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INFORMACJE | Biegły rewident może również świadczyć usługi polegające na przeglądzie raportów półrocznych  
czy kwartalnych oraz dotyczących poprzednich lat. 

Audytor przeanalizuje także 
śródroczne i historyczne dane

Beata Dzierżanowska

Zasady przeglądu śródrocznych 
informacji finansowych zawiera 
KSRF nr 3 – „Ogólne zasady 
przeprowadzania przeglądu 
sprawozdań finansowych/skró-
conych sprawozdań finansowych 
oraz wykonywania innych usług 
poświadczających”. Mimo braku 
w nim odniesienia do posługiwa-
nia się regulacjami międzynaro-
dowymi w tym zakresie, należy 
zwrócić uwagę na zapisy między-
narodowego standardu usług 
poświadczających (MSUP 2410).

Cel, etapy, procedury

MSUP 2410 określa ogólne 
zasady i cel przeglądu śródrocz-
nych informacji finansowych, 
pokazuje etapy uzgodnienia 
warunków usługi oraz procedury 
stosowane podczas przeglądu. 
Wskazuje, jak powinna wyglądać 
dokumentacja z przeglądu, i na 
czym polega odpowiedzialność 
biegłego rewidenta za informa-
cje dołączone do śródrocznych 
informacji finansowych.

Procedury stosowane przez 
biegłego rewidenta to:
∑  zapoznanie się w niezbędnym 

zakresie z dokumentacją bada-
nia za poprzedni rok i z doku-
mentacją przeglądu za po-
przedni śródroczny okres,

∑  analiza wszelkiego znaczącego 
ryzyka,

∑  zapoznanie z najnowszymi 
rocznymi i porównawczymi 
śródrocznymi informacjami 
finansowymi,

∑  analiza istotności,
∑  analiza rodzaju wszelkich 

istotnych zniekształceń i wszel-
kich zidentyfikowanych nie-
skorygowanych zniekształceń 
za poprzedni rok obrotowy,

∑  analiza istotnych spraw księgo-
wych i sprawozdawczych, które 
mogą mieć stałe znaczenie, ta-

kich jak np. słabości kontroli 
wewnętrznej (chodzi o stwier-
dzenie, czy zmieniły się zasady 
kontroli, czy zmieniły się osoby 
sprawujące kontrolę, czy zmia-
ny w zakresie działalności nie 
spowodowały zmiany ryzyka 
nieprawidłowości, które należa-
łoby objąć systemem kontroli 
wewnętrznej. Na przykład czy 
jednostka uwzględniła wzrost 
udziału sprzedaży gotówkowej. 
Wszystkie procedury w zakresie 
kontroli wewnętrznej powinny 
być bowiem dostosowane do 
wielkości jednostki), 

∑  analiza wszelkich przeprowa-
dzonych procedur audytu we-
wnętrznego, 

∑  skierowanie zapytań do kie-
rownictwa, 

∑  zapoznanie z protokołami 
zgromadzeń udziałowców, 
osób sprawujących nadzór,

∑  procedury analityczne – anali-
za wskaźników dotyczących 
kondycji firmy, analiza tren-
dów, wpływ recesji na dane 
przedsiębiorstwo, powiązanie 
danych finansowych z danymi 
niefinansowymi,

∑  rozważenie, czy biegły zauwa-
żył cokolwiek, co kazałoby mu 
sądzić, że śródroczne informa-
cje finansowe nie zostały we 
wszystkich istotnych aspektach 
sporządzone zgodnie z mający-
mi zastosowanie ramowymi 
założeniami sprawozdawczości 
finansowej,

∑  zapytanie, czy kierownictwo 
zidentyfikowało wszystkie 
zdarzenia po dniu bilansowym,

∑  analiza możliwości kontynuacji 
działalności (weryfikacja za-
wartych umów, budżety, plany 
finansowe, sprawdzenie, czy 
plan ma podstawy),

