


























































Komentarz do Rachunku zysków i strat i noty nr 7  (strona 14 i  strona 19 Sprawozdania 

Finansowego za okres od 28/12/2016 do 31/12/2017 r.) 

Okres 28/12/2016-31/12/2017 r. zamknął się stratą rachunkową w kwocie 617.691,99 zł i 

zyskiem podatkowym w kwocie 130.799,35 zł 

Poniżej tabele nr 1 i nr 2 obrazujące wynik rachunkowy i wynik podatkowy.  

Tabela nr 1 wynik rachunkowy 

przychody rachunkowe 
(przychody należne) razem 2 320 247,39 

koszty rachunkowe (koszty 
danego okresu) razem 2 937 939,38 

Wynik rachunkowy   -617 691,99 
  

 

Tabela nr 2 wynik podatkowy 

przychody podatkowe 
razem 2 958 399,82 

koszty podatkowe  razem 2 827 600,47 

Wynik podatkowy    130 799,35 

 

KIF zobowiązany jest do sporządzenia finansowego na postawie ustawy o rachunkowości oraz 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP).  Dla obu tych ustaw jest konieczne 

ustalenie wyniku według zasad w nich przewidzianych. W celu ustalenia wyniku finansowego 

dla celów rachunkowych zaliczane są inne elementy przychodów i kosztów niż dla celów 

podatkowych. Oznacza to także, że wynik w prawie rachunkowym może być inny od wyniku 

dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania dla celów podatkowych. 

W rachunkowości przychody są ustalane według zasady memoriałowej. Oznacza to, że do 
przychodów rachunkowych zalicza się przychody w dacie wystawienia dokumentu (a nie w 
dacie zapłaty) i nazywane są przychodami należnymi. 
 
 
Według prawa podatkowego przychody ustalane są według zasady kasowej, jak i 
memoriałowej.  Oznacza to, że przychodami są nie tylko przychody ustalone metoda 
memoriałowa (rachunkową) ale również wszystkie otrzymane przychody (wpływy) w danym 
roku rozliczeniowym ustalone według metody kasowej. 

W związku z różnicami wynikającymi z obowiązywania przepisów dotyczących przychodów 
mogą wystąpić następujące sytuacje: 

• przychody rachunkowe nie stanowią przychodu dla celów podatkowych, 
• przychody uważa się za osiągnięte w innym momencie według ustawy o rachunkowości i 
przepisów podatkowych, 



• przychody podatkowe powstają mimo braku ujęcia przychodu zgodnie z ustawą o 
rachunkowości. 
 

Kosztami rachunkowymi są wszystkie koszty dotyczące danego okresu rozliczeniowego 
niezależnie czy zostały one zapłacone w okresie, którego dotyczą ale zostały zaakceptowane 
jako koszt KIF. 
 

Natomiast dla celów podatkowych kosztami są koszty poniesione w celu osiągnięcia 
przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów, które 
ustawodawca wymienił w art. 23 ust. art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Oznacza to, że nie każdy 
poniesiony koszt stanowi koszt podatkowy.  

Koszt poniesiony podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli: 

• został poniesiony (co do zasady nie ma znaczenia faktyczne zapłacenie, ale 
poniesienie kosztu, czyli wystawienie dokumentu, ujęcie w księgach rachunkowych) 
przez podatnika (KIF), 

• celem poniesienia kosztu było osiągnięcie przychodów, zachowanie albo 
zabezpieczenie źródła przychodów, 

• koszt nie został wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania 
przychodów. 

 
Wyżej wymienione różnice w ustaleniu przychodu oraz kosztów miały miejsce w KIF w okresie 
28/12/2016-31/12/2017 r. Koszty księgowe były pokryte z wpływów należnych (przychodów 
księgowych) otrzymanych w 2017 r. jak i wpływów nienależnych otrzymanych w 2017 r. 
(stanowiące przychód księgowy dopiero w okresach następnych). Przychody te nie są 
ujmowane w rachunku zysków i strat w roku, w którym wpłynęły a dopiero w okresach 
następnych. 
W kosztach księgowych znalazły się także koszty dotyczące 2017 r. ale ich wydatkowanie 
(zapłata) nastąpi w okresach następnych. Stąd też wynik rachunkowy za okres 28/12/2016-
31/12/2017 r. wykazał stratę. 


