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Streszczenie: Ka da jednostka gospodarcza ma obowi zek opisa  stosowan  polityk  rachunkowo ci. Jednak 
w trakcie prowadzenia dzia alno ci przyj te rozwi zania dotycz ce prowadzenia ksi g rachunkowych oraz 
prezentacji sprawozda  finansowych mog  by  zmienione samodzielnie przez jednostk  lub mog  tego wy-
maga  zmienione regulacje prawne. Dlatego warto wiedzie , w jaki sposób ujmowa  w ksi gach rachunko-
wych zmian  polityk  rachunkowo ci oraz jak prezentowa  w sprawozdaniu finansowym skutki zmienionej 
polityki. W zwi zku z tym celem niniejszego opracowania jest:  
a) okre lenie istoty zmian warto ci szacunkowych oraz kryteriów ich odró niania od zmian polityki rachun-

kowo ci;
b) przedstawienie sposobu ujmowania zdarze  po dniu bilansowym oraz ujmowania b dów z lat ubieg ych; 
c) analiza zakresu zmian polityki rachunkowo ci, zmian warto ci szacunkowych oraz b dów z lat ubieg ych 

przez wybrane spó ki gie dowe. 
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Wprowadzenie  

Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowo ci (Ustawa… 2013, dalej Uor) ka da jednostka 
gospodarcza ma obowi zek opisa  stosowan  polityk  rachunkowo ci1. W trakcie prowa-
dzenia dzia alno ci przyj te rozwi zania dotycz ce prowadzenia ksi g rachunkowych oraz 
prezentacji sprawozda  finansowych mog  by  zmienione samodzielnie przez jednostk
lub mog  tego wymaga  zmienione regulacje prawne. Dlatego warto wiedzie , w jaki spo-
sób ujmowa  w ksi gach rachunkowych zmian  polityki rachunkowo ci oraz jak prezento-
wa  w sprawozdaniu finansowym skutki zmienionej polityki.  

Celem niniejszego opracowania jest:  
a) okre lenie istoty zmian warto ci szacunkowych oraz kryteriów ich odró niania od 

zmian polityki rachunkowo ci; 
b) przedstawienie sposobu ujmowania zdarze  po dniu bilansowym oraz ujmowania 

b dów z lat ubieg ych; 

                                                          
 prof. dr hab. Waldemar Gos, Uniwersytet Szczeci ski, Instytut Rachunkowo ci, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szcze-

cin, wgoss@wneiz.pl. 
1  W artykule pomija si  rozwa ania na temat istoty i znaczenia polityki rachunkowo ci. Jest to przedmiotem 

przyk adowo opracowania: (Hendriksen, van Breda 2002: 249 i nast.; Kami ski 2001: 13 i nast.; Rachunkowo
i sprawozdawczo  finansowa 2010: 1030 i nast.; Wykorzystanie polityki bilansowej… 2009).  
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c) analiza zakresu zmian polityki rachunkowo ci, zmian warto ci szacunkowych oraz 
b dów z lat ubieg ych przez wybrane spó ki gie dowe.  

G ówn  metod  badawcz  stosowan  w opracowaniu jest analiza materia ów ród o-
wych oraz metoda dedukcji i indukcji.  

1. Regulacje prawa bilansowego dotycz ce zmian polityki rachunkowo ci,
warto ci szacunkowych oraz b dów z lat ubieg ych

Tematyka polityki rachunkowo ci i jej zmian, b dów, warto ci szacunkowych jest bardzo 
wa na. O randze zagadnienia wiadcz  mi dzy innymi: 

a) opracowanie odr bnych standardów rachunkowo ci, na przyk ad w USA (Statement 
No. 154), w UK (FRS 18), MSR nr 8; 

b) wyst puj ce w praktyce gospodarczej trudno ci zwi zane przyk adowo z interpreta-
cj  lub rozró nieniem zmian zasad (polityki) rachunkowo ci od zmian warto ci sza-
cunkowych, interpretacj  b dów z lat ubieg ych; 

c) zapewnienie porównywalno ci informacji uj tych w sprawozdaniu finansowym. 
W polskim prawie bilansowym istot  polityki rachunkowo ci zawiera art. 3, ust. 1,  

pkt 11 oraz art. 10 Uor. Wymienione regulacje s  bardzo ogólne. Dlatego dobrze si  sta o,
e zosta  opracowany Krajowy Standard Rachunkowo ci (KSR) nr 7 (KSR 2012). Celem 

standardu jest „okre lenie zasad ujmowania przez jednostki kontynuuj ce dzia alno
w ksi gach rachunkowych i rocznych sprawozdaniach finansowych skutków zmian (poli-
tyki) rachunkowo ci, zmian warto ci szacunkowych, a tak e korekty b dów, w tym pope -
nionych w poprzednich latach obrotowych oraz zdarze , które nast pi y po dniu bilanso-
wym w wietle przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci”.

W standardzie wymienia si  kilkana cie definicji. Niektóre z nich s  powtórzeniem 
ustawy o rachunkowo ci. Wyst puj  jednak definicje, które nie by y okre lane w polskich 
regulacjach z zakresu rachunkowo ci, co przedstawia tabela 1. 