∑  uzyskanie oświadczenia kie-
rownictwa zawierającego m.in. 
zapisy, że ujawniło ono biegłe-
mu rewidentowi wszystkie 
znane kierownictwu fakty doty-
czące oszustw lub domniema-
nych oszustw, które mogły 

wpłynąć na jednostkę, i że 
ujawniło oceny ryzyka i znaczą-
ce zdarzenie po dniu bilanso-
wym, które mogły wpłynąć na 
sprawozdanie finansowe. 
Jeśli konieczne jest poprawie-

nie informacji, a kierownictwo 
uchyla się od wprowadzenia 
poprawek, biegły rewident roz-
waża, jakie są tego skutki dla 
sprawozdania z przeglądu. Nato-
miast jeżeli kierownictwo odma-
wia wprowadzenia poprawek, 
biegły rewident rozważa za-
mieszczenie w sprawozdaniu  
z przeglądu dodatkowego para-
grafu opisującego istotną nie-
spójność lub podjęcie innych 
działań, takich jak powstrzyma-
nie się od wydania sprawozdania 
z przeglądu lub wycofanie się  
z wykonania usługi przeglądu.

Trzeba uzgodnić warunki

Usługi przeglądu historycz-
nych sprawozdań finansowych 
są uregulowane przez postano-
wienia międzynarodowego 
standardu usług poświadczają-
cych (MSUP 2400).

Niezwykle istotne jest ustale-
nie wstępnych warunków wyko-
nania przeglądu, a następnie 
uzgodnienie warunków usługi 
>patrz ramka. Aby ustalić, czy 
istnieją warunki do przyjęcia 
zlecenia/wykonania usługi, bie-
gły rewident ustala, czy ramowe 
założenia sprawozdawczości fi-
nansowej stosowane przy spo-
rządzeniu sprawozdań finanso-
wych są możliwe do zaakcepto-
wania. W tym celu uzyskuje także 
informację od kierownictwa, czy 
potwierdza ono i rozumie swoją 
odpowiedzialność za sporządze-
nie sprawozdań finansowych, za 
kontrolę wewnętrzną i zapew-
nienie biegłemu rewidentowi 
dostępu do wszystkich znanych 
kierownictwu informacji.

Przed sformułowaniem wnio-
sku z przeglądu biegły rewident 

rozważa, czy jego uwagę zwróciło co-
kolwiek, co prowadziłoby do przeko-
nania, że sprawozdania finansowe nie 
przedstawiają rzetelnie, we wszystkich 
istotnych aspektach, lub nie przekazu-
ją rzetelnego i jasnego obrazu zgodnie 
z mającymi zastosowanie ramowymi 
założeniami rzetelnej prezentacji. 
Biegły rewident może wydać sprawoz-
danie z przeglądu zawierające wniosek 
niezmodyfikowany, zmodyfikowany  
i negatywny >patrz tabela. 

Jeśli biegły rewident nie może uzy-
skać wystarczających i odpowiednich 
dowodów jako podstawy do sformuło-
wania wniosku, to: 
∑  gdy wpływ na sprawozdanie finanso-

we sprawy (spraw) prowadzących do 
modyfikacji wniosku jest istotny, ale 
nie rozległy – biegły rewident formu-
łuje wniosek z zastrzeżeniem, 

∑  gdy wpływ jest zarówno istotny, jak  
i rozległy – odstępuje od wyrażenia 
wniosku. ∑

INSTRUKCJE
Czynności mające charakter 
badania, których zakres został 
uzgodniony między biegłym, 
jednostką oraz odpowiednimi 
stronami trzecimi, są zwykle 
zamawiane dla małych spółek  
z grup kapitałowych.

Usługą zyskującą coraz większe 
znaczenie jest przeprowadzenie 
uzgodnionych procedur (Mię-
dzynarodowy Standard Usług 
Pokrewnych MSUPo 4400). Jest 
to usługa wykonywana raczej 
przez dużych audytorów, między 
innymi w związku z zapotrzebo-
waniem audytora grupy. 

Przykład
Sytuacja taka może mieć miejsce, 
gdy w skład międzynarodowej 
grupy kapitałowej wchodzi mała 
polska spółka, która nie ma 
obowiązku badania, a jej jedynym 
(głównym) aktywem jest 
nieruchomość. W takiej sytuacji 
polski audytor może otrzymać 
instrukcje, aby przeprowadzić 

uzgodnione procedury polegające 
na przykład na sprawdzeniu ujęcia 
w księgach zakupu tej 
nieruchomości i poprawności jej 
ujęcia i wyceny na dzień bilansowy. 
Taka usługa pozwala na 
ograniczenie kosztów – zamiast 
przeprowadzania badania czy 
przeglądu sprawozdania 
finansowego przeprowadza się 
uzgodnione procedury.

