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Informacje o autorach
Dominika Talaga-Spławska, Wicedyrektor PwC – posiada ponad 10-letnie
doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przygotowywanych
zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości,
w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych, oraz w projektach
doradczych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
specjalizuje się w doradztwie z zakresu restrukturyzacji finansowej, fuzji
i przejęć oraz we wdrażaniu rozwiązań związanych z raportowaniem
finansowym; brała również udział w projektach obejmujących wdrożenie MSSF, analizę procesów i procedur księgowych, restrukturyzacje planu
kont; posiada tytuł biegłego rewidenta (KIBR) oraz status członka ACCA
(ACCA Member).
Adrian Wieżbicki, konsultant PwC – posiada 2-letnie doświadczenie
w badaniu sprawozdań finansowych i doradztwie w zakresie rachunkowości finansowej; brał udział w licznych badaniach spółek z branży telekomunikacji i nowych technologii; jest kandydatem na biegłego rewidenta (KIBR); aktywnie uczestniczył w inicjatywach studenckich, m.in.
będąc prezesem Koła Naukowego Audytu i Bankowości na Uniwersytecie
Warszawskim i reprezentując uczelnię w konkursie dla studentów i młodych naukowców UNICA Entrepreneurship Competition.
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1. Wprowadzenie

1. Wprowadzenie
Niniejszy poradnik adresowany jest do służb księgowych państwowych
jednostek badawczych (PJB), tj.:
1) instytutów badawczych,
2) uczelni,
3) instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk
oraz spółek zależnych w sposób bezpośredni i pośredni od tych podmiotów, a także spółek-beneficjentów grantów NCBR.
Poradnik nie jest adresowany do osób fizycznych (naukowców), jeśli
prowadzona przez nich działalność gospodarcza nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, tj. jeśli
roczne przychody netto z tej działalności nie przekraczają kwoty
1 200 000 EUR1. Jednocześnie poniższe opracowanie dotyczy tylko
tych aspektów księgowych, które związane są z komercjalizacją prowadzonych prac badawczo-rozwojowych (B+R), a nie z całością zadań wykonywanych przez PJB.
Niniejszy poradnik opracowano w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości oraz ich interpretacje.
Dodatkowo, w oparciu o przepisy art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w kwestiach nieuregulowanych odwołano się do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonych przez Unię Europejską.
W podręczniku przedstawiono kwestie księgowe związane z poszczególnymi scenariuszami komercjalizacji obejmującymi prowadzenie prac badawczo-rozwojowych:
• we własnym zakresie z przeznaczeniem na sprzedaż w formie
udzielenia licencji lub wniesienia aportem;
• finansowanych z dotacji;
• w konsorcjum
oraz
• na zlecenie.
1

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 2 ust. 1 pkt 2.

7

polityka rachunkowości 2.indd 7

14-06-11 08:26

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W RAMACH KOMERCJALIZACJI B+R

W celu lepszego zilustrowania kwestii księgowych poruszonych
w niniejszej publikacji wykorzystano przykładowy plan kont, którego pełną wersję zamieszczono w załączniku 1. Państwowe jednostki
badawcze, jako podmioty niebędące jednostkami budżetowymi2, nie
są zobowiązane do stosowania zakładowego planu kont zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej3
i, podobnie jak inne podmioty zobligowane do stosowania ustawy
o rachunkowości (niebędące bankami i zakładami ubezpieczeń), mają
dowolność w tworzeniu własnych zakładowych planów kont4.

2
3

4

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 9.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, par. 1.
Uwzględniając oczywiście przepisy szczególne dotyczące gospodarki finansowej tych instytucji,
takie jak: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych oraz Ustawa z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
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2. Definicje i stosowane skróty
W poniższym rozdziale zdefiniowano najważniejsze pojęcia stosowane
w opracowaniu.
Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte
przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do
używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
• autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;
• prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów
użytkowych oraz zdobniczych;
• know-how.

Wartości
niematerialne
i prawne

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do
używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej
ze stron umowy, zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi
w ustawie o rachunkowości. Do wartości niematerialnych i prawnych
zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych
prac rozwojowych5.
Rzeczowe aktywa obrotowe – rozumie się przez to materiały nabyte
w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone
przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu
odprzedaży w stanie nieprzetworzonym6.

Rzeczowe
aktywa
obrotowe

Cena nabycia – cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę
należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od
towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu
powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub

Cena nabycia

5
6

Ustawa o rachunkowości, art. 3 ust. 1 pkt 14.
Tamże, art. 3 ust. 1 pkt 19.		
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wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie
jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu7.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie,
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
– ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia
do używania, w tym również:
• niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;
• koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania
i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody
z tego tytułu8.
Cena (wartość) sprzedaży netto – możliwa do uzyskania na dzień
bilansowy cena sprzedaży składnika aktywów, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty
i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem
składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększona o należną dotację przedmiotową9.
Komercjalizacja

Komercjalizacja – udostępnianie praw do konkretnych wyników prac
B+R innym podmiotom w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
w postaci (komercjalizacja sensu stricto):
• sprzedaży wyników B+R (komercjalizacja bezpośrednia),
• udzielenia licencji na wyniki prac B+R (komercjalizacja bezpośrednia),
• wniesienia wyników B+R do spółki (komercjalizacja pośrednia),

7
8
9

Tamże, art. 28 ust. 2.
Tamże, art. 28 ust. 8.
Tamże, art. 28 ust. 5.
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poprzez podejmowanie szeregu działań w obszarze prawnym, księgowym oraz podatkowym (komercjalizacja sensu largo)10.
Kontrola nad aktywem – jednostka kontroluje składnik aktywów,
jeżeli jest uprawniona do uzyskiwania przyszłych korzyści ekonomicznych powstających z użytkowania danego zasobu oraz jest
w stanie ograniczyć dostęp do tych korzyści osobom trzecim. Zdolność
jednostki do kontrolowania przyszłych korzyści ekonomicznych ze
składnika aktywów niematerialnych zazwyczaj wynika z tytułu prawnego, który może podlegać egzekucji na drodze sądowej. Przy braku
tytułu prawnego trudniej jest udowodnić sprawowanie kontroli. Jednak możliwość prawnego wyegzekwowania tytułu nie jest warunkiem koniecznym kontroli, ponieważ jednostka może kontrolować
przyszłe korzyści ekonomiczne również w inny sposób11.

Kontrola
nad aktywem

Koszt wytworzenia produktu – koszty pozostające w bezpośrednim
związku z danym produktem oraz uzasadniona część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

Koszty

Koszty bezpośrednie – wartość zużytych materiałów bezpośrednich,
koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją
i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do
postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny.
Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu,
części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty
produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które
odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych
uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy
uwzględnieniu planowych remontów.
10

11

M. Barszcz (red.), Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2013, s. 18.
MSR 38, par. 13.

11
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Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, jego
wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego
lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy
sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktu w toku – także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia.
Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:
• będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych;
• ogólnego zarządu, tj. kosztów, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na
dzień wyceny;
• magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że
poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji;
• kosztów sprzedaży produktów.
W przypadkach uzasadnionych niezbędnym długotrwałym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź długim okresem
wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia można
zwiększyć o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania
do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
Koszt wytworzenia składnika aktywów obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania,
w tym również:
• niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;
• koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania
i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody
z tego tytułu12.

12

Ustawa o rachunkowości, art. 28 ust. 3-4a, 8.
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MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzone przez Unię Europejską (obejmujące zarówno Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – MSR, jak i MSSF).
MSSF 11 – Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 11 „Wspólne porozumienia”.
MSR 16 – Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16 „Rzeczowe
aktywa trwałe”.
MSR 18 – Międzynarodowy Standard Rachunkowości 18 „Przychody”.
MSR 38 – Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38 „Wartości
niematerialne”.
NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przyszłe korzyści ekonomiczne – tkwiący w danym składniku aktywów
lub grupie aktywów wymierny potencjał przyczyniania się w jednostce posiadającej (kontrolującej) ten składnik, indywidualnie lub
wspólnie z innymi składnikami aktywów, do:
• powstawania i zbywania produktów (wyrobów, usług) i towarów
stanowiących przedmiot działalności operacyjnej jednostki oraz
utrzymywania inwestycji, z których jednostka, na podstawie uzasadnionych przesłanek, może oczekiwać przyszłych wpływów
środków pieniężnych
lub
• ograniczania przyszłych operacyjnych wydatków pieniężnych,
lub
• zamiany aktualnej jego formy na przyszłe wpływy środków pieniężnych, także wtedy, gdy można przewidywać łańcuch kolejnych
zamian jednej formy składnika aktywów na inne, jednak z perspektywą wpływu, w końcowym ogniwie, środków pieniężnych,
• zmniejszania wydatków z tytułu przyszłej spłaty aktualnych lub
przyszłych zobowiązań jednostki13.
13

Korzyści
ekonomiczne

Krajowy Standar Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”, rozdział II, pkt 2.1.
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Przyszłe korzyści ekonomiczne netto (przepływy pieniężne netto)
– prognozowane wpływy środków pieniężnych potencjalnie związane
odpowiednio: z danym składnikiem aktywów lub z grupą aktywów,
pomniejszone o prognozowane wydatki środków pieniężnych warunkujące wypracowywanie przez ten składnik lub przez grupę aktywów prognozowanych wpływów środków pieniężnych14.
Spin-off oraz Spin out – spółka powstała w wyniku wydzielenia się
z jednostki macierzystej; różnica pomiędzy spin-off oraz spin-out
dotyczy zależności pod względem organizacyjnym, formalno-prawnym lub finansowym od jednostki macierzystej.
Treść
ekonomiczna

Treść ekonomiczna – treść ekonomiczną transakcji ocenia się poprzez
rozważenie, w jakim zakresie przyszłe przepływy pieniężne zmienią
się w wyniku tej transakcji. Transakcja wymiany aktywów ma treść
ekonomiczną, jeżeli:
1) konfiguracja (ryzyko, czas i kwota) przepływów pieniężnych związanych z otrzymanym składnikiem aktywów różni się od konfiguracji przepływów pieniężnych związanych z przekazanym w zamian składnikiem aktywów
lub
2) wartość charakterystyczna dla jednostki gospodarczej w części
działalności, na którą wpłynęła transakcja, zmienia się w wyniku
transakcji wymiany
oraz
3) różnica w pkt 1 lub 2 jest istotna w porównaniu z wartością godziwą
wymienionych aktywów.
Dla celów ustalenia, czy transakcja wymiany ma treść ekonomiczną,
wartość części przedsiębiorstwa specyficzna dla danej jednostki, na
którą transakcja miała wpływ, powinna odzwierciedlać przepływy
pieniężne po opodatkowaniu15.
Trwała utrata wartości – zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów
14
15

Tamże, rozdział II, pkt 2.2.
Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”.
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nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu
aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej16.
Wartość godziwa – kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby
zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach
transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami17.

Wartości

Wartość handlowa – ustalana w związku ze stosowaniem zasady
ostrożnej wyceny wartość przyszłych korzyści ekonomicznych netto,
ustalona przy założeniu, że istnieje aktywny rynek na ten obiekt.
Wartość ta odpowiada cenie sprzedaży netto.
W przypadku niemożności ustalenia ceny sprzedaży netto dostępnej
na aktywnym rynku, wartość handlową stanowi wartość godziwa pomniejszona o spodziewane do poniesienia i dające się bezpośrednio
przyporządkować do czynności zbycia wydatki środków pieniężnych
stanowiące łącznie przewidywane koszty sprzedaży (zbycia/likwidacji)
tego obiektu, z wyłączeniem kosztów finansowych i obciążeń z tytułu
podatku dochodowego18.
Wartość odzyskiwalna – wyższa z dwóch wartości: (a) wartości handlowej lub (b) wartości użytkowej19.
Wartość użytkowa – ustalana w związku ze stosowaniem zasady
ostrożnej wyceny przydatność gospodarcza składnika aktywów, która
w odniesieniu do składnika aktywów trwałych może być mierzona
wartością zdyskontowanych przyszłych korzyści ekonomicznych
netto ustaloną przy założeniu dalszego jego wykorzystywania (utrzymywania)20.
16
17
18
19
20

Ustawa o rachunkowości, art. 28 ust. 7.
Tamże, art. 28 ust. 6.
KSR 4, rozdział II, pkt 2.10.
Tamże, rozdział II, pkt 2.12.
Tamże, rozdział II, pkt 2.11.
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Sprawowanie współkontroli nad inną jednostką – zdolność wspólnika, na równi z innymi wspólnikami i na zasadach określonych
w zawartej pomiędzy nimi umowie, umowie spółki lub statucie, do
kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki, w celu osiągania wspólnie korzyści ekonomicznych z jej działalności21.

21

Ustawa o rachunkowości, art. 3. ust. 1 pkt 35.
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3. K
 lasyfikacja prac badawczo-rozwojowych
z perspektywy księgowej
Klasyfikacja poniesionych nakładów na prace badawczo-rozwojowe,
a także ich ujęcie i wycena uzależnione są od ich charakteru oraz
przeznaczenia:

Lp.

Cel wykonywania prac
i ich przeznaczenie

Ujmowanie i klasyfikacja
ponoszonych nakładów

Odniesienie do
rozdziału niniejszego
podręcznika

1.

Prace badawczo-rozwojowe
prowadzone na własne
potrzeby jednostki.

• Prace rozwojowe spełniające
kryteria kapitalizacji ujmowane są jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
do momentu zakończenia;
• Zakończone prace rozwojowe
przenosi się z rozliczeń
międzyokresowych kosztów
i ujmuje jako wartości
niematerialne i prawne;
• Koszt prac badawczych oraz
koszt tych prac rozwojowych,
które nie spełniają kryteriów
kapitalizacji, ujmowane są
w rachunku zysków i strat.

Rozdziały 4.1.–4.4.

2.

Prace badawczo-rozwojowe,
z których przychody będą
czerpane z licencji udzielonych
stronom trzecim.

• Prace badawcze i rozwojowe
ujmuje się jak w pkt 1
powyżej.

Rozdziały 4.1.–4.4. i 6.

3.

Prace badawczo-rozwojowe,
z których przychody będą
czerpane poprzez sprzedaż
produktów wytworzonych przy
zastosowaniu tych prac, inne
niż wskazane w pkt 4 poniżej.

• Prace badawcze i rozwojowe
ujmuje się jak w pkt 1 powyżej;
• Następnie amortyzacja
kosztów prac rozwojowych
uprzednio ujętych jako składnik wartości niematerialnych
wchodzi do kosztu wytworzenia wyrobów gotowych.

Rozdziały 4.1.–4.4.

4.

Prace badawczo-rozwojowe,
z których przychody będą

• Prace badawcze i rozwojowe
ujmuje się jak w pkt 1 powyżej;

Rozdział 4.6.
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Lp.

5.

Cel wykonywania prac
i ich przeznaczenie

Ujmowanie i klasyfikacja
ponoszonych nakładów

czerpane poprzez sprzedaż
produktów stanowiących
wytworzone przez jednostkę
oprogramowanie komputerów,
projekty typowe i inne
produkty o podobnym
charakterze22.

• Następnie koszt prac rozwojowych uprzednio ujętych
jako składnik wartości
niematerialnych wchodzi do
kosztu wytworzenia wytworzonego oprogramowania
komputerowego, projektów
typowych i innych produktów
o podobnym charakterze.

Prace badawczo-rozwojowe
prowadzone są na zlecenie
stron trzecich, gdy jednostka
otrzymuje wynagrodzenie za
prowadzenie tych prac.

• Realizacja prac badawczo-rozwojowych stanowi wykonywaną usługę; koszt prac
badawczo-rozwojowych stanowi koszt wykonywanej usługi.

Odniesienie do
rozdziału niniejszego
podręcznika

Rozdział 5.

W związku z prowadzonymi przez jednostkę pracami badawczo-rozwojowymi należy rozważyć następujące kwestie:
1. Charakter prowadzonych prac, tj.:
• Czy prace badawczo-rozwojowe prowadzone są na zlecenie
czy też na rachunek własny jednostki?
• Czy spełnione są kryteria kapitalizacji – w przypadku prac
prowadzonych na rachunek własny?
• Czy prace badawczo-rozwojowe są finansowane ze środków
własnych czy też z dotacji?
• Czy jednostka prowadzi prace badawczo-rozwojowe samodzielnie czy też we współpracy z innymi jednostkami (w konsorcjum)?
2. W jaki sposób jednostka planuje dokonać komercjalizacji prac, tj.:
• Czy jednostka zamierza dokonać sprzedaży wyników prac
w formie udzielenia licencji bądź w innej formie?
• Czy jednostka zamierza wnieść wyniki prac w formie aportu
do spółki?
22

22

Tamże, art. 34 ust. 3.
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4. Aktywowanie kosztów prac rozwojowych
4.1. Prace badawcze i rozwojowe – rozróżnienie
Wartości niematerialne i prawne obejmują następujące składniki majątkowe:
1) nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na
potrzeby jednostki, a w szczególności:
• autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
• prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
• know-how;
2) nabytą wartość firmy;
3) koszty zakończonych prac rozwojowych23.
Warto podkreślić, że prace rozwojowe należy rozróżnić od prac badawczych.
Ustawa o rachunkowości nie definiuje ani prac badawczych ani rozwojowych. Dlatego na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości można
w tym zakresie wykorzystać wytyczne MSR 38 „Wartości niematerialne”.
Prace badawcze obejmują nowatorskie i zaplanowane poszukiwanie
rozwiązań podjęte z zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej wiedzy
naukowej i technicznej24. Na etapie prac badawczych jednostka nie
jest w stanie udowodnić istnienia takiego składnika wartości niematerialnych, który będzie generował w przyszłości korzyści ekonomiczne25.
Przykład prac badawczych
• działania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy;
• poszukiwanie, ocena i końcowa selekcja sposobu wykorzystania
rezultatów prac badawczych lub wiedzy innego rodzaju;
23
24
25

Przykład

Tamże, art. 3 ust. 1 pkt 14.
Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38 „Wartości niematerialne”, par. 8.
Tamże, par. 55.
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•
•

poszukiwanie alternatywnych materiałów, urządzeń, produktów,
procesów, systemów lub usług;
formułowanie, projektowanie, ocena i końcowa selekcja nowych
lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów,
systemów lub usług26.

Prace rozwojowe stanowią natomiast praktyczne zastosowanie odkryć badawczych lub też osiągnięć innej wiedzy w planowaniu lub
projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów technologicznych, systemów lub usług, mające miejsce przed rozpoczęciem produkcji seryjnej lub zastosowaniem27. Na etapie prac rozwojowych jednostka jest
w stanie zidentyfikować taki składnik aktywów niematerialnych, który będzie generował w przyszłości korzyści ekonomiczne28.
Przykład prac rozwojowych
• projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów i modeli doświadczalnych (przed ich wdrożeniem do produkcji seryjnej lub
użytkowania);
• projektowanie narzędzi, przyrządów do obróbki, form i matryc
z wykorzystaniem nowej technologii;
• projektowanie, wykonanie i funkcjonowanie linii pilotażowej, której
wielkość nie umożliwia prowadzenia ekonomicznie uzasadnionej
produkcji przeznaczonej na sprzedaż;
• projektowanie, wykonanie i testowanie wybranych rozwiązań
w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń,
produktów, procesów, systemów lub usług29.

Przykład

Wskazówka
eksperta

W praktyce często bardzo trudno jest rozdzielić prace badawcze od
prac rozwojowych. W takim przypadku całość prac powinna być
traktowana jako prace badawcze i podlegać ujęciu jako koszt w rachunku zysków i strat30.

26
27
28
29
30

Tamże, par. 56.
Tamże, par 8.
Tamże, par. 58.
Tamże, par. 59.
MSR 38, par. 53.
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Węższą definicję prac rozwojowych niż wynikającą z przepisów o rachunkowości wprowadza Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Na podstawie powyższej ustawy prace rozwojowe zostały zdefiniowane jako nabywanie, łączenie, kształtowanie
i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów
i usług, a w szczególności:
• tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji
do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych;
• opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy
prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja
wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt
kosztowna;
• działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one
wykorzystywane komercyjnie.
Warto podkreślić, że prace rozwojowe nie obejmują rutynowych
i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji
w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń31.