Tabela 1 

Istotne definicje dotycz ce zmian zasad (polityki) rachunkowo ci, warto ci szacunkowych,  
poprawiania b dów, zdarze  nast puj cych po dniu bilansowym 

Poj cie Definicja 
Przyj te zasady (polityka)  
rachunkowo ci

Wybrane i stosowane przez jednostk  rozwi zania dopuszczone ustaw ,
w tym tak e okre lone w MSR, zapewniaj ce wymagan  jako  sprawoz-
da  finansowych (art. 3, ust. 1, pkt 11 Uor) 

Podej cie prospektywne Zastosowanie zmienionych zasad (polityki) rachunkowo ci do transakcji  
i innych zdarze  od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym ta 
zmiana mia a miejsce  

Podej cie retrospektywne Zastosowanie zmienionych zasad (polityki) rachunkowo ci do transakcji, 
innych zdarze  i warunków w taki sposób, jak gdyby zasady te by y
stosowane od zawsze 

Retrospektywne przekszta cenie
danych porównawczych 

Przekszta cenie danych porównawczych w taki sposób, jak gdyby zmie-
nione zasady (polityka) rachunkowo ci przyj te w roku obrotowym 
stosowane by y od zawsze lub zdarzenie uznane za istotny b d pope nio-
ny w poprzednich latach obrotowych by o wówczas poprawnie uj te
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Poj cie Definicja 
Praktycznie niewykonalne Zastosowanie retrospektywnego podej cia uznaje si  za praktycznie 

niewykonalne, gdy jednostka nie mo e go dokona  mimo podj cia racjo-
nalnych wysi ków i czynno ci, aby to uczyni . Uznaje si , e jednostka 
nie jest w stanie retrospektywnie wykaza  zmian, je eli: 
a) skutek retrospektywnego podej cia nie jest mo liwy do ustalenia; 
b) wymaga to przyj cia za o e  co do intencji kierownika jednostki we 

wskazanym minionym okresie; 
c) wymaga przeprowadzenia istotnych szacunków, a nie jest mo liwe 

obiektywne wyodr bnienie z posiadanych danych takich informacji na 
temat szacunków, które: 
– potwierdzaj  warunki wed ug stanu na dzie , na który warto ci te 

maj  by  wycenione, uj te lub ujawnione,  
– mog yby by  dost pne w momencie, gdy sprawozdanie finansowe 

za ten rok zosta o sporz dzone;
d) dokonanie przelicze  powodowa oby koszty niewspó mierne 

do korzy ci

ród o: opracowanie w asne na podstawie (KSR 2012).  

2. Istota zmiany przyj tej polityki rachunkowo ci

Zmiana przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci to wynikaj ca z przepisów lub ini-
cjatywy jednostki decyzja o zmianie dotychczas przyj tych zasad na inne rozwi zania do-
puszczone ustaw , w tym tak e okre lone w MSR, zapewniaj ce wymagan  jako  spra-
wozda  finansowych. Nale y pokre li , e jednostka gospodarcza nie tylko mo e, zgodnie 
z art. 8 ust. 2 Uor, ale powinna weryfikowa  adekwatno  swojej polityki rachunkowo ci
do aktualnej sytuacji podmiotu w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji finan-
sowej oraz innych mierników okre laj cych dokonania jednostki. W zwi zku z tym zmiany 
polityki rachunkowo ci musz  by  dopuszczalne, a regulacje prawne oraz standardy po-
winny okre la  sposób ujmowania zmian zasad (polityki) rachunkowo ci w ksi gach ra-
chunkowych, wskazywa  na kryteria rozró nienia zmian polityki rachunkowo ci od warto-
ci szacunkowych lub b dów z lat ubieg ych oraz sposób prezentacji w sprawozdaniu 

finansowym.  
Do przyczyn powoduj cych zmian  zasad (polityki) rachunkowo ci nale y zaliczy

(por. KSR 2012: pkt 3.9): 
a) zmiany regulacji prawnych; 
b) dostosowanie przepisów wewn trznych do regulacji obowi zuj cych w grupie kapi-

ta owej; 
c) dostosowane regulacji wewn trznych do zalece  bieg ych rewidentów oraz ró nych 

organów kontrolnych; 
d) zmiana organizacji jednostki, przedmiotu dzia alno ci, polityki gospodarczej przed-

si biorstwa; 
e) ch  wykorzystania uproszcze  wynikaj cych z regulacji prawnych.  
Warto podkre li , e przyk adowo nie stanowi zmiany przyj tych zasad (polityki) ra-

chunkowo ci:
a) podj cie decyzji o amortyzowaniu nowo nabytych rodków trwa ych za pomoc  in-

nej metody ni  stosowana do podobnych obiektów; 
b) zmiana stawek amortyzacyjnych (okresów u ytkowania) rodków trwa ych lub war-

to ci niematerialnych i prawnych w wyniku ich weryfikacji;  
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c) przekwalifikowanie do rodków trwa ych lub na odwrót nieruchomo ci zaliczanej 
do inwestycji d ugoterminowych, poniewa  wynika to ze zmiany przeznaczenia tej 
nieruchomo ci;

d) przekwalifikowanie aktywów finansowych z d ugoterminowych do krótkotermino-
wych lub odwrotnie, poniewa  wynika to ze zmiany zamiaru jednostki w odniesie-
niu do tych aktywów; 

e) zast pienie jednej metody wyceny instrumentów finansowych inn , przyk adowo 
wobec niemo no ci ustalenia warto ci godziwej instrumentów finansowych wycena 
nast puje w skorygowanej cenie nabycia. 

