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ISTOTA RACHUNKOWOŒCI

Cykl operacyjny to okres, jaki up³ywa od momentu wydatkowania œrodków pieniê¿nych
na zakup materia³ów do produkcji wyrobów i us³ug do czasu wp³ywu œrodków pieniê¿nych
uzyskanych ze sprzeda¿y wytworzonych dziêki nim wyrobów i us³ug.

WA¯NE!

zaopatrzenie

Materia³y

Produkty gotowe

Œrodki pieniê¿ne

windykacja

36

produkcja

Nale¿noœci

sprzeda¿

Aktywa d³ugoterminowe to maj¹tek, który fizycznie bêdzie wykorzystywany w jednostce
w okresie powy¿ej jednego roku obrotowego, co oznacza, ¿e w bilansie na koniec okresu pojawi siê ponownie (chocia¿ mo¿e mieæ mniejsz¹ wartoœæ, jeœli w ci¹gu roku nast¹pi jego czêœciowe zu¿ycie, np. przez amortyzacjê w przypadku œrodka trwa³ego). Mówi¹c o aktywach
uczestnicz¹cych w cyklu operacyjnym stosuje siê nazwê trwa³e, co oznacza ¿e dany sk³adnik
bêdzie wykorzystywany nie w jednym cyklu operacyjnym, ale w kilku lub klilkudziesiêciu cyklach operacyjnych.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e klasyfikacja aktywów na d³ugo- i krótkoterminowe bazuje na terminie ich realizacji, który okreœlamy licz¹c miesi¹ce od dnia bilansowego, a nie od dnia
pozyskania aktywów.

WA¯NE!

PRZYK£AD Je¿eli jednostka zakupi w marcu 20X1 r. obligacje z terminem wykupu za
18 miesiêcy (tj. we wrzeœniu 20X2 r.), to w bilansie zamkniêcia na dzieñ 31 grudnia
20X1 r. wyka¿e te obligacje w aktywach krótkoterminowych, gdy¿ od dnia bilansowego
(31 grudnia 20X1 r.) do dnia realizacji obligacji up³ynie 9 miesiêcy.
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Podzia³ na aktywa d³ugo- i krótkoterminowe jest jednak niewystarczaj¹cy do szczegó³owej
analizy bilansu, nale¿y zatem dokonaæ dalszego podzia³u aktywów w ramach ich grup. Maj¹tek krótkoterminowy jest niejednolity, mo¿e wystêpowaæ pod ró¿n¹ postaci¹.
Podstawowe jego pozycje to:
1) aktywa rzeczowe, czyli zapasy w postaci materia³ów, towarów, wyrobów gotowych, pó³produktów, pó³fabrykatów, czy us³ug;
2) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym udzia³y i akcje, d³u¿ne papiery wartoœciowe
oraz inne aktywa finansowe o okresie wykupu krótszym ni¿ 12 miesiêcy;
3) nale¿noœci z tytu³u dostaw i us³ug o terminie wymagalnoœci do 12 miesiêcy (lub w ci¹gu
jednego cyklu w³aœciwego dla danej jednostki);
4) aktywa pieniê¿ne w postaci œrodków pieniê¿nych i innych aktywów pieniê¿nych;
5) pozosta³e aktywa krótkoterminowe.
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Podobny podzia³ aktywów mo¿e byæ dokonany w stosunku do maj¹tku d³ugoterminowego.
Wyró¿niamy w nim:
1) aktywa rzeczowe;
2) wartoœci niematerialne i prawne;
3) aktywa finansowe d³ugoterminowe;
4) pozosta³e aktywa d³ugoterminowe.
46

www.meritum.pl

87

2. FUNDAMENTALNE ZASADY (ZA£O¯ENIA) RACHUNKOWOŒCI

J.F.S. Day, The Informative Content of Cash Flow Figures, „Accounting and Business Research” 1989, zima, s. 3–11]. A. J. Tracy stwierdza, ¿e zestawienie przep³ywów œrodków pieniê¿nych, jakkolwiek bardzo po¿yteczne pod pewnymi wzglêdami, nie zawiera informacji niezbêdnych do okreœlenia kondycji finansowej firmy oraz zysku i (...) w ¿adnym stopniu nie
zast¹pi dwóch innych sprawozdañ, czyli rachunku wyników i bilansu [A. J. Tracy, Sprawozdania finansowe firm, Warszawa 1996, s. 19].