Ważne

Przydatne do określenia fazy, w której znajdują się obecnie prowadzone prace badawczo-rozwojowe, mogą być również definicje tzw.
poziomów gotowości technologii określone w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia
2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych
na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

31

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, art. 2 pkt 4.
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Poziomy
gotowości
technologii

Zgodnie z wytycznymi NCBR prace rozwojowe nie obejmują następujących poziomów zaawansowania (tzw. poziomów gotowości):
• Poziom I – zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego
zjawiska; prowadzone są badania naukowe nad podstawowymi
właściwościami technologii;
• Poziom II – określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie; rozpoczęto proces poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii, ale nie istnieje jeszcze żaden dowód lub
szczegółowa analiza potwierdzające te założenia;
• Poziom III – potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii; przeprowadzono badania analityczne i laboratoryjne, mające na celu potwierdzenie
przewidywań badań naukowych, np. opracowano komponenty,
które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii;
• Poziom IV – zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych; podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane; uzyskano
ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych;
• Poziom V – zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego;
technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych;
• Poziom VI – dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu/podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych; przebadano reprezentatywny model lub prototyp
systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego
na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych; do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach
laboratoryjnych, odwzorowujących z dużą wiernością warunki
rzeczywiste, lub w symulowanych warunkach operacyjnych.
Zgodnie z wytycznymi NCBR prace rozwojowe obejmują następujące poziomy zaawansowania (tzw. poziomy gotowości):
• Poziom VII – dokonano demonstracji prototypu technologii
w warunkach operacyjnych; prototyp jest już prawie na poziomie

22
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•

•

systemu operacyjnego (tzn. poziom ten reprezentuje znaczący
postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych); do badań na tym poziomie zalicza się
badania prototypu na tzw. platformach badawczych;
Poziom VIII – zakończono badania i demonstrację ostatecznej
formy technologii; stwierdzono, że docelowy poziom technologii
został osiągnięty i że może być ona zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach; praktycznie poziom ten reprezentuje
koniec demonstracji; przykładowo w tej fazie wykonuje się badania
i ocenę systemów w celu potwierdzenia założeń projektowych;
Poziom IX – sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt; technologia znajduje się już
w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w warunkach rzeczywistych32.
Faza Proof-of-concept (weryfikacja pomysłu)
Faza ta obejmuje zwykle badania przemysłowe i stosowane, których
wyniki (jeśli są pozytywne) w typowych sytuacjach umożliwią pełne
zgłoszenie patentowe lub przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT. Powyższe badania polegają m.in.
na weryfikacji działania (np. w zakresie nauk o życiu – testy nowych
białek, peptydów czy związków chemicznych in vitro i in vivo – na komórkach i/lub na zwierzętach). Okres trwania projektu w fazie Proof-of-concept wynosi zwykle od 9 do 18 miesięcy33.

Przykład

Prace w fazie Proof-of-concept zwykle nie spełniają definicji prac rozwojowych z uwagi na fakt, że polegają na weryfikacji działania
i osiąganych wyników, nie obejmują natomiast testowania rozwiązań
przed ich praktycznym zastosowaniem.
Faza Proof-of-principle (wczesna weryfikacja pomysłu)
Faza ta obejmuje badania przemysłowe i stosowane, wstępną ocenę
potencjału projektu, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowa32

33

Przykład

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie
sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych
lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, par. 5 ust. 1 oraz Załącznik Poziomy gotowości technologii.
http://www.NCBR.pl/programy-krajowe/bridge/bridge-alfa/
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nie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju projektu. Do tej grupy mogą należeć projekty realizowane w jednostkach
naukowych (uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze,
inne jednostki naukowe) przez osoby fizyczne lub dedykowane zespoły projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy). Okres trwania projektu
w fazie Proof-of-principle wynosi typowo od 6 do 12 miesięcy34.
Prace realizowane w fazie Proof-of-principle również zwykle nie spełnią kryterium uznania za prace rozwojowe z uwagi na fakt, że polegają na wstępnej ocenie potencjału projektu (czyli ewentualnych możliwości komercyjnego wykorzystania wyników prowadzonych prac),
a nie na testowaniu już opracowanej technologii.

Powyższe zasady mogą być pomocne w określeniu specyficznej dla
danej jednostki definicji prac badawczych oraz rozwojowych; definicja ta powinna stanowić element dokumentacji przyjętych polityk
rachunkowości. W zależności od zakresu i typu prowadzonych przez
jednostkę prac oraz sektora, w którym działa dana jednostka, powyższa definicja może się nieco różnić.

Ważne

Warto jednak zwrócić uwagę na elementy, które wydają się wspólne
dla wszystkich wskazanych wyżej definicji:
• praktyczne zastosowanie/potencjalne wykorzystanie dla celów
komercyjnych/możliwość zastosowania w warunkach operacyjnych;
• nowe lub udoskonalone (zmienione/ulepszone) produkty, usługi
lub technologie;
• tworzenie i testowanie prototypów, testowanie procesów i technologii.
Z perspektywy służb księgowych najważniejsze jest jednak odniesienie się do definicji zawartej w dostępnych przepisach z zakresu rachunkowości – z uwagi na brak takiej definicji w ustawie o rachunkowości i towarzyszących przepisach można odwołać się do MSSF.

Wskazówka
eksperta

Z perspektywy ujęcia księgowego istotną kwestią jest nie tylko spełnienie definicji prac rozwojowych, ale przede wszystkim spełnienie
34

http://www.NCBR.pl/programy-krajowe/bridge/bridge-alfa/
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przez dany projekt (związany z pracami rozwojowymi) kryteriów kapitalizacji (zob. rozdz. 4.4.1.). Dopiero bowiem spełnienie tych kryteriów umożliwia kapitalizację poniesionych nakładów.

4.2. Ujęcie księgowe prac badawczych
Prace badawcze nie prowadzą do powstania składnika majątkowego,
w związku z tym koszty takich prac są zawsze ujmowane w kosztach
okresu w momencie ich poniesienia, podobnie jak koszty prac rozwojowych, które nie spełniają kryteriów kapitalizacji (zob. rozdz.
4.4.1.).
Wn

Ma

Różne konta Zespołu 4 – ewidencja
kosztów prac badawczych wg rodzaju

Konta grupy 300 – rozliczenie zakupu/
lub Konta Zespołu 2 – rozrachunki

Różne konta Zespołu 5 – ewidencja
kosztów wg projektów

Konto 490 – rozliczenie kosztów

Na koniec okresu – przeniesienie kosztów wg projektów w ciężar kosztu
własnego prowadzonych prac badawczych:
707 Koszt własny prowadzonych prac
badawczych

Różne konta Zespołu 5 – ewidencja
kosztów wg projektów

4.3. Ujęcie księgowe prac rozwojowych
Koszty prac rozwojowych podlegają kapitalizacji pod warunkiem
spełnienia kryteriów opisanych w rozdz. 4.4.1.
Koszty prac rozwojowych niespełniające kryteriów kapitalizacji (zob.
rozdz. 4.4.1.) ujmuje się w rachunku zysków i strat, podobnie jak
koszty prowadzonych prac badawczych (zob. rozdz. 4.2.).
Wn

Ma

Różne konta Zespołu 4 – ewidencja
kosztów prac rozwojowych wg rodzaju

Konta grupy 300 – rozliczenie zakupu/
lub Konta Zespołu 2 – rozrachunki
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Wn
Różne konta Zespołu 5 – ewidencja
kosztów wg projektów

Ma
Konto 490 – rozliczenie kosztów

Na koniec okresu – przeniesienie kosztów wg projektów w ciężar kosztu
własnego prowadzonych prac rozwojowych:
707 Koszt własny prowadzonych prac
badawczych

Różne konta Zespołu 5 – ewidencja
kosztów wg projektów

Koszty prac rozwojowych spełniające kryteria kapitalizacji ujmowane są jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów do momentu
zakończenia – zob. rozdz. 4.4.2.
Wn

Ma

Różne konta Zespołu 4 – ewidencja
kosztów prac rozwojowych wg rodzaju

Konta grupy 300 – rozliczenie zakupu/
lub Konta Zespołu 2 – rozrachunki

Różne konta Zespołu 5 – ewidencja
kosztów wg projektów

Konto 490 – rozliczenie kosztów

Na koniec okresu – przeniesienie kosztów wg projektów w ciężar czynnych
rozliczeń międzyokresowych kosztów:
640 Koszty prac rozwojowych
finansowane ze środków własnych

Różne konta Zespołu 5 – ewidencja
kosztów wg projektów

650 Koszty prac rozwojowych
finansowane z dotacji

4.4. Kapitalizacja prac rozwojowych
Koszty zakończonych prac rozwojowych podlegają kapitalizacji, gdy
spełnione są kryteria kapitalizacji (zob. rozdz. 4.4.1.); przy czym jest to
każdorazowo decyzja jednostki uwarunkowana intencją zakończenia
i możliwością komercyjnego wykorzystania wyników tych prac.
Elementy
kapitalizacji

W procesie kapitalizacji prac rozwojowych należy rozważyć następujące elementy:
• Możliwość kapitalizacji – tj. czy faza, w której obecnie znajdują
się przeprowadzane prace rozwojowe, pozwala na kapitalizację
ponoszonych kosztów?
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•
•

•

Rodzaje nakładów podlegających kapitalizacji – tj. które kategorie kosztów mogą podlegać kapitalizacji?
Moment rozpoczęcia i zakończenia kapitalizacji – tj. od którego momentu należy kapitalizować nakłady i jak je wykazywać do
momentu zakończenia prac?
Dalsza wycena skapitalizowanych wyników prac rozwojowych
– tj. jak należy wyceniać skapitalizowane nakłady na prace badawcze oraz jak ujmować późniejsze nakłady?

4.4.1. Kryteria kapitalizacji
Jednostka ma prawo kapitalizować i rozpoznawać jako składniki
wartości niematerialnych i prawnych, koszty prac rozwojowych, pod
warunkiem spełnienia określonych kryteriów.
W rezultacie kapitalizacji nakładów na prowadzone prace rozwojowe
powstają aktywa niematerialne i prawne. Stąd zdefiniowane przez
ustawę o rachunkowości warunki kapitalizacji odwołują się do definicji aktywów, w tym aktywów niematerialnych i prawnych.
Zgodnie z definicją składnik aktywa rozpoznany przez jednostkę
musi spełniać łącznie następujące warunki:
• kontrola nad aktywem przez jednostkę;
• wiarygodnie określona wartość;
• powstanie w wyniku przeszłych zdarzeń;
• spodziewany w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych do
jednostki35.

Warunki
składnika
aktywów

Jednostka kontroluje składnik aktywów, jeżeli jest uprawniona do
uzyskiwania przyszłych korzyści ekonomicznych powstających z użytkowania danego zasobu oraz jest w stanie ograniczyć dostęp do tych
korzyści osobom trzecim. Zdolność jednostki do kontrolowania
przyszłych korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów niematerialnych zazwyczaj wynika z tytułu prawnego, który może podlegać
egzekucji na drodze sądowej. Przy braku tytułu prawnego trudniej
35

Tamże, art. 3 ust. 1 pkt 12.
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jest udowodnić sprawowanie kontroli. Jednak możliwość prawnego
wyegzekwowania tytułu nie jest warunkiem koniecznym kontroli,
ponieważ jednostka może kontrolować przyszłe korzyści ekonomiczne również w inny sposób36.
Oznacza to, że sprawowanie kontroli przez jednostkę nad danym
składnikiem, wypracowanym w wyniku prac rozwojowych, ma charakter rzeczywisty, a niekoniecznie prawny, tj. nie musi się wiązać
z posiadaniem formalnego tytułu własności. Tym samym kontrola
nad składnikiem majątkowym może oznaczać:
• prawo do czerpania korzyści ekonomicznych z tytułu użytkowania składnika majątkowego;
• zdolność do ograniczenia tego prawa innym jednostkom;
• ponoszenie ryzyka wynikającego z posiadania tego prawa37.

Wskazówka
eksperta

W praktyce uznaje się istnienie kontroli nad aktywem, jeżeli jednostka posiada ochronę prawną (np. zgłoszenie patentowe) lub prawne
możliwości ograniczenia dostępu do aktywów przez strony trzecie38.
Jednak możliwość prawnego wyegzekwowania tytułu nie jest warunkiem koniecznym kontroli, ponieważ jednostka może kontrolować
przyszłe korzyści ekonomiczne również w inny sposób, np. chronić
wiedzę techniczną poprzez prawne zobowiązanie pracowników do
zachowania poufności39.
Stąd też kapitalizacji nie podlegają wyłącznie prace rozwojowe prowadzące do rejestracji patentu, ale również niepodlegające opatentowaniu rozwiązania technologiczne, modele i prototypy, dokumentacja techniczna, oprogramowanie itp. – oczywiście pod warunkiem
spełnienia kryteriów kapitalizacji.
W przypadku kapitalizowanych prac rozwojowych wiarygodna (tj.
obiektywna i sprawdzalna) wartość oznacza, że jednostka jest w stanie ustalić sumę nakładów poniesionych na wytworzenie danego
składnika aktywów.
36
37
38
39

MSR 38, par. 13.
E. Walińska (red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz.
M. Barszcz (red.), Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013…, s. 125.
MSR 38, par. 13–14.
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Wiarygodna wartość nakładów
W Instytucie Fizyki znajduje się bardzo zaawansowane laboratorium,
dzięki któremu prace rozwojowe prowadzone są szybciej i z mniejszymi błędami pomiarów. W jednym miesiącu w Instytucie przeprowadzano prace rozwojowe nad 3 różnymi projektami. Aby wartość nakładów na poszczególne projekty mogła być wiarygodnie określona,
Instytut musi dysponować dokumentacją pozwalającą zaalokować:
• wykorzystanie infrastruktury laboratorium,
• czasowe zaangażowanie pracowników,
a także
• zużycie materiałów,
oddzielnie na każdy z prowadzonych projektów.

Przykład

Wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki oznacza, że wytworzone w ramach prac rozwojowych aktywa muszą być zdatne do gospodarczego wykorzystania przez jednostkę. Rozumie się przez to
możliwość generowania przepływów pieniężnych np. w postaci przychodów ze sprzedaży aktywów powstałych przy wykorzystaniu prac
rozwojowych, przychodów ze sprzedaży prac rozwojowych, przychodów licencyjnych, przychodów z dywidendy od spółki, do której
wniesiono wynik prac rozwojowych w postaci aportu. Korzyści ekonomiczne nie muszą mieć jednak wyłącznie postaci dodatkowych
wpływów pieniężnych; korzyściami ekonomicznymi może być również oszczędność kosztowa lub inne korzyści wynikające z wykorzystania aktywa przez jednostkę.

Korzyści
ekonomiczne

Uwzględniając wskazane powyżej kryteria rozpoznania aktywów,
w tym aktywów niematerialnych i prawnych, w celu kapitalizacji nakładów na prace rozwojowe jednostka zgodnie z wymogami ustawy
o rachunkowości musi spełnić łącznie poniższe warunki40:
1) Produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone:
• produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, tj.
zdefiniowano produkt końcowy prowadzonych prac; można
też określić, jak będą przebiegały dalsze prace oraz stopień ich
zaawansowania;

Przesłanki
kapitalizacji
nakładów

40

Ustawa o rachunkowości, art. 33 ust. 2.
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•

koszty prac rozwojowych są wiarygodnie określone, tj. powinny być to koszty zidentyfikowane co do rodzaju oraz czasu
ich poniesienia; koszty poniesione łącznie na kilka projektów
rozwojowych mogą być aktywowane tylko wówczas, gdy jednostka jest w stanie wiarygodnie podzielić te koszty pomiędzy
projekty (np. na podstawie zaangażowania czasowego).
2) Techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu danych produktów lub
stosowaniu technologii, tj. jednostka podjęła już decyzję o wytwarzaniu produktów (stosowaniu technologii) lub jej sprzedaży
na podstawie wcześniej zakończonych badań.
3) Koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań,
przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania
technologii.
Jednostka spodziewa się uzyskania wpływów w wyniku sprzedaży
opracowanych produktów (zastosowania opracowanej technologii)
bądź też opracowana technologia pozwoli na uzyskanie wyższej jakości wcześniej wytwarzanych produktów; tym samym w fazie rozwojowej jednostka spodziewa się uzyskać z tytułu wykorzystania danego
produktu (technologii) prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne (stosując rozsądne i udokumentowane założenia), a dodatkowo spodziewane korzyści powinny pokryć koszty prac rozwojowych;
jednostka szacuje przyszłe korzyści ekonomiczne generowane przez
dany składnik aktywów na podstawie zasad określonych w rozdziale
4.4.7. (test na utratę wartości); jeśli natomiast dany składnik aktywów
będzie wytwarzał korzyści ekonomiczne tylko w połączeniu z innymi
aktywami, jednostka odwołuje się do koncepcji ośrodka wypracowującego środki pieniężne (zob. rozdz. 4.4.7.).
Dodatkowe
warunki prac
rozwojowych

Ponadto należy dodać jeszcze dwa warunki, które nie są specyficznie
wymienione w ustawie o rachunkowości, lecz bez ich spełnienia trudno
byłoby oczekiwać, że poniesione koszty prac rozwojowych będą
generować korzyści ekonomiczne. Te dodatkowe kryteria to:
1) techniczna i finansowa możliwość ukończenia prac – tj. jednostka musi mieć pewność, że ukończenie prac rozwojowych jest
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możliwe, biorąc pod uwagę zarówno środki finansowe (konieczność poniesienia dodatkowych wydatków), jak i posiadanie stosownych środków technicznych; dostępność środków potrzebnych do ukończenia składnika wartości niematerialnych można
udowodnić poprzez sporządzenie biznesplanu określającego potrzebne środki techniczne, finansowe i inne, wraz z udokumentowaniem zdolności jednostki do zapewnienia powyższych środków; jednostka może z kolei udowodnić dostępność finansowania
np. poprzez uzyskanie potwierdzenia dotyczącego zgody na finan
sowanie danego projektu;
2) zamiar ukończenia prac rozwojowych41.
Spełnienie powyższych warunków należy odpowiednio udokumentować.
Jednostki zajmujące się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych
powinny przygotować dokumentację stosowanych polityk rachunkowości, zawierającą m.in. opis warunków aktywowania prac rozwojowych, specyficzny dla danej jednostki, oraz kryteria (opracowane
przez działy badawcze) pozytywnego zakończenia tych prac.
Spełnienie kryteriów kapitalizacji
Dla podmiotów działających w sektorze farmaceutycznym istotnym
czynnikiem świadczącym o spełnieniu kryteriów kapitalizacji jest
prawdopodobieństwo otrzymania akceptacji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.
Możliwość kapitalizacji poniesionych wydatków
Instytut farmaceutyczny opracowuje nową recepturę leku. Pierwszy
etap testów okazał się udany, co pozwala na rozpoczęcie ich ostatniej
fazy.

Wskazówka
eksperta

Przykład

Przykład

Pomimo udanych testów, Instytut ma wątpliwości, czy nowa receptura zostanie zatwierdzona przez odpowiednie instytucje certyfikujące,
głównie ze względu na wykorzystanie składnika, którego stosowanie
jeszcze nie zostało dozwolone.
41

MSR 38, par. 57.
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Czy możliwe jest kapitalizowanie poniesionych nakładów jako wartości niematerialne i prawne?
W powyższej sytuacji Instytut nie może jeszcze kapitalizować poniesionych wydatków, pomimo pomyślnie zakończonych testów. Dopiero po otrzymaniu zapewnienia, że zastosowany składnik zostanie zatwierdzony, Instytut będzie mógł zaklasyfikować koszty ostatniego
etapu testów jako wartość niematerialną i prawną.

4.4.2. Koszty podlegające aktywowaniu
Cena nabycia i koszt wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za
okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
• niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;
• koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania
i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody
z tego tytułu42.

Ważne

Jednocześnie koszt wytworzenia przez jednostkę składnika wartości
niematerialnych we własnym zakresie (a do takich właśnie składników zalicza się skapitalizowane koszty zakończonych prac rozwojowych):
1) nie może obejmować elementów nakładów ujętych poprzednio
w kosztach43, tj. poniesionych wcześniej kosztów prac badawczych;
2) obejmuje wszystkie nakłady, które mogą być bezpośrednio przyporządkowane czynnościom tworzenia, produkcji i przystosowania składnika aktywów do użytkowania w sposób zamierzony
przez kierownictwo danej jednostki; do takich nakładów bezpośrednich zalicza się:
• nakłady na materiały i usługi wykorzystane lub zużyte przy
wytwarzaniu danego składnika wartości niematerialnych,
42
43

Ustawa o rachunkowości, art. 28, ust. 8.
MSR 38, par. 65.
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•
•
•

koszty z tytułu świadczeń pracowniczych wynikające bezpośrednio z wytworzenia składnika wartości niematerialnych,
opłaty za rejestrację tytułu prawnego,
amortyzację patentów i licencji, które są wykorzystywane
przy wytwarzaniu składnika wartości niematerialnych44.

Natomiast nie podlegają kapitalizacji następujące kategorie kosztów:
• koszty działań marketingowych i promocyjnych oraz koszty sprzedaży;
• koszty administracji i ogólnozakładowe (chyba że koszty te można bezpośrednio przyporządkować do przystosowania składnika
aktywów do użytkowania)45;
• braki wydajności i początkowe straty produkcyjne;
• nakłady na szkolenia pracowników.