Zmian  zasad (polityki) rachunkowo ci jednostka ujmuje, stosuj c podej cie retrospek-
tywne lub zgodnie z przepisami przej ciowymi, co ilustruje schemat 1. 

Ujmowanie zmian zasad (polityki) rachunkowo ci

Podej cie retrospektywne  
– stosowane, gdy: 

Przepisy przej ciowe
– stosowane, gdy: 

a) zmiany przepisów o rachunkowo-
ci nie zawieraj  przepisów przej-
ciowych i powoduj  obligatoryj-

n  zmian  zasad (polityki) ra-
chunkowo ci;

b) jednostka z w asnej inicjatywy 
dokonuje zmiany przyj tych za-
sad (polityki) rachunkowo ci;

c) jednostka utraci a prawo do sto-
sowania uproszcze  wynikaj -
cych z przepisów o rachunkowo-
ci.

a) zmiany przepisów o rachunkowo-
ci powoduj  obligatoryjn  zmia-

n  zasad (polityki) rachunkowo-
ci.

Konsekwencje
a) skutki zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci odnosi si  na kapita  (fundusz) w as-

ny, wykazuj c je jako zysk (strat ) z lat ubieg ych lub inn  pozycj  kapita ów (funduszy) w as-
nych, je eli tak stanowi  przepisy o rachunkowo ci; 

b) przekszta ca si  retrospektywnie dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym; 
c) wykazuje si  skutki zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci jednostki w odpowied-

niej pozycji zestawienia zmian kapita u (funduszu) w asnego, je li zobowi zana jest do jego 
sporz dzania. 

Schemat 1. Sposoby ujmowania zmian zasad (polityki) rachunkowo ci

ród o: opracowanie w asne na podstawie (KSR 2012).  

3. Warto ci szacunkowe 

Zgodnie z KSR nr 7 warto ci szacunkowe to przybli one kwoty pieni ne przyj te przez 
jednostk  do wyceny okre lonych sk adników aktywów lub pasywów b d  przychodów 
i kosztów wobec niemo no ci dok adnej ich wyceny. Natomiast zmiana warto ci szacun-
kowych polega na zweryfikowaniu warto ci szacunkowych w wypadku pozyskania no-
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wych informacji b d cych podstaw  dokonanych szacunków lub zdobycia wi kszego do- 
wiadczenia. Weryfikacja szacunków nie odnosi si  do poprzednich okresów, jest nato-

miast skutkiem oceny bie cej sytuacji oraz oczekiwanych przysz ych po ytków lub obo-
wi zków zwi zanych z pozycjami w sprawozdaniu finansowym.  

Przyk adowo przedmiotem szacunku mog  by :
a) okresy u ytkowania podlegaj cych amortyzacji rodków trwa ych, warto ci nie-

materialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomo ci i prawa; 
b) nale no ci, których ci galno  jest w tpliwa; 
c) zapasy, które s  wyceniane w cenach sprzeda y netto wobec utraty przez nie przy-

datno ci gospodarczej dla jednostki; 
d) aktywa i rezerwy z tytu u odroczonego podatku dochodowego; 
e) rezerwy na zobowi zania i traktowane z nimi na równi bierne rozliczenia mi dzy-

okresowe kosztów, np. rezerwy na wiadczenia pracownicze, rezerwy na straty z ty-
tu u transakcji gospodarczych w toku (w tym na skutki tocz cego si  post powania 
s dowego, z tytu u udzielonych gwarancji, por cze );

f) przychody i koszty wytworzenia d ugoterminowych, niezako czonych us ug; 
g) nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji, aktywa 

i zobowi zanie finansowe wyceniane w warto ci godziwej.  
Warto ci szacunkowe wymagaj  zweryfikowania przez jednostk  i zaktualizowania nie 

pó niej ni  na dzie  bilansowy, je eli (KSR 2012: pkt 4.2): 
a) zmieni y si  okoliczno ci b d ce podstaw  dokonanych szacunków; 
b) jednostka uzyska a dodatkowe informacje, które wcze niej nie by y jednostce znane; 
c) jednostka nabra a wi kszego do wiadczenia gospodarczego.  
Warto podkre li , e w wypadku trudno ci w odró nieniu zmiany przyj tych zasad (po-

lityki) rachunkowo ci od zmiany warto ci szacunkowych przyjmuje si , e nast pi a zmia-
na warto ci szacunkowych.

Skutki zmiany warto ci szacunkowych, w tym spowodowane ich weryfikacj , jednostka 
uwzgl dnia, stosuj c podej cie prospektywne i odnosi odpowiednio w ci ar lub na dobro 
wyniku finansowego, lub na kapita  (fundusz) z aktualizacji wyceny, je eli przepisy o ra-
chunkowo ci tak stanowi :

a) roku obrotowego, w którym nast pi a zmiana, je eli zmiana dotyczy tylko tego  
roku; 

b) roku obrotowego, w którym nast pi a zmiana i lat przysz ych, je eli zmiana dotyczy 
wszystkich tych okresów. 

