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Przedsiębiorstwa budowlane działaj  w specyficznej branży ze względu na unikatowy produkt  
i uwarunkowania jego realizacji. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki sposobu 
ustalenia stopnia zaawansowania robót budowlanych w celu zachowania nadrzędnej zasady 
rachunkowo ci to jest współmierno ci przychodów i kosztów w przypadku niezakończonych 
usług budowlanych.  
Słowa kluczowe: kontrakty długoterminowe, budownictwo, stopie  zaawansowania robót 
budowlanych. 

 

Construction companies operate in a specific industry due to the unique product and conditions 
for its implementation. The purpose of this article is to present the problem of how to determine 
the progress of construction work in order to preserve the main principle of accounting, namely 
the comparison of income and expenses in the case of construction work in progress. 
Keywords: long-term contracts, construction, construction progress. 
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Przedsiębiorstwa wiadcz ce usługi budowlane działają w wyróżniającej się branży na tle 
działalności usługowej, czy produkcyjnej. Odmienność ta jest spowodowana wieloma czynnikami, z 
których najbardziej istotnym jest unikatowy, często niepowtarzalny produkt. Każdy projekt jest 
szczególny ze względu na uwarunkowania, w jakich jest realizowany [1]. Wznoszenie budynków, 
budowli czy też obiektów inżynierii wodnej i lądowej jest procesem długotrwałym, co przekłada się 
na wysokość kosztów, w tym jednostkowego kosztu zmiennego danego projektu [2]. 

Czynnik czasu w tej branży jest bardzo istotny i wpływa na wiele aspektów. Projekty 
realizowane są w długim horyzoncie czasowym, w związku z tym, dany kontrakt jest wykonywany 
często w wielu okresach sprawozdawczych. To powoduje problem z ustaleniem rzeczywistych 

kosztów i odpowiadających im przychodom.  
Kwestie zwi zane ze świadczeniem usług budowlanych, a następnie ich wyceną  

i rozliczeniem zostały uregulowane w polskim prawodawstwie oraz w międzynarodowