
H2 / Rachunkowość 25 listopada 2013

PROCEDURY | W trakcie wstępnego audytu biegły poznaje specyfikę jednostki i identyfikuje ryzyka. Jego czynności obejmują 
między innymi przegląd dokumentów założycielskich oraz protokołów zgromadzeń wspólników i zarządu.

Dobrze przygotowany bilans     to efektywne badanie

Celem badania sprawozdania fi-
nansowego jest wyrażenie pisem-
nej opinii wraz z raportem o tym, 
czy sprawozdanie finansowe jest 
zgodne z zastosowanymi zasada-
mi (polityką) rachunkowości oraz 
czy rzetelnie i jasno przedstawia 
sytuację majątkową i finansową 
oraz wynik finansowy jednostki. 
Zamykanie roku jest okresem 
wzmożonej, intensywnej pracy. 
Wymaga większego zaangażowa-
nia od działu księgowości, który 
poza standardowymi procedura-
mi powtarzanymi co miesiąc musi 
wykonać wiele dodatkowych 
czynności koniecznych do spo-
rządzenia sprawozdania finanso-
wego. Warto więc dobrze się do 
tego przygotować. Dzięki temu 
możliwe jest rozłożenie pracy  
w czasie. Poza tym solidne przy-
gotowanie sprawozdania finanso-
wego umożliwia również efektyw-
ne jego badanie. W sytuacji, gdy 
audytor otrzymuje dobrze przy-
gotowane dane z kalkulacjami 
pomocniczymi i nie musi zadawać 
wielu pytań w celu uzyskania ko-
lejnych wyjaśnień, możliwe jest 
skrócenie czasu badania wyma-
gającego obecności biegłego  
w siedzibie spółki.

Bez względu na to, czy badanie 
sprawozdania finansowego wyni-
ka z ustawowego obowiązku, czy 
też jest wykonywane przez jed-
nostkę dobrowolnie, powinna 
ona dobrze się do niego przygo-
tować.

Chociaż prace związane z za-
mknięciem roku obrotowego i spo- 
rządzeniem sprawozdania finan-
sowego będą różne w zależności 
od specyfiki jednostki, to jednak 
są pewne wspólne procedury, 
konieczne do wykonania we 
wszystkich jednostkach.

Etapowo

Często podmioty uprawnione do 
badania przeprowadzają audyt 
sprawozdania finansowego w dwóch 
etapach: 
∑  badanie wstępne, 
∑  badanie końcowe. 

Badanie wstępne przeprowadza 
się jeszcze przed zakończeniem 
roku obrotowego. Badanie wstępne 
obejmuje zazwyczaj: planowanie,  
w trakcie którego audytor poznaje 
specyfikę jednostki oraz identyfi-
kuje ryzyka. Polega ono głównie na 
przeglądzie dokumentów założy-
cielskich jednostki, protokołów ze 
zgromadzeń wspólników, zarządu, 
innych dokumentów, a także na 
badaniu prawidłowości bilansu 
otwarcia, przeprowadzeniu prze-
glądu analitycznego itd. 

Badanie wstępne daje klientowi 
możliwość bezpośredniego skon-
sultowania wszelkich wątpliwości 
jeszcze przed przystąpieniem do 
sporządzenia rocznego sprawozda-
nia finansowego. Z kolei biegły re-
wident może w jego trakcie skupić 
się na treści ekonomicznej transak-
cji zawartych przez podmiot w ciągu 
roku i – znając jednostkę – dokład-
nie zaplanować, ile czasu będzie 
potrzebował na badanie zasadnicze 
(końcowe). Dobrze jest zatem jesz-
cze przed badaniem wstępnym 
przeanalizować nietypowe transak-
cje zawarte przez jednostkę w ciągu 
roku obrotowego. Jeśli główny 
księgowy ma wątpliwości co do 
ujęcia poszczególnych transakcji  
i operacji gospodarczych w księgach, 
to wskazane jest, aby sam wyszedł  
z inicjatywą i skonsultował swoje 
stanowisko z biegłym rewidentem.