Nale y podkre li , e zmiana warto ci szacunkowych nie wymaga retrospektywnego prze-
kszta cenia danych porównawczych. 

4. Poprawianie b dów

Pod poj ciem b dów pope nionych w poprzednich latach obrotowych rozumie si  pomi-
ni cia lub nieprawid owo ci w sprawozdaniach finansowych jednostki za poprzedni rok 
b d  wcze niejsze lata obrotowe, powoduj ce istotne zniekszta cenie danych sprawozdaw-
czych zawartych w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych za poprzednie lata. 
Sprawozdania te nie mog  by  uznane za jasno i rzetelnie przedstawiaj ce sytuacj  maj t-
kow , finansow  i wynik finansowy jednostki. B dy te s  wynikiem nieuwzgl dnienia lub 
niew a ciwego uwzgl dnienia wiarygodnych informacji dost pnych w momencie zatwier-
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dzania sprawozda  finansowych sporz dzonych za te lata albo oczekiwanych, pod warun-
kiem, e zostan  otrzymane i uwzgl dnione w toku sporz dzania tych sprawozda  finan-
sowych.

B dy te wynikaj  najcz ciej z pomy ek arytmetycznych, niew a ciwego zastosowania 
zasad (polityki) rachunkowo ci, niedopatrze , mylnej interpretacji zdarze  b d  oszustw. 

B dy s  istotne, je eli mog , pojedynczo lub cznie, wp yn  na decyzje gospodarcze 
podejmowane na podstawie sprawozdania finansowego przez jego u ytkowników. Istot-
no  b du uzale niona jest od wielko ci i rodzaju pomini cia lub nieprawid owo ci oce-
nianych w kontek cie towarzysz cych okoliczno ci. Czynnikiem rozstrzygaj cym mo e
by  zarówno wielko , jak i rodzaj pozycji lub kombinacja obu tych czynników. 

Warto zaznaczy , e nie stanowi  b du mi dzy innymi (KSR 2012: pkt 5.2): 
a) zwi kszenia lub zmniejszenia kwoty rezerwy na zobowi zania wynikaj ce ze zmia-

ny prawdopodobie stwa niekorzystnego wyroku ko cz cego proces s dowy prze-
ciwko jednostce; 

b) zmiana stawek amortyzacyjnych rodków trwa ych na skutek zmiany uprzednio 
ustalonego okresu u ytkowania; 

c) zmiana wysoko ci odpisów aktualizuj cych warto  sk adnika aktywów na skutek 
pojawienia si  nowych informacji; 

d) skutki zmiany przyj tej zasady (polityki) rachunkowo ci, spowodowanej zmian
przepisów o rachunkowo ci lub dokonanej z inicjatywy jednostki (np. zmiana meto-
dy wyceny zapasów z ceny nabycia na cen  zakupu, metody ustalania warto ci roz-
chodów z cen przeci tnych na pierwsze wesz o pierwsze wysz o); 

e) skutki zdarze , o których jednostka nie mog a wiedzie  mimo zachowania nale ytej 
staranno ci i w zwi zku z tym nie mia a mo liwo ci uwzgl dnienia ich w poprzed-
nich rocznych sprawozdaniach finansowych (np. korzystne lub niekorzystne dla niej 
wyroki s dowe, zmiana orzecznictwa s dowego w bie cym okresie w odniesieniu 
do interpretacji przepisów podatkowych stosowanej przez jednostk  w poprzednich 
okresach). 

Sposób uj cia w ksi gach rachunkowych i ujawniania w sprawozdaniu finansowym 
skutków korekty b dów jest nast puj cy (KSR 2012: pkt 5.3–5.5): 

1. B dy pope nione w bie cym roku obrotowym, wykryte przed sporz dzeniem 
rocznego sprawozdania finansowego, koryguje si  w ksi gach rachunkowych bie -
cego roku obrotowego. 

2. B dy pope nione w bie cym roku obrotowym, wykryte po sporz dzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, uznane przez jednostk
za istotne, wymagaj  korekty w ksi gach rachunkowych bie cego roku obrotowego 
i odpowiedniej zmiany rocznego sprawozdania finansowego. B dy uznane za nie-
istotne koryguje si  w ksi gach rachunkowych nast pnego roku obrotowego. 

3. B dy zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, wykryte w bie -
cym roku obrotowym lub po jego zako czeniu, a przed zatwierdzeniem sprawozda-
nia finansowego za ten rok, koryguje si  w ksi gach rachunkowych bie cego roku 
obrotowego, lecz przed uj ciem korekty w ksi gach rachunkowych. Nale y ustali ,
czy wp yw b dów na jako  zatwierdzonych sprawozda  finansowych by  istotny, 
czy te  nie. Przy ocenie istotno ci konieczne jest przy tym czne rozpatrywanie 
skutków wszystkich wykrytych b dów, poniewa  – chocia  ka dy z nich z osobna 
mo e by  nieistotny – cznie mog  spowodowa  istotne zniekszta cenie rocznego 
sprawozdania finansowego.  
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Skutki korekty b dów pope nionych w poprzednich latach obrotowych, uznanych przez 
jednostk  za nieistotne, wp ywaj  odpowiednio na zysk lub strat  netto bie cego roku 
obrotowego lub inn  pozycj  kapita ów (funduszy) w asnych, je eli tak stanowi  odr bne 
przepisy. Skutki korekty b du pope nionego w poprzednich latach obrotowych, uznanego 
za istotny, jednostka (KSR 2012: pkt 5.7): 