Celem usługi polegającej na 
przeprowadzeniu uzgodnionych 
procedur jest wykonanie przez 
biegłego rewidenta czynności 
mających charakter badania, któ-
rych zakres został uzgodniony 
między biegłym rewidentem, 
jednostką oraz odpowiednimi 
stronami trzecimi oraz poinformo-
wanie o faktycznych ustaleniach. 
Biegły rewident nie udziela żadne-
go zapewnienia – sporządza 
sprawozdanie zawierające faktycz-
ne ustalenia wynikające z przepro-
wadzonych procedur. Użytkowni-
cy sprawozdania biegłego rewi-
denta sami oceniają zarówno 
przeprowadzone procedury, jak  

i ustalenia zawarte w tym sprawoz-
daniu, i sami formułują wnioski.

Niezwykle istotne jest uzgodnie-
nie zakresu procedur tak, aby 
strony rozumiały je w pełni oraz 
uzgodnienie warunków wykonania 
usługi. W przypadku tego rodzaju 
usług należałoby rozważyć podpi-
sanie listu intencyjnego. Leżałoby 
to zarówno w interesie biegłego 
rewidenta, jak i zleceniodawcy. List 
intencyjny określający zasadnicze 
warunki wykonania usługi i po-
twierdzający podjęcie się przez 
biegłego rewidenta wykonania 
usługi pozwala uniknąć nieporozu-
mień co do celu i zakresu zlecenia, 
zakresu odpowiedzialności i in-
nych kwestii związanych ze zlece-
niem.

Co ciekawe, nie jest wymagane 
zachowanie niezależności przy 
wykonywaniu usług polegających 
na wykonaniu uzgodnionych 
procedur. W sytuacji, gdy biegły 
rewident nie jest niezależny, po-
winien jednak poinformować  
o tym w sprawozdaniu z wykona-
nia usługi.

—Beata Dzierżanowska

Czasem wystarczą uzgodnione procedury

> Uzgodnienie warUnków zlecenia nastęPUje w liście 
intencyjnym lUb Umowie 

Do warunków niezbędnych przy uzgadnianiu realizacji zlecenia należą:
∑ uzgodnienie celu i zakres przeglądu,
∑ określenie odpowiedzialności przedstawicieli zawodu,
∑ określenie odpowiedzialności kierownictwa,
∑  wskazanie mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości 

finansowej,
∑  stwierdzenie, że usługa przeglądu nie jest badaniem i dlatego przedstawiciel 

zawodu nie wyraża opinii z badania sprawozdania finansowego,
∑  informacja o zamierzonym wykorzystaniu i dostępie do sprawozdań finansowych 

oraz wszelkich ograniczeń w ich wykorzystaniu i dostępie do nich
∑  ustalenie oczekiwanej formy i treści sprawozdania biegłego rewidenta oraz 

stwierdzenie, że mogą wystąpić okoliczności, że sprawozdanie będzie różnić się  
od oczekiwanej formy i treści. ∑

>tabela. na trzy sPosoby

Rodzaj wniosku Okoliczności wydania

Niezmodyfikowany Jest wydawany w sytuacji gdy biegły rewident stwierdzi 
na podstawie uzyskanych dowodów, że jego uwagi  
nie zwróciło nic, co prowadziłoby go do przekonania,  
że sprawozdania finansowe nie zostały sporządzone  
we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z mającymi 
zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości 
finansowej. 

Zmodyfikowany Zostaje zamieszczony na temat sprawozdań finansowych 
jako całości, gdy sprawozdania są znacząco zniekształco-
ne lub gdy biegły rewident nie jest w stanie uzyskać  
– jako podstawy do sformułowania wniosku  
– wystarczających i odpowiednich dowodów dotyczących 
jednej lub więcej specyficznych pozycji sprawozdań 
finansowych jako całości.

Negatywny Wydawany jest w sytuacji gdy wpływ na sprawozdania 
finansowe sprawy (spraw) prowadzących do modyfikacji 
wniosku jest zarówno istotny, jak i rozległy.

