
Wprowadzenie do rachunkowości 



Definicja rachunkowości 



Otwieramy własny biznes 
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 Pizzeria? 

Restauracja? 



Informacje 
§  Jak finansujemy naszą działalność (środki własne, kredyt w 

banku?). 
§  Co posiadamy kiedy zaczynamy ? 
§  Jakie ponieśliśmy koszty w związku ze sprzedażą  w ciągu 

roku? 
§  Jakie mamy w związku z tym przychody? 
§  Czy nasza pizzeria/restauracja przynosi dochód? 
§  Co posiadamy na koniec roku? (stan majątku na koniec roku) 
§  Czy mamy gotówkę w banku? (majątek) 
§  Czy powinniśmy kontynuować działalność? 
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Rachunkowość odpowiada na te pytania! 



Definicja rachunkowości 
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Rachunkowość -  system ewidencji gospodarczej ujmujący 

w mierniku pieniężnym i przekroju podmiotowych 

operacje gospodarcze. Rachunkowość jest więc systemem 

informacji o stanach i procesach kształtujących majątek 

przedsiębiorstwa. 

Podstawowy cel rachunkowości:  
dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji 
majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego.  



Elementy, funkcje i klasyfikacja rachunkowości 



Elementy systemu rachunkowości 
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Rachunkowość 

Ewidencja księgowa 

Rachunki kalkulacyjne 

Sprawozdawczość 

Analiza finansowa 

Przedstawiają rezultaty przebiegu zdarzeń 
gospodarczych (na podstawie zapisów 
księgowych). 

Przedstawiają  w  uogólniony 
sposób dane księgowości oraz 
kalkulacji, specyficzne dla 
jednostki gospodarczej. 

Rejestruje w odpowiednich przekrojach 
wyrażone wartościowo dane dotyczące 
występujących w przedsiębiorstwie zjawisk i 
procesów gospodarczych, stosując  metodę 
podwójnego zapisu. 



Rachunkowość a księgowość 
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Księgowość jest elementem 
składowym rachunkowości. 
Stanowi część rejestracyjną  

rachunkowości. 



Elementy systemu rachunkowości 
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Rachunkowość 

Ewidencja księgowa 

Rachunki kalkulacyjne 

Sprawozdawczość 

Analiza finansowa 

Przedstawiają rezultaty przebiegu zdarzeń 
gospodarczych (na podstawie zapisów 
księgowych). 

Przedstawiają  w  uogólniony 
sposób dane księgowości oraz 
kalkulacji, specyficzne dla 
jednostki gospodarczej. 

Rejestruje w odpowiednich przekrojach 
wyrażone wartościowo dane dotyczące 
występujących w przedsiębiorstwie zjawisk i 
procesów gospodarczych, stosując  metodę 
podwójnego zapisu. 



Informacyjna funkcja rachunkowości 
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Wewnętrzna Zewnętrzna 

Dostarczanie informacji 
użytkownikom zewnętrznym 
takim jak banki, urzędy 
skarbowe, udziałowcy, 
inwestorzy. 

Dostarczanie informacji 
ekonomiczno-finansowych na 
potrzeby zarządzania 
przedsiębiorstwem w  formie 
raportów, sprawozdań oraz 
analiz. 

 
•  sprawozdawcza 
•  kontrolna 
•  motywacyjna 
•  optymalizacyjna 



Klasyfikacja rachunkowości 
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Rachunkowość finansowa 
(regulowana przepisami prawa) 

Rachunkowość zarządcza 
(tworzona w jednostkach) 

§  prowadzenie pomiaru i ewidencji 
zdarzeń gospodarczych, 
 

§  zorientowana na zdarzenia przeszłe. 
 

§   przygotowanie informacji dla   
potrzeb zarządzania podmiotem, 

§   zorientowana na zdarzenia przyszłe, 

§   wspomaga zarząd w procesach 
decyzyjnych, kontrolnych oraz 
planowania. 

Sprawozdawczość finansowa 
(oparta na prawie bilansowym) 

Rachunkowość podatkowa 
(oparta na przepisach podatkowych) 



Rachunkowość finansowa 

Zajmuje się identyfikacją, pomiarem oraz 
komunikowaniem informacji w formie 

sprawozdań finansowych. 
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Zdarzenie 
Ewidencja 
księgowa 

Sprawozdanie 
finansowe 

Użytkownicy 



Regulacje prawne rachunkowości 



Podstawy prawne rachunkowości bilansowej 
§  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (wraz z późniejszymi 

zmianami) 
§  Art. 1. : 

 „Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych 
przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.” 

 
§  Krajowe Standardy Rachunkowości  (wydane przez Komitet Standardów 

Rachunkowości). 
 
§  Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (MSR, 

MSSF) - Rozporządzeniu 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w 
sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, poszczególne 
MSR/MSSF włączane są do prawa UE w formie rozporządzeń wykonawczych 
Komisji Europejskiej. 
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1.  Przepisy ogólne – przedmiot, podmiot, definicje, polityka rachunkowości – art. 1 – 8. 
2.  Prowadzenie ksiąg rachunkowych – polityka rachunkowości, zasady rachunkowości, dowody 

księgowe, zapis księgowy – art.9 – 25. 

3.  Inwentaryzacja – art. 26 – 27. 
4.  Wycena aktywów oraz ustalenie wyniku finansowego – art. 28 – 44. 

5.  Łączenie spółek – art. 44a  - 44d. 
6.  Sprawozdania finansowe jednostki – art. 45  - 54. 

7.  Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej – art. 55 – 63d. 
8.  Badania, składanie do właściwego sądu, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych – art. 64 

– 70. 
9.  Ochrona danych (przechowywanie i udostępnianie danych) – art. 71 – 76. 

10.  Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – art. 76a  - 76i. 
11.  Odpowiedzialność karna – art. 77 – 79. 

12.  Przepisy szczególne oraz przejściowe – art. 80 – 83. 
13.  Zmiany w przepisach obowiązujących – art. 84 – 86. 

Ustawa o Rachunkowości 
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Krajowe Standardy Rachunkowości 
1.  KSR nr 1: „Rachunek przepływów pieniężnych”. 
2.  KSR nr 2: „Podatek dochodowy”. 
3.  KSR nr 3: „Niezakończone usługi budowlane”. 
4.  KSR nr 4: „Utrata wartości aktywów”. 
5.  KSR nr 5: „Leasing, najem i dzierżawa”. 
6.  KSR nr 6: „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania 

warunkowe”. 
7.  KSR nr 7: „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, 

poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i 
prezentacja”. 

8.  KSR nr 8: „Działalność deweloperska”. 
9.  KSR nr 9: „Sprawozdanie z działalności”. 
 
Szczegóły: www.mf.gov.pl 
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To jest tylko fragment materiału tematu  
„Wprowadzenie do rachunkowości”  

w ramach  
kursu podstaw rachunkowości. 