Koszty
wyłączone

Generalnie kapitalizacji nie podlegają koszty, które nie przyczyniają się
w sposób bezpośredni do wytworzenia danego składnika aktywów.
Jednostka może prowadzić działania, które mają związek z pracami
rozwojowymi dotyczącymi składnika wartości niematerialnych, lecz
nie są niezbędne, aby składnik ten osiągnął stan umożliwiający mu
działanie w sposób zamierzony przez kierownictwo. Tego typu działania uboczne mogą nastąpić przed pracami rozwojowymi lub w ich
trakcie. Ponieważ działania uboczne nie są konieczne, aby doprowadzić składnik aktywów do stanu umożliwiającego mu działanie
w sposób zamierzony przez kierownictwo, przychód oraz powiązane
nakłady wynikające z działań ubocznych ujmuje się bezpośrednio
w ciężar rachunku zysków i strat, w odpowiednich kategoriach przychodów i kosztów46.
Wymogiem kapitalizacji prac rozwojowych jest m.in. możliwość
zidentyfikowania nakładów przeznaczonych na zbudowanie aktywa
niematerialnego. Stąd też jednostka powinna prowadzić ewidencję
księgową nakładów na poszczególne projekty badawczo-rozwojowe
w sposób umożliwiający szczegółową alokację nakładów.
44
45
46

Ważne

Tamże, par. 66.
Tamże, par. 67a).
Tamże, par. 31.
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Przykład

Ewidencja i alokacja nakładów związanych z prowadzonymi
pracami rozwojowymi
Jednostka badawcza jest w końcowej fazie prac nad technologią bezodpadowej produkcji tworzyw sztucznych. Technologia jest doprecyzowana, określono też rodzaj prac, które muszą zostać wykonane
przed dokonaniem zgłoszenia patentowego. Jednostka prowadzi
obecnie negocjacje z dwoma firmami zajmującymi się produkcją tworzyw sztucznych dotyczące warunków udostępnienia technologii
w formie umów licencyjnych. Na tej podstawie Jednostka zaklasyfikowała prowadzone prace jako prace rozwojowe oraz uznała, że spełniają
one kryteria kapitalizacji.
Od momentu spełnienia kryteriów kapitalizacji na początku roku
finansowego Jednostka poniosła następujące nakłady na rozwój wyżej opisanej technologii:
• wydzierżawiła specjalną testową linię produkcyjną: łączna wartość opłat z tytułu dzierżawy wyniosła 100 tys. PLN;
• przeznaczyła na prowadzenie prac jeden z czterech posiadanych
warsztatów oraz część powierzchni w budynku administracyjno-biurowym: koszty utrzymania (woda, ogrzewanie, sprzątanie itp.)
budynku administracyjno-biurowego wyniosły 20 tys. PLN, natomiast
czterech warsztatów – łącznie 16 tys. PLN; Jednostka nie posiada
odrębnych liczników prądu dla budynku administracyjno-biurowego oraz warsztatów, jednak stwierdzono, że w wyniku zainstalowania
i pracy testowej linii produkcyjnej łączne koszty energii wzrosły
z 2 tys. PLN do 6 tys. PLN, a Jednostka nie prowadziła w tym samym
czasie innych energochłonnych prac badawczo-rozwojowych;
• prowadzenie prac wymaga częściowego zaangażowania specjalistycznego sprzętu obliczeniowego oraz pracowników laboratorium:
roczna amortyzacja sprzętu laboratoryjnego wynosi 15 tys. PLN,
natomiast wynagrodzenie jego pracowników – 120 tys. PLN;
• do prowadzenia prac oddelegowano w pełnym wymiarze godzin
dwóch pracowników Instytutu oraz zatrudniono trzech specjalistów na umowę o dzieło: łączne koszty osobowe z tego tytułu wyniosły 250 tys. PLN;
• Jednostka poniosła koszty podróży służbowych w kwocie 5 tys.
PLN związane z prowadzonym procesem negocjacyjnym;
• koszty przygotowania wstępnej dokumentacji technicznej oraz
koszty opinii prawnej dotyczącej możliwości opatentowania technologii wyniosły 15 tys. PLN;
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•

łączna wartość materiałów, które zostały zakupione i wykorzystane przy opracowaniu technologii, wyniosła 250 tys. PLN.

Łącznie: 797 tys. PLN
Jednostka dokonała ewidencji i alokacji nakładów związanych z prowadzonymi pracami rozwojowymi w następujący sposób:
1) Za koszty podlegające kapitalizacji uznano w pierwszej kolejności
materiały, koszty dzierżawy linii oraz wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w opracowywaną technologię, a także koszty dokumentacji technicznej i opinii prawnej:
Wn

Ma

402 Zużycie materiałów – 250 tys. PLN

Konta grupy 300 – rozliczenie zakupu/
lub Konta Zespołu 2 – rozrachunki
– 250 tys. PLN

404 Usługi obce – 100 tys. PLN
+ 15 tys. PLN

Konta grupy 300 – rozliczenie zakupu/
lub Konta Zespołu 2 – rozrachunki
– 115 tys. PLN

405 Wynagrodzenia/406 Świadczenia
na rzecz pracowników – 250 tys. PLN

Konta Zespołu 2 – rozrachunki
– 250 tys. PLN

500-1-1-projekt X Koszty bezpośrednie prac B+R – wartość zużytych
materiałów bezpośrednich
– 250 tys. PLN

Konto 490 Rozliczenie kosztów
– 615 tys. PLN

500-1-2-projekt X Koszty bezpośrednie
prac B+R – usługi – 115 tys. PLN
500-1-3-projekt X Koszty bezpośrednie
prac B+R – wynagrodzenia – 250 tys. PLN

2) Dodatkowo jednostka uznała, że następujące kategorie kosztów
mogą być w sposób bezpośredni przyporządkowane do wytworzenia danego składnika aktywów (w oparciu o podaną poniżej
metodologię alokacji):
• koszty utrzymania budynku administracyjno-biurowego zaalokowano w oparciu o udział powierzchni wykorzystywanej
na potrzeby prowadzenia prac rozwojowych – Jednostka oszacowała, że udział wykorzystanej powierzchni wynosi 10%
– 10% x 20 tys. PLN = 2 tys. PLN;
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•

•
•

ponieważ cztery posiadane przez Jednostkę warsztaty mają
zbliżona powierzchnię, Jednostka zaalokowała koszty utrzymania warsztatów w oparciu o 25% udział prowadzonych prac
rozwojowych w całkowitej powierzchni warsztatowej – 25% x
16 tys. PLN = 4 tys. PLN;
Jednostka zaalokowała całkowitą wartość podwyższonych
kosztów energii na prowadzone prace rozwojowe – 4 tys. PLN;
koszty laboratorium zostały zaalokowane w oparciu o czas
pracy pracowników laboratorium; zgodnie z prowadzoną
przez pracowników ewidencją czasu pracy obliczenia wykonywane na potrzeby prowadzonych prac rozwojowych zajęły
30% czasu; w konsekwencji Jednostka zaalokowała jako do
kosztów prac rozwojowych: (1) koszty wynagrodzeń pracowników laboratorium: 30% x 120 tys. PLN = 36 tys. PLN oraz (2)
koszty amortyzacji sprzętu laboratoryjnego: 30% x 15 tys. PLN
= 4,5 tys. PLN.
Wn

Ma

401 Amortyzacja – 15 tys. PLN
(całkowite koszty amortyzacji sprzętu
laboratoryjnego)

070-8 Umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia
– 15 tys. PLN

403 Koszty energii – 6 tys. PLN

Konta grupy 300 – rozliczenie zakupu/
lub Konta Zespołu 2 – rozrachunki
– 6 tys. PLN

404 Usługi obce – 36 tys. PLN (łączne
koszty utrzymania budynku administracyjno-biurowego oraz warsztatów)

Konta grupy 300 – rozliczenie zakupu/
lub Konta Zespołu 2 – rozrachunki
– 36 tys. PLN

405 Wynagrodzenia/406 Świadczenia
na rzecz pracowników – 120 tys. PLN
(łączne wynagrodzenie pracowników
laboratorium)

Konta Zespołu 2 – rozrachunki
– 120 tys. PLN

502 Koszty wydziałowe – budynek
administracyjno-biurowy – 20 tys. PLN

Konto 490 Rozliczenie kosztów
– 177 tys. PLN

502 Koszty wydziałowe – warsztaty
– 16 tys. PLN
502 Koszty wydziałowe – energia
– 6 tys. PLN
502 Koszty wydziałowe – laboratorium
– 135 tys. PLN
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Wn

Ma

Alokacja kosztów wydziałowych:
500-2-2 Pośrednie koszty prac B+R
– projekt X – koszty utrzymania budynków (energia, ogrzewanie, sprzątanie)
– 2 tys. PLN

502 Koszty wydziałowe – budynek
administracyjno-biurowy – 2 tys. PLN

500-2-2 Pośrednie koszty prac B+R –
projekt X – koszty utrzymania budynków (energia, ogrzewanie, sprzątanie)
– 4 tys. PLN

502 Koszty wydziałowe – warsztaty
– 4 tys. PLN

500-2-2 Pośrednie koszty prac B+R
– projekt X – koszty utrzymania budynków (energia, ogrzewanie, sprzątanie)
– 4 tys. PLN

502 Koszty wydziałowe – energia
– 4 tys. PLN

500-2-4 Pośrednie koszty prac B+R
– amortyzacja – projekt X – 4,5 tys. PLN

502 Koszty wydziałowe – laboratorium
– 40,5 tys. PLN

500-2-5 Pośrednie koszty prac B+R – wynagrodzenia – projekt X – 36 tys. PLN

3) Koszty związane z procesem negocjacyjnym zostały uznane za
koszty marketingowe.
Wn

Ma

410 Podróże służbowe – 5 tys. PLN

Konta grupy 300 – rozliczenie zakupu/
lub Konta Zespołu 2 – rozrachunki
– 5 tys. PLN

503 Koszty ogólnego zarządu
– 5 tys. PLN

Konto 490 Rozliczenie kosztów
– 5 tys. PLN

Na koniec okresu Jednostka dokonała następujących przeksięgowań:
Wn

Ma

640 Koszty prac rozwojowych
finansowane ze środków własnych
– 250 tys. PLN

500-1-1-projekt X Koszty bezpośrednie prac B+R – wartość zużytych materiałów bezpośrednich – 250 tys. PLN

640 Koszty prac rozwojowych
finansowane ze środków własnych
– 115 tys. PLN

500-1-2-projekt X Koszty bezpośrednie prac B+R – usługi – 115 tys. PLN
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Wn

Ma

640 Koszty prac rozwojowych
finansowane ze środków własnych
– 250 tys. PLN

500-1-3-projekt X Koszty bezpośrednie prac B+R – wynagrodzenia
– 250 tys. PLN

640 Koszty prac rozwojowych
finansowane ze środków własnych
– 10 tys. PLN

500-2-2 Pośrednie koszty prac B+R
– projekt X – koszty utrzymania budynków (energia, ogrzewanie, sprzątanie)
– 10 tys. PLN

640 Koszty prac rozwojowych
finansowane ze środków własnych
– 4,5 tys. PLN

500-2-4 Pośrednie koszty prac B+R
– amortyzacja – projekt X – 5 tys. PLN

640 Koszty prac rozwojowych
finansowane ze środków własnych
– 36 tys. PLN

500-2-5 Pośrednie koszty prac B+R
– wynagrodzenia – projekt X
– 36 tys. PLN

708 Koszty działalności statutowej
– 18 tys. PLN

502 Koszty wydziałowe – budynek
administracyjno-biurowy – 18 tys. PLN

708 Koszty działalności statutowej
– 12 tys. PLN

502 Koszty wydziałowe – warsztaty
– 12 tys. PLN

708 Koszty działalności statutowej
– 2 tys. PLN

502 Koszty wydziałowe – energia
– 2 tys. PLN

708 Koszty działalności statutowej
– 94,5 tys. PLN

502 Koszty wydziałowe – laboratorium
– 94,5 tys. PLN

708 Koszty działalności statutowej
– 5 tys. PLN

503 Koszty ogólnego zarządu
– 5 tys. PLN

Tym samym, Jednostka rozpoznała w bilansie skapitalizowane koszty
prac rozwojowych w toku na kwotę 665,5 tys. PLN oraz koszty bieżącego okresu w kwocie 131,5 tys. PLN.

Ważne

Warto zwrócić uwagę, że koszty podlegające kapitalizacji w rozumieniu prawa bilansowego niekoniecznie będą spójne z kosztami spełniającymi definicję kwalifikowalności w rozumieniu przepisów regulujących kwestie finansowania i przyznawania dotacji.
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4.4.3. Moment rozpoczęcia i zakończenia kapitalizacji
Momentem rozpoczęcia kapitalizacji jest moment spełnienia przez
dany projekt wszystkich kryteriów kwalifikacji jako prace rozwojowe
(zob. rozdz. 4.4.1.). W przypadku aktywowania, koszty prac rozwojowych są ujmowane początkowo na kontach rozliczeń międzyokresowych czynnych (zob. przykład w rozdz. 4.4.2.) i dopiero z chwilą pozytywnego zakończenia prac rozwojowych są przenoszone na konto
wartości niematerialnych i prawnych jako koszty zakończonych prac
rozwojowych.

Ważne

Rozpoznanie zakończonych prac rozwojowych powinno spowodować zaprzestanie dalszej kapitalizacji. Od momentu przyjęcia do
użytkowania zakończone prace rozwojowe podlegają amortyzacji.
Spełnienie kryteriów kapitalizacji
Instytut badawczy XYZ opracowuje nową technologię biologicznego
oczyszczania odpadów przemysłowych. Poniesione nakłady wyniosły
1 mln PLN, z czego 900 tys. PLN wydatkowano przed 1 stycznia 2013 r.
i ujęto w kosztach, a część w wysokości 100 tys. PLN – po 1 stycznia
2013 r. Od dnia 1 stycznia 2013 r. Instytut jest w stanie udokumentować technologiczną przydatność nowego procesu i możliwość jego
zastosowania w celu zwiększenia wydajności procesu oczyszczania
odpadów, spełniając wszelkie kryteria kapitalizacji prac rozwojowych.

Przykład

Ponieważ spełnienie kryteriów kapitalizacji nastąpiło 1 stycznia 2013 r.,
Instytut skapitalizuje wyłącznie nakłady o wartości 100 tys. PLN.
Wn
020-1-1 Koszty zakończonych prac
rozwojowych sfinansowanych ze
środków własnych – 100 tys. PLN

Ma
640 Koszty prac rozwojowych
finansowane ze środków własnych
– 100 tys. PLN

Nakłady związane z prototypem
Wydział Mechaniki i Lotnictwa jednej z politechnik opracowuje nowy
kształt skrzydeł dla małych samolotów pasażerskich mający ograniczyć zużycie paliwa o 15%. Wyniki są obiecujące, projekt spełnia
wszystkie kryteria stawiane przed pracami rozwojowymi, a cel projek-

Przykład
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towy został osiągnięty. Jednak, z uwagi na wymogi bezpieczeństwa
obowiązujące w branży lotniczej, zdecydowano się na wykonanie licznych dodatkowych testów bezpieczeństwa, aby zapewnić, że nowy
kształt skrzydeł nie przyczyni się do potencjalnego wzrostu ryzyka
wypadków.
Tym samym, do czasu ukończenia dodatkowych testów, nakłady
związane z prototypem nowego kształtu skrzydeł będą wykazywane
na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów. W momencie ukończenia testów nakłady zostaną przeksięgowane na odpowiednie konto aktywów niematerialnych i prawnych. Od tego momentu dany
składnik aktywów będzie podlegał amortyzacji.

Wskazówka
eksperta

Jednostka przestaje kapitalizować nakłady, kiedy dany składnik wartości niematerialnych i prawnych znajduje się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie w sposób zamierzony przez kierownictwo.
Dalszych nakładów poniesionych na ten składnik nie uwzględnia się
w jego wartości bilansowej. Nie kapitalizuje się również nakładów
poniesionych w okresie, w którym składnik aktywów był gotowy do
wykorzystania w sposób zamierzony przez kierownictwo, lecz nie
był jeszcze użytkowany47.

4.4.4. Kapitalizacja późniejszych nakładów
Późniejsze nakłady na wartości niematerialne i prawne zwykle ujmowane są jako koszt okresu, chyba że spełniają kryteria do ujęcia jako
odrębny składnik wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 4.4.1.
Wytycznych art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości dotyczących powiększania ceny nabycia lub kosztu wytworzenia aktywa o koszty
jego ulepszenia nie stosuje się do wartości niematerialnych i prawnych (art. 33 ust. 1).

47

Tamże, par. 30.
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Nakłady poniesione po przyjęciu składnika wartości niematerialnych i prawnych do używania
Instytut Chemii opracował proszek gaśniczy o wysokiej skuteczności.
Proszek ten, z uwagi na swoje właściwości chemiczne, nie mógł być
stosowany w zamkniętych pomieszczeniach. Instytut udzielił stosownej licencji kilku producentom sprzętu gaśniczego. Kilka lat później
uczeni z Instytutu wpadli na pomysł dodania nowego składnika, który
nie ma wpływu na dotychczasowe właściwości gaśnicze a minimalizuje szkodliwe opary proszku. Z operacyjnego punktu widzenia jest to
modyfikacja istniejącej formuły, jednak księgowo, po spełnieniu warunków kapitalizacji, mamy do czynienia z nowym składnikiem wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do elementu, jakim jest
opracowanie składnika minimalizującego szkodliwe opary proszku.
W związku z powyższym możliwe jest rozpoznanie nowego składnika
aktywów zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych oraz odroczenie poniesionych kosztów przez okres używania tego składnika.

Przykład

4.4.5. Elementy materialne i niematerialne
Skapitalizowane zakończone prace rozwojowe stanowią wartości niematerialne i prawne również w przypadku, gdy w ramach prac rozwojowych powstają elementy, które mają postać rzeczową, np. prototyp, model doświadczalny.
Prace rozwojowe mogą następnie być wykorzystywane:
• do wytworzenia innych aktywów, np. środków trwałych, wartości
niematerialnych, zapasów (np. praca rozwojowa w zakresie opracowania nowego modelu energooszczędnego i bardziej wydajnego urządzenia, w tym opracowanie prototypu, wejdzie w skład
kosztu wytworzenia tego urządzenia poprzez odpis amortyzacyjny pracy rozwojowej)
lub
• w powiązaniu z daną pozycją rzeczowych aktywów trwałych, np.
prace rozwojowe stanowiące oprogramowanie wytworzone we
własnym zakresie, mogą być wykorzystane z urządzeniem, które
jest sterowane przy pomocy tego oprogramowania.

Wykorzystanie
prac
rozwojowych
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W drugim przypadku, gdy z uwagi na swoją niematerialną postać
aktywa niematerialne i prawne funkcjonują w połączeniu z fizycznym nośnikiem, w ocenie, czy dany składnik majątku, obejmujący
zarówno elementy materialne, jak i niematerialne, jest rzeczowym
aktywem trwałym czy wartością niematerialną, należy rozważyć,
który z tych elementów jest bardziej znaczący48.
Oprogramowanie jako składnik rzeczowych aktywów trwałych
Instytut specjalizujący się w hodowli roślin szklarniowych wytworzył
we własnym zakresie system nawadniania sterowany komputerowo
przez program X opracowany przez programistów Instytutu. Program
ten jest jedynym programem, który umożliwia sterowanie systemem
nawadniania.

Przykład

Jak należy sklasyfikować system nawadniania oraz oprogramowanie X
wytworzone we własnym zakresie?
W tej sytuacji program X stanowi integralną część danego urządzenia
(systemu nawadniania) i w konsekwencji powinien być traktowany
jako składnik rzeczowych aktywów trwałych. Tym samym, Instytut
wykaże łączną wartość wytworzonego urządzenia nawadniającego
wraz z obsługującym je oprogramowaniem jako środek trwały w kategorii maszyny i urządzenia.
Reaktor jako koszty zakończonych prac rozwojowych
Wydział Fizyki pewnej uczelni opracował technologię pozyskiwania
energii elektrycznej z wody morskiej; do tego celu używa zmodyfikowanego reaktora ciśnieniowego. Reaktor jest narzędziem, bez którego nie ma możliwości zaprezentowania funkcjonalności technologii.
Tym samym, całość wynalazku, tj. technologia oraz służące do jej prezentacji narzędzie, powinna być traktowana jako koszty zakończonych prac rozwojowych.

Przykład

W tym wypadku reaktor pełni rolę prototypu – dzięki niemu jednostka
udowodniła, że opracowana technologia faktycznie działa.

48

MSR 38, par. 4.
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Nakłady na elementy materialne wykazywane jako składnik
wartości niematerialnych i prawnych
Instytut prowadzi prace, które polegają na wytworzeniu nowego reaktora chemicznego. Koszt wersji demonstracyjnej wynosi 4 mln PLN,
w tym 1 mln to koszty materiałów wykorzystanych do budowy wersji
demonstracyjnej urządzenia oraz koszty jego budowy, a 3 mln to nakłady na „myśl naukową” – opracowanie sposobu działania urządzenia
skodyfikowane w postaci Dokumentacji Technicznej i opisu know-how.

Przykład

W tym przypadku fizyczny element jedynie wspomaga prace związane z opracowaniem danej technologii. Dlatego też całość nakładów
związanych z powyższym projektem powinna być wykazywana jako
składnik wartości niematerialnych i prawnych.