PRZYK£AD Przedsiêbiorstwo X naby³o 5 stycznia 20X1 r. 10 000 par butów po cenie netto
60 PLN/parê. Termin p³atnoœci za nabyte towary przypada 5 lutego 20X1 r. W styczniu
sprzedano do sklepów detalicznych 3000 par butów po cenie netto 100 PLN/parê. Umowa ze sklepami detalicznymi przewiduje realizacjê p³atnoœci za dostarczone towary ka¿dego 10 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym mia³a miejsce dostawa.

Zak³adaj¹c, ¿e przedstawiona transakcja by³a jedyn¹, jak¹ przeprowadzi³o przedsiêbiorstwo X w styczniu 20X1 r. przedstawiamy poni¿ej zakres informacji finansowej mo¿liwej
do uzyskania z systemu rachunkowoœci funkcjonuj¹cego na bazie kasowej i memoria³owej.
Zasada kasowa:
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych
w styczniu 20X1 r. (w PLN)
Wp³ywy ze sprzeda¿y

0

Wydatki

0

Przep³ywy netto

0

Zasada memoria³owa:
Bilans na koniec
stycznia 20X1 r. (w PLN)
Zapasy

420 000 Zysk brutto

Nale¿noœci

300 000 Zobowi¹zania 600 000

Kasa

0

120 000

Rachunek zysków i strat za miesi¹c
styczeñ 20X1 r. (w PLN)
Przychody ze sprzeda¿y

300 000

Wartoœæ sprzedanych towarów

180 000

Zysk na sprzeda¿y

120 000

Wnioski:
Porównanie zestawieñ informacji finansowych, dotycz¹cych stycznia 20X1 r. przygotowanych na bazie kasowej i memoria³owej, potwierdza wy¿szoœæ tych drugich, jeœli chodzi o zakres informacji i ich u¿ytecznoœæ w przewidywaniu przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych oraz terminowoœci ich wystêpowania. Ilustracj¹ tego niech bêdzie przeprowadzona poni¿ej interpretacja.
W przedmiotowej, celowo dobranej, skrajnej sytuacji system rachunkowoœci oparty na
przep³ywach pieniê¿nych nie dostarcza praktycznie ¿adnej istotnej informacji, oprócz
tej, ¿e w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym nie wyst¹pi³ przep³yw pieni¹dza
w jednostce (nie wyst¹pi³ ani wp³yw, ani wydatek). Nie znamy jednak przyczyn tego stanu – czy brak przep³ywów pieniê¿nych wynika z tego, ¿e jednostka nie podejmowa³a jakichkolwiek dzia³añ lub nie uczestniczy³a w ¿adnych zdarzeniach gospodarczych, czy
te¿ przeprowadzone dzia³ania i wystêpuj¹ce zdarzenia gospodarcze nie mia³y wymiaru
kasowego. Je¿eli jednak wyst¹pi³y jakieœ transakcje (jak w rozwa¿anym przypadku), to
u¿ytkownik informacji generowanej na bazie kasowej nie uzyska odpowiedzi na pytanie,
czy w zwi¹zku z przeprowadzon¹ transakcj¹ jednostka mo¿e oczekiwaæ okreœlonych
wp³ywów w przysz³oœci i w jakiej ewentualnie wysokoœci lub w jakiej wysokoœci bêdzie
musia³a ponieœæ wydatki w kolejnych okresach.
Ca³kowicie inny obraz sytuacji finansowej jednostki uzyska u¿ytkownik informacji sporz¹dzonej na zasadzie memoria³owej:
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OGÓLNE ZASADY WYCENY BILANSOWEJ ORAZ POMIARU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Ujêcie skutków zdarzeñ okresu n w bilansie:
Aktywa

Pasywa

Aktywa

Kapita³ w³asny
BO

100 000

BO

+ 30 000 (1)

50 000

+ 30 000 (1)

+ 10 000 (2)

–

500 (10)

–

10 000 (2)

+

8000 (19)

–

5000 (3)

BZ

87 500

+

1000 (5) Zobowi¹zania

–

3000 (6)

BO

–

1500 (7)

–

5000 (3)

3000 (8)

+

2000 (4)

–

1100 (12)

+

3000 (8)

+

1100 (12)

–

2500 (9)

–

300 (13)

+

500 (10)

–

1800 (14)

+

200 (11)

+ 20 000 (15)

–

1800 (14)