a) ujmuje w kapitale (funduszu) w asnym i wykazuje jako zysk (strat ) lat ubieg ych, 
lub w innej pozycji kapita ów (funduszy) w asnych, je eli tak stanowi  odr bne 
przepisy; 

b) wykazuje w odpowiedniej pozycji zestawienia zmian kapita u (funduszu) w asnego, 
je li zobowi zana jest do jego sporz dzania; 

c) przekszta ca retrospektywnie dane porównawcze sprawozdania finansowego, wy-
j wszy przypadki, gdy jest to praktycznie niewykonalne. 

5. Zdarzenia po dniu bilansowym  

Pod poj ciem zdarze  po dniu bilansowym rozumie si  korzystne i niekorzystne zdarze-
nia, jakie nast pi y po dniu bilansowym, na który sporz dzono sprawozdanie finansowe za 
dany rok obrotowy, istotnie wp ywaj ce na dane wykazane w tym sprawozdaniu, o których 
jednostka dowiedzia a si  przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

Ze wzgl du na wp yw na sprawozdanie finansowe zdarzenia te mo na podzieli  na  
(tabela 2): 

a) dostarczaj ce dowodów na istnienie okre lonego stanu na dzie  bilansowy; 
b) wskazuj ce na stan zaistnia y po dniu bilansowym. 

Tabela 2 

Przyk ady zdarze  wyst puj cych po dniu bilansowym 

Przyk ady zdarze  dostarczaj cych dowodów  
na istnienie okre lonego stanu na dzie  bilansowy 

Przyk ady zdarze  wskazuj cych na stan zaistnia y
po dniu bilansowym 

a) korekty przychodów ze sprzeda y wykazanej w ksi -
gach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jed-
nostki za rok obrotowy, polegaj ce zarówno na zmia-
nach kwot faktur, jak i anulowaniu sprzeda y;

b) rozstrzygni cie sprawy s dowej, które potwierdza 
lub zmienia wysoko  wykazanej na dzie  bilansowy 
rezerwy na zobowi zanie jednostki b d  powoduje 
powstanie zobowi zania, na które nie utworzono re-
zerwy; 

c) uzyskanie informacji o tym, e na dzie  bilansowy 
warto  sk adnika aktywów (np. nale no ci) by a
ni sza od wykazanej w ksi gach rachunkowych jed-
nostki (np. wobec og oszenia upad o ci odbiorcy do-
staw lub us ug); 

d) ustalenie ostatecznej ceny nabycia zakupionych 
przez jednostk  w roku sprawozdawczym (przed 
dniem bilansowym) aktywów; 

e) przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym akty-
wów, pomniejszone o koszty sprzeda y, s  ni sze od 
warto ci, z jak  aktywa te figuruj  na dzie  bilanso-
wy w ksi gach rachunkowych; 

f) wykrycie b dów, w tym wywo anych oszustwami, 
sprawozdania finansowego jednostki za rok obrotowy. 

a) spadek warto ci rynkowej inwestycji posiada-
nych przez jednostk ;

b) zadeklarowanie dywidend nale nych posiada-
czom instrumentów kapita owych jednostki; 

c) po czenie jednostki z inn  jednostk ;
d) znacz ce zakupy aktywów przez jednostk ;
e) przeznaczenie do sprzeda y lub znacz ca sprze-

da  aktywów przez jednostk ;
f) zniszczenie przez po ar, powód  wa nego zak a-

du jednostki; 
g) og oszenie rozpocz cia lub rozpocz cie wdra a-

nia restrukturyzacji jednostki; 
h) znacz ce zmiany cen aktywów lub kursów wy-

miany walut obcych maj cych zwi zek z dzia-
alno ci  jednostki; 

i) zaci gni cie znacz cych zobowi za  przez jed-
nostk ;

j) udzielenie przez jednostk  wysokich gwarancji, 
por cze ;

k) wniesienie sprawy do s du lub otrzymanie 
pozwu przez jednostk  w sprawach wynikaj -
cych ze zdarze , które nast pi y po dniu bilan-
sowym. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie (KSR 2012).  
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Uj cie w ksi gach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym zdarze  po 
dniu bilansowym jest nast puj ce (art. 54 Uor): 

1. Je eli po dniu bilansowym, a przed sporz dzeniem rocznego sprawozdania finanso-
wego jednostka otrzyma a informacje o zdarzeniach, które zmieniaj  jej wiedz
o stanie istniej cym na dzie  bilansowy, to skutki tych zdarze  odpowiednio 
uwzgl dnia w ksi gach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym roku obrotowe-
go, ko cz cego si  tym dniem bilansowym. 

2. Je eli po sporz dzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed dniem jego za-
twierdzenia jednostka otrzyma a informacje o zdarzeniach, jakie nast pi y po dniu 
bilansowym, które zmieniaj  jej wiedz  o stanie istniej cym na dzie  bilansowy,  
a skutki tych zdarze  istotnie wp ywaj  na obraz sytuacji maj tkowej, finansowej 
oraz wyniku finansowego jednostki za rok obrotowy, to skutki te odpowiednio 
uwzgl dnia w ksi gach rachunkowych i koryguje ju  sporz dzone roczne sprawoz-
danie finansowe za rok obrotowy. 