>raPorty, bUdżety i Prognozy

Biegły może wykonać kompilację informacji 
finansowych 

Usługa kompilacji (Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych MSUPo 4410) może polegać 
na przykład na pomocy kierownictwu przy sporządzeniu i prezentacji informacji finansowych 
(sprawozdanie finansowe, raporty, budżety, prognozy finansowe), przy czym to na kierownictwu 
jednostki spoczywa odpowiedzialność za informacje finansowe i za wybór podstawy kompilacji. 
Zakres usługi może być różny w zależności od okoliczności. Może też obejmować 
przekształcenie informacji finansowych dla celów prezentacji na określone potrzeby (na przykład 
przekształcenie sprawozdania finansowego według MSSF).
Celem usługi kompilacji jest wykorzystanie wiedzy z dziedziny rachunkowości (a nie rewizji 
finansowej) do zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji finansowych. Stosowane 
procedury nie służą wyrażeniu zapewnienia o wiarygodności informacji finansowych ani nie 
stwarzają takiej możliwości. Mimo to użytkownicy skompilowanych informacji finansowych 
czerpią korzyści z zaangażowania biegłego rewidenta, gdyż świadczy on usługę z należytą 
starannością przy zachowaniu kompetencji zawodowych.
Biegły rewident wykonujący kompilację powinien uzyskać ogólną wiedzę o rodzaju działalności  
i operacjach gospodarczych jednostki, zapoznać się z zasadami rachunkowości oraz zwyczajami 
stosowanymi w branży, w której działa jednostka, jak też z formą i treścią informacji finansowych. 
Biegły kompiluje informacje finansowe, wykorzystując zapisy księgowe, dokumenty, wyjaśnienia  
i inne dane dostarczone przez kierownictwo, dokumentując zgodność skompilowanych 
informacji z będącymi ich podstawą zapisami księgowymi, dokumentami i innymi informacjami. 
Sens korzystania z usług biegłego rewidenta przy usłudze kompilacji wynika między innymi  
z jego doświadczenia w danej dziedzinie. Stąd może on zasugerować bardziej właściwą 
prezentację danych finansowych itp.
Należy pamiętać, że jeśli z usługą nie wiąże się sporządzenie sprawozdania biegłego rewidenta  
z kompilacji zgodnie z wymogami standardu, to taka usługa nie podlega wymogom standardu. ∑
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VAT
Jeśli intencją MF była kontynuacja 
zasad wystawiania dokumentów 
potwierdzających rabat do 
wszystkich dostaw dla jednego 
odbiorcy w okresie, to przepisy 
obowiązujące w tym zakresie  
od 1 stycznia powinny być jak 
najszybciej zmienione.

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. po-
datnicy mogą wystawiać tzw. uprosz-
czone zbiorcze faktury korygujące. 
Mają one zastosowanie wtedy, gdy 
udzielany jest rabat w stosunku do 
całości wszystkich dostaw towarów 
lub usług zrealizowanych na rzecz 
jednego odbiorcy w danym okresie. 
Uproszczenie polegało na tym, że 
wystawca mógł  nie umieszczać na 
tych dokumentach niektórych da-
nych, jakie muszą zawierać „zwykłe” 
faktury korygujące, w tym numerów 
i dat faktur korygowanych. Regulacje 
te do końca zeszłego roku zawarte 
były w rozporządzeniu ministra fi-
nansów dotyczącym fakturowania.

Dlaczego „polegało”, a nie „wciąż 
polega”? Od 1 stycznia 2014 r. prze-

pisy dotyczące wystawiania faktur 
przeniesiono z przepisów wykonaw-
czych do ustawy o VAT. W zamierze-
niu Ministerstwa Finansów, dotych-
czasowe regulacje odnośnie do 
faktur korygujących (w tym zbior-
czych) miały zostać odzwierciedlo-
ne w przepisach ustawowych obo-
wiązujących od początku roku.  
Taki wniosek wynika z lektury  
uzasadnienia do projektu zmian  
w przepisach (sejmowy druk nr 805, 
str. 61). Niestety, literalne brzmienie 
ustawy nie pozwala na sformułowa-
nie takiej tezy.