–

8200 (16)

–

8000 (19)

+

1900 (17)

BZ

–
Razem aktywa

700 (18) Zysk

Kapita³ od w³aœcicieli
spó³ki

50 000

+

–

ü
ï
ï
ï
ý
ï
ï
ï
þ

Kapita³ wypracowany
w trakcie dzia³alnoœci
spó³ki (w okresie n)

38 400
7900

1600 (20)
133 800 Razem pasywa

133 800

Rachunek zysków i strat okresu n:
Przychody

Koszty

(5)

1000 2000

(4)

(9)

2500 3000

(6)

(15)

20 000 1500

(7)

(17)

1900 200

(11)

300

(13)

8200

(16)

700

(18)

1600
Razem przychody 25 400 Razem koszty

(20)

„Powrót” zysku
do bilansu

Wynik finansowy
(zysk) 7900
(25 400 – 17 500)

17 500

Zdarzenia (1), (10) i (19) nie stanowi¹ przychodu/kosztu, poniewa¿ s¹ skutkiem odpowiednio dop³aty/podzia³u kapita³u w³asnego dokonanego przez w³aœcicieli.
W przyk³adzie mo¿na dostrzec podwójn¹ naturê kapita³u w³asnego. Jedn¹ jego czêœæ
stanowi efekt dokonañ w³aœcicieli kapita³u, czyli przekazanie (podzia³) kapita³u w³asnego. Kapita³ ten mo¿na umownie nazwaæ kapita³em od w³aœcicieli spó³ki. Druga czêœæ kapita³u w³asnego to kapita³ wypracowany przez spó³kê w trakcie jej dzia³alnoœci.
Metoda II – ustalenie wyniku okresu n na podstawie bilansu (bez wyodrêbnienia rachunku zysków i strat) jako zmiany stanu kapita³u w³asnego. Metoda ta wymaga odniesienia skutków zdarzeñ gospodarczych bezpoœrednio na kapita³ w³asny.

238

www.meritum.pl

521

1. MATERIA£Y

Bilans na 31 grudnia 20X1 r.
(przed korekt¹)
Aktywa

Pasywa
Odpis aktualizuj¹cy wartoœæ materia³ów – 50 000

Produkty 100 000
Materia³y 500 000

¯
10%

¯

90%
¯
¯
Koszt wytworzenia Koszt wytworzenia
sprzedanych
nie sprzedanych
produktów
produktów
45 000
5000
Rachunek zysków i strat (po korekcie)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
945 000 (900 000 + 45 000)
Bilans na 31 grudnia 20X1 r.
(po korekcie)
Aktywa

Pasywa

Materia³y 450 000
Produkty 105 000
(100 000 + 5000)

Rozwi¹zanie II
Przedsiêbiorstwo, mimo utraty wartoœci materia³ów, nie dokona³o korekty wartoœci materia³ów (odpisu aktualizuj¹cego) na dzieñ bilansowy. Swoj¹ decyzjê uzasadni³o przedstawiaj¹c nastêpuj¹ce wyliczenia.
Koszt wytworzenia nie sprzedanych produktów na 31 grudnia 20X1 r. wynosi³ 100 000
PLN, natomiast ich cena sprzeda¿y netto 160 000 PLN. Oznacza to, ¿e œrednia mar¿a na
produktach wynosi 60% kosztu wytworzenia. W strukturze kosztów wytworzenia materia³y stanowi¹ oko³o 10% ³¹cznego kosztu wytworzenia. Na podstawie powy¿szych danych ustalono, ¿e cena sprzeda¿y netto produktów pokryje utratê wartoœci materia³ów,
co oznacza, ¿e ostatecznie utrata wartoœci zapasów nie bêdzie mia³a miejsca.

b. Usuniêcie odpisu aktualizuj¹cego wartoœæ materia³ów
Odpis aktualizuj¹cy wartoœæ materia³ów jest dokonywany na konkretny dzieñ – dzieñ bilansowy koñcz¹cy okres sprawozdawczy. W przypadku, gdy materia³ zostanie zu¿yty w okresie
sprawozdawczym nastêpuj¹cym po dniu bilansowym, na który odpis dokonano, odpis ten zostanie usuniêty z ksi¹g rachunkowych i bilansu na moment zu¿ycia materia³ów. Mo¿na tego
dokonaæ dwoma sposobami:
– uj¹æ skutek w postaci przychodów;
– uj¹æ skutek w postaci zmniejszenia kosztów.
WA¯NE! Zgodnie z art. 35c u.rach. w przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizuj¹cego wartoœæ aktywów, w tym równie¿ odpisu z tytu³u trwa³ej
utraty wartoœci, równowartoœæ ca³oœci lub odpowiedniej czêœci uprzednio dokonane-
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SZCZEGÓ£OWE ZASADY WYCENY TYPOWYCH POZYCJI BILANSOWYCH