Termin badania sprawozdania 
finansowego zazwyczaj określony 
jest w umowie zawartej pomiędzy 
podmiotem uprawnionym do ba-

dania a jednostką, której księgi 
będą badane. Jest zazwyczaj 
uzgadniany pomiędzy podmiota-
mi, w taki sposób, aby był dogodny 
dla obydwu stron. Niemniej jednak 
badanie powinno zakończyć się 
nie później niż w ciągu 6 miesięcy 
od dnia bilansowego, tak aby organ 
zatwierdzający sprawozdanie fi-
nansowe miał możliwość zapozna-
nia się z opinią i raportem jeszcze 
przed jego zatwierdzeniem. 

Zakończenie badania sprawoz-
dania finansowego spółki z o.o., 
towarzystwa ubezpieczeń wza-
jemnych, towarzystwa reasekura-
cji wzajemnej, spółki akcyjnej 
oraz spółdzielni powinno nastąpić 
najpóźniej na 15 dni przed termi-
nem zgromadzenia wspólników, 
walnego zgromadzenia akcjona-
riuszy, walnego zgromadzenia 
członków albo przedstawicieli 
członków spółdzielni, tak aby 
umożliwić udostępnienie spra-
wozdania wraz z opinią przed 
jego zatwierdzeniem.

Na początek  
– inwentaryzacja

Dużym przedsięwzięciem i ko-
niecznym przed przystąpieniem 
do sporządzenia sprawozdania 
finansowego jest inwentaryzacja. 
Na dzień bilansowy jednostka 
powinna dokonać weryfikacji po-
siadanego majątku poprzez spis  
z natury, czyli inwentaryzację. 

Aby inwentaryzacja została 
przeprowadzona prawidłowo  
i rzetelnie, jednostka musi się do 
niej dobrze przygotować. Szczegó-
łowo na ten temat piszemy na str. 
>H6-7.

Zgodnie z Krajowym Standar-
dem Rewizji Finansowej nr 1 
„Ogólne zasady badania sprawoz-

dań finansowych” (KSRF 1), 
jeżeli zapasy lub ich określone 
grupy stanowią znaczący 
składnik aktywów wykazany w 
sprawozdaniu finansowym, to 
biegły rewident powinien ze-
brać stosowne dowody bada-
nia dotyczące ich kompletności 
i przydatności drogą udziału  
w charakterze obserwatora  
w spisie z natury oceniającego 
i sprawdzającego wyrywkowo 
poprawność przeprowadzo-
nych czynności inwentaryza-
cyjnych, a zwłaszcza ustalenia 

ilości, gospodarczej przydatno-
ści i ewentualnie wartości spi-
sywanych zapasów. Należy za-
tem poinformować biegłego 
rewidenta o planowanym ter-
minie inwentaryzacji z wyprze-
dzeniem tak, aby umożliwić mu 
udział w niej.

Porządki w ewidencji 
księgowej

Przed przystąpieniem do 
sporządzenia sprawozdania 

Badaniu podlegają (art. 64 ust. 1 uor) roczne skonsolidowane 
sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozda-
nia finansowe kontynuujących działalność:
∑  banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,
∑ spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
∑  jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie 

papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach 
inwestycyjnych,

∑  jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji  
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

∑  spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień 
bilansowy w organizacji,

∑  pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, 
za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co 
najmniej dwa z następujących warunków:
–  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 

wyniosło co najmniej 50 osób,
–  suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła 

równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
–  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz 

operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość  
w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Ponadto badaniu podlegają:
∑  sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo 

zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło 
połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek 
sporządzone zgodnie z MSR,

∑  roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyj-
nych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania 
jednostkowe subfunduszy. ∑

>KOGO NIE OMINIE WSPÓŁPRACA Z AUDYTOREM

SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Jeżeli przychody ze zbycia po zakończeniu roku 
obrachunkowego aktywów, pomniejszone o koszty sprzedaży, 
są niższe od wartości, w jakiej aktywa te figurują na dzień 
bilansowy w księgach,  to trzeba to odpowiednio  uwzględnić  
w danych za zamykany okres.

