujemy zysk netto. Zysk brutto i netto będą omówione w wykładzie 6.
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Zasada memoriałowa a zasada kasowa

• Rachunkowość typu memoriałowego -

rejestruje  przychody i koszty w okresie gdy 

faktycznie nastąpił  przychód  lub pojawiły się 

koszty nawet wtedy, gdy nie nastąpił przepływ 

gotówki

• Rachunkowość typu kasowego - rejestruje 

przychody i koszty tylko wtedy, gdy gotówka 

zmienia właściciela (następuje przypływ 

gotówki).

Zasada memoriałowa a zasada kasowa

• Zasada memoriałowa :

– przychody ewidencjonowane są gdy są 
zrealizowane.

• Np. sprzedaż na kredyt rejestrowana jest jako 
przychód ze sprzedaży nawet wtedy, gdy sprzedający 
nie dostanie w danym momencie zapłaty.

– Koszty ewidencjonowane są wtedy gdy są 
poniesione.

• Np. zakup materiałów biurowych przeznaczonych 
natychmiast do zużycia ewidencjonowany jest jako 
koszt pomimo tego, że kupujący w momencie zakupu 
nie płaci za nie gotówką. 

Zasada memoriałowa a zasada kasowa

• Zasada kasowa:

–Przychody ewidencjonowane są gdy 

następuje przypływ gotówki związany 

z tą sprzedażą. 

–Koszty ewidencjonowane są wtedy 

następuje przypływ gotówki związany 

z zakupem.

Zasada memoriałowa a zasada kasowa

• Rachunkowość typu memoriałowego jest 

standardem dla pomiaru zysku.

• jest bardziej kompletną metodą pomiaru 

wykonania firmy

• przypisuje które koszty można 

przeciwstawić przychodom

• ujawnia koszty do rozliczenia w czasie

ZASADY RACHUNKOWOŚCI
• zasada współmierności - czasowej i przedmiotowej 

- koszty ujmowane są na podstawie bezpośredniego 

związku z przychodem;

• zasada kontynuacji działania - przyjęcie założenia, 

że jednostka nie przewiduje likwidacji;

• zasada ostrożności – przy wycenie aktywów i 

pasywów stosuje się rzeczywiste ceny nabycia, 

odpisy amortyzacyjne, rezerwy na ryzyko, w wyniku 

finansowym uwzględnia się tylko niewątpliwe 

przychody i zyski nadzwyczajne, tylko poniesione 

koszty i straty nadzwyczajne

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

• zakaz kompensat - ujawnianie każdego 

zdarzenia gospodarczego a nie tylko 

efektów więcej niż jednego zdarzenia;

• zasada zdrowego rozsądku (istotności) 

- należy wyodrębniać wszystkie zdarzenia 

istotne do oceny sytuacji majątkowej i 

finansowej oraz wyniku finansowego
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Zdarzenie 

gospodarcze Dokument

Dziennik

Sprawozdania 

finansowe

Zestawienie 

obrotów i 

sald

Rejestr

Zapis operacji

własne obce

zewnętrzne wewnętrzne

źródłowe wtórne

Dokumenty (dowody) księgowe

EWIDENCJE KSIĘGOWE

• uproszczona - ewidencja podatkowa:

– ewidencja przychodów - podstawa podatku 

zryczałtowanego,

– ewidencja przychodów i rozchodów -

podstawa dla podatku dochodowego,

– ewidencja zakupu i sprzedaży - podstawa dla 

podatku VAT,

• pełna ewidencja księgowa - księgi rachunkowe.

UPROSZCZONA EWIDENCJA 

– ewidencja środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych;

– ewidencja wyposażenia

– ewidencja wynagrodzeń

– ewidencja zakupów i sprzedaży na potrzeby 

podatku VAT

– ewidencja przebiegu pojazdów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przychody 

księgowe 

 Przychody księgowe nie 

wliczane trwale do podstawy 

opodatkowania   
  

Przychody księgowe nie 

wliczane przejściowo do 

podstawy opodatkowania  

 Przychody księgowe będące 

równocześnie przychodami 

podatkowymi  

 Przychody podatkowe nie 

zaliczane do księgowych 

trwale i przejściowo 

 Przychody podatkowe, które 

były przychodami księgowymi 

w okresach ubiegłych 
 

 

 

 

 

 

Przychody 

podatkowe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSIĘGI RACHUNKOWE

• spółki prawa handlowego i inne osoby prawne

• osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, 

spółki cywilne osób fizycznych i
przedsiebiorstwa w spadku, przedsiębiorstwa 
w spadku działających zgodnie z ustawą z 
dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizyczne, spółki 
jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich 
przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i 
operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy 
wyniosły co najmniej równowartość 2 000 000 euro
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KSIĘGI RACHUNKOWE