planowanej mar¿y podmiotu, o ile oczywiœcie jednostka nie podejmie decyzji o podwy¿szeniu ceny sprzeda¿y netto towarów, którymi obrót prowadzi;
– odchyleñ z tytu³u zarezerwowanego podatku VAT nale¿nego, które odzwierciedlaj¹ kwotê
podatku VAT nale¿nego zawartego w cenie ewidencyjnej ustalonej na bazie ceny sprzeda¿y
brutto. Przy za³o¿eniu, ¿e cena sprzeda¿y netto nie ulegnie zmianie na skutek zmian
cen zakupu (nabycia) towarów, stanowi¹cych przedmiot obrotu towarowego, odchylenia
z tytu³u zarezerwowanego podatku VAT nale¿nego nie podlegaj¹ korekcie pod wp³ywem
zmian cen zakupu tak, jak to mia³o miejsce w odniesieniu do odchyleñ z tytu³u mar¿y na
sprzeda¿y.

611
PRZYK£AD

Przypadek 1. Ceny ewidencyjne na poziomie cen sprzeda¿y netto
Dane identyczne, jak w poprzednim przyk³adzie.
Przedsiêbiorstwo dokona³o sprzeda¿y 300 szt. towarów X. Zapas koñcowy wynosi
50 szt. Cena sprzeda¿y netto równa cenie ewidencyjnej wynosi 114,29 PLN/szt. Rzeczywista cena zakupu towarów X wynosi³a 82 PLN/szt.
Nale¿y ustaliæ wynik finansowy ze sprzeda¿y towarów oraz ich wartoœæ ewidencyjn¹ i bilansow¹.
Przed transakcj¹ sprzeda¿y:

Wartoœæ
ewidencyjna
350 szt.
towarów X
w cenach
sprzeda¿y
netto
40 001,50 PLN

Odchylenie:
niezrealizowana
mar¿a
na sprzeda¿y
12 001,50 PLN

Ewidencyjna
cena zakupu
28 000 PLN

Odchylenie:
niezrealizowana
mar¿a
na sprzeda¿y
po korekcie
11 301,50 PLN

Towary
28 700

Rzeczywista
cena zakupu
28 700 PLN

24 600

Po transakcji sprzeda¿y:
Wartoœæ
ewidencyjna
50 szt.
towarów X
w cenach
sprzeda¿y
netto
5714,50 PLN

Odchylenie:
niezrealizowana
mar¿a
na sprzeda¿y
1714,50 PLN
Ewidencyjna
cena zakupu
4000 PLN

Bilans (w PLN)

Odchylenie:
niezrealizowana
mar¿a
na sprzeda¿y
po korekcie
1614,50 PLN
Rzeczywista
cena zakupu
4100 PLN

Rachunek zysków i strat
(w PLN)
Przychody ze sprzeda¿y towarów
(300 szt. x 114,29) = 34 287
Wartoœæ sprzedanych towarów:
– w cenie ewidencyjnej 34 287
+ odchylenie mar¿y
+10 287
– korekta mar¿y (700–100) – 600
= 24 600
Wynik brutto na sprzeda¿y 6687

Bilans (w PLN)
Towary
4100

Przypadek 2. Ceny ewidencyjne na poziomie cen sprzeda¿y brutto
Dane identyczne, jak w poprzednim przyk³adzie.
Przedsiêbiorstwo dokona³o sprzeda¿y 300 szt. towarów X. Zapas koñcowy wynosi
50 szt. Cena sprzeda¿y netto równa cenie ewidencyjnej wynosi 114,29 PLN/szt. Rzeczywista cena zakupu towarów X wynosi³a 82 PLN/szt.
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6. INWESTYCJE
Przypadek. Inwestycje d³ugoterminowe – sposób wyceny nieistotny
Bilans (przed przeklasyfikowaniem
inwestycji)

Bilans (po przeklasyfikowaniu
inwestycji)