Jednym z podstawowych celów utrzymywania systemu rachun-
kowości w jednostce oraz przygotowywania sprawozdań finanso-
wych z prowadzonej działalności jest zapewnienie użytkownikom 
odpowiednich informacji wspierających procesy decyzyjne. Ko-
nieczne  jest więc, aby prezentowane dane miały określone cechy 
jakościowe, gwarantujące ich użyteczność.

Użyteczność danych sprawozdawczych – zarówno liczbowych, 
jak i słownych – prezentowanych w poszczególnych elementach 
składowych sprawozdania finansowego za rok obrotowy wzrasta, 
jeżeli użytkownik tego sprawozdania może dane bieżące zestawić  
z odpowiednimi danymi porównawczymi za poprzedni rok obrotowy.

Uwaga!
∑  Danych za poprzedni rok obrotowy nie wykazują jedynie 

jednostki powstałe w bieżącym roku obrotowym, niemające 
poprzednika, w którego prawa i obowiązki weszły.

∑  Sprawozdania finansowego podmiotu, które nie przedstawia 
danych porównawczych, nie można uznać za kompletne. 

Treść i wycena jednakowe

Warunkiem uzyskania korzyści z zestawienia danych spra-
wozdawczych i porównawczych jest ich porównywalność. Ma 
to miejsce wtedy, gdy przy zachowaniu istotności:
∑  zakres (treść) danych sprawozdawczych i porównawczych 

wykazanych w danej pozycji sprawozdania finansowego jest 
jednakowy,

∑  zasady wyceny danych sprawozdawczych i porównawczych 
wykazanych w danej pozycji sprawozdania finansowego są 
jednakowe.

Zazwyczaj dane sprawozdawcze i dane porównawcze, wynika-
jące z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni 
rok obrotowy, wykazane w rocznym sprawozdaniu finansowym 
za bieżący rok obrotowy, są porównywalne. Bywa jednak, że po-
równywalność jest zakłócona, gdyż w roku sprawozdawczym:
∑  nastąpiły zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
∑  nastąpiła korekta błędu popełnionego w poprzednich latach 

obrotowych,
∑  po dniu bilansowym i zatwierdzeniu sprawozdania wystąpiły 

istotne zdarzenia zmieniające wiedzę jednostki o stanie ist-
niejącym na dzień bilansowy.
Ostatnia z wymienionych pozycji (zdarzenia po dniu bilan-

sowym) nie jest klasyfikowana przez Krajowy Standard Rachun-
kowości nr 7 jako zdarzenie zakłócające porównywalność, ale 
w określonym przypadku (o którym będzie mowa poniżej) 
będziemy takie zdarzenia traktować jako błąd lat ubiegłych. 

W poprzednich trzech odcinkach cyklu (Ekspert księgowego 
z 28 października, str. >H2-3 i z 4 listopada, str. >H5 i >H6) 
omawialiśmy zagadnienia związane z zakłóceniami porówny-
walności wynikającymi ze zmiany polityki rachunkowości oraz 
z popełnieniem błędu w latach ubiegłych. W niniejszym tekście 
skoncentrujemy się na ostatnim z elementów omawianym przez 
KSR 7, czyli na zdarzeniach po dniu bilansowym. 

W ustawie dość ogólnie

Ustawa o rachunkowości reguluje kwestię ujęcia w księgach 
zdarzeń po dniu bilansowym w ograniczonym zakresie. Artykuł 
54 ust. 2 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) mówi, że jeżeli 
jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istot-
ny wpływ na sprawozdanie – po jego zatwierdzeniu – to ich 
skutki ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego,  
w którym te informacje otrzymała. Ponieważ pojawiało się wiele 
wątpliwości co do interpretacji tego przepisu, w lipcu 2012 r. 
został uchwalony Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 „Zmia-
ny zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, po-
prawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

– ujęcie i prezentacja”, który w sposób szczegółowy określa po-
stępowanie w takich okolicznościach.

Do momentu zatwierdzenia

Do zdarzeń po dniu bilansowym KSR 7 zalicza wszelkie zdarze-
nia, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego. Biorąc pod uwagę wpływ zdarzenia 
na sprawozdanie finansowe, można je podzielić na: 
∑  zdarzenia dostarczające dowodów na istnienie określonego 

stanu na dzień bilansowy oraz 
∑  zdarzenia wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym. 