4.4.6. Późniejsza wycena
Skapitalizowane nakłady na prace rozwojowe prezentowane jako
wartości niematerialne i prawne są wykazywane według kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości49.
Ewentualna późniejsza wycena składnika wartości niematerialnych
i prawnych do wartości rynkowej (godziwej) może być wymagana
w przypadku transakcji, której przedmiotem (lub jednym z elementów) są prace rozwojowe na gruncie odrębnych przepisów, takich jak
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – w przypadku wniesienia składnika aportem do spółki akcyjnej, czy też Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 77, poz. 864 ze zm.) – w przypadku rozporządzenia przez PJB określonymi składnikami aktywów trwałych.
Należy przy tym zaznaczyć, że polskie prawo bilansowe nie przewiduje
możliwości wyceny składnika wartości niematerialnych i prawnych po początkowym ujęciu w wartości przeszacowanej. Ewentu49

Ważne

Ustawa o rachunkowości, art. 28 ust. 1 pkt 1.
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alne wyceny wytworzonej przez jednostkę wartości intelektualnej
(skapitalizowanych wyników prac rozwojowych), dokonywane na
bazie odrębnych przepisów, mogą być wykorzystane w procesie testowania danego aktywa pod kątem utraty wartości (zob. rozdz. 4.4.7.).
Plan amortyzacji

Ważne

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na zasadzie planowanego,
systematycznego rozłożenia wartości początkowej składnika wartości niematerialnych i prawnych na ustalony okres amortyzacji. Jednostka ustala plan amortyzacji, który będzie zawierał następujące
informacje:
• wartość początkową amortyzowanego składnika,
• moment rozpoczęcia amortyzacji,
• okres użytkowania składnika,
• metodę amortyzacji50.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu
środka składnika aktywów do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych z wartością początkową składnika aktywów lub
przeznaczenia go do likwidacji czy sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru51.
Na dzień przyjęcia składnika wartości niematerialnych do używania
należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Jednocześnie, maksymalny okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych
wynosi w przypadku zakończonych prac rozwojowych 5 lat52.
Należy dokonywać okresowej weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych53.
Ograniczenie okresu amortyzacji
Wydział Informatyki Politechniki opracował program informatyczny
służący do graficznej obróbki danych meteorologicznych prezentowanych następnie w postaci map i wykresów na stronach interneto-

Przykład

50
51
52
53

M. Barszcz (red.), Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013…, s. 154.
Ustawa o rachunkowości, art. 32 ust. 1.
Tamże, art. 33 ust. 1.
Tamże, art. 32 ust. 3.
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wych udostępnianych odpłatnie. Program ma być wykorzystywany
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej do obsługi serwisu
www.pogodynka.pl na mocy 10-letniej umowy licencyjnej.
Prace rozwojowe związane z opracowaniem programu informatycznego spełniają kryteria kapitalizacji i zostały zaklasyfikowane jako
składnik wartości niematerialnych i prawnych (koszty zakończonych
prac rozwojowych) podlegający amortyzacji. Poniesione koszty prac
rozwojowych wyniosły 25 tys. PLN. Pracownicy Politechniki oczekują,
że program może być wykorzystywany przez 10 lat. Tym samym, okres
ekonomicznej użyteczności opracowanego oprogramowania wynosi
10 lat, jednak, z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości (art. 33 ust. 3), Politechnika może przyjąć maksymalnie 5-letni okres amortyzacji.
Ujęcie księgowe w pierwszym roku obowiązywania umowy licencyjnej:
Wn

Ma

401-1-1-1 Amortyzacja kosztów
zakończonych prac rozwojowych
sfinansowanych ze środków własnych
– 5 tys. PLN

070-10-1 Umorzenie kosztów
zakończonych prac rozwojowych
sfinansowanych ze środków własnych
– 5 tys. PLN

500-1-4 Amortyzacja kosztów
zakończonych prac rozwojowych – 5
tys. PLN

490 Rozliczenie kosztów – 5 tys. PLN

Ustalenie i rozpoznanie w księgach amortyzacji
Wydział Fizyki pewnej uczelni opracował technologię pozyskiwania
energii elektrycznej z wody morskiej. Technologia nadaje się do komercyjnego wykorzystania – Wydział zaklasyfikował nakłady w kwocie 150 tys. PLN związane z jej wytworzeniem jako koszty zakończonych prac rozwojowych. W ramach komercjalizacji Wydział będzie
konstruował i sprzedawał reaktory ciśnieniowe działające w oparciu
o opracowaną technologię. Cena sprzedaży jednego reaktora wynosi
2,5 tys. PLN, a koszt jego wytworzenia, bez uwzględnienia amortyzacji
kosztu prac rozwojowych, wynosi 0,7 tys. PLN.

Przykład

W jaki sposób należy ustalić i rozpoznać w księgach amortyzację
opracowanej przez Wydział technologii?
45
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Wydział oszacował, że popyt rynkowy na reaktory ciśnieniowe wyniesie w ciągu najbliższych lat około 100 sztuk. Zadecydował również, że
zastosuje naturalną metodę amortyzacji technologii opartą o liczbę
reaktorów, które zostaną wytworzone przy wykorzystaniu tej technologii. Dla celów przykładu założono, że wszystkie wytworzone w danym
okresie urządzenia zostały sprzedane i nie występuje zapas wyrobów
gotowych.
W pierwszym i drugim roku Wydział sprzedał po 30 sztuk reaktorów,
w roku trzecim i czwartym – po 10, natomiast w piątym – 20.
W pierwszych dwóch latach Wydział dokonał następujących księgowań:
Wn

Ma

401-1-1-1 Amortyzacja kosztów
zakończonych prac rozwojowych
sfinansowanych ze środków własnych:
45 tys. PLN (30 x 150 tys. PLN/100 sztuk)

070-10-1 Umorzenie kosztów
zakończonych prac rozwojowych
sfinansowanych ze środków własnych:
45 tys. PLN (30 x 150 tys. PLN/100 sztuk)

500-3 Koszt własny sprzedanych
produktów – 45 tys. PLN

490 Rozliczenie kosztów – 45 tys. PLN

Różne konta Zespołu 4 – ewidencja
kosztów prac badawczych wg rodzaju
– koszt wytworzenia 30 sztuk reaktorów
– 21 tys. PLN (30 sztuk x 0,7 tys. PLN)

Konta grupy 300 – rozliczenie zakupu/
lub Konta Zespołu 2 – rozrachunki –
koszt wytworzenia 30 sztuk reaktorów
– 21 tys. PLN (30 sztuk x 0,7 tys. PLN)

500-3 Koszt własny sprzedanych
produktów – 21 tys. PLN

Konto 490 – rozliczenie kosztów
– 21 tys. PLN

600 Produkty gotowe – 66 tys. PLN

500-3 Koszt własny sprzedanych
produktów – przeksięgowanie
kosztów amortyzacji technologii oraz
kosztów wytworzenia reaktorów
– 66 tys. PLN

731 Koszt sprzedaży pozostałych
produktów – 66 tys. PLN

600 Produkty gotowe – 66 tys. PLN

Konta Zespołu 2 Rozrachunki
– 75 tys. PLN (30 sztuk x 2,5 tys. PLN)

730 Sprzedaż pozostałych produktów
– 75 tys. PLN (30 sztuk x 2,5 tys. PLN)

Rok 1. i 2.:

Na koniec 5. roku łączne umorzenie technologii wyniosło 150 tys. PLN
(45 tys. PLN + 45 tys. PLN + 15 tys. PLN +15 tys. PLN + 30 tys. PLN)
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Tym samym, Wydział rozpoznał w kolejnych latach:

Rok

Przychody ze sprzedaży
produktów (w tys. PLN)

Koszt własny sprzedanych
produktów (w tys. PLN) *

1

75

66

2

75

66

3

25

22

4

25

22

5

50

44

* Dla uproszczenia w przykładzie pominięto inne koszty wytwarzania
sprzedanych produktów.

4.4.7. Utrata wartości prac rozwojowych
W przypadku zmiany technologii produkcji, wycofania z używania
lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości składnika
wartości niematerialnych i prawnych (w tym skapitalizowanych
kosztów zakończonych prac rozwojowych), dokonuje się – w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych – odpowiedniego odpisu aktualizującego jego wartość54.
Trwała utrata wartości aktywów zachodzi wówczas, gdy istnieje
duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik
aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości
przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie
odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów
wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej55.

Trwała utrata
wartości
aktywów

Oceny, czy istnieją przesłanki dla trwałej utraty wartości, jednostka
dokonuje na każdy dzień bilansowy w odniesieniu do składników
wartości niematerialnych i prawnych:
• które zostały już przyjęte do użytkowania
54
55

Tamże, art. 32 ust. 4.
Tamże, art. 28 ust. 1a.
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oraz
• będących w toku prac rozwojowych spełniających kryterium kapitalizacji.

4.4.7.1. Procedura ustalania utraty wartości
Etapy ocen

Procedura ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów spowodowanego utratą wartości przez te aktywa obejmuje następujące etapy:
• Krok 1 – ocena, czy wystąpiły tzw. przesłanki utraty wartości,
a zatem, czy należy wykonać test na utratę wartości;
• Krok 2 – identyfikacja aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości;
• Krok 3 – ocena, czy nastąpiła utrata wartości oraz obliczenie wartości ewentualnego odpisu aktualizującego.

4.4.7.2. Krok 1 – Przesłanki utraty wartości
Jednostka jest zobowiązana do przeprowadzenia testu na utratę wartości, w sytuacji gdy zidentyfikuje takie okoliczności w otoczeniu gospodarczym jednostki lub w specyfice danego aktywa, które mogą
wskazywać na utratę wartości przez to aktywo (tzw. przesłanki utraty
wartości). Analizę danych okoliczności wykonuje się w oparciu o zewnętrzne i wewnętrzne źródła informacji.
W przypadku stwierdzenia, że na dany dzień bilansowy występuje
jedna lub więcej wskazanych poniżej okoliczności (przesłanek), które
wskazują na prawdopodobieństwo utraty wartości, jednostka przeprowadza dalsze etapy testu na utratę wartości56.
Zjawiska
zewnętrzne
utraty wartości

Następujące zjawiska występujące w otoczeniu rynkowym jednostki
mogą świadczyć o potencjalnej utracie wartości (zewnętrzne źródła
informacji):
• Czy wystąpiły okoliczności wskazujące na to, że jednostka może
nie uzyskać, z przyczyn od siebie niezależnych, należnych jej
56

KSR 4, rozdział IV, pkt 4.6.
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•

•

•

•
•

•

•

kwot pieniężnych, innych aktywów finansowych, dóbr lub świadczeń związanych z danym składnikiem wartości niematerialnych
i prawnych?
Czy przewidywany wcześniej rozkład w czasie wpływów pieniężnych spodziewanych z określonego składnika aktywów ulegnie
zmianie?
Czy utrata wartości rynkowej określonego składnika aktywów,
jaka nastąpiła w ciągu okresu sprawozdawczego, jest znacznie
wyższa od utraty, której można było się spodziewać w wyniku
upływu czasu i zwykłego użytkowania?
Czy w ciągu okresu sprawozdawczego lub do dnia sporządzenia
sprawozdania finansowego nastąpił spadek cen na rynkach odbiorców lub wzrost cen na rynkach dostawców, na których jednostka prowadzi działalność?
Czy przewiduje się wzrost kosztów niezbędnych do doprowadzenia sprzedaży produktów, towarów itp. do skutku?
Czy w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpiły lub w niedalekiej
przyszłości nastąpią znaczne, niekorzystne dla jednostki, zmiany
o charakterze technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub
prawnym w otoczeniu, w którym jednostka prowadzi działalność, lub też na rynkach, do których obsługi aktywa jednostki są
wykorzystywane?
Czy w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost rynkowych
stóp procentowych lub innych rynkowych stóp zwrotu z inwestycji i czy prawdopodobne jest, że wzrost ten wpłynie na stopę dyskontową stosowaną do wyliczenia wartości użytkowej danego
składnika aktywów i istotnie obniży bieżącą wartość spodziewanych korzyści ekonomicznych netto z tego składnika?
Czy wobec zaistnienia innych przesłanek można uznać, że wynikająca z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy wartość niektórych (lub wszystkich) składników aktywów jest wrażliwa na wystąpienie stwierdzonych okoliczności i zmian57?

Następujące zjawiska w sytuacji wewnętrznej jednostki bądź związane ze specyfiką danego aktywa mogą świadczyć o potencjalnej utracie wartości (wewnętrzne źródła informacji):
57

Zjawiska
wewnętrzne
utraty wartości

Tamże, rozdział IV, pkt 4.2.
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•

•
•
•

•

Czy w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpiły lub prawdopodobne jest, że w niedalekiej przyszłości nastąpią znaczne, niekorzystne dla jednostki, zmiany dotyczące zakresu lub sposobu, w jaki
wszystkie lub tylko niektóre składniki aktywów są lub – zgodnie
z oczekiwaniami – będą użytkowane?
Czy jednostka zamierza zaniechać lub restrukturyzować działalność, do której są wykorzystywane określone składniki aktywów?
Czy jednostka zamierza zbyć lub zlikwidować jakieś składniki aktywów przed uprzednio przewidywanym terminem?
Czy istnieją dowody świadczące o tym, że ekonomiczne skutki
wykorzystania jakichś składników aktywów są, lub w przyszłości
będą, gorsze od oczekiwanych?
Czy można uznać, że wartość niektórych (lub wszystkich) składników aktywów wynikająca z ksiąg rachunkowych na dzień
bilansowy jest wrażliwa na wystąpienie innych stwierdzonych
okoliczności i zmian58?
Przesłanki utraty wartości skapitalizowanych kosztów technologii
Instytut Rolnictwa opracował nową technologię odkażania jaj kurzych i dokonał kapitalizacji związanych z nią kosztów prac rozwojowych w kwocie 120 tys. PLN. Następnie instytut udostępnił tę technologię Firmie X zajmującej się hodowlą fermową na bazie 5-letniej
umowy licencyjnej. W oparciu o tę umowę Instytut ma prawo do stałego wynagrodzenia w kwocie 10 tys. PLN rocznie oraz do dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 5% rocznych przychodów Firmy X ze
sprzedaży jaj. Instytut oszacował, że roczne przychody Firmy X będą
wynosiły średnio 300 tys. PLN rocznie. Licencję można również udostępniać innym podmiotom.

Przykład

Każda z przywołanych poniżej okoliczności mogłaby stanowić przesłankę utraty wartości, a zatem wskazywać na konieczność wykonania
testu na utratę wartości w odniesieniu do skapitalizowanych kosztów
opracowanej przez Instytut technologii:
• Po pierwszych 2 latach obowiązywania umowy licencyjnej okazało
się, że roczne przychody Firmy X wyniosły, zgodnie z oczekiwaniami, około 300 tys. PLN rocznie, natomiast prognozy na dalsze
3 lata zmieniły się i wahają w granicach 200–250 tys. PLN;
58

Tamże, rozdział IV, pkt 4.3.
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Na początku obowiązywania umowy licencyjnej okazało się, że
przychody Firmy X nie będą zgodne z oczekiwaniami zakładającymi stabilny (około 300 tys. PLN rocznie) poziom przychodów
w kolejnych 5 latach; zgodnie z nowymi założeniami Firma X osiągnie w ciągu pierwszych 2 lat przychody rzędu 200 tys. PLN,
w kolejnych 2 latach – 250 tys. PLN, natomiast w 5. roku obowiązywania umowy – 600 tys. PLN;
Instytut, opracowując technologię odkażania, oszacował, że stworzenie podobnej technologii przez konkurencyjne jednostki badawcze powinno zająć od 4 do 5 lat; tymczasem po 2 latach od
podpisania umowy licencyjnej okazało się, że inny instytut dysponuje konkurencyjną technologią;
W wyniku wprowadzenia przez rząd przepisów dotyczących maksymalnych cen kurzych jaj, oczekiwany poziom przychodów Firmy X może znacznie odbiegać od zakładanego poziomu;
W wyniku działalności lobbingowej organizacji ekologicznych spodziewane jest zaostrzenie wymogów, a co za tym idzie – kosztów,
związanych z prowadzeniem chowu fermowego, do którego zastosowanie ma technologia odkażania jaj opracowana przez Instytut;
W trakcie prac prowadzonych nad rozwojem technologii (jednak
już po spełnieniu kryteriów kapitalizacji) Instytut oszacował, że
koszty związane z zabezpieczeniem patentowym nowej technologii wyniosą około 5 tys. PLN; tymczasem rzeczywisty koszt zabezpieczenia patentowego wyniósł 15 tys. PLN;
Firma X poinformowała o planach skrócenia umowy licencyjnej
z 5 do 4 lat.

4.4.7.3. Krok 2 – Ustalenie obiektów oceny utraty wartości
W ramach dalszych procedur jednostka identyfikuje składniki aktywów uznane za obiekty oceny utraty wartości, których mogą dotyczyć skutki wymienionych powyżej okoliczności.
Spośród zidentyfikowanych aktywów jednostka w pierwszej kolejności wyodrębnia – jako obiekty oceny utraty wartości – aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne pojedynczo59. Do takich aktywów
59

Tamże, rozdział V, pkt 5.3.
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będą na przykład należeć skapitalizowane w postaci pojedynczego
składnika wartości niematerialnych i prawnych koszty opracowania
technologii, która stanowi przedmiot umowy licencyjnej.
Niektóre aktywa występujące w jednostce w znacznych ilościach
mogą mieć podobny charakter, spełniać podobne funkcje, podlegać
na dzień bilansowy tym samym zasadom wyceny oraz być narażone
na podobny rodzaj ryzyka. Jednostka może wówczas uznać za uzasadnione traktowanie grupy takich aktywów jako samodzielnego
obiektu wypracowującego korzyści ekonomiczne pojedynczo.
Jednak warunkiem uznania grupy takich aktywów za aktywa wypracowujące korzyści ekonomiczne pojedynczo jest to, aby każdy składnik danego rodzaju aktywów był wykorzystywany w takich samych
(i na takich samych) warunkach, pełnił identyczne funkcje gospodarcze, które można uznać za wykonywane niezależnie od wykorzystywania innych aktywów jednostki, mieć zbliżony okres ekonomicznej użyteczności i być amortyzowany przy zastosowaniu takiej samej
metody i stawki; dodatkowo – powinien on być tak samo wrażliwy
jak inne składniki danej grupy na rodzaje ryzyka związane z wykorzystywaniem przedmiotowych aktywów.

Ważne

Możliwość traktowania grupy aktywów jako jednego obiektu wypracowującego korzyści ekonomiczne pojedynczo nie dotyczy aktywów,
które są indywidualnie znaczące, nawet jeśli nie spełniają w jednostce
funkcji odmiennych, niż inne aktywa o podobnym charakterze. Do
grupy aktywów uznanej za obiekt wypracowujący korzyści ekonomiczne pojedynczo nie może zostać włączony żaden składnik, którego
utrata wartości jest już pewna. Taki składnik, jeśli był objęty grupą,
musi zostać z niej wyłączony60.
Jeżeli w jednostce występują zobowiązania, rezerwy lub przychody
przyszłych okresów związane w taki sposób ze zidentyfikowanym
obiektem oceny utraty wartości, że wysokość korzyści ekonomicznych
możliwych w przyszłości do uzyskania przez ten obiekt zależy od
wartości tych zobowiązań, rezerw lub przychodów przyszłych okre60

Tamże, rozdział V, pkt 5.5.
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sów, to takie zobowiązania, rezerwy i przychody przyszłych okresów
przyporządkowuje się do obiektu oceny utraty wartości61.
Obiekt oceny utraty wartości
Wydział Mechaniki jednej z uczelni technicznych opracował technologię wykonywania tzw. testów zderzeniowych. Technologia ta ma zastosowanie między innymi w testowaniu parametrów bezpieczeństwa samochodowych fotelików dla dzieci. W chwili obecnej każdy
producent i importer fotelików musi poddać testom swoje produkty
w celu uzyskania homologacji.

Przykład

Opracowana technologia umożliwia wykonywanie stosownych testów, a Wydział uzyskał odpowiednie certyfikaty umożliwiające wydawanie dokumentów homologacji. W celu przeprowadzania testów
Wydział musiał jednak zakupić i zamontować odpowiednie urządzenia wymagane do przeprowadzania testów. Obecnie Wydział, wykorzystując zakupiony sprzęt oraz opracowaną przez siebie technologię,
wykonuje odpłatnie testy homologacyjne na zlecenie producentów
i importerów fotelików.
W takiej sytuacji, w przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości, obiektem oceny utraty wartości będzie zarówno opracowana
technologia (składnik wartości niematerialnych i prawnych), jak i zakupiony przez Wydział sprzęt (środki trwałe).

4.4.7.4. Krok 3 – Ocena, czy nastąpiła utrata wartości oraz
ustalenie ewentualnego odpisu aktualizującego
Po wyodrębnieniu w sposób przedstawiony powyżej obiektów oceny
utraty wartości wypracowujących korzyści ekonomiczne jednostka
przeprowadza test na utratę wartości62.
Ocena, czy nastąpiła utrata wartości, oraz ustalenie ewentualnego
odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści
ekonomiczne grupowo obejmuje następujące czynności:
61
62

Czynności
w ramach oceny

Tamże, rozdział V, pkt 5.6.
Tamże rozdział V, pkt 5.10.
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•
•
•

ustalenie, wynikającej z ksiąg rachunkowych, wartości aktywów
wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo;
ustalenie przyszłych korzyści ekonomicznych netto;
ustalenie odpisu aktualizującego wycenę aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i rozliczenie na poszczególne aktywa.

Wartość
grupowego
obiektu

Wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość grupowego obiektu oceny utraty wartości obejmuje:
• sumę wartości netto wszystkich aktywów składających się na
ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne;
• zwiększającą tę wartość część wartości netto aktywów wspólnych
przypadającą na ten ośrodek;
• zmniejszające tak ustaloną wartość zobowiązania i rezerwy, w sytuacji gdy potencjalne zbycie tego ośrodka lub wchodzących
w jego skład aktywów wymaga przyjęcia przez jednostkę nabywającą określonego zobowiązania lub rezerwy.

Wartość
odzyskiwalna

Jednostka ustala następnie wartość przyszłych korzyści ekonomicznych netto, które mogą być wypracowywane przez dany obiekt oceny
utraty wartości. Wartość przyszłych korzyści ekonomicznych netto
stanowi tzw. wartość odzyskiwalną obiektu.
Wartość odzyskiwalną obiektu można ustalić na dwa sposoby, tj.
określając jego:
• wartość handlową;
lub
• wartość użytkową.