Inwestycje d³ugoterminowe
0

Inwestycje d³ugoterminowe
1200

Inwestycje krótkoterminowe
1200

Inwestycje krótkoterminowe
0

W przypadku inwestycji krótkoterminowych wycenianych w wartoœci rynkowej ich przekwalifikowanie nie powoduje zmiany wartoœci bilansowej przedmiotowego sk³adnika
aktywów, która pozostaje na poziomie dotychczasowej wartoœci ksiêgowej.
Ujêcie i wycena inwestycji d³ugoterminowej na poziomie dotychczasowej wartoœci ksiêgowej (inwestycji krótkoterminowej) powoduje jednak, ¿e zostaje ona wyceniona powy¿ej ceny nabycia (wartoœci pocz¹tkowej). W odniesieniu do inwestycji d³ugoterminowych sytuacja taka:
a) jest niedopuszczalna przy wycenie w cenie nabycia pomniejszonej o odpis z tytu³u
trwa³ej utraty wartoœci;
b) powoduje koniecznoœæ ujêcia nadwy¿ki z przeszacowania w kapitale z aktualizacji
wyceny – przy wycenie w wartoœci godziwej.
Powstaje zatem pytanie, czy jednostka, która przyjê³a metodê wyceny inwestycji d³ugoterminowych na poziomie ceny nabycia pomniejszonej o trwa³¹ utratê wartoœci, mo¿e
uj¹æ w ksiêgach rachunkowych powsta³¹ z przekwalifikowania inwestycjê d³ugoterminow¹ w wartoœci przekraczaj¹cej jej wartoœæ pocz¹tkow¹. Jeœli tak, to powstaje kolejne
pytanie, czy nie nale¿a³oby uj¹æ powsta³ej nadwy¿ki w kapitale rezerwowym z aktualizacji wyceny.
Wed³ug wytycznych art. 35 ust. 7 u.rach. na dzieñ przekwalifikowania inwestycji jest dopuszczalna wycena inwestycji d³ugoterminowej powy¿ej jej wartoœci pocz¹tkowej, bez
wzglêdu na sposób wyceny tej kategorii aktywów, co jednoczeœnie oznacza dopuszczalnoœæ zró¿nicowania wyceny w ramach tej samej kategorii bilansowej (niektóre inwestycje wyceniane w wartoœci historycznej, inne w wartoœci bie¿¹cej – rynkowej).
Ponadto z przepisu art. 35 ust. 7 u.rach. wynika³oby, ¿e istniej¹cej na dzieñ przekwalifikowania nadwy¿ki z wyceny (przeszacowania) nie nale¿y ujmowaæ w kapitale rezerwowym z aktualizacji wyceny, a stanowi¹c¹ podstawê wyceny wartoœæ ksiêgow¹ nale¿y
uznaæ za wartoœæ pocz¹tkow¹ inwestycji d³ugoterminowej.

Kolejny przyk³ad ilustruje skutki przekwalifikowania inwestycji krótkoterminowej wycenianej w ni¿szej z dwóch wartoœci cenie nabycia lub cenie rynkowej, przy czym spadek ceny
rynkowej nie ma charakteru trwa³ego.
PRZYK£AD Inwestycje

krótkoterminowe wyceniane na poziomie ceny nabycia lub ceny rynkowej w zale¿noœci od tego, która z nich jest ni¿sza.
Cena nabycia sk³adnika inwestycji: 1000 PLN.
Cena rynkowa na ostatni dzieñ bilansowy: 900 PLN – nie jest to symptom trwa³ej utraty
wartoœci.
Przypadek. Inwestycje d³ugoterminowe wyceniane na poziomie ceny nabycia pomniejszonej o trwa³¹ utratê wartoœci
Bilans (przed przeklasyfikowaniem
inwestycji)

Bilans (po przeklasyfikowaniu
inwestycji)

Inwestycje d³ugoterminowe
0

Inwestycje d³ugoterminowe
900

Inwestycje krótkoterminowe
900

Inwestycje krótkoterminowe
0
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Wariant II
Wycena na dzieñ
przeklasyfikowania
Aktywa

Wycena na koniec 20X2 r.