3. Je eli po dniu bilansowym, a przed dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania fi-
nansowego jednostka otrzyma a informacje na temat zdarze  wp ywaj cych na jej 
stan lub sytuacj  po dniu bilansowym, a informacje te mog  by  istotne dla u yt-
kowników rocznego sprawozdania finansowego, to w dodatkowych informacjach  
i obja nieniach rocznego sprawozdania finansowego jednostka podaje lub aktualizu-
je ju  wykazane informacje lub ujawnia dla ka dej kategorii (typu) zdarze  infor-
macje o: 
a) rodzaju zdarzenia; 
b) szacunkowej kwocie jego skutków finansowych lub stwierdza, e szacunek taki 

jest praktycznie niewykonalny. 

6. Zasady prezentacji danych zapewniaj ce porównywalno  sprawozdania 
finansowego

Warunkiem uzyskania korzy ci z zestawienia danych sprawozdawczych i porównawczych 
jest ich porównywalno , co ma miejsce wtedy, gdy – przy zachowaniu istotno ci
(KSR 2012: pkt 7.1–7.5): 

a) zakres (tre ) danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej po-
zycji sprawozdania finansowego jest jednakowy; 

b) zasady wyceny danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej 
pozycji sprawozdania finansowego s  jednakowe. 

Nie zak ócaj  porównywalno ci danych mi dzy innymi: 
a) zmiana warto ci szacunkowych; 
b) uwzgl dnienie zdarze  po dniu bilansowym, a przed dat  zatwierdzenia sprawozda-

nia finansowego; 
c) po czenie spó ek drog  przej cia lub zawi zania nowej spó ki; w razie po czenia 

spó ek metod  nabycia dane porównawcze stanowi  dane porównawcze spó ki
przejmuj cej (art. 44b, ust. 16 ustawy), natomiast w razie po czenia metod  udzia-
ów, dane porównawcze stanowi  dane cz cych si  spó ek za poprzedni rok obro-

towy (art. 44c, ust. 6 ustawy); 
d) zmiana formy prawnej jednostki.  
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W przypadku zak ócenia porównywalno ci danych sprawozdawczych i porównawczych  
w wyniku zmian przyj tych rozwi za  polityki rachunkowo ci lub korekt b dów pope -
nionych w poprzednich latach obrotowych dla zapewnienia porównywalno ci retrospek-
tywnie przekszta cone dane porównawcze wykazuje si  uzupe niaj co w odr bnej kolumnie 
bilansu – i je eli to praktycznie wykonalne – w rachunku zysków i strat oraz rachunku 
przep ywów pieni nych. 

7. Polityka rachunkowo ci, zmian warto ci szacunkowych  
oraz b dów z poprzednich okresów w Mi dzynarodowym  
Standardzie Rachunkowo ci nr 8 

Sposób definiowania zasad (polityki) rachunkowo ci, zmian warto ci szacunkowych oraz 
b dów z poprzednich okresów w wietle MSR nr 8 zwiera tabela 3. Wynika z niej, e
zasady przyj te w KSR 7 s  zbie ne z MSR 8. 

Tabela 3 

Porównanie zasad (polityki) rachunkowo ci, zmian warto ci szacunkowych oraz b dów  
z poprzednich okresów 

Zasady (polityka) rachunkowo ci Zmiana warto ci szacunkowych B dy poprzednich okresów 

Definicja wed ug MSR 8 
Konkretne prawid a, metody, 
konwencje, regu y i praktyki 
przyj te przez jednostk  gospo-
darcz  przy sporz dzaniu i pre-
zentacji sprawozda  finansowych 

Korekta warto ci bilansowej 
sk adnika aktywów lub zobowi -
zania, b d  okresowego zu ycia
sk adnika aktywów, b d ca wy-
nikiem bie cej oceny oraz ocze-
kiwanych po ytków i obowi z-
ków zwi zanych z tymi aktywa-
mi lub zobowi zania. S  one 
rezultatem nowych informacji 
b d  wydarze  i nie stanow  ko-
rekty b dów

Pomini cia lub nieprawid owo ci 
w sprawozdaniach finansowych jed-
nostki, które mia y miejsce w po-
przednim b d  te  w kilku wcze -
niejszych okresach. S  one wyni-
kiem nieuwzgl dnienia lub b dnego 
uwzgl dnienia wiarygodnych infor-
macji 

Specyficzne cechy 
Jednostka zmienia stosowane 
zasady (polityk ) rachunkowo ci
tylko wówczas, gdy: 
a) wymagaj  tego postanowienia 

standardu lub interpretacji; 
b) doprowadzi to do tego, i  za-

warte w sprawozdaniu finan-
sowym informacje o wp ywie 
transakcji, innych zdarze
i warunków na sytuacj  finan-
sow , wynik finansowy czy 
te  przep ywy pieni ne jed-
nostki b d  bardziej przydatne 
i wiarygodne 