Wartość
handlowa

Wartość handlowa obiektu jest to potencjalna cena, za jaką jednostka mogłaby sprzedać dany obiekt, pomniejszona o ewentualne koszty
wymagane do przeprowadzenia takiej transakcji sprzedaży. Natomiast wartość użytkowa obiektu jest równa wartości zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych netto, które mogą zostać
wygenerowane przez dany obiekt w ramach jego dalszego wykorzystywania przez tę jednostkę (zob. też rozdz. 2).
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Wartość odzyskiwalną stanowi zawsze wyższa z dwóch wartości:
wartość handlowa lub wartość użytkowa. Jednostka nie ma obowiązku ustalenia obu tych wartości równocześnie – dla celów wykonania
testu wystarczające jest ustalenie przez jednostkę albo wartości handlowej albo wartości użytkowej, tak długo jak ustalona wartość jest
wyższa od wartości bilansowej obiektu oceny utraty wartości.
W celu ustalenia, czy nastąpiła utrata wartości obiektu oceny utraty
wartości, wartość odzyskiwalną danego obiektu porównuje się z jego
wartością wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy.
Utrata wartości zachodzi wówczas, gdy wartość odzyskiwalna obiektu jest niższa od jego wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.
Różnica pomiędzy wyższą, wynikającą z ksiąg rachunkowych, wartością obiektu oceny utraty wartości a jego niższą wartością odzyskiwalną określa wysokość odpisu aktualizującego63.
Odpis aktualizujący wartość aktywów objętych grupowym obiektem
oceny utraty wartości rozlicza się między poszczególne aktywa wchodzące w skład tego obiektu, w proporcji do ich dotychczasowej wartości netto, wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy64.
Przy czym kwota odpisu aktualizującego, przypadającego na dany
składnik aktywów, ograniczona jest do wysokości wartości handlowej danego pojedynczego aktywa, jeżeli jej ustalenie jest możliwe65.

Ważne

Odpis
aktualizujący

W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpis aktualizujący dokonywany jest w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Rozpoznanie odpisu z tytułu utraty wartości. Kontynuacja przykładu z rozdziału 4.4.7.3.
Wartość bilansowa skapitalizowanej technologii wynosi 50 tys. PLN,
natomiast wartość zakupionego sprzętu do testowania – 15 tys. PLN.
Wydział Mechaniki oczekuje, że będzie uzyskiwał przychody z tytułu wydawanych homologacji w perspektywie 5-letniej. Po tym okresie technologia
oraz sprzęt przestaną być użyteczne z uwagi na zużycie technologiczne.
63
64
65

Przykład

Tamże, rozdział VI, pkt 6.1.
Tamże, rozdział VIII, pkt 8.3.
Tamże, rozdział VIII, pkt 8.3.6.
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Po roku od rozpoczęcia współpracy z producentami fotelików Wydział
Mechaniki stwierdził, że przychody zrealizowane w tym roku z tytułu
wykonywania testów i wydawania homologacji były niższe od oczekiwanych. W związku z tym Wydział wykonał test na utratę wartości,
szacując obecną (zdyskontowaną) wartość przyszłych przepływów
pieniężnych możliwych do uzyskania z tytułu odpłatnego wykonywania testów w oparciu o posiadaną technologię i sprzęt (wartość użytkowa). W szacowaniu wartości użytkowej Wydział uwzględnił przychody
od producentów i importerów z tytułu wykonywanych testów i wydawanych homologacji, koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących testy, koszty remontów i przeglądów sprzętu oraz koszty najmu
powierzchni warsztatowej od uczelni. Oszacowana przez Wydział
wartość użytkowa wyniosła 45 tys. PLN.
Wydział ma propozycję odsprzedaży technologii i maszyn za cenę
50 tys. zł lub samych maszyn za cenę 12 tys. PLN.
W jakiej kwocie Wydział powinien rozpoznać odpis z tytułu utraty
wartości?
Technologia oraz sprzęt do testowania stanowi jeden ośrodek wypracowujący przepływy pieniężne. Wartość użytkowa danego ośrodka
została oszacowana na kwotę 45 tys. PLN, a więc mniejszą niż wartość
bilansowa po jednym roku eksploatacji (52 tys. PLN). Gdyby Wydział
dokonał proporcjonalnej alokacji obliczonego w ten sposób odpisu,
wartość aktywów niematerialnych i prawnych zostałaby obniżona
o 5 tys. PLN, natomiast wartość urządzeń – o kwotę 2 tys. PLN. Nie jest
to jednak podejście prawidłowe – Wydział dysponuje bowiem wiedzą
na temat wartości handlowej zarówno technologii, jak i sprzętu (łącznie 50 tys. PLN). W takiej sytuacji łączny odpis z tytułu utraty wartości
wyniesie wyłącznie 2 tys. PLN i zostanie zaalokowany w całości do
wartości niematerialnych i prawnych, z uwagi na to, że wartość handlowa urządzeń pokrywa w całości ich wartość księgową.
Wn
761-2 Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych (odpisy) – 2 tys. PLN

Ma
070-10-1 Umorzenie kosztów
zakończonych prac rozwojowych
sfinansowanych ze środków własnych
– 2 tys. PLN
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W kolejnych okresach, po przeprowadzeniu analizy przesłanek oraz
ewentualnego testu na utratę wartości, może okazać się zasadne podwyższenie lub odwrócenie odpisu aktualizującego wycenę aktywów
wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo, jak i grupowo66.
Jeżeli wyceniany składnik aktywów podlega amortyzacji, to odwrócenie odpisu aktualizującego nie może spowodować ustalenia jego
wartości bilansowej na poziomie wyższym niż wartość, jaką ten składnik aktywów posiadałby na dzień bilansowy, gdyby wcześniej nie wystąpił żaden odpis aktualizujący jego wycenę67.
Korekta odpisu aktualizującego powoduje podwyższenie wartości bilansowej poszczególnych aktywów i wykazanie pozostałych przychodów operacyjnych wpływających na wynik finansowy okresu68.
Wn
070 Umorzenie niefinansowych
aktywów trwałych

Ma
762-2 Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych (odwrócenie odpisów)

4.5. Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych
sfinansowanych z dotacji
Dotacje należy ujmować w momencie uzyskania wystarczającej pewności, że:
• jednostka spełni warunki związane z daną dotacją
oraz
• dotacja będzie otrzymana69.
Dotacje otrzymane wykazuje się w bilansie jako rozliczenia międzyokresowych przychodów.
Dotacje ujmuje się w systematyczny sposób jako przychód w poszczególnych okresach, tak aby zapewnić ich współmierność z odpowiednimi kosztami, które te dotacje mają w zamierzeniu finansować70.
66
67
68
69
70

Tamże, rozdział III, pkt 3.6.
Tamże, rozdział IX, pkt 9.8.
Tamże, rozdział IX, pkt. 9.11.
MSR 20, par. 7–8.
Tamże, par. 12.

57

polityka rachunkowości 2.indd 57

14-06-11 08:26

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W RAMACH KOMERCJALIZACJI B+R

Dotacje dotyczące kosztów (np. kosztów prac badawczych lub
kosztów działalności statutowej jednostek) ujmuje się jako przychód
w okresie, w którym poniesiono koszty, których te dotacje dotyczą.
Dotacje dotyczące aktywów (np. skapitalizowanych prac rozwojowych) ujmuje się jako przychody równolegle do odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych z tych dotacji.
Przychód z dotacji
Jednostka prowadzi prace zmierzające do opracowania zmiany funkcjonalności telefonów komórkowych w celu dostosowania ich do potrzeb osób starszych i słabowidzących. Na ten cel Jednostka otrzymała dotację od NCBR. Pozytywne efekty prac będą mogły zostać
zaoferowane producentom sprzętu. Taki etap prac (poszukiwanie rozwiązań) spełnia definicję prac badawczych, ale nie rozwojowych.

Przykład

Koszty związane z powyższymi badaniami zostaną wykazane jako
koszty okresu (dla uproszczenia założono, że koszty ponoszone są tylko w jednym okresie sprawozdawczym). Jednocześnie spółka wykaże
w tym samym okresie przychody z dotacji.
Wn

Ma

Konta Zespołu 100

762-3 Otrzymane dotacje – realizacja
projektu X

Różne konta Zespołu 4 – ewidencja
kosztów prac badawczych wg rodzaju

Konta grupy 300 – rozliczenie zakupu/
lub Konta Zespołu 2 – rozrachunki

500 Koszty działalności podstawowej
– realizacja projektu X

490 Rozliczenie kosztów

Przychody z tytułu otrzymanych dotacji wykazywane są jako pozostałe przychody operacyjne.

Przykład

Zaliczenie dotacji do przychodów
Jednostka otrzymała od NCBR dotację na opracowanie technologii
umożliwiającej pozyskiwanie energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych, nawet w przypadku częściowego zachmurzenia. Prace rozwojowe pochłonęły 5 mln PLN, a rozpoznane z tego tytułu aktywo
będzie amortyzowane liniowo przez okres 5 lat. Otrzymana dotacja
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sfinansowała 50% kosztów rozwoju technologii. Spółka zamierza licencjonować opracowaną przez siebie technologię.
Całość dotacji powinna zostać zaliczona w momencie otrzymania
w rozliczenia międzyokresowe przychodów. W kolejnych latach 500 tys.
PLN rocznie powinno być rozpoznawane jako pozostałe przychody
operacyjne, pokrywając w ten sposób 50% kosztów amortyzacji.
Wn

Ma

Koszty prac rozwojowych ponoszone do czasu uznania technologii za gotową do wykorzystania:
Konta Zespołu 100 – otrzymanie dotacji
w wysokości 2,5 mln PLN

840-3 Dotacje – projekt X – otrzymanie dotacji
w wysokości 2,5 mln PLN

Różne konta Zespołu 4 – ewidencja kosztów
prac rozwojowych wg rodzaju – 5 mln PLN

Konta grupy 300 – rozliczenie zakupu/lub Konta
Zespołu 2 – rozrachunki

500 Koszty działalności podstawowej – projekt
X – ewidencja kosztów prac rozwojowych wg
typu kosztów (bezpośrednie, pośrednie itd.)
– 5 mln PLN

490 Rozliczenie kosztów – 5 mln PLN

640 Koszty prac rozwojowych finansowane
ze środków własnych – 2,5 mln PLN

500 Koszty działalności podstawowej – projekt
X – odniesienie kosztów na koniec okresu na
prace rozwojowe w toku – 5 mln PLN

650 Koszty prac rozwojowych finansowane
z dotacji – 2,5 mln PLN

Przeniesienie skapitalizowanych kosztów na konto wartości niematerialnych i prawnych
– w momencie uznania technologii za gotową do wykorzystania:
020-1-1 Koszty zakończonych prac rozwojowych sfinansowanych ze środków własnych
– 2,5 mln PLN

640 Koszty prac rozwojowych finansowane
ze środków własnych – 2,5 mln PLN

020-1-2 Koszty zakończonych prac rozwojowych sfinansowanych z dotacji – 2,5 mln PLN

650 Koszty prac rozwojowych finansowane
z dotacji – 2,5 mln PLN

Naliczenie amortyzacji oraz rozliczenie dotacji w 1. roku:
401-1-1-1 Amortyzacja kosztów zakończonych
prac rozwojowych sfinansowanych ze środków
własnych – 250 tys. PLN

070-10-1 Umorzenie kosztów zakończonych
prac rozwojowych sfinansowanych ze środków
własnych – 250 tys. PLN

401-1-1-2 Amortyzacja kosztów zakończonych
prac rozwojowych sfinansowanych z dotacji
– 250 tys. PLN

070-10-2 Umorzenie kosztów zakończonych
prac rozwojowych sfinansowanych z dotacji
– 250 tys. PLN

500-1-4 Amortyzacja kosztów zakończonych
prac rozwojowych – projekt X – 500 tys. PLN

490 Rozliczenie kosztów – 500 tys. PLN
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Wn

Ma

704 Koszt własny sprzedaży licencji – projekt X
– 500 tys. PLN

500-1-4 Amortyzacja kosztów zakończonych
prac rozwojowych – projekt X – rozliczenie
kosztów na koniec okresu – 500 tys. PLN

840-3 Dotacje – projekt X – otrzymanie dotacji
w wysokości 500 tys. PLN

762-3 Otrzymane dotacje – projekt X
– 500 tys. PLN

Ważne

Dla celów zarządczych istotna może być taka ewidencja rozliczania
dotacji, kosztów amortyzacji prac rozwojowych oraz innych kosztów
bezpośrednich związanych z realizacją przychodów z danego projektu (np. poprzez system kont szczegółowych dedykowanych dla poszczególnych projektów), aby umożliwić ustalenie wyniku na danym
projekcie.

Przykład

Ewidencjonowanie dotacji, kosztów oraz przychodów
Instytut otrzymał dotację w wysokości 100 tys. PLN na opracowanie
nowej technologii utylizacji odpadów. Z otrzymanych środków sfinansowano m.in. wyposażenie laboratorium służące do wykonywania niezbędnych w projekcie analiz. Prowadzone nad nową technologią
prace spełniają definicję prac rozwojowych oraz kryteria kapitalizacji.
Instytut poniósł do tej pory łączne koszty w kwocie 80 tys. PLN (w tym
wydatki na wyposażenie laboratorium – 30 tys. PLN). Przewiduje się,
że wyposażenie laboratorium będzie mogło być użytkowane przez
około 3 lata (w przykładzie tylko w celu prowadzenia prac rozwojowych). Instytut zidentyfikował również możliwość czasowego odpłatnego użyczania sprzętu zakupionego do laboratorium. Przychody
od zewnętrznej firmy chemicznej z tego tytułu wyniosły 7 tys. PLN
w danym okresie (w przykładzie udostępnienie traktowane jest jako
incydentalne).
W jaki sposób Instytut powinien zaewidencjonować powyższe wydarzenia?
Wn

Ma

Otrzymanie dotacji:
Konta Zespołu 100 – otrzymanie dotacji
w wysokości 100 tys. PLN

840-3 Dotacje – technologia X – otrzymanie
dotacji w wysokości 100 tys. PLN

60

polityka rachunkowości 2.indd 60

14-06-11 08:26

4. Aktywowanie kosztów prac rozwojowych
Wn

Ma

Poniesienie nakładów związanych z pracami rozwojowymi:
010-5-2 Specjalistyczne maszyny, urządzenia
i aparaty sfinansowane z dotacji – wyposażenie
laboratorium – 30 tys. PLN

Konta grupy 300 – rozliczenie zakupu/lub Konta
Zespołu 2 – rozrachunki – 80 tys. PLN

Różne konta Zespołu 4 – ewidencja pozostałych
kosztów prac rozwojowych wg rodzaju
– 50 tys. PLN
500 Koszty działalności podstawowej – technologia X – ewidencja kosztów prac rozwojowych
wg typu kosztów (bezpośrednie, pośrednie itd.)
– 50 tys. PLN

490 Rozliczenie kosztów – 50 tys. PLN

Naliczenie amortyzacji wyposażenia laboratorium:
401-2-2 Amortyzacja środków trwałych
sfinansowanych z dotacji – 10 tys. PLN*

070-5-2 Umorzenie specjalistycznych maszyn,
urządzeń i aparatów sfinansowanych z dotacji
– 10 tys. PLN

500-2-4 Pośrednie koszty prac B+R – amortyzacja
– technologia X – 10 tys. PLN

490 Rozliczenie kosztów – 10 tys. PLN

Naliczenie przychodu z tytułu odpłatnego wypożyczenia sprzętu laboratoryjnego:
Konta Zespołu 2 Rozrachunki – 7 tys. PLN

703 Przychody ze sprzedaży pozostałych usług
– 7 tys. PLN **

Rozliczenie kosztów prac rozwojowych na koniec okresu:
650 Koszty prac rozwojowych finansowane
z dotacji – 60 tys. PLN

500 Koszty działalności podstawowej – technologia X – ewidencja kosztów prac rozwojowych
wg typu kosztów (bezpośrednie, pośrednie itd.)
– 50 tys. PLN
500-2-4 Pośrednie koszty prac B+R – amortyzacja – technologia X – 10 tys. PLN

* Należy rozważyć, czy sprzęt sfinansowany z dotacji ma służyć w całości (istotnej części) prowadzeniu prac rozwojowych podlegających
kapitalizacji. Jeżeli sfinansowany z dotacji sprzęt służył w istotnej części działalności innej niż prowadzenie prac rozwojowych, należałoby
część jego amortyzacji odnieść do rachunku zysków i strat (zamiast
kapitalizować) wraz z odpowiednią częścią dotacji. Ponieważ w danym okresie koszty amortyzacji laboratorium zostały skapitalizowane
(a nie odniesione do rachunku wyników), Jednostka również nie odniesie części dotacji otrzymanej na zakup wyposażenia do wyniku
finansowego.
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** Dodatkowy przychód z tytułu odpłatnego użyczenia sprzętu laboratoryjnego ma charakter poboczny, tzn. osiągnięcie tego przychodu
nie wynika z działań (kosztów), które są niezbędne do wytworzenia
produktu (wyniku prac rozwojowych) – zob. ustawa o rachunkowości
(art. 28 ust. 3) oraz Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości
w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny
zapasów, pkt 1.6. Tym samym przychód o takim charakterze nie będzie korygował kosztu wytworzenia.

Przykład

Wynik finansowy w ramach komercjalizacji
Instytut X prowadzi badania dotyczące poprawy bezpieczeństwa
w kopalniach węgla kamiennego. Na ten cel Instytut otrzymał od
NCBR dotację na pokrycie 20% wydatków poniesionych w związku
z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi. W 1. roku w ramach
realizowanych prac Instytut prowadził prace badawcze związane
z pomiarem parametrów powietrza kopalnianego mających na celu
szybszą ocenę zagrożenia wybuchem metanu. Koszty prowadzonych
badań wyniosły 600 tys. PLN (koszty prac badawczych ujęte w wyniku
finansowym). Dodatkowo poniesiono koszty związane z opracowaniem i testowaniem technologii mającej na celu umożliwienie zastosowania tych pomiarów w kopalniach węgla kamiennego, które wyniosły 500 tys. PLN – Instytut zakwalifikował te prace jako koszty prac
rozwojowych oraz podjął decyzję o ich kapitalizacji. W 2. roku Instytut
sprzedał dwóm kopalniom prawo do korzystania z opracowanej technologii; prawo to może być udzielane również innym jednostkom.
Szacuje się, że dana technologia będzie wykorzystywana przez okres
5 lat. Każda z kopalń ponosi roczną opłatę w kwocie 100 tys. PLN
z tytułu korzystania z opracowanej technologii. W kolejnych latach
Instytut ponosił roczne koszty w kwocie 15 tys. PLN obejmujące
przede wszystkim prowadzenie szkoleń dla pracowników kopalni
oraz materiały wykorzystywane do corocznych testów i parametryzacji
technologii w poszczególnych kopalniach.
Jaki wynik osiągnął Instytut z tytułu komercjalizacji technologii w poszczególnych latach?
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Okres

Przychody

Koszty

Zysk/strata

1.

120 tys. PLN – dotacja pokrywająca 20% wydatków na kwotę
600 tys. PLN

600 tys. PLN

–480 tys. PLN

2.

2 x 100 tys. PLN (przychody
licencyjne) + 20 tys. PLN
(rozliczana przez okres 5 lat
dotacja w kwocie 100 tys. PLN
– 20% wydatków na kwotę
500 tys. PLN) = 220 tys. PLN

15 tys. PLN (koszty
bieżące) +100 tys.
PLN (amortyzacja
prac rozwojowych
na kwotę 500 tys.
PLN przez okres
5 lat)=115 tys. PLN

105 tys. PLN

3.

220 tys. PLN

115 tys. PLN

105 tys. PLN

4.

220 tys. PLN

115 tys. PLN

105 tys. PLN

5.

220 tys. PLN

115 tys. PLN

105 tys. PLN

6.

220 tys. PLN

115 tys. PLN

105 tys. PLN

Łączny wynik na
komercjalizacji
(pozycje 2–6)

1,1 mln PLN

575 tys. PLN

525 tys. PLN

* Pozycja 1 nie jest uwzględniania w kalkulacji wyniku na komercjalizacji, gdyż
obejmuje przychody i koszty związane z pracami badawczymi, a więc do
momentu, kiedy komercyjne zastosowanie badań zostało zidentyfikowane.

4.6. Produkty powstałe przy wykorzystaniu prac
rozwojowych, przeznaczone do wielokrotnej sprzedaży
Skapitalizowane uprzednio prace rozwojowe mogą zostać wykorzystane do wytworzenia przez jednostkę oprogramowania, projektów
typowych i innych produktów o podobnym charakterze przeznaczonych do sprzedaży. Są to takie produkty wielokrotnego użytku, które
mogą podlegać stopniowej sprzedaży, a jednocześnie:
• nie zostały wytworzone na konkretne zamówienie;
• powstają w jednorazowym cyklu produkcyjnym;
• wytworzony produkt bazowy może być następnie sprzedawany
w dowolnej liczbie egzemplarzy;
• koszty wytworzenia, raz poniesione, rozkładają się na dowolną, możliwą do sprzedaży liczbę kopii, przy czym ta liczba nie jest z reguły
jednoznacznie określona w momencie wytworzenia produktu71.
71

M. Barszcz (red.), Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013…, s. 157.
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Ponoszone przez jednostkę nakłady na wytworzenie danych produktów są klasyfikowane jako produkcja w toku, przy założeniu, że spełniają one definicję aktywa, tzn. że jednostka oczekuje w przyszłości
wpływu korzyści ekonomicznych, które pokryją nakłady związane
z realizacją takich produktów. W koszt ich wytworzenia wchodzi
koszt wykorzystanych do tego celu kosztów skapitalizowanych
uprzednio prac rozwojowych.
W momencie zakończenia prac nad tego typu projektami wartość
skapitalizowanych kosztów wytworzenia wykazuje się jako wyroby
gotowe, a następnie stopniowo rozlicza w momencie dokonywania
sprzedaży zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości.
Wartość bilansową danego produktu pomniejsza się w momencie sprzedaży o kwotę uzyskanych przychodów (według cen sprzedaży netto)
pomniejszonych o dodatkowe koszty niezbędne do tego, aby sprzedaż doszła do skutku (np. koszty wykonania kopii oprogramowania)72.