• dziennik 

• konta księgi głównej - konta syntetyczne

• konta ksiąg pomocniczych - konta analityczne

• zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej

• zestawienia obrotów i sald kont księgi 

pomocniczej

• inwentarz

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej 

jednostki; składa się z:

• bilansu - finansowy obraz na dany dzień (moment 

czasu),

• rachunku zysków i strat - wykonanie w danym okresie,

• informacji dodatkowej

• sprawozdania o przepływie środków pieniężnych -

wykonanie w danym okresie,

• zestawienia zmian w kapitale własnym - wykonanie w 

danym okresie,

AMERYKANKA

Forma tabelaryczna - prowadzenie księgi 

dziennik-główna, która łączy dwa urządzenia 

księgowe:

• dziennik, przeznaczony do ewidencji 

poszczególnych operacji gospodarczych w 

ujęciu chronologicznym,

• zbiór kont syntetycznych, zwany księgą 

główną, służący do dokonywania zapisów 

systematycznych.

FORMA PRZEBITKOWA

• zastąpienie zwartych ksiąg luźnymi 

kartami kontowymi, tworzącymi kartoteki. 

• liczba wprowadzanych kont może być 

dowolna, w zależności od potrzeb. 

• można dokonywać także swobodnego 

podziału pracy. 

• charakterystyczne jest księgowanie przez 

kalkę, czyli przebitkowo. 

FORMA REJESTROWA

• do operacji o charakterze masowym,

• podstawowym urządzeniem księgowym 

jest rejestr, np. rejestr zakupu bądź 

sprzedaży. 

DZIENNIK

.

Data Lp. Konto i wyjaśnienie Id Dt Ct

2018

12/31 1 Gotówka 100 400,000

Kapitał własny 300 400,000

12/31 2 Gotówka 100 100,000

Zobowiązania wekslowe 202 100,000

2019.

1/2 3 Zapasy 130 150,000

Gotówka 100 150,000
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Konto

to specyficzne dla rachunkowości

urządzenie ewidencyjne służące do

ujmowania operacji gospodarczych

wyrażonych w pieniądzu

Nazwa konta

Lewa  strona

DT

WN

Prawa strona

CT

MA

KONTO

Obroty debetowe

Sp) Saldo początkowe

(debetowe)

wartości aktywów

(Sp + zwiększenia)

Obroty konta

(-) Zmniejszenia

wartości aktywów

Obroty kredytowe

Sk) Saldo końcowe

(debetowe)

Obroty konta

500(+) Zwiększenia

5 300 5 300

3 900

Wn          Konto aktywne          Ma

900

1 4005 300

4 000

1 000

300

Podział kont

Ze względu na 

treść 

ekonomiczną:

• bilansowe

• wynikowe

• korygujące

• rozliczeniowe

Ze względu na stopień 

szczegółowości:

• syntetyczne

• analityczne

Konta
Aktywa Zobowiązania

Kapitał własny

Zwiększenia Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia

Zmniejszenia Zwiększenia

System rachunkowości podwójnej

• Transakcje zapisywane są na  kontach, które 

sumują wszystkie zmiany dla danego aktywa, 

zobowiązania  czy kapitału własnego.

• Księgowy wykorzystują  system zapisu 

podwójnego, w którym przynajmniej dwa konta 

zmieniają salda.

• Obroty jest to suma wszystkich zapisów po 

jednej stronie na koncie. Firmie występują 

codziennie tysiące transakcji.
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Zasada podwójnego zapisu

• na co najmniej dwóch kontach,

• po przeciwnych stronach kont (na

jednym koncie zapis musi być po

stronie Winien a na drugim po stronie

Ma),

• w tej samej kwocie (wielkość po stronie

Winien i Ma musi być identyczna).

zapis prosty

zapis złożony

Wn    konto A    Ma Wn    konto B    Ma

Wn    konto A    Ma Wn    konto B    Ma

2 000 2 000

Wn    konto C    Ma

1 800

200 2 000

Zestawienie obrotów i sald

Suma obrotów Dt = Suma obrotów Ct

Suma sald Dt = Suma sald Ct 

Obroty razem z Sp Saldo końcoweLp.
Nazwa konta

Wn (Dt) Ma (Ct) Wn (Dt) Ma (Ct)

1. Środki trwałe 12000 ----- 12000 -----

2. Inwestycje długoterminowe 8000 2000 6000 -----

3. Materiały 4000 600 3400 -----

4. Rozrachunki z odbiorcami 1000 400 600 -----

5. Kasa 200 30 170 -----

6. Rachunki bankowe 2100 500 1600 -----

7. Kapitały podstawowe ----- 20000 ----- 20000

8. Wynik finansowy 200 400 ----- 200

9. Kredyty bankowe 200 3070 ----- 2870

10. Rozrachunki z dostawcami 300 1000 ----- 700

Razem 28000 28000 23770 23770


