Jak spółka powinna zaksięgować koszty związane z pomocą udzieloną Ukraińcom?
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PYTANIE
Spółka sfinansowała pobyt rodziny z Ukrainy w ośrodku wczasowym - koszt noclegu i
wyżywienia. Wydatek poniesiony w związku z sytuacją na Ukrainie. Są to osoby fizyczne,
pracownicy spółki siostry.
Czy spółka powinna rozliczyć takie koszty jako darowizny - pozostałe koszty operacyjne?
ODPOWIEDŹ
ODPOWIEDŹ
Z treści pytania wynika, że poniesione koszty nie są związane z prowadzoną przez spółkę
podstawową działalnością operacyjną. Mają charakter podobny do darowizny, a więc należy
je zaksięgować w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
UZASADNIENIE
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze
zm.) - dalej u.r., zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach
rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 32 u.r., przez pozostałe koszty i przychody operacyjne rozumie
się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w
szczególności koszty i przychody związane:
a) z działalnością socjalną,
b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i
prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do
inwestycji,
c) z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych
do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich
przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną
wartość godziwą,
d) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z
wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających
kosztów,
e) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami
finansowymi,
f) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów
obciążających koszty finansowe,
g) z odszkodowaniami i karami,
h) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w
tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub
wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych
i prawnych,
i) ze zdarzeniami losowymi.