Ważne

Okres dokonywania odpisów nie może przekraczać 5 lat. Wartość bilansową produktu nieodpisaną po upływie tego okresu odnosi się
w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na wielokrotnej sprzedaży
Wydział Informatyki opracował oprogramowanie umożliwiające kompleksową i szybką analizę tekstów w celu identyfikacji dzieł stanowiących plagiat. Oprogramowanie jest sprzedawane przede wszystkim
wyższym uczelniom oraz innym jednostkom naukowym. Łączne nakłady związane z wytworzeniem oprogramowania oszacowano na
100 tys. PLN.

Przykład

Wn

Ma

Przeksięgowanie kosztów związanych z wytworzeniem oprogramowania:
600 Produkty gotowe – oprogramowanie Plagiat – 100 tys. PLN

72

601 Produkcja niezakończona – oprogramowanie Plagiat – 100 tys. PLN

T. Kiziukiewicz (red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz. LexisNexis, Warszawa 2011, s. 341.
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W pierwszym roku sprzedaży programu Wydział Informatyki dokonał
5-krotnej sprzedaży oprogramowania, pobierając za każdą instalację
cenę równą 8 tys. PLN. Jednocześnie, dodatkowe koszty związane
z każdą instalacją (wynagrodzenie pracownika instalującego oprogramowanie oraz koszt szkolenia pracowników podmiotu nabywającego
oprogramowanie) wyniosły 1 tys. PLN.
Wn

Ma

Ewidencja przychodów ze sprzedaży:
Zespół 2 – rozrachunki – 40 tys. PLN

730 Sprzedaż pozostałych produktów
– 40 tys. PLN (5 x 8 tys. PLN)

Ewidencja kosztów:
405 Wynagrodzenia/406 Świadczenia
na rzecz pracowników – 5 tys. PLN
(5 x 1 tys. PLN)

Konta Zespołu 2 – rozrachunki
– 5 tys. PLN (5 x 1 tys. PLN)

500-3 Koszt własny sprzedanych
produktów – 5 tys. PLN

490 Rozliczenie kosztów – 5 tys. PLN

600 Produkty gotowe – oprogramowanie Plagiat – 5 tys. PLN

500-3 Koszt własny sprzedanych
produktów – 5 tys. PLN

731 Koszt sprzedaży pozostałych
produktów – 40 tys. PLN

600 Produkty gotowe – oprogramowanie Plagiat – 40 tys. PLN

Tym samym w ciągu roku Wydział rozpoznał:
• przychody w kwocie 40 tys. PLN (5 x 8 tys. PLN);
• koszty operacyjne w kwocie 5 tys. PLN (5 x 1 tys. PLN);
• koszt własny sprzedaży w kwocie 35 tys. PLN (5 x [8 tys. PLN pomniejszone o 1 tys. PLN]).
W konsekwencji Wydział rozpoznał na koniec roku wartość skapitalizowanych prac związanych z wytworzonym oprogramowaniem
w kwocie 65 tys. PLN (100 tys. pomniejszone o 35 tys. PLN). Oznacza to
jednocześnie, że do czasu pokrycia przychodami sumy kosztów wytworzenia produktów, o których tutaj mowa, jednostka nie będzie realizować żadnego wyniku na sprzedaży. Wynik zostanie bowiem wygenerowany dopiero po całkowitym odpisaniu kosztów wytworzenia
– wówczas całość przychodów, pomniejszona o koszty wymagane do
przeprowadzenia sprzedaży, będzie stanowić zysk na sprzedaży73.
73

Zamknięcie roku 2013…
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Ważne

W sytuacji, gdy w przeciągu 5 lat nie nastąpi pokrycie kosztów wytworzenia przychodami ze sprzedaży, nieodpisaną część skapitalizowanych kosztów wytworzenia odnosi się na pozostałe koszty operacyjne74.
Jednocześnie, w ciągu 5-letniego okresu odpisywania tego rodzaju
kosztów należy dokonywać oceny pod kątem ewentualnej utraty
wartości przez dany składnik aktywów75 w sposób analogiczny jak
dla zapasów.

74
75

Tamże.
Tamże.
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5. Prowadzenie prac na zlecenie
Należy pamiętać, że wykonywanie prac badawczo-rozwojowych na
zlecenie stron trzecich stanowi usługę. Zatem koszt prac badawczo-rozwojowych stanowi koszt wykonywanej usługi.
Ujmowanie przychodów i kosztów z realizacji usług uzależnione jest
od czasu trwania danej usługi:
1) zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości przychody z tytułu usługi trwającej dłużej niż 6 miesięcy powinny być ustalane na
dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania
usługi, jeżeli stopień zaawansowania można ustalić w sposób wiarygodny76;
2) ustawa o rachunkowości nie wymaga zastosowania metody zaawansowania procentowego do ujmowania przychodów z wykonania usług w okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy; jednostka może zatem do takich umów stosować metodę zaawansowania
procentowego (zob. pkt 1 powyżej) lub wybrać zasadę ujmowania
przychodu z wykonania usługi jednorazowo w momencie wykonania usługi.

Czas trwania
usługi

Ustalenie przychodu uzależnione jest od tego, w jaki sposób została
ustalona cena za daną usługę, tj. czy zawarto:
• umowę typu „koszt plus” (koszt powiększony o narzut zysku)
czy
• umowę ryczałtową77.

Rozliczanie
przychodów
i kosztów

W przypadku umów typu „koszt plus” przychód rozpoznaje się
w wysokości kosztów odpowiadających wykonanej części usługi, powiększonych o narzut zysku. W przypadku zaś ceny zryczałtowanej,
ustalonej umownie, należy określić stopień zaawansowania prac i ująć
przychód odpowiednio do stopnia ich zaawansowania.

Umowa typu
„koszt plus”

Stopień zaawansowania usługi mierzy się w zależności od przyjętej
przez jednostkę metody, tj.:

Stopień
zaawansowania

76
77

Ustawa o rachunkowości, art. 34a ust. 1.
Krajowy Standard rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”, pkt III.1.
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•

udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia
ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi;
liczbą przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usługi;
na podstawie obmiaru wykonanych prac;
inną metodą78.

•
•
•

Wskazówka
eksperta

Należy pamiętać, że przyjęta metoda powinna wyrażać w sposób
wiarygodny stopień zaawansowania usługi.
W praktyce często stosowana jest metoda oparta o zaawansowanie
kosztowe. W tym przypadku koszty realizowanej usługi ponoszone
przez wykonawcę obejmują:
• bezpośrednie koszty wytworzenia usługi objętej określoną umową;
• uzasadnioną część pośrednich kosztów wytworzenia związanych
z działaniami wynikającymi z umowy;
• inne niż koszty wytworzenia koszty wykonania określonej umowy,
które, zgodnie z warunkami umowy, pokrywa zamawiający.
Metoda rozpoznawania przychodu w oparciu o udział kosztów
Instytut zajmujący się problemami energetyki przyjął zlecenie zaprojektowania bezgłośnej turbiny wiatrowej na rzecz prywatnego inwestora. Projekt z założenia ma trwać 3 lata, a wynagrodzenie wynosi
1,2 mln PLN. Zgodnie z umową Instytut wystawi w pierwszym i drugim roku faktury na kwotę 200 tys. PLN, natomiast w roku trzecim –
fakturę na kwotę 800 tys. PLN.

Przykład

Instytut oszacował budżet projektu na 1 mln złotych, z wyszczególnieniem następujących elementów kosztów:
140 000 PLN

Prace materiałoznawcze w celu doboru stopu metali
ograniczającego świst

200 000 PLN

Bezszczotkowy generator prądotwórczy

10 000 PLN

Mechanizm wysprzęglający generator

20 000 PLN

Bezgłośna głowica służąca do obrotu turbiny

100 000 PLN

Prace projektanckie zewnętrznej obudowy

180 000 PLN

Budowa prototypu w skali 1:4

78

Ustawa o rachunkowości, art. 34a ust. 2.
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150 000 PLN

Testy w tunelu aerodynamicznym i poprawki projektanckie

200 000 PLN

Budowa pełnowymiarowego prototypu

1 000 000 PLN

Razem

Na koniec pierwszego roku Instytut wykonał dwa pierwsze etapy prac
i część trzeciego, ponosząc koszty w wysokości 345 tys. PLN.
Instytut stosuje metodę rozpoznawania przychodów w oparciu o udział
kosztów poniesionych w całkowitych szacowanych kosztach projektu.
Na koniec pierwszego roku realizacji prac Instytut rozpozna przychody
w wysokości 414 tys. PLN (1200 tys. PLN x 345 tys. PLN/1000 tys. PLN).
Wn

Ma

Ujęcie kosztów kontraktu:
Różne konta Zespołu 4 – ewidencja
kosztów prac badawczych wg rodzaju
– 345 tys. PLN

Konta grupy 300 – rozliczenie zakupu/
lub Konta Zespołu 2 – rozrachunki
– 345 tys. PLN

500-4 Koszt własny prac prowadzonych na zlecenie – 345 tys. PLN

Konto 490 – rozliczenie kosztów
– 345 tys. PLN

705 Koszt własny prac prowadzonych
na zlecenie – 345 tys. PLN

500-4 Koszt własny prac prowadzonych na zlecenie – 345 tys. PLN

Ujęcie przychodów i faktur z kontraktu:
Konta Zespołu 2 – rozrachunki
– 200 tys. PLN

702 Przychody z tytułu prac prowadzonych na zlecenie – 414 tys. PLN

660 Rozliczenia międzyokresowe z
tytułu niezakończonych usług – 214
tys. PLN

Jeżeli jednostka wybierze do ujmowania przychodów i kosztów z realizacji usługi trwającej krócej niż 6 miesięcy zasadę ujmowania
przychodu jednorazowo w momencie wykonania usługi, wówczas
koszty realizacji tej usługi do momentu ujęcia przychodów stanowią
aktywo – „produkcję w toku"79. Aktywo to podlega ocenie na dzień
bilansowy pod względem odzyskiwalności (tj. przy uwzględnieniu
ceny za realizację usługi do uzyskania od zamawiającego oraz ryzyko
braku płatności).
79

Usługi krótsze
niż 6 miesięcy

MSR 2, par. 19.

69

polityka rachunkowości 2.indd 69

14-06-11 08:26

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W RAMACH KOMERCJALIZACJI B+R

Przykład

Koszt ujmowany jako produkcja w toku
Instytut badawczy podpisał z prywatnym przedsiębiorcą umowę, na
mocy której Instytut przeprowadza określone prace B+R, mające się
zakończyć opracowaniem możliwej do wdrożenia do produkcji technologii. Technologia ta zostanie zabezpieczona patentem. Na mocy
umowy przedsiębiorca nabędzie wyłączne i nieodwołalne prawo do
patentu, a w zamian przekaże Instytutowi określone wynagrodzenie
z tego tytułu. Wykonywane przez Instytut prace badawcze, prowadzące
do opracowania patentu, mają charakter krótkookresowy.
Ujęcie księgowe:
• Instytut będzie wykazywał koszty prowadzonych prac jako produkcję w toku (zapas);
• W momencie przekazania praw do patentu Instytut rozpozna
koszt i przychody ze sprzedaży.
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6. Komercjalizacja w formie licencji
Jednostki mogą umożliwiać korzystanie ze swoich składników aktywów niematerialnych (w tym skapitalizowanych kosztów prac rozwojowych) na podstawie umów licencyjnych i podobnych.
Odpłatne oddanie przez jednostkę innym podmiotom prawa do użytkowania aktywów jednostki powoduje uzyskanie przez tę jednostkę
przychodów w postaci tantiem lub opłat licencyjnych.
Przychody powstające z użytkowania przez inne podmioty aktywów
jednostki są ujmowane, jeżeli80:
• istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu przeprowadzonej transakcji;
• kwotę przychodów można ustalić w sposób wiarygodny.
Przychody z licencji i tantiem ujmuje się zgodnie z zasadą memoriału,
w taki sposób, aby odzwierciedlić charakter danej umowy81, przy czym
warunki umowy zazwyczaj wskazują moment, w którym przychód
powinien być rozpoznany.

Zasada
memoriału

Z reguły zastosowanie zasady memoriału skutkuje liniowym rozpoznaniem przychodów licencyjnych w okresie obowiązywania umowy,
chyba że bardziej odpowiednie jest przyjęcie innej systematycznej
i racjonalnej zasady – np. w oparciu o moment rozpoznania sprzedaży,
której dotyczą tantiemy.
Jeżeli płatności licencyjne bazują na przyszłej wielkości sprzedaży
dokonanej przez licencjobiorcę, przychód z tytułu opłat licencyjnych
ujmowany jest dopiero wówczas, gdy licencjobiorca dokona sprzedaży, od której naliczana jest opłata. Wynika to z faktu, że zanim dana
sprzedaż nastąpi, nie jest prawdopodobne, że przychód będzie otrzymany przez licencjodawcę, i nie jest również możliwa wiarygodna
wycena.
80
81

MSR 18, par. 29.
MSR 18, par. 30.
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Opłata wstępna

W sytuacji gdy zgodnie z umową licencyjną pobierana jest bezzwrotna wstępna opłata za udzielenie licencji, której następnie towarzyszą
tantiemy w określonej wysokości wyrażonej w %, zasady rozpoznawania przychodu powinny odzwierciedlać treść i charakter
umowy. Zgodnie z treścią umowy opłata wstępna stanowi przedpłatę
z tytułu tantiem, a zatem dotyczy całości umowy (całości sprzedaży
objętej tantiemami) i w związku z tym powinna być rozpoznawana
systematycznie, w momentach realizowania przychodów z tytułu
tantiem.
Rozpoznanie przychodów z tantiem
Instytut Informatyki opracował oprogramowanie dla tanich modeli
telefonów komórkowych. Zapewnia ono bardzo dużą funkcjonalność,
nie obciążając przy tym w sposób znaczący zasobów, takich jak procesor
czy pamięć telefonu, które w tańszych wersjach telefonów są często
przestarzałe. Na mocy umowy licencyjnej Instytut otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5% przychodów ze sprzedaży telefonów.
W tym wypadku przychody z tytułu tantiem powinny być rozpoznawane sukcesywnie, w miarę sprzedaży kolejnych egzemplarzy telefonów.

Wskazówka
eksperta

Jeżeli licencja jest udzielana na określony czas, należy rozważyć, czy
przychód z niej powinien być rozpoznany jednorazowo czy też rozłożony w czasie przez okres trwania umowy licencyjnej. Należy pamiętać, że właściwe ujęcie zależy od specyficznych faktów i okoliczności.
Zwykle określony czasowo termin obowiązywania umowy licencyjnej wskazywać będzie na konieczność rozłożenia przychodu licencyjnego w czasie, ponieważ zdefiniowanie tego okresu może wskazywać na rozłożony w czasie proces przekazywania przez licencjodawcę
ryzyk i korzyści licencjobiorcy. W niektórych przypadkach może nie
występować wyraźnie określony obowiązek wykonania świadczenia
przez licencjodawcę po zawarciu umowy licencyjnej a ryzyka i korzyści wynikające z aktywa mogły zostać przeniesione na cały okres
użytkowania tego aktywa. W takim przypadku może być właściwe
ujęcie przychodu z góry, nawet jeżeli licencja jest udzielona na czas
określony.
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Jeśli zgodnie z treścią umowy licencyjnej licencjodawca przekazuje
licencjobiorcy licencję jednorazowo, pobierając w zamian za to jednorazową, bezzwrotną i nieuzależnioną od innych warunków opłatę,
licencjobiorca może od tego momentu w dowolny sposób wykorzystywać nabyte prawa licencyjne, a licencjodawca nie ma żadnych dalszych zobowiązań do spełnienia wobec licencjobiorcy, w takiej sytuacji
moment przekazania licencji stanowi moment sprzedaży, a w konsekwencji moment rozpoznania w całości przychodu licencyjnego.
Ustalenie, czy przychód z tytułu licencji należy ująć jednorazowo czy
przez okres licencji jest kwestią osądu. Następujące przesłanki mogą
wskazywać na ujęcie transakcji jako sprzedaży, tj. jednorazowo:
• stała bezzwrotna opłata, niezależna od przyszłych zdarzeń;
• brak możliwości rozwiązania umowy;
• klient może korzystać w dowolny sposób z praw majątkowych;
licencjodawca nie ma prawa kontroli lub wpływu na sposób wykorzystania tych praw przez klienta;
• brak zobowiązań licencjodawcy do świadczeń po dacie udzielenia licencji, takich jak np. konieczność aktualizacji oprogramowania bądź serwisu.
Rozpoznanie przychodu liniowo
Instytut Informatyki jednej z uczelni opracował program monitorujący ruch na drogach na podstawie odczytów z nawigacji samochodowej i telefonów komórkowych. Koszty opracowania oprogramowania
wyniosły 90 tys. PLN. Poza prezentacją zagęszczenia ruchu, program
może służyć do innych celów, takich jak projektowanie tras ciężarówek czy ocena czasu potrzebnego taksówce na dotarcie po klienta.
Korporacja taksówkarska korzysta z programu na zasadzie licencji.
Umowa licencyjna przewiduje korzystanie z systemu przez 5 lat za
120 tys. PLN płatne z góry. Instytut przez te 5 lat będzie ponosił koszty
związane z działaniem systemu oraz dokonywał aktualizacji programu.

Ważne

Przykład

Instytut powinien rozpoznawać przychody liniowo przez okres 5 lat,
a zatem powinien corocznie rozpoznać przychód w wysokości 24 tys.
PLN. Ujęcie jednorazowe przychodu nie jest właściwe, gdyż w momencie udostępnienia danego oprogramowania Instytut nie zakończył wykonywania świadczenia. Instytut przez cały okres trwania
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umowy licencyjnej ma zobowiązanie do dokonywania aktualizacji
oprogramowania oraz do zapewnienia prawidłowego działania systemu.
Wn

Ma

Ujęcie kosztów kontraktu w 1. roku:
401-1-1-1 Amortyzacja kosztów
zakończonych prac rozwojowych
sfinansowanych ze środków własnych
– 18 tys. PLN (90 tys. PLN/5 lat)

070-10-1 Umorzenie kosztów
zakończonych prac rozwojowych
sfinansowanych ze środków własnych
– 18 tys. PLN (90 tys. PLN/5 lat)

500-1-4 Amortyzacja kosztów zakończonych prac rozwojowych – 18 tys. PLN

Konto 490 – rozliczenie kosztów
– 18 tys. PLN

704 Koszt własny sprzedaży licencji
– 18 tys. PLN

500-1-4 Amortyzacja kosztów zakończonych prac rozwojowych – 18 tys. PLN

Ujęcie przychodów i faktur z kontraktu w 1. roku:
Konta Zespołu 2 – rozrachunki
– 120 tys. PLN

701 Przychody ze sprzedaży licencji
– 24 tys. PLN (120 tys. PLN/5 lat)
840-5 Przychody rozliczane w czasie
– 96 tys. PLN

Ujęcie przychodów i faktur z kontraktu w 2. roku:
840-5 Przychody rozliczane w czasie
– 24 tys. PLN

701 Przychody ze sprzedaży licencji
– 24 tys. PLN
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7. Komercjalizacja pośrednia – aport
Jednym ze sposobów komercjalizacji wyników prac rozwojowych
jest wniesienie ich aportem do nowo założonej lub istniejącej spółki.
Warto podkreślić, że transakcję wniesienia aportu należy odrębnie
przeanalizować z perspektywy:
• podmiotu wnoszącego aport;
• podmiotu otrzymującego aport.
Ponieważ zdarzenia gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną82, w przypadku transakcji
obejmujących wniesienie aportu należy każdorazowo rozważyć następujące kwestie:
1) Z perspektywy podmiotu wnoszącego aport:
• Czy w wyniku wniesienia aportem jednostka traci kontrolę
nad wnoszonymi aktywami?
• Czy w wyniku wniesienia aportem jednostka uzyskuje znaczący wpływ lub współkontrolę?
2) Z perspektywy podmiotu otrzymującego aport:
• Co jest przedmiotem aportu: pojedyncze aktywo lub zbiór aktywów czy zorganizowana część przedsiębiorstwa?