Zmiana warto ci szacunkowych 
dotyczy: 
a) w tpliwych nale no ci;
b) zapasów, które utraci y przy-

datno  gospodarcz ;
c) warto ci godziwej aktywów/ 

zobowi za  finansowych; 
d) okresów u ytkowania akty-

wów podlegaj cych amorty-
zacji, czy te  oczekiwanego 
trybu uzyskiwania korzy ci
ekonomicznych zwi zanych
z tymi aktywami; 

e) zobowi za  z tytu u gwa-
rancji

Mog  dotyczy  uj cia, wyceny, pre-
zentacji lub ujawnie  informacji 
dotycz cych poszczególnych ele-
mentów sprawozdania finansowego. 
Sprawozdanie finansowe uwa a si
za niezgodne z wymogami MSSF, 
je eli zawiera istotne b dy b d
nieistotne b dy, które zosta y celo-
wo pope nione, aby zaprezentowa
konkretn  sytuacj  finansow , wy-
nik finansowy lub przep ywy rod-
ków pieni nych w sposób z góry 
zamierzony 
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Zasady (polityka) rachunkowo ci Zmiana warto ci szacunkowych B dy poprzednich okresów 

Wy czenia
Jako zmiany zasad (polityki) 
rachunkowo ci nie traktuje si :
a) zastosowania zasad (polityki) 

rachunkowo ci w odniesieniu 
do zdarze , które ró ni  si
w swej tre ci od poprzednio 
wyst puj cych oraz 

b) zastosowanie nowych zasad 
(polityki) rachunkowo ci w od-
niesieniu do zdarze , które nie 
wyst powa y wcze niej lub 
by y nieistotne 

Nie jest zmian  warto ci szacun-
kowych zmiana zasad wyceny 
(jest to zmiana polityki rachun-
kowo ci). W przypadku trudno-
ci w odró nieniu zmiany zasad 

(polityki) rachunkowo ci od 
zmiany warto ci szacunkowej, 
zmian  traktuj  si  jako zmian
warto ci szacunkowej 

Odró nia si  korekty b dów od 
zmiany warto ci szacunkowych. 
Warto ci szacunkowe z natury s
pewnymi przybli eniami, które mo-
g  wymaga  weryfikacji po uzyska-
niu dodatkowych informacji 

Sposób odniesienia skutków 
Zmiany zasad (polityki) rachun-
kowo ci wprowadza si  retro-
spektywnie. Jednostka koryguje 
bilans otwarcia ka dej pozycji 
kapita u w asnego, której ta zmia-
na dotyczy, najwcze niejszego
prezentowanego okresu oraz 
ujawnia dane porównawcze ka -
dego okresu, tak jakby zmienione 
zasady (polityka) rachunkowo ci 
by y stosowane od zawsze 

Skutki zmian warto ci szacun-
kowej uwzgl dnia si  prospek-
tywnie poprzez uj cie w rachun-
ku zysków i strat: 
a) okresu, w którym nast pi a

zmiana, je li zmiana ta doty-
czy tylko tego okresu, lub 

b) okresu, w którym nast pi a
zmiana i okresów przysz ych, 
je li zmiana ta dotyczy 
wszystkich tych okresów 

B dy poprzednich okresów korygu-
je si , przekszta caj c dane retro-
spektywnie

ród o: opracowanie na podstawie MSR 8.  

8. Ocena zakresu zmian polityki rachunkowo ci, zmian warto ci
szacunkowych oraz b dów z lat poprzednich przez wybrane spó ki gie dowe 

Przedstawiony przegl d przyj tych rozwi za  dotycz cych zmian polityki rachunkowo ci, 
zmian warto ci szacunkowych oraz b dów z lat poprzednich warto uzupe ni  wnioskami 
wynikaj cymi z przegl du opublikowanych sprawozda  finansowych za rok 2010 i 2011. 
Do oceny przyj to spó ki gie dowe zgrupowane w indeksie WIG20.  

Po przegl dzie sprawozda  finansowych mo na sformu owa  nast puj ce wnioski  
(por. tabela 42):

1. Zmiana polityki rachunkowo ci wynika zazwyczaj ze zmian regulacji bilansowych.  
W badanym okresie nie wyst powa y zmiany polityki rachunkowo ci wynikaj ce
z decyzji spó ek.  

2. Spó ki z w asnej inicjatywy dokonuj  najcz ciej zmian zasad prezentacji informa-
cji. Jednak taka zmiana nie powoduje zmiany wyniku finansowego lub innego 
sk adnika kapita ów w asnych, czyli skutkuje nowym uk adem sprawozdania finan-
sowego.  

3. Nie zauwa ono zmian szacunków oraz b dów z lat ubieg ych.  

                                                          
2  Z dokonanego przegl du sprawozda  finansowych jednostek gospodarczych wchodz cych w sk ad WIG20 

wynika, e w wi kszo ci z nich podobnie opisuje si  zmiany polityki rachunkowo ci, zmiany szacunków lub 
b dy z lat ubieg ych. Dlatego w tabeli 4 przedstawiono jedynie wybrane jednostki gospodarcze.  
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Tabela 4 

Analiza ujawnienia informacji na temat zmian polityki rachunkowo ci, zmian szacunków  
oraz b dów z lat ubieg ych  