Zgodnie z art. 106j ust. 3 pkt 2 
ustawy o VAT, gdy podatnik udziela 
opustu lub obniżki ceny w odniesie-
niu do wszystkich dostaw towarów 
lub usług dokonanych lub świad-
czonych na rzecz jednego odbiorcy 
w danym okresie, to zbiorcza faktu-
ra korygująca może nie zawierać 
numeru identyfikacyjnego nabywcy, 
daty dostawy towarów lub wykona-
nia usługi oraz nazwy (rodzaju) to-
waru lub usługi objętych korektą.

Oznacza to, że od początku tego 
roku, wystawiając fakturę doku-
mentującą rabaty do wszystkich 

dostaw towarów lub usług dla jed-
nego nabywcy w danym okresie, 
musimy podać numery i daty kory-
gowanych faktur. Jeśli koryguje się 
w ten sposób wiele dokumentów, to 
obecnie istniejące uproszczenia są 
czysto iluzoryczne. 

O konieczności umieszczenia na 
zbiorczej fakturze korygującej nu-
merów i dat faktur korygowanych 
wypowiedziała się również Izba 
Skarbowa w Łodzi w interpretacji indy-
widualnej z 3 kwietnia 2014 r. 
(IPTPP4/443-12/14-3/MK). Co istot-
ne, w interpretacji wydanej w tym 
samym stanie faktycznym, ale dla 
przepisów obowiązujących do końca 
ubiegłego roku, stanowisko podatni-
ka odnośnie do obowiązkowych 
elementów zbiorczej faktury korygu-
jącej – bez numerów i dat faktur 
pierwotnych – zostało uznane za 
prawidłowe (IPTPP4/443-12/14-2/
MK). Na podstawie tych interpretacji 
nie można zatem uznać, że aktualne 
przepisy są kontynuacją regulacji 
zawartych w przepisach obowiązu-
jących do 31 grudnia 2013 r. w rozpo-
rządzeniu ministra finansów doty-
czącym fakturowania.

Zbiorcze faktury korygujące bez uproszczenia

STANDARDY | Jeżeli jednostka pozyska nowe informacje, na podstawie których ustala okres użytkowania środków trwałych czy 
wysokość rezerw na naprawy gwarancyjne, to musi odpowiednio zmienić stosowane kalkulacje.

Szacunki do weryfikacji

Monika BorCzyńska 

Ujmowanie zmian wartości szacunko-
wych określa szczegółowo Krajowy 
Standard Rachunkowości nr 7 „Zmiany 
zasad (polityki) rachunkowości, warto-
ści szacunkowych, poprawianie błę-
dów, zdarzenia następujące po dniu 
bilansowym – ujęcie i prezentacja”. 
Wartości szacunkowe to przybliżone 
kwoty pieniężne przyjęte przez jed-
nostkę do wyceny określonych skład-
ników aktywów lub pasywów, bądź 
przychodów i kosztów wobec niemoż-
ności przeprowadzenia dokładnej ich 
wyceny. Jednostka ustala wartości 
szacunkowe w drodze osądu na pod-
stawie wiarygodnych informacji, stosu-
jąc przy tym właściwe w danych wa-
runkach metody szacunku. 

Przykład 
Przedmiotem szacunku według KSR nr 7 
mogą być:
∑  okresy użytkowania podlegających 

amortyzacji: środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych, inwestycji  
w nieruchomości i prawa,

∑  należności, których ściągalność jest 
wątpliwa,

∑  zapasy wyceniane w cenach sprzedaży 
netto wobec utraty przez nie 
przydatności gospodarczej dla 
jednostki,

∑  aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego,

∑  rezerwy na zobowiązania i traktowane 
na równi z nimi bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów (np. rezerwy 
na świadczenia pracownicze, rezerwy na 
straty z tytułu transakcji gospodarczych 
w toku, w tym na skutki toczącego się 
postępowania sądowego, oraz z tytułu 
udzielonych gwarancji i poręczeń,

∑  koszty wytworzenia długoterminowych, 
niezakończonych usług,

∑  wartość godziwa np. nieruchomości oraz 
wartości niematerialnych i prawnych 
zaliczanych do inwestycji, aktywów  
i zobowiązań finansowych.