Ważne

7.1. Wniesienie aportu z perspektywy jednostki wnoszącej
aport
Wniesienie aportem składników majątkowych (aktywa, zbioru aktywów
czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa) w zamian za udziały
w innym podmiocie stanowi transakcję wymiany aktywów niepieniężnych. Ustawa o rachunkowości nie zawiera specyficznych wytycznych dotyczących ujęcia tego typu transakcji; można w tym zakresie
wykorzystać wytyczne MSSF. Ujęcie transakcji wymiany aktywów
niepieniężnych z perspektywy jednostki wnoszącej aport jest uzależnione od tego, czy dana transakcja ma treść ekonomiczną.
82

Ustawa o rachunkowości, art. 4 ust. 2.
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Treść
ekonomiczna
transakcji

Ważne

Treść ekonomiczną transakcji ocenia się poprzez rozważenie, w jakim zakresie przyszłe przepływy pieniężne zmienią się w wyniku danej transakcji. Należy pamiętać, że transakcja wymiany aktywów ma
treść ekonomiczną, jeżeli83:
1) konfiguracja (ryzyko, czas i kwota) przepływów pieniężnych
związanych z otrzymanym składnikiem aktywów różni się od
konfiguracji przepływów pieniężnych związanych z przekazanym
w zamian składnikiem aktywów
lub
2) wartość charakterystyczna dla jednostki gospodarczej w części
działalności, na którą wpłynęła transakcja, zmienia się w wyniku
transakcji wymiany
oraz
3) różnica w pkt 1 lub 2 jest istotna w porównaniu z wartością godziwą wymienionych aktywów.
Jeżeli powyższe wytyczne doprowadzą do wniosku, że transakcja ma
treść ekonomiczną, wówczas otrzymane udziały ujmuje się w ich
wartości godziwej lub w wartości godziwej przekazanych w zamian
składników majątkowych, w zależności od tego, który element można wiarygodnie wycenić.
Jeżeli natomiast transakcja nie ma treści ekonomicznej (tj. jest tylko
czystym wydzieleniem do osobnej struktury), wówczas otrzymane
udziały ujmowane są w wartości bilansowej przekazanych w zamian
składników majątkowych. Na takiej transakcji nie powstaje zysk,
a ujęcie straty następuje tylko wtedy, gdy wystąpiła utrata wartości.

Typy transakcji

Wniesienie przez jednostkę aportem składników majątkowych można podzielić na następujące typy transakcji:
1) Wniesienie składników majątkowych niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa (wniesienie wyników prac B+R)
aportem w zamian za:
• udziały w jednostce, nad którą wnoszący nie ma kontroli,
współkontroli czy znaczącego wpływu;
83

MSR 16, par. 24–25.
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•

udziały w podmiocie, na który wnoszący ma znaczący wpływ
lub współkontrolę;
• udziały dające jednostce wnoszącej kontrolę84.
2) Wniesienie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zamian za:
• udziały w jednostce, nad którą wnoszący nie ma kontroli, współkontroli czy znaczącego wpływu;
• udziały w podmiocie, na który wnoszący ma znaczący wpływ
lub współkontrolę;
• udziały dające jednostce wnoszącej kontrolę;
3) Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

7.1.1. Wniesienie prac B+R aportem w zamian za udziały
w jednostce, nad którą wnoszący nie ma kontroli,
współkontroli czy znaczącego wpływu
Jeżeli jednostka wnosi wyniki prac badawczych i rozwojowych jako
wkład do spółki, otrzymując w zamian mniej niż 20% udziałów lub
akcji tej spółki, wówczas przyjmuje się, że jednostka wnosząca aport
traci wpływ nad dalszym wykorzystaniem danych prac badawczych
i rozwojowych oraz przenosi na spółkę wszelkie prawa do przedmiotu wkładu (jeśli umowa nie stanowi inaczej), w tym prawa własności.
Jednocześnie, jednostka w zamian za wniesione składniki majątkowe
otrzymuje udziały/akcje w spółce oraz wynikające z nich prawo do
otrzymania dywidendy w przyszłości.
W przypadku utraty kontroli nad wniesionymi składnikami majątkowymi konfiguracja (ryzyko, czas i kwota) przepływów pieniężnych
związanych z otrzymanym składnikiem aktywów różni się zwykle od
konfiguracji przepływów pieniężnych związanych z przekazanym
w zamian składnikiem aktywów i tym samym dana transakcja zwykle prowadzi do ujęcia zysku w wyniku finansowym. W takim przypadku wniesienie aportu traktuje się analogicznie do transakcji sprzedaży. Jednostka rozpozna wynik na operacji wniesienia aportu jako
84

Ważne

Aport jak
sprzedaż

M. Barszcz (red.), Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013…, s. 234.
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różnicę pomiędzy wartością godziwą otrzymanych udziałów/akcji
a wartością bilansową netto wniesionych aportem prac rozwojowych.

7.1.2. Wniesienie wyników prac B+R aportem oraz uzyskanie
znaczącego wpływu lub współkontroli
Jeżeli jednostka wnosi wyniki prac badawczych i rozwojowych jako
wkład do innej jednostki, otrzymując w zamian udziały dające znaczący wpływ lub możliwość sprawowania współkontroli (zob. rozdz. 2),
wówczas ujęcie księgowe na moment przeprowadzenia takiej transakcji jest analogiczne jak w przypadku utraty całkowitej kontroli lub
wpływu na prace B+R (zob. 7.1.1.).

7.1.3. Wniesienie wyników prac B+R aportem oraz
pozostawienie kontroli po stronie jednostki wnoszącej
Jeżeli jednostka wnosi wyniki prac badawczych i rozwojowych jako
wkład do posiadanej w 100% jednostki zależnej:
• nowo założonej przez siebie spółki
lub
• spółki już istniejącej, w której jednostka utrzymuje 100% udział,
wówczas jednostka nadal ma faktyczną możliwość zarządzania i wykorzystania praw do wniesionych prac B+R. W konsekwencji, z perspektywy treści ekonomicznej transakcji, zmianie podlega jedynie
forma prawna sprawowania kontroli nad aktywem, natomiast oczekiwane przepływy pozostają bez zmian (za wyjątkiem ewentualnego
wpływu korzyści podatkowych). Taka wymiana jednych składników
aktywów na inne, tj. wymiana skapitalizowanych wyników prac rozwojowych na udziały w spółce, nie ma treści ekonomicznej (zob.
rozdz. 7.1.1.). W związku z powyższym jednostka rozpozna wartość
otrzymanych udziałów w wartości bilansowej przekazanych w zamian składników aktywów85, tj. w wartości bilansowej skapitalizowanych wyników prac rozwojowych.
85

MSR 16, par. 24.
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Wn
030-1-1 Udziały i akcje w jednostkach
powiązanych – w wartości bilansowej
netto wniesionych wyników prac B+R

Ma
020-1 Koszty zakończonych prac
rozwojowych – wyksięgowanie
wartości brutto

070-10 Umorzenie kosztów zakończonych prac rozwojowych – wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia

Jeżeli natomiast jednostka wnosi wyniki prac badawczych i rozwojowych jako wkład do spółki (otrzymując większościowy udział – np.
70%), do której inny wspólnik wniósł lub wnosi swój wkład przykładowo w formie środków pieniężnych (otrzymując udział np. 30%),
w takiej sytuacji należy dokonać dalszej analizy, pod kątem treści
ekonomicznej danej transakcji, podobnie jak zostało to przedstawione w odniesieniu do ujęcia wniesienia aportem aktywów.

Dalsza analiza
ekonomiczna

Jeżeli transakcja ma treść ekonomiczną, wówczas jednostka rozpozna
wynik na tej transakcji zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 7.1.1.

7.1.4. Wniesienie aportem zorganizowanej części
przedsiębiorstwa
Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do jednostki, w której wnoszący posiada 100% udziałów/akcji, zwykle nie
będzie miało treści ekonomicznej. W konsekwencji jednostka ujmie
takie transakcje zgodnie z modelem zaprezentowanym w rozdziale 7.1.3.
Natomiast w przypadku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki posiadającej innych wspólników, należy dokonać
analizy, pod kątem treści ekonomicznej danej transakcji, podobnie
jak zostało to przedstawione w odniesieniu do ujęcia wniesienia aportem aktywów (zob. rozdz. 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.).
Jeżeli transakcja ma treść ekonomiczną, jednostka ujmie ją zgodnie
ze schematem zaprezentowanym w rozdziale 7.1.1., z tym że wartość
bilansową inwestycji będzie stanowić w tym przypadku suma wszyst-

Wskazówka
eksperta
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kich aktywów i zobowiązań netto stanowiących zorganizowaną część
przedsiębiorstwa.

7.2. Wniesienie aportu z perspektywy jednostki
otrzymującej aport
Ujęcie transakcji po stronie podmiotu otrzymującego aport jest uzależnione przede wszystkim od przedmiotu aportu.

7.2.1 Otrzymanie aportem składników aktywów
Kapitał zapasowy

Ważne

Jeżeli przedmiotem aportu jest składnik aktywów lub grupa aktywów
niestanowiąca zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wówczas jednostka otrzymująca aport obejmuje składniki majątkowe po wartości
rynkowej w korespondencji z kapitałem własnym. Jeśli wartość
zwiększająca kapitał własny jest wyższa od wartości nominalnej kapitału podstawowego, wówczas nadwyżka jest ujmowana jako kapitał
zapasowy (jako nadwyżka wartości emisyjnej nad nominalną)86.
W przypadku spółki akcyjnej, zgodnie z zapisami kodeksu spółek
handlowych, wycena wkładu niepieniężnego, stanowiąca element
sprawozdania założycieli, podlega badaniu biegłego rewidenta m.in.
pod kątem wartości godziwej takiego wkładu niepieniężnego87.

7.2.2. Otrzymanie aportem zorganizowanej części
przedsiębiorstwa
Z perspektywy spółki otrzymującej aport, otrzymanie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma charakter transakcji połączenia jednostek gospodarczych.

86
87

M. Barszcz (red.), Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013…, s. 239.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, art. 312 par. 1.
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Transakcje „nabycia” zorganizowanej części przedsiębiorstwa można
rozliczyć:
• metodą nabycia – w każdym przypadku88
lub
• metodą łączenia udziałów – metoda dozwolona tylko w odniesieniu do transakcji, w przypadku których nie następuje utrata kontroli przez dotychczasowych udziałowców/akcjonariuszy spółki
otrzymującej aport89.

7.2.2.1. Metoda nabycia
Rozliczenie połączenia metodą nabycia polega na sumowaniu90:
• poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki otrzymującej
aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa według
ich wartości księgowej;
• z odpowiednimi pozycjami aktywów i zobowiązań stanowiących
składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa według ich
wartości godziwej ustalonej na dzień objęcia aportu; przy czym
aktywa i zobowiązania stanowiące składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmują także aktywa lub zobowiązania
niewykazywane dotychczas w księgach rachunkowych zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod warunkiem że odpowiadają
one definicji aktywów i zobowiązań91.
Do najczęściej identyfikowanych w procesie nabycia (a niewykazywanych wcześniej w księgach) wartości niematerialnych i prawnych
należą wytworzone we własnym zakresie licencje, patenty oraz znaki
towarowe.
Za wartość godziwą określonych aktywów lub zobowiązań przyjmuje
się – w szczególności w przypadku wartości niematerialnych i prawnych – wartość oszacowaną, wyznaczoną w oparciu o ceny rynkowe
takich samych lub podobnych wartości niematerialnych i prawnych.
88
89
90
91

Wartość
godziwa

Ustawa o rachunkowości, art. 44a ust. 1 oraz art. 44d.
Tamże, art. 44a ust. 2 oraz art. 44d.
Tamże, art. 44b ust. 1.
Tamże, art. 44b ust. 2.
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Jeśli wartość oszacowana nie może zostać wyznaczona w oparciu
o ceny rynkowe, przyjmuje się taką wartość, która nie spowoduje powstania lub zwiększenia ujemnej wartości firmy w wyniku połączenia92.

7.2.2.2. Metoda łączenia udziałów
Sposób
rozliczenia

Rozliczenie metodą łączenia udziałów polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów spółki otrzymującej aport oraz zorganizowanej
części przedsiębiorstwa według stanu na dzień wniesienia aportu, po
uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu odpowiednich wyłączeń93, takich jak eliminacja:
• wzajemnych należności i zobowiązania oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze;
• wzajemnych przychodów i kosztów z operacji gospodarczych dokonywanych w danym roku obrotowym przed dniem wniesienia
aportu między jednostką otrzymującą aport a zorganizowaną
częścią przedsiębiorstwa;
• zysków lub strat z operacji gospodarczych dokonanych przed
dniem wniesienia aportu między jednostką otrzymującą aport
a zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.
Po dokonaniu wyłączeń odpowiednie pozycje kapitału własnego spółki,
na którą przechodzi majątek zorganizowanej części przedsiębiorstwa, koryguje się o różnicę pomiędzy sumą aktywów i pasywów94.

92
93
94

Ustawa o rachunkowości, art. 44b ust. 4 pkt 8.
Tamże, art. 44c ust. 1.
Tamże, art. 44c ust. 2.
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8. Konsorcja
Konsorcjum naukowe zdefiniowane zostało w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2013 r. o zasadach finansowania nauki. Mianowicie konsorcjum
naukowe jest to „grupa jednostek organizacyjnych, w której skład
wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe, podejmująca na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące
badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych”95.
Najistotniejszym elementem powyższej definicji, z perspektywy ujęcia księgowego, jest podjęcie na mocy umowy konsorcjum wspólnego
przedsięwzięcia, czyli współpracy podmiotów. Nie określono jednak,
w jakiej formie prawnej takie przedsięwzięcie ma funkcjonować ani
jaką siłę decyzyjną posiadają poszczególne strony uczestniczące
w konsorcjum, mimo że są to czynniki istotne dla ustalenia ujęcia
księgowego. W niniejszym rozdziale przedstawiono wyłącznie wytyczne dotyczące ujęcia przedsięwzięć, które zgodnie z wytycznymi
przepisów o rachunkowości są współkontrolowane przez strony
uczestniczące w przedsięwzięciu. Ustawa o rachunkowości reguluje
jedynie ujęcie wspólnych przedsięwzięć prowadzonych w formie
„jednostki współzależnej”, czyli jednostki współkontrolowanej przez
wspólników96 na podstawie zawartej między nimi umowy, umowy
spółki lub statutu97.
Przez sprawowanie współkontroli nad inną jednostką – zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 35 ustawy o rachunkowości, rozumie się zdolność
wspólnika jednostki współzależnej, na równi z innymi wspólnikami,
na zasadach określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie, umowie
spółki lub statucie, do kierowania polityką finansową i operacyjną tej
95
96

97

Wspólne
przedsięwzięcie

Ważne

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, art. 2 ust. 12.
Przez wspólnika jednostki współzależnej, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37(c) ustawy o rachunkowości, rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym,
sprawującą wraz z innymi udziałowcami współkontrolę nad jednostką współzależną. W konsekwencji instytuty badawcze, uczelnie oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk nie spełniają definicji wspólnika jednostki współzależnej. Niemniej, przy braku innych regulacji, można
zastosować niniejsze przepisy ustawy o rachunkowości przez analogię.
Ustawa o rachunkowości, art. 3 ust. 1 pkt 35 i 40.
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jednostki, w celu osiągania wspólnie korzyści ekonomicznych z jej
działalności. „Zdolność wspólnika na równi z innymi wspólnikami
[…] do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki” rozumie się jako konieczność wyrażenia jednomyślnej zgody przez
wspólników dzielących kontrolę na decyzje w zakresie polityki finansowej i operacyjnej.
Udziały w jednostce współzależnej – zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 i 4
ustawy o rachunkowości, można wyceniać według:
• ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
• wartości godziwej;
lub
• metodą praw własności98.
Metoda praw
własności

Metoda praw własności99 jest metodą wyceny udziałów w aktywach
netto jednostki podporządkowanej, z uwzględnieniem wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia współkontroli. Wartość początkową udziału aktualizuje się na dzień bilansowy, na który sporządza się sprawozdanie finansowe, o zmiany
wartości aktywów netto jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły
w okresie sprawozdawczym, wynikające zarówno z osiągniętego wyniku finansowego, skorygowanego o odpis raty wartości firmy lub
ujemnej wartości firmy przypadający na dany okres sprawozdawczy,
jak i o wszelkie inne zmiany, w tym wynikające z rozliczeń ze wspólnikiem jednostki współzależnej.
Ustawa o rachunkowości nie reguluje specyficznie rachunkowości
wspólnych przedsięwzięć, które nie są prowadzone w odrębnej
jednostce. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, jednostki mogą zastosować podejście określone w MSSF 11, tj. ująć
wspólne porozumienie nieprowadzone w ramach odrębnej jednostki
współzależnej, odzwierciedlając prawa wspólników do aktywów
wspólnego porozumienia oraz obowiązki do pokrycia zobowiązań.
98
99

Tamże, art. 28 ust. 1 pkt 3 i 4.
Tamże, art. 3 ust. 1 pkt 47.
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Należy pamiętać, że w szczególności wspólnik wspólnej działalności
ujmuje:
• swoje aktywa wykorzystywane we wspólnym porozumieniu oraz
swój udział w aktywach posiadanych wspólnie;
• swoje zobowiązania powstałe w wyniku realizacji umowy konsorcjum oraz swój udział w zobowiązaniach zaciągniętych wspólnie;
• przychody ze sprzedaży swojej części produktów działania konsorcjum;
• swoją część przychodów ze sprzedaży produktu w ramach konsorcjum
oraz
• swoje koszty powstałe w wyniku realizacji umowy konsorcjum,
w tym udział we wspólnie poniesionych kosztach100.

Ważne

Od strony operacyjnej PJB oraz spółki prowadzące prace badawczo-rozwojowe mogą występować w konsorcjum w różnych rolach, tj.:
• jako lider konsorcjum
lub
• jako uczestnik konsorcjum.
Jeżeli całość zlecenia realizowanego w ramach umowy konsorcjalnej
rozliczana jest ze zleceniodawcą przez lidera konsorcjum, wówczas
należy ustalić, czy w odniesieniu do części prac, wykonanych przez
pozostałych uczestników konsorcjum a rozliczanych przez lidera,
lider działa jako:
• agent (pośrednik)
lub
• główny wykonawca zlecenia.
Lider działa jako główny wykonawca całego zlecenia wówczas, gdy
w ramach umowy przejmuje znaczące ryzyka i korzyści wynikające
ze świadczenia całej usługi objętej umową konsorcjum. Należy pamiętać, że przesłankami wskazującymi na działalność w charakterze
głównego wykonawcy zlecenia są:

100

Lider
konsorcjum

Ważne

MSSF 11, par. 20.
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•

•
•

główna odpowiedzialność za wykonanie całości usług stanowiących przedmiot umowy, w tym również za akceptację odbioru
usług przez klienta;
prawo do ustalania cen w sposób pośredni lub bezpośredni;
przyjęcie ryzyka kredytowego.

Do przychodów należy zaliczyć jedynie otrzymane lub należne wpływy korzyści ekonomicznych na rachunek własny jednostki. Natomiast kwoty zbierane w imieniu osób trzecich, tak jak w przypadku
relacji wynikających z umów o charakterze agencyjnym, nie stanowią
korzyści ekonomicznych jednostki i – w konsekwencji – nie stanowią
przychodów jednostki. Przychodami są natomiast prowizje101.
Prowizja
agencyjna

Tym samym, jeśli w oparciu o postanowienia umowne jednostka (lider
konsorcjum) pełni rolę agenta w odniesieniu do części prac wykonanych przez pozostałych uczestników konsorcjum, ma ona prawo do
rozpoznania w odniesieniu do tej części prac jedynie „prowizji”
agencyjnej (zwykle jest to opłata za pełnienie roli lidera i administrowania realizacją zlecenia) a nie kosztu realizacji zlecenia przez pozostałych uczestników konsorcjum i przychodu należnego tym stronom.
W odniesieniu zaś do części prac realizowanych przez lidera, lider
ujmuje należny przychód i poniesione przez siebie koszty z tytułu
realizowanych przez niego usług.
Natomiast jeśli w oparciu o postanowienia umowne jednostka pełni
rolę głównego wykonawcy, również w odniesieniu do części prac wykonanych przez pozostałych uczestników konsorcjum, wówczas ujmuje całość przychodu z kontraktu oraz całość kosztów, jakimi została obciążona przez pozostałych uczestników konsorcjum.
Główny wykonawca konsorcjum
Instytut naukowy, który otrzymał dotację na opracowanie nowej
technologii produkcji leków dla diabetyków, nie posiada odpowiedniego wyposażenia, aby móc zrealizować całe zlecenie samodzielnie.
Z tego względu, w celu realizacji warunków dotacji, Instytut zawarł
z podmiotem prywatnym umowę konsorcjum, na podstawie której

Przykład

101

MSR 18, par. 8.
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Instytut i podmiot prywatny będą realizować odrębne zadania niezbędne do realizacji celu zlecenia (opracowania technologii produkcji).
Instytut, jako lider konsorcjum, podpisał w imieniu konsorcjum umowę ze zleceniodawcą, zgodnie z którą:
• Instytut jest stroną odpowiedzialną za realizację zlecenia i przekazanie wyników prac;
• Instytut jest uprawniony do przekazania prac zleceniodawcy oraz
bierze udział w procesie zatwierdzania wyników prac;
• Instytut ma prawo do negocjacji dodatkowych warunków zlecenia oraz ewentualnych negocjacji cenowych w przypadku wystąpienia zdefiniowanych w umowie okoliczności.
Jednocześnie, zgodnie z zapisami umowy konsorcjum, wynagrodzenie podmiotu prywatnego z tytułu realizowanych przez niego zadań
jest należne w terminie 14 dni od momentu akceptacji danego zadania przez Instytut, niezależnie od faktu odbioru danego etapu prac
przez zleceniodawcę.
W przypadku opisanej powyżej umowy podmiot prywatny jest raczej
podwykonawcą zatrudnionym przez Instytut w celu realizacji zlecenia. Tym samym, Instytut pełni rolę głównego wykonawcy i w konsekwencji rozpozna jako swój przychód całość kwot należnych od zleceniodawcy. Jednocześnie, kwoty należne podmiotowi prywatnemu
z tytułu realizowanych przez niego usług będą stanowić koszty Instytutu.
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Załącznik 1. Zakładowy Plan Kont102
Konto główne

Konto szczegółowe

Uwagi

Zespół 0 Aktywa trwałe
010 Rzeczowe
aktywa trwałe

010-0 Grunty
010-1 Budynki i lokale, spółdzielcze
prawo do lokalu
010-2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
010-3 Kotły i maszyny energetyczne
010-4 Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania
010-5 Specjalistyczne maszyny,
urządzenia i aparaty
010-6 Urządzenia techniczne
010-7 Środki transportu
010-8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie

W celu dokładniejszej ewidencji,
oddającej specyfikę działania PJB,
jednostka może rozszerzyć zakres
kont w następujący sposób:
010-1-1 Budynki i lokale
sfinansowane ze środków
własnych
010-1-2 Budynki i lokale
sfinansowane z dotacji
010-2-1 Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej sfinansowane ze
środków własnych
010-2-2 Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej sfinansowane z dotacji
itd.