Pasywa

Aktywa

Aktywa finansowe

Kapita³ z aktuali 71 zacji wyceny  71

Pasywa

Aktywa finansowe

Kapita³ z aktuali 100 zacji wyceny
¯ 14
Œrodki pieniê¿ne
 100 Wynik finansowy

 214

Wycena na koniec 20X3 r.
Aktywa

Pasywa

Aktywa finansowe

Kapita³ z aktuali 100 zacji wyceny
¯ 35
Œrodki pieniê¿ne
Wynik
finansowy
 100

 235

Mimo kapita³owego sposobu ujmowania skutków zmian wartoœci aktywów finansowych
dostêpnych do sprzeda¿y, otrzymywane w formie œrodków pieniê¿nych odsetki s¹ ujmowane w wyniku finansowym.
Przy ponownej reklasyfikacji wartoœæ godziwa staje siê now¹ skorygowan¹ cen¹ nabycia. W tym wariancie pozostaje jednak do rozliczenia kapita³ z aktualizacji wyceny
w kwocie 22 PLN. Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Finansów powinien on
zostaæ rozliczony w okresie do terminu wymagalnoœci przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Kwoty, które bêd¹ co roku rozliczane z kapita³u z aktualizacji wyceny na wynik finansowy, s¹ kalkulowane na podstawie porównania oprocentowania naliczanego wed³ug nowej efektywnej stopy procentowej oraz hipotetycznego oprocentowania naliczanego
wed³ug efektywnej stopy procentowej, jak¹ ustalono by gdyby kwota kapita³u z aktualizacji wyceny zwiêkszy³a pocz¹tkow¹ skorygowan¹ cenê nabycia.
Rok

Oprocentowanie
wed³ug nowej
efektywnej stopy
procentowej

Oprocentowanie
wed³ug hipotetycznej
efektywnej stopy
procentowej

Ró¿nica stanowi¹ca
odpisywan¹ w danym
roku czêœæ kapita³u
z aktualizacji wyceny

20X4

254,6

249,3

5,3

20X5

281,7

274,6

7,2

20X5

313,7

304,1

9,5

å

–

–

22

Sytuacja bilansowa na koniec kolejnych lat przedstawia siê nastêpuj¹co:
Wycena na koniec 20X4 r.
Aktywa

Pasywa

Kapita³ z aktuali 154,6 zacji wyceny ¯ 5,3
Wynik finansowy
Œrodki pieniê¿ne
 259,9
 100
Aktywa finansowe

524

Wycena na koniec 20X5 r.
Aktywa

Pasywa

Aktywa finansowe

Kapita³ z aktuali 181,7 zacji wyceny ¯ 7,2
Wynik finansowy
Œrodki pieniê¿ne
 288,9
 100
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2. USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO

Przypadek 3.
Wielkoœæ produkcji danego okresu jest mniejsza ni¿ wielkoœæ sprzeda¿y. Produkcja <
sprzeda¿ (8 szt. < 10 szt.)
Cena sprzeda¿y = 20 PLN/szt.
Zmniejszenie stanu zapasów 2 szt. produktów
– bilans 2 szt. x 10 PLN /szt. = 20 PLN
Przychody ze sprzeda¿y
produktów
10 szt. x 20 PLN/szt. =
200 PLN

Przychody ze sprzeda¿y
produktów
10 szt. x 20 PLN/szt. =
200 PLN

Przychody i zrównane
z nimi –20 PLN
Koszty wed³ug rodzaju
100 PLN

Zysk na sprzeda¿y
80 PLN

Koszty produkcji
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów

Koszty nie sprzedanych
produktów

8 szt. x 10 PLN/szt. =
80 PLN

Wartoœæ sprzedanych produktów
10 szt. x 10 PLN/szt. =
100 PLN

Koszty sprzeda¿y 10 PLN

Koszty sprzeda¿y 10 PLN

Koszty ogólnego zarz¹du
10 PLN

Koszty ogólnego zarz¹du
10 PLN
Zysk na sprzeda¿y
80 PLN

Je¿eli sprzedano wiêcej ni¿ wyprodukowano, to oznacza, ¿e trzeba siêgn¹æ do magazynu po ujête formalnie wczeœniej produkty (i koszty). W rachunkowoœci taki produkt ujêty
w magazynie i czekaj¹cy na sprzeda¿ to nic innego jak koszt „zmagazynowany” w bilansie
w oczekiwaniu na wspó³mierny do niego przychód.

WA¯NE!

W trzecim przypadku wynik ustala siê analogicznie, jak w przypadku drugim, tyle tylko,
¿e zmiana stanu produktów zmniejsza przychody ze sprzeda¿y, poniewa¿ sprzedano
wiêcej ni¿ wytworzono w danym okresie.