W zależności od przyporządkowania zdarzenia do którejś  
z tych grup będziemy mieli do czynienia z innym standardem 
postępowania >patrz tabela.

Do zdarzeń dostarczających dowodów na istnienie określo-
nego stanu na dzień bilansowy KSR 7 zalicza następujące 
przypadki:
∑  korekty przychodów ze sprzedaży wykazanej w księgach 

rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki za rok 
obrotowy, polegające zarówno na zmianach kwot faktur, jak  
i anulowaniu sprzedaży,

∑  rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które potwierdza lub zmienia 
wysokość wykazanej na dzień bilansowy rezerwy na zobo-
wiązanie jednostki bądź powoduje powstanie zobowiązania, 
na które nie utworzono rezerwy, 

∑  uzyskanie informacji o tym, że na dzień bilansowy wartość 
składnika aktywów (np. należności) była niższa od wykazanej 
w księgach rachunkowych jednostki (np. wobec ogłoszenia 
upadłości odbiorcy dostaw lub usług),

∑  ustalenie ostatecznej ceny nabycia zakupionych przez jed-
nostkę w roku sprawozdawczym (przed dniem bilansowym) 
aktywów,

∑  przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym aktywów, 
pomniejszone o koszty sprzedaży, są niższe od wartości, z jaką 
aktywa te figurują na dzień bilansowy w księgach rachunko-
wych,

Jak kwalifikować zdarzenia po dniu     bilansowym
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finansowego konieczna jest 
dokładna analiza rozrachunków 
(kartoteka rozrachunków) i za-
pisów na kontach w celu ewe- 
ntualnego spisania przedaw-
nionych zobowiązań i należno-
ści. Analiza zapisów na kontach 
pozwala wychwycić błędy po-

wstałe na skutek automatycz-
nego wprowadzania danych 
itp. Można dokonać korygują-
cych przeksięgowań, jeśli  
w ciągu roku operacje zostały 
zaksięgowane na niewłaści-
wych kontach. W sytuacji, gdy 
zapisów jest tak wiele, że nie 

ma fizycznej możliwości przejrze-
nia wszystkich, należałoby doko-
nać wyrywkowego sprawdzenia.

Zebranie potrzebnych 
informacji

Zamknięcie roku i sporządze-
nie sprawozdania finansowego to 
zadanie działu księgowości. Aby 
zaś sprawozdanie finansowe 
jednostki było sporządzone 
prawidłowo i przedstawiało 
prawdziwy i rzetelny obraz jej 
sytuacji majątkowo-finansowej, 
konieczne jest współdziałanie ze-
społu księgowości z innymi dzia-
łami i uzyskanie wszystkich po-
trzebnych informacji. Dotyczy to 
w szczególności ustalenia wartości 
takich pozycji, jak: 
∑  rezerwy, 
∑  zapasy,  
∑  odpisy aktualizujące wartość 

zapasów, 
∑  odpisy aktualizujące wartość 

należności, 
∑  środki trwałe. 

Należy też pamiętać, że to kie-
rownik jednostki jest zobowiąza-
ny do zapewnienia, żeby spra-
wozdanie finansowe i sprawozda-
nie z działalności spełniały 
wymagania przewidziane w 
ustawie o rachunkowości. Zatem 
w przypadku rezerw czy innych 
szacunków to on podejmuje 
ostateczne decyzje.

Nie tylko ilość, ale też 
jakość

Innym obszarem wymagają-
cym dokładnej analizy i oceny są 
zapasy. Poza takimi procedurami 
jak uzgodnienie ewidencji zapa-
sów z saldami księgowymi oraz 
ujęcie i rozliczenie wyników in-
wentaryzacji w księgach należa-
łoby przeanalizować strukturę 
wiekową zapasów i ich przydat-
ność. Dział handlowy – a osta-
tecznie zarząd spółki – powinni 

przynajmniej raz w roku na 
dzień bilansowy przeanalizować 
stan zapasów pod kątem ich 
użyteczności i możliwości sprze-
dania. 