Rok 2010 Rok 2011 Firma 
Zmiany po-
lityki rachun-
kowo ci

Zmiany 
szacunków

B dy  
z lat ubie-
g ych

Zmiany polityki 
rachunkowo ci

Zmiany 
szacunków

B dy  
z lat ubie-
g ych

Asseco
Poland

Zmiana po-
lityki rachun-
kowo ci zwi -
zana ze zmia-
n  MSR/MSSF 

Nie
wyst pi y

Nie
wyst pi y

Zmiana polityki 
rachunkowo ci
zwi zana ze 
zmian
MSR/MSSF; 
zmiana zasad 
prezentacji (re-
klasyfikacja po-
mi dzy rod-
kami pieni -
nymi a pozosta-
ymi nale no-
ciami)  

Nie
wyst pi y

Nie
wyst pi y

Bogdanka  Zmiana polity-
ki rachunko-
wo ci zwi za-
na ze zmian
MSR/MSSF 

Nie
wyst pi y

Nie
wyst pi y

Zmiana polityki 
rachunkowo ci
zwi zana ze 
zmian
MSR/MSSF 

Nie
wyst pi y

Nie
wyst pi y

Boryszew Zmiana polity-
ki rachunko-
wo ci zwi za-
na ze zmian
MSR/MSSF 

Nie
wyst pi y

Nie
wyst pi y

Zmiana polityki 
rachunkowo ci
zwi zana ze 
zmian  MSR/ 
MSSF

Nie
wyst pi y

Nie
wyst pi y

BRE Zmiana polity-
ki rachunko-
wo ci zwi za-
na ze zmian
MSR/MSSF 

Nie
wyst pi y

Nie
wyst pi y

Zmiana polityki 
rachunkowo ci
zwi zana ze 
zmian  MSR/ 
MSSF; zmiana 
zasad prezenta-
cji zobowi za
z tytu u rod-
ków pieni -
nych klientów, 
zmiana zasad 
prezentacji na-
le no ci i zobo-
wi za  ZF S

Nie
wyst pi y

Nie
wyst pi y

KGHM Zmiana polity-
ki rachunko-
wo ci zwi za-
na ze zmian
MSR/MSSF 

Zmiana 
polityki
rachunkowo-
ci zwi zana 

ze zmian
MSR/MSSF 

Nie
wyst pi y

Nie
wyst pi y

Zmiana 
polityki
rachunko-
wo ci zwi -
zana ze 
zmian
MSR/MSSF 

Nie
wyst pi y

ród o: opracowanie w asne na podstawie sprawozda  finansowych wybranych spó ek gie dowych.  
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Uwagi ko cowe

Podsumowuj c przedstawione rozwa ania, nale y podkre li , e dobrze si  sta o, i  zosta
opracowany kolejny Krajowy Standard Rachunkowo ci nr 7 Zmiany zasad (polityki) ra-
chunkowo ci, warto ci szacunkowych, poprawianie b dów, zdarzenia nast puj ce po dniu 
bilansowym – uj cie i prezentacja. Mimo e zmiana polityki rachunkowo ci wynika za-
zwyczaj ze zmienionych regulacji prawnych, to dobrze zna  regulacje dotycz ce sposobu 
ujmowania skutków i prezentacji informacji o zmianach polityki rachunkowo ci, zmianach 
warto ci szacunkowych, b dach z lat ubieg ych oraz zdarze  wyst puj cych po dacie bi-
lansu.  

Dokonuj c oceny KSR nr 7, nale y g ównie odpowiedzie  na pytanie o jego praktyczn
przydatno , gdy  ka dy standard rachunkowo ci ma pomóc w prowadzeniu ksi g rachun-
kowych oraz sporz dzaniu sprawozdania finansowego, je eli rozwi zania ustawy o rachun-
kowo ci s  zbyt ogólne. Do podstawowych zalet standardu nale y zaliczy  okre lenie prak-
tycznych zasad zwi zanych z: 

a) istot  zmian zasad (polityki) rachunkowo ci;
b) uj ciem zmian zasad (polityki) rachunkowo ci w ksi gach rachunkowych, a nast p-

nie ujawnieniem tego w sprawozdaniu finansowym; 
c) okre leniem warto ci szacunkowych oraz zmian  przyjmowanych pierwotnie za o-

e  szacunków i uj ciem tego w ksi gach rachunkowych oraz sprawozdaniu finan-
sowym; 

d) poprawianiem b dów; 
e) ujmowaniem zdarze  po dniu bilansowym; 
f) prezentacj  informacji, które zapewniaj  porównywalno  sprawozda  finansowych. 
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ACCOUNTING POLICIES, AND ESTIMATES OF ERRORS OF THE PREVIOUS YEAR  
IN BALANCE SHEET UNDER CONTROL 

Abstract: Each entity is required to describe used policy accounting. However, in the course of their adopted 
solutions for bookkeeping and presentation financial statements can be changed independently by the entity or 
may need to change the regulations. It is therefore important to know how recognized as a change in the  
accounting policies and accounting as presented in the financial statement effects of the revised policy.
Therefore, the aim of this study is: 
– determine the nature of changes in estimates and criteria for their distinguish between changes in accoun-

ting policies, 
– provide a method of recognizing events after the balance sheet and accounting errors from prior years, 
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– analysis of the scope of the changes in accounting policies, changes in estimates and errors of previous 
years by selected listed companies.

Keywords: accounting policies, balance sheet, accounting
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