Zmiana stanu produktów jest kwesti¹ kontrowersyjn¹. Zgodnie z treœci¹ ekonomiczn¹ powin- 1171
na bowiem oznaczaæ bilansow¹ zmianê stanu produktów, czyli produkcji gotowej i produkcji
w toku. W polskiej praktyce czêsto jednak oznacza dodatkowo zmianê stanu dwóch innych
pozycji bilansowych, czyli RMK czynnych i RMK biernych. Po zmianach w polskim prawie bilansowym trudno zgodziæ siê z takim podejœciem.
Trudno np. zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e spó³ka us³ugowa lub spó³ka handlowa wykaza³a w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym zmianê stanu produktów, skoro nie wytwarza ona produktów.

WA¯NE!

O ile w polskiej literaturze przedmiotu spotykamy podejœcie ujmuj¹ce RMK jako element stanu produktów, to w Miêdzynarodowych Standardach i IV Dyrektywie UE zmiana stanu produktów zosta³a wyraŸnie okreœlona jako tylko i wy³¹cznie zmiana stanu produktów gotowych
i produkcji w toku.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE W ŒWIETLE MIÊDZYNARODOWYCH REGULACJI ...

Rysunek 10. Uproszczony schemat przep³ywu informacji miêdzy jednostkami
funkcjonuj¹cymi w przedsiêbiorstwie oraz w jego otoczeniu

PRZEDSIÊBIORSTWO
Uwzglêdniaj¹cy zadania
Rady Nadzorczej w spó³ce

Zarz¹d

Uwzglêdniaj¹cy
Pakiet
przygotowanie merytoryczne
informacyjny
Rady Nadzorczej
Bieg³y
rewident
Audyt
wewnêtrzny

Monitorowanie
procesu
ujawnieñ

Informacje pochodz¹ce
Rada Nadzorcza

z audytu zewnêtrznego
Informacje pochodz¹ce

Komitet audytu

z audytu wewnêtrznego
Ocena sytuacji
ekonomiczno-finansowej spó³ki

Ocena
sprawozdañ
finansowych

Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
(shareholders)

Interesariusze
(stakeholders)

ród³o: opracowanie w³asne.

jakoœæ raportów finansowych [Discussion Paper on The Financial Reporting and Auditing
Aspects of Corporate Governance, The European Federation of Accountants, Bruksela, lipiec
2003, s. 31].
Jak wskazuje Europejska Federacja Rachunkowców, efektywny nadzór korporacyjny wymaga
aktywnoœci oraz wspó³pracy opartej na wspó³dzia³aniu zarz¹du, rady nadzorczej, audytorów
(zarówno zewnêtrznych, jak i wewnêtrznych) oraz komitetu audytu. Funkcjonowanie komitetu audytu jest obecnie kluczowym elementem struktury nadzoru korporacyjnego [Discussion
Paper on the Financial Reporting and Audit Aspects of Corporate Governance, The European
Federation of Accountants, Bruksela, Lipiec 2003, s. 31]. Dodatkowo w Komunikacie Komisji
Europejskiej dotycz¹cym modernizacji prawa spó³ek i nadzoru korporacyjnego zosta³a zawarta rekomendacja odnoœnie komitetu audytu nastêpuj¹cej treœci: „specjalny nacisk zostanie
po³o¿ony na komitet audytu (lub ekwiwalentn¹ jednostkê), co ma prowadziæ do wzmocnienia
kluczowej roli, któr¹ komitet powinien pe³niæ w nadzorowaniu funkcji audytu, zarówno audytu o charakterze zewnêtrznym (wybór audytora zewnêtrznego, monitorowanie powi¹zañ audytora z jednostk¹ – w³¹czaj¹c w to wynagrodzenia nie pochodz¹ce z us³ug audytowych), jak
i o charakterze wewnêtrznym (przegl¹danie polityki rachunkowoœci, monitorowanie procedur audytu wewnêtrznego oraz systemu zarz¹dzania ryzykiem)” [Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament, Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move Forward, Bruksela 21 maja 2003, KOM (2003) 284 wersja ostateczna, s. 15].
W odniesieniu do funkcjonowania komitetu audytu w Polsce mo¿e pojawiæ siê pewien problem, który jak wskazuje K. Doliniak, sprowadza siê do biernoœci i niewielkich kompetencji
1444
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