Analiza polega na dokonaniu 
oceny i porównaniu wyceny za-
pasów według ich cen nabycia 
lub zakupu z cenami sprzedaży 
netto możliwymi do uzyskania. 
Ponadto należałoby przeanalizo-
wać czy zapasy, które są w maga-
zynie, w ogóle uda się sprzedać. 
Według ustawy o rachunkowości 
trwała utrata wartości zachodzi 
wtedy, gdy istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że kontrolowany 
przez jednostkę składnik akty-
wów nie przyniesie w przyszłości 
korzyści ekonomicznych. W 
praktyce trwała utrata wartości 
następuje najczęściej na skutek 
uszkodzenia, zepsucia, zniszcze-
nia, zmiany mody/upodobań 
klientów, zmniejszonego popytu 
itp.

Jak to wygląda w praktyce

Jeżeli przez rok nie udało się 
sprzedać żadnej sztuki z danej 
kategorii towarów, to należałoby 
się zastanowić, jaka jest realna 
wartość tych zapasów. Odpisy 
aktualizujące powinny obejmo-
wać wartość zapasów, które są 
przestarzałe i utraciły swą przy-
datność. 

Wiele zależy od tego, w jakiej 
branży działa firma. Inaczej bę-
dzie oceniana utrata wartości 
zapasów w branży spożywczej, 
inaczej w przypadku producenta 
mebli, a jeszcze inaczej w przy-
padku firmy produkującej nowo-
czesne urządzenia elektroniczne. 
Często w praktyce 100-proc. od-
pisem aktualizującym obejmuje 
się zapasy przeterminowane 
powyżej 360 dni, a zapasy prze-
terminowane powyżej 180 dni 
odpisem 50-proc. ich wartości. 
Nie jest to jednak uniwersalna 
zasada, którą można stosować w 

każdej firmie. Polityka rachunko-
wości powinna zawierać regula-
cje dotyczące tworzenia odpisów 
aktualizujących. Odpisy mają 
bowiem zapewnić rzetelność 
sprawozdania finansowego po-
przez podanie realnej wartości 
zapasów.

Nie wystarczy wartość 
nominalna

Niezwykle istotna jest komuni-
kacja działu księgowości  
z działem windykacji. Co najmniej 
na dzień bilansowy spółka powin-
na ocenić należności ujęte w księ-
gach rachunkowych i oszacować 
ich ewentualną utratę wartości. 
Przesłankami utraty wartości na-
leżności mogą być: 
∑  opóźnienie w regulowaniu 

płatności przez kontrahentów, 
∑  brak płynności finansowej 

kontrahentów, 
∑  upadłość czy likwidacja. 

Zasada ostrożności wymaga 
ujęcia w księgach należności  
w takiej wartości, która jest realna 
i możliwa do uzyskania. Często 
konieczne jest więc utworzenie 
odpisów aktualizujących należ-
ności przeterminowane. Polityka 
rachunkowości powinna zawierać 
zapisy dotyczące zasad tworzenia 
odpisów aktualizujących wartość 
należności.

Podmioty powiązane

W przypadku spółek sporzą-
dzających skonsolidowane 
sprawozdania finansowe dobrze 
jest zadbać wcześniej o to, aby 
uzyskać od jednostek podpo-
rządkowanych dane finansowe 
uwzględniające jednolite zasady 
wyceny. Należy też upewnić się 
co do listy jednostek powiąza-
nych, których dane powinny zo-
stać uwzględnione w skonsolido-
wanym sprawozdaniu finanso-
wym. ∑