Obowiązkiem każdej jednostki jest 
weryfikacja ustalonych wartości sza-
cunkowych. Należy ją przeprowadzić 
nie później niż na dzień bilansowy. 
Przesłanką do weryfikacji wartości 
szacunków jest pozyskanie nowych 
informacji będących podstawą doko-
nanych szacunków lub zdobycie 

większego doświadczenia gospodar-
czego. Wartości szacunkowe aktualizu-
je się również gdy zmieniły się okolicz-
ności będące podstawą wcześniejszych 
szacunków. 

Uwaga! Weryfikacja szacunków nie 
odnosi się do poprzednich okresów. 
Jest natomiast skutkiem oceny bieżą-
cej sytuacji oraz oczekiwanych przy-
szłych korzyści ekonomicznych lub 
obowiązków. Nie należy jej więc trak-
tować jak korekty błędów ani zmiany 
zasad rachunkowości.

W przypadku trudności w odróżnie-
niu zmiany przyjętych zasad polityki 
rachunkowości od zmiany wartości 
szacunkowych przyjmuje się, że nastą-
piła zmiana wartości szacunkowych.

Ujęcie w księgach 

Zmiana wartości szacunkowych po-
woduje konieczność skorygowania 
wartości wykazanych w księgach ra-
chunkowych oraz w odpowiednich 
pozycjach bilansu. Skutki zmiany war-
tości szacunkowych jednostka uwzględ-
nia, stosując podejście prospektywne. 
Polega ono na zastosowaniu zmienio-
nych wartości szacunkowych od dnia 
ich zmiany, z wyjątkiem okresu ekono-
micznej użyteczności środków trwałych, 
o czym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy  
o rachunkowości (dalej: uor).

Skutki zmiany wartości szacunko-
wych jednostka księguje w korespon-
dencji z wynikiem finansowym (lub 
kapitałem własnym, jeżeli przepisy  
o rachunkowości tak stanowią):

a) roku obrotowego, w którym nastą-
piła zmiana, jeżeli zmiana dotyczy 
tylko tego roku,

b) roku obrotowego, w którym nastą-
piła zmiana i lat przyszłych, jeżeli 
zmiana dotyczy wszystkich tych okre-
sów.

Uwaga! Zmiana wartości szacunko-
wych nie wymaga przekształcenia da-
nych porównawczych.

Dodatkowe ujawnienia

W dodatkowych informacjach i ob-
jaśnieniach do sprawozdania finanso-
wego jednostka zamieszcza wyjaśnie-
nia dotyczące:

a) rodzaju, przyczyny i kwoty zmiany 
wartości szacunkowych, które wywo-

łują skutki w bieżącym roku obrotowym 
i/albo według przewidywań wywołają 
skutki w kolejnych latach obrotowych, 
lub

b) braku możliwości ujawnienia licz-
bowych skutków zmian wartości sza-
cunkowych dotyczących przyszłych 
okresów, jeżeli określenie tych skutków 
jest praktycznie niewykonalne.

Przykład
W 2013 roku jednostka zweryfikowała 
okres ekonomicznej użyteczności 
samochodu ciężarowego o wartości 
początkowej 600 000 zł i dotychczasowym 
umorzeniu 360 000 zł. Miesięczny odpis 
amortyzacyjny wynosił 5 000 zł. 
Weryfikacja wykazała, że środek ten będzie 
jeszcze używany tylko przez 2 lata, a nie  
– tak jak dotychczas szacowano – jeszcze 
przez 4 lata. Zgodnie z KSR nr 7 jednostka 
zweryfikowała wielkość odpisów 
amortyzacyjnych na kolejne lata obrotowe. 
Ustawa o rachunkowości podkreśla, że 
poprawność stosowanych okresów i  stawek 
amortyzacji środków trwałych powinna być 
przez jednostkę okresowo weryfikowana, 
powodując odpowiednią korektę 
uwzględnianych w następnych latach 
obrotowych odpisów amortyzacyjnych.
Miesięczny odpis amortyzacyjny po zmianie 
przewidywanego okresu ekonomicznej 
użyteczności samochodu wyniesie zatem:
(600 000 – 360 000) / 2 / 12 = 10 000 zł. 
Zmiana okresu użytkowania środków 
trwałych nie wymaga przekształcania 
danych porównawczych ani dodatkowych 
prezentacji w sprawozdaniu finansowym. 
Zmiana ta wpływa wyłącznie na dane 
sprawozdawcze następnego roku 
obrotowego, czyli w naszym przypadku 
roku 2014. 
Ujęcie w księgach rachunkowych roku 
następnego, czyli roku 2014:
1.  Miesięczny odpis po zmianie okresu 

ekonomicznej użyteczności 
Wn „Amortyzacja” 10 000 zł
Ma „Umorzenie środków trwałych” 
10 000 zł

Przykład
Jednostka jest producentem lodówek. 
Na wytworzone przez siebie produkty 
udziela dwuletniej gwarancji. Kwotę 
biernych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów z tytułu udzielonej gwarancji 
szacuje na podstawie średnich kosztów 
naprawy gwarancyjnej z lat poprzednich. 
Kwota biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów z tytułu 
napraw gwarancyjnych ujęta w księgach 
rachunkowych na koniec 2013 roku 
wynosiła 200 000 zł. W kwietniu  
2014 roku ustalono, że przeprowadzone 
w jednostce działania spowodowały 
spadek średnich jednostkowych kosztów 
napraw gwarancyjnych. Biorąc to pod 
uwagę, jednostka oszacowała swoje 
prawdopodobne zobowiązania z tytułu 
napraw gwarancyjnych sprzedanych 
produktów na 180 000 zł i ujęła 
stosowne zmiany w księgach 
rachunkowych roku 2014.
Ujęcie w księgach rachunkowych roku 
2014:

 Wn „Bierne rozliczenia 
międzyokresowe” 20 000 zł
Ma „Koszty sprzedaży” 20 000 zł

>tabela. elementy obowiązkowe zbiorczej faktUry korygUjącej

Co musiały zawierać zbiorcze faktury 
korygujące wystawiane do końca 2013 r.?

Co dziś muszą zawierać zbiorcze faktury 
korygujące?

∑  wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA 
KORYGUJĄCA”,

∑  numer kolejny oraz datę wystawienia, 
∑  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika  

i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
∑  numer, za pomocą którego podatnik jest 

zidentyfikowany dla podatku,
∑  okres, do którego odnosi się udzielony rabat, 
∑  kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę 

zmniejszenia podatku należnego,
∑  jeżeli rabat dotyczył sprzedaży opodatkowanej 

różnymi stawkami – kwotę rabatu oraz kwotę 
zmniejszenia podatku należnego w podziale 
na kwoty dotyczące poszczególnych stawek 
podatku.

∑  wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA 
KORYGUJĄCA”,

∑  numer kolejny oraz datę wystawienia, 
∑  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika  

i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
∑  numer, za pomocą którego podatnik jest 

zidentyfikowany dla podatku,
∑  przyczynę korekty,
∑  okres, do którego odnosi się udzielony opust 

lub obniżka,
∑  daty i numery faktur korygowanych,
∑  kwotę zmniejszenia podstawy opodatkowania 

oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego  
z podziałem na kwoty dotyczące 
poszczególnych stawek podatku i sprzedaży 
zwolnionej.

Wydaje się, że jedynym sposobem 
na naprawę tego legislacyjnego niedo-
patrzenia jest pilna nowelizacja prze-
pisów ustawy o VAT. Dopiero po 
zmianie przepisów będzie można 
twierdzić, że regulacje ustawowe od-
powiadają obowiązującym do końca 

zeszłego roku zasadom wystawiania 
zbiorczych faktur korygujących.

—Jarosław Ziółkowski
doradca podatkowy  

w Independent Tax Advisers Doradztwo 
Podatkowe sp. z o.o.

 
Amortyzacja

1)          10 000,00

 
Bierne rozliczenia międzyokresowe

1)          20 000,00

 
Umorzenie środków trwałych

10 000,00          (1

 
Koszty sprzedaży

20 000,00          (1

Zmiana wartości szacunkowych nie 
wymaga przekształcania danych 
porównawczych obejmujących 2013 rok.  
Nie koryguje się danych wykazanych  
w bilansie oraz rachunku zysku i strat 
 za 2013 rok. Jedynie w dodatkowych 
informacjach i objaśnieniach 
zamieszczonych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2014, jednostka 
ujawnia dane o:
∑  stanie rezerw według celu ich 

utworzenia na początek roku 
obrotowego, 

∑  zwiększeniach, 
∑  wykorzystaniu, 
∑  rozwiązaniu, 
∑  stanie końcowym ∑
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