010-9 Inwentarz żywy
020 Wartości
niematerialne
i prawne

020-1-1 Koszty zakończonych prac
rozwojowych sfinansowanych ze
środków własnych
020-1-2 Koszty zakończonych prac
rozwojowych sfinansowanych z dotacji
020-2 Wartość firmy
020-3 Inne wartości niematerialne
i prawne
020-4 Zaliczki na wartości niematerialne
i prawne

030 Inwestycje
długoterminowe

030-1-1 Udziały i akcje w jednostkach
powiązanych
030-1-2 Udziały i akcje w jednostkach
niepowiązanych
030-2 Inne papiery wartościowe
030-3 Inne długoterminowe aktywa
finansowe

102

Przygotowano w oparciu o: J. Gierusz, Plan kont z komentarzem. Handel Produkcja Usługi, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2004, s. 53–58.
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Konto główne

Konto szczegółowe

Uwagi

030-4 Nieruchomości inwestycyjne
030-5 Inne inwestycje długoterminowe
030-6 Odpisy aktualizujące inwestycje
długoterminowe
070 Umorzenie
niefinansowych
aktywów trwałych

070-1 Umorzenie budynków i lokali
070-2 Umorzenie obiektów inżynierii
lądowej i wodnej
070-3 Umorzenie kotłów i maszyn
energetycznych
070-4 Umorzenie maszyn, urządzeń
i aparatów ogólnego zastosowania
070-5 Umorzenie specjalistycznych
maszyn, urządzeń i aparatów
070-6 Umorzenie urządzeń technicznych
070-7 Umorzenie środków transportu
070-8 Umorzenie narzędzi, przyrządów,
ruchomości i wyposażenia
070-9 Umorzenie inwentarza żywego
070-10-1 Umorzenie kosztów zakończonych prac rozwojowych sfinansowanych
ze środków własnych

Podobnie jak w przypadku kont
rzeczowych aktywów trwałych,
jednostka może rozszerzyć zakres
kont w następujący sposób:
070-1-1 Umorzenie budynków
i lokali sfinansowanych ze
środków własnych
070-1-2 Umorzenie budynków
i lokali sfinansowanych z dotacji
070-2-1 Umorzenie obiektów
inżynierii lądowej i wodnej
sfinansowanych ze środków
własnych
070-2-2 Umorzenie obiektów
inżynierii lądowej i wodnej
sfinansowanych z dotacji
itd.

070-10-2 Umorzenie kosztów zakończonych prac rozwojowych sfinansowanych
z dotacji
070-11 Umorzenie wartości firmy
070-12 Umorzenie innych wartości
niematerialnych i prawnych
080 Budowa
środków trwałych

080-1 Środki trwałe w budowie

100 Kasa

100-1 Kasa

080-2 Zaliczki na środki trwałe
w budowie

Podobnie jak w przypadku kont
rzeczowych aktywów trwałych,
jednostka może dokonać rozszerzenia planu kont w celu podziału
kont 080-1 oraz 080-2 na inwestycje finansowane ze środków
własnych oraz z dotacji

Zespół 1. Inwestycje krótkoterminowe
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Konto główne
130 Rachunki
bankowe

Konto szczegółowe

Uwagi

130-1 Rachunek bieżący
130-2 Kredyty bankowe
130-3 Rachunek środków zakładowego
funduszu socjalnego
130-4 Inne rachunki bankowe

140 Krótkoterminowe aktywa
finansowe

140-1 Papiery wartościowe przeznaczone
do obrotu
140-2 Inne środki pieniężne
140-3 Inne aktywa pieniężne
140-4 Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe
140-5 Inne krótkoterminowe aktywa
finansowe

150 Inne inwestycje
krótkoterminowe

150-1 Inne inwestycje krótkoterminowe
Zespół 2. Rozrachunki

200 Rozrachunki
z odbiorcami

200-1-1 Rozrachunki z odbiorcami
powiązanymi
200-1-2 Rozrachunki z odbiorcami
niepowiązanymi

201 Rozrachunki
z dostawcami

201-1-1 Rozrachunki z dostawcami
powiązanymi
201-1-2 Rozrachunki z dostawcami
niepowiązanymi

205 Zobowiązania
wekslowe

205 Zobowiązania wekslowe

220 Rozrachunki
publiczno-prawne

220-1 Należności z tytułu VAT
220-2 Zobowiązania z tytułu VAT
220-3 Rozrachunki z urzędem celnym
220-4 Rozrachunki z tytułu podatku
dochodowego
220-5 Inne rozrachunki publiczno-prawne

230 Rozrachunki
z pracownikami

230-1 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
230-2 Rozrachunki z tytułu zaliczek
230-3 Inne rozrachunki z pracownikami
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8. Konsorcja
Konto główne
240 Pozostałe
rozrachunki

Konto szczegółowe

Uwagi

240-1 Rozrachunki z tytułu zakupu
niefinansowych aktywów trwałych
240-2 Rozliczenia niedoborów, szkód
i nadwyżek
240-3 Roszczenia sporne z tytułu
niedoborów i szkód
240-4 Inne roszczenia sporne
240-5 Należności z tytułu niedoborów
i szkód
240-6 Inne należności
240-7 Inne zobowiązania
240-8 Zobowiązania z tytułu leasingu
operacyjnego

241 Pożyczki
udzielone

240-1-1 Pożyczki udzielone jednostkom
powiązanym
240-1-2 Pożyczki udzielone jednostkom
niepowiązanym

242 Zobowiązania
finansowe

242-1-1 Kredyty od jednostek
niepowiązanych
242-1-2 Pożyczki od jednostek
powiązanych
242-2 Zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego
242-3 Inne zobowiązania finansowe

250 Odpisy
aktualizujące
należności

250 Odpisy aktualizujące należności

260 Rozliczenie
różnic kursowych

260 Rozliczenie różnic kursowych
Zespół 3. Materiały i towary

300 Rozliczenie
zakupu

300-1 Rozliczenie zakupu materiałów
300-2 Rozliczenie zakupu usług
300-3 Rozliczenie zakupu towarów
300-4 Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych

301 Materiały

301 Materiały
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Konto główne

Konto szczegółowe

302 Towary

302 Towary

303 Odchylenia od
cen ewidencyjnych

303 Odchylenia od cen ewidencyjnych

Uwagi

Zespół 4. Koszty wg rodzajów
401 Amortyzacja

401-1-1-1 Amortyzacja kosztów
zakończonych prac rozwojowych
sfinansowanych ze środków własnych
401-1-1-2 Amortyzacja kosztów
zakończonych prac rozwojowych
sfinansowanych z dotacji
401-1-2-1 Amortyzacja pozostałych
wartości niematerialnych i prawnych
sfinansowanych ze środków własnych
401-1-2-2 Amortyzacja pozostałych
wartości niematerialnych i prawnych
sfinansowanych z dotacji
401-2-1 Amortyzacja środków trwałych
sfinansowanych ze środków własnych
401-2-2 Amortyzacja środków trwałych
sfinansowanych z dotacji

402 Zużycie
materiałów

402 Zużycie materiałów

403 Koszty energii

403 Koszty energii

404 Usługi obce

404 Usługi obce

Jednostka może wydzielić kolejne
konta dedykowane do poszczególnych typów usług obcych

405 Wynagrodzenia

405 Wynagrodzenia

Jednostka może wydzielić kolejne
konta dedykowane do poszczególnych kategorii wynagrodzenia

406 Świadczenia
na rzecz
pracowników

406 Świadczenia na rzecz pracowników

407 Ubezpieczenia
społeczne i inne
narzuty na
wynagrodzenie

407 Ubezpieczenia społeczne i inne
narzuty na wynagrodzenie

408 Podatki i opłaty

408 Podatki i opłaty
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8. Konsorcja
Konto główne

Konto szczegółowe

409 Usługi
bankowe

409 Usługi bankowe

410 Podróże
służbowe

410 Podróże służbowe

411 Koszty reprezentacji i reklamy

411 Koszty reprezentacji i reklamy

412 Pozostałe
koszty rodzajowe

412 Pozostałe koszty rodzajowe

490 Rozliczenie
kosztów

490 Rozliczenie kosztów

500 Koszty
działalności
podstawowej

500-1-1 Koszty bezpośrednie prac B+R
– wartość zużytych materiałów
bezpośrednich

Uwagi

Zespół 5. Koszty wg typów działalności

500-1-2 Koszty bezpośrednie prac B+R
– usługi
500-1-3 Koszty bezpośrednie prac B+R
– wynagrodzenia
500-1-4 Amortyzacja kosztów
zakończonych prac rozwojowych
500-1-5 Koszty bezpośrednie prac B+R
– inne koszty

Jednostka powinna dokonać
podziału kosztów działalności
podstawowej wg typów
realizowanej działalności/zadań/
projektów; alternatywny układ
planu kont (niezawierający kont
Zespołu 5) może uwzględniać
podział kosztów rodzajowych na
tzw. MPK (centra kosztowe/
miejsca powstawania kosztów),
w sposób odzwierciedlający
potrzeby ewidencyjne jednostki

500-2-1 Pośrednie koszty prac B+R – usługi
500-2-2 Pośrednie koszty prac B+R
– koszty utrzymania budynków
(energia, ogrzewanie, sprzątanie)
500-2-3 Pośrednie koszty prac B+R
– remonty i konserwacje
500-2-4 Pośrednie koszty prac B+R
– amortyzacja
500-2-5 Pośrednie koszty prac B+R
– wynagrodzenia
500-2-6 Pośrednie koszty prac B+R
– inne koszty
500-3 Koszt własny sprzedanych produktów
500-4 Koszt własny prac prowadzonych
na zlecenie
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Konto główne

Konto szczegółowe

Uwagi

502 Koszty
wydziałowe

502 Koszty wydziałowe

503 Koszty
ogólnego zarządu

503 Koszty ogólnego zarządu

580 Rozliczenie
kosztów działalności podstawowej

580 Rozliczenie kosztów działalności
podstawowej

600 Produkty
gotowe

600 Produkty gotowe

601 Produkcja
niezakończona

601 Produkcja niezakończona

620 Odchylenia od
cen ewidencyjnych

620 Odchylenia od cen ewidencyjnych

630 Rozliczenia
międzyokresowe
kosztów
operacyjnych

640 Rozliczenia międzyokresowe
kosztów operacyjnych

Jednostka powinna dokonać
dalszego podziału kont wg typów
kosztów rozliczanych w czasie

640 Koszty prac
rozwojowych
finansowane ze
środków własnych

640 Koszty prac rozwojowych
finansowane ze środków własnych

Jednostka powinna dokonać
dalszego podziału kont wg
prowadzonych projektów.

650 Koszty prac
rozwojowych
finansowane
z dotacji

650 Koszty prac rozwojowych
finansowane z dotacji

Gromadzone na podanych obok
kontach koszty, które spełniają
kryteria kapitalizacji, mają charakter prac rozwojowych w toku

660 Rozliczenia
międzyokresowe
z tytułu niezakończonych usług

660 Rozliczenia międzyokresowe
z tytułu niezakończonych usług

660 Aktywa
z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

660 Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Zespół 6. Produkty i rozliczenia międzyokresowe
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8. Konsorcja
Konto główne

Konto szczegółowe

Uwagi

Zespół 7 przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
701 Przychody ze
sprzedaży licencji

701 Przychody ze sprzedaży licencji

702 Przychody
702 Przychody z tytułu prac prowadzoz tytułu prac prowa- nych na zlecenie
dzonych na zlecenie
703 Przychody
ze sprzedaży
pozostałych usług

703 Przychody ze sprzedaży pozostałych usług

704 Koszt własny
sprzedaży licencji

704 Koszt własny sprzedaży licencji

705 Koszt własny
prac prowadzonych
na zlecenie

705 Koszt własny prac prowadzonych
na zlecenie

706 Koszt własny
pozostałych usług

706 Koszt własny pozostałych usług

707 Koszt własny
prowadzonych
prac badawczych

707 Koszt własny prowadzonych prac
badawczych

708 Koszty działalności statutowej

708 Koszty działalności statutowej

730 Sprzedaż pozostałych produktów

730 Sprzedaż pozostałych produktów

731 Koszt sprzedaży pozostałych
produktów

731 Koszt sprzedaży pozostałych
produktów

740 Sprzedaż
materiałów

740 Sprzedaż materiałów

742 Wartość sprzedanych materiałów

742 Wartość sprzedanych materiałów

751 Koszty operacji
finansowych

751-1 Koszty odsetek

Jednostka powinna dokonać
dalszego podziału kont wg
prowadzonych projektów – w taki
sposób, aby umożliwić prawidłową ewidencję wyniku osiągniętego na poszczególnych projektach

751-2 Strata z tytułu wyceny aktywów
finansowych
751-3 Strata ze sprzedaży udziałów
751-4 Odpisy aktualizujące aktywa
finansowe
751-5 Straty z tytułu różnic kursowych
751-6 Pozostałe koszty finansowe
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POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W RAMACH KOMERCJALIZACJI B+R
Konto główne
752 Przychody
z operacji
finansowych

Konto szczegółowe

Uwagi

752-1 Przychody z odsetek
752-2 Zysk z tytułu wyceny aktywów
finansowych
752-3 Dywidendy
752-4 Zysk ze sprzedaży udziałów
752-5 Odwrócenie odpisów aktualizujących aktywa finansowe
752-6 Zyski z tytułu różnic kursowych
752-7 Pozostałe przychody finansowe

761 Pozostałe
koszty operacyjne

761-1 Strata ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
761-2 Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych (odpisy)
761-3 Inne pozostałe koszty operacyjne

762 Pozostałe
przychody
operacyjne

762-1 Zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
762-2 Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych (odwrócenie odpisów)
762-3 Otrzymane dotacje
762-4 Otrzymane darowizny
762-5 Inne przychody operacyjne

770 Zyski
nadzwyczajne

770 Zyski nadzwyczajne

771 Straty
nadzwyczajne

771 Straty nadzwyczajne

803 Fundusz
statutowy (instytut
badawczy, instytut
PAN)/ Fundusz
zasadniczy (fundusz
uczelni)/Kapitał podstawowy (spółka)

803 Fundusz statutowy (instytut
badawczy, instytut PAN)/Fundusz
zasadniczy (fundusz uczelni)/ Kapitał
podstawowy (spółka)

804 Kapitał
zapasowy (spółka)

804 Kapitał zapasowy (spółka)

Zespół 8. Fundusze własne, rezerwy, wynik finansowy
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8. Konsorcja
Konto główne

Konto szczegółowe

805 Kapitał rezerwowy (spółka)/
Fundusz rezerwowy
(instytut badawczy, instytut PAN)

805 Kapitał rezerwowy (spółka)/
Fundusz rezerwowy (instytut badawczy,
instytut PAN)

806 Inne fundusze

806 Inne fundusze

820 Rozliczenie wyniku finansowego

820 Rozliczenie wyniku finansowego

840 Rezerwy
i przychody
rozliczane w czasie

840-1 Rezerwa na podatek dochodowy

Uwagi

840-2 Inne rezerwy na zobowiązania
840-3 Dotacje
840-4 Ujemna wartość firmy
840-5 Przychody rozliczane w czasie

850 Zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych

850 Zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

860 Wynik
finansowy

860 Wynik finansowy

870 Odpisy z wyniku finansowego

870 Odpisy z wyniku finansowego
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Skorowidz pojęć

Skorowidz pojęć
Aport jak sprzedaż, str. 77
Cena nabycia, str. 9
Cena sprzedaży netto, str. 10
Czas trwania usługi, str. 67
Dodatkowe warunki prac rozwojowych, str. 30
Dotacje dotyczące kosztów, str. 58
Elementy kapitalizacji, str. 26
Ewidencja i alokacja nakładów, str. 34
Ewidencjonowanie dotacji, kosztów oraz przychodów, str. 60
Faza proof-of-concept (weryfikacja pomysłu), str. 23
Faza proof-of-principle (wczesna weryfikacja pomysłu), str. 23
Główny wykonawca konsorcjum, str. 86
Kapitalizacja późniejszych nakładów, str. 40
Kapitalizacja prac rozwojowych, str. 26
Klasyfikacja prac badawczo-rozwojowych, str. 17
Komercjalizacja, str. 10
Komercjalizacja pośrednia – aport, str. 75
Komercjalizacja w formie licencji, str. 71
Konsorcja, str. 83
Kontrola nad aktywem, str. 11
Korzyści ekonomiczne, str. 29
Koszt ujmowany jako produkcja w toku, str. 70
Koszt wytworzenia produktu, str. 11
Koszty bezpośrednie, str. 11
Koszty podlegające aktywowaniu, str. 32
Koszty pośrednie, str. 11
Koszty wyłączone z kapitalizacji, str. 33
Koszty zakończonych prac rozwojowych, str. 42
Kryteria kapitalizacji, str. 27, 31, 39
Lider konsorcjum, str. 85
Metoda łączenia udziałów, str. 82
Metoda nabycia, str. 81
Metoda praw własności, str. 84
Metoda rozpoznawania przychodu w oparciu o udział kosztów, str. 68
Moment rozpoczęcia i zakończenia kapitalizacji, str. 39
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MSSF, str. 13
Nakłady poniesione po przyjęciu składnika wartości niematerialnych
i prawnych do używania, str. 41
Nakłady wykazywane jako składnik wartości niematerialnych
i prawnych, str. 43
Obiekt oceny utraty wartości, str. 53
Ocena utraty wartości, str. 53
Odpis aktualizujący, str. 55
Ograniczenie okresu amortyzacji, str. 44
Opłata wstępna, str. 72
Otrzymanie aportem składników aktywów, str. 80
Otrzymanie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, str. 80
Plan amortyzacji, str. 44
Poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych, str. 11
Poziomy gotowości technologii, str. 22
Późniejsza wycena składnika wartości niematerialnych
i prawnych, str. 43
Prace badawcze, str. 19
Prace rozwojowe, str. 20
Procedura ustalania utraty wartości, str. 48
Produkty powstałe przy wykorzystaniu prac rozwojowych, str. 63
Prowadzenie prac na zlecenie, str. 67
Prowizja agencyjna, str. 86
Przesłanki kapitalizacji nakładów, str. 29
Przesłanki utraty wartości skapitalizowanych kosztów technologii, str. 50
Przychód z dotacji, str. 58
Przyszłe korzyści ekonomiczne, str. 13
Przyszłe korzyści ekonomiczne netto, str. 14
Rozliczenie przychodów i kosztów, str. 67
Rozpoznanie odpisu z tytułu utraty wartości, str. 55
Rozpoznanie przychodów z tantiem, str. 72
Rozpoznanie przychodu liniowo, str. 73
Rzeczowe aktywa obrotowe, str. 9
Składnik rzeczowych aktywów trwałych, str. 42
Spełnienie kryteriów kapitalizacji, str. 31
Spin-off, str. 14
Spin out, str. 14
102

polityka rachunkowości 2.indd 102

14-06-11 08:26

Skorowidz pojęć

Sprawowanie współkontroli nad inną jednostką, str. 16
Stopień zaawansowania usługi, str. 67
Treść ekonomiczna, str. 14
Treść ekonomiczna transakcji, str. 76
Trwała utrata wartości, str. 14
Trwała utrata wartości aktywów, str. 47
Typy transakcji, str. 76
Ujęcie księgowe prac badawczych, str. 25
Ujęcie księgowe prac rozwojowych, str. 25
Umowa typu „koszt plus”, str. 67
Usługi krótsze niż 6 miesięcy, str. 69
Ustalenie i rozpoznanie w księgach amortyzacji, str. 45
Ustalenie obiektów oceny utraty wartości, str. 51
Wartości niematerialne i prawne, str. 9
Wartość godziwa, str. 15
Wartość godziwa aktywów, str. 81
Wartość grupowego obiektu, str. 54
Wartość handlowa, str. 15, 54
Wartość nakładów, str. 29
Wartość odzyskiwalna, str. 15, 54
Wartość użytkowa, str. 15
Warunki składnika aktywów, str. 27
Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, str. 79
Wniesienie aportu z perspektywy jednostki otrzymującej aport, str. 80
Wniesienie prac B+R aportem za udziały w jednostce, str. 77
Wniesienie wyników prac B+R aportem, str. 75, 78
Wycena kosztów wytworzenia produktu, str. 12
Wykorzystanie prac rozwojowych, str. 41
Wynik finansowy w ramach komercjalizacji, str. 62
Wynik na wielokrotnej sprzedaży, str. 64
Zakładowy plan kont, str. 88
Zaliczenie dotacji do przychodów, str. 58
Zasada memoriału, str. 71
Zjawiska wewnętrzne utraty wartości, str. 49
Zjawiska zewnętrzne utraty wartości, str. 48
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