>ZDANIEM AUTORKI

Ważna jest współpraca z innymi 
działami
Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota  
nie są pewne. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można 
oszacować w sposób wiarygodny. Chodzi między innymi o: straty  
z transakcji gospodarczych w toku (w tym z tytułu udzielonych 
gwarancji, poręczeń, operacji kredytów), skutki toczącego się 
postępowania sądowego oraz przyszłe zobowiązania spowodowane 
restrukturyzacją (jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka 
jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie 
wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób 
wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań).
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 9 uor rezerwy wycenia się w uzasadnio-
nej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Często problemem jest 
ustalenie tej wartości. Zarząd powinien użyć swojej najlepszej wiedzy 
w celu oszacowania wysokości rezerwy (na przykład na skutki 
toczącego się procesu sądowego). Pomocne będzie tu uzyskanie 
informacji o ocenie prawdopodobieństwa wygrania sporu sądowego 
od prawników prowadzących sprawy spółki. Należy pamiętać, że 
biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowe-
go wymaga informacji od prawników na temat postępowań sądowych, 
których spółka jest stroną. Dlatego dobrze jest, gdy zarząd już  
w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego dokona dokładnej 
analizy prowadzonych postępowań sądowych w celu ustalenia 
wiarygodnej wysokości rezerw.
Podobnie w przypadku innych potencjalnych rezerw niezbędne jest 
zasięgnięcie informacji bądź nawet otrzymanie gotowych kalkulacji 
od innych działów spółki czy od zarządu. Dotyczy to takich sytuacji 
jak na przykład rezerwa na bonusy czy rezerwa na naprawy 
gwarancyjne. W przypadku kalkulowania rezerw na niewykorzystane 
urlopy i świadczenia pracownicze (emerytalno-rentowa) konieczne 
jest uzyskanie informacji z działu kadr. ∑

 
 
 
Beata  
Dzierżanowska
biegły rewident m
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Jak kwalifikować zdarzenia po dniu     bilansowym

∑  wykrycie błędów, w tym wywołanych oszustwami, sprawoz-
dania finansowego jednostki za rok obrotowy.
Zdarzenia wymienione zaś poniżej według KSR 7 są przykła-

dami sytuacji wskazujących na stan zaistniały po dniu bilanso-
wym:
∑  spadek wartości rynkowej inwestycji posiadanych przez 

jednostkę,
∑  zadeklarowanie dywidend należnych posiadaczom instru-

mentów kapitałowych jednostki,
∑  połączenie jednostki z inną jednostką,
∑  znaczące zakupy aktywów przez jednostkę,
∑  przeznaczenie do sprzedaży lub znacząca sprzedaż aktywów 

przez jednostkę,
∑  zniszczenie przez pożar, powódź ważnego zakładu jednostki,
∑  ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania restruk-

turyzacji jednostki,
∑  znaczące zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut 

obcych  mających związek z działalnością jednostki,

>DECYDUjE WPŁYW INfORMACjI NA SPRAWOZDANIE

Podział zdarzeń po dacie bilansu ze względu na ich wpływ  
na sprawozdanie finansowe:

dostarczające dowodów  
na istnienie określonego stanu  

na dzień bilansowy

wskazujące na stan zaistniały  
po dniu bilansowym

1. Jeśli są istotne, to należy 
uwzględnić je w sprawozdaniu 
finansowym okresu, którego dotyczą,

1. Jeśli są istotne, to należy ujawnić je 
w informacji dodatkowej do 
sprawozdania w nocie dotyczącej 
zdarzeń po dniu bilansowym.2. Jeśli sprawozdanie za okres, 

którego dotyczą, jest już zatwierdzo-
ne, to należy je traktować jako 
zidentyfikowany błąd, którego skutki 
należy odnieść na wynik lat ubiegłych 
i zapewnić porównywalność danych 
porównawczych.

∑  zaciągnięcie znaczących zobowiązań przez jednostkę,
∑  udzielenie przez jednostkę wysokich gwarancji, poręczeń,
∑  wniesienie sprawy do sądu lub otrzymanie pozwu przez 

jednostkę w sprawach wynikających ze zdarzeń, które nastą-
piły po dniu bilansowym.
Aby prawidłowo ująć w księgach i zaprezentować w sprawoz-

daniu finansowym dane zdarzenie, które wystąpiło po dniu 
bilansowym, należy w pierwszej kolejności ustalić jego wpływ 
na użyteczność danych zawartych w sprawozdaniu (istotny 

bądź nie wpływ na prezentowany obraz jednostki), a następnie 
przyporządkować je do jednej z wymienionych grup. W zależ-
ności od oceny istotności i zakwalifikowania zdarzenia, a także 
od momentu uzyskania informacji (przed zatwierdzeniem czy 
po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego) możemy mieć do 
czynienia z kilkoma modelami postępowania >patrz schemat. 

—Katarzyna Pośnik
dyrektor oddziału w Warszawie, PKF
Dalszy ciąg tego tematu na str. >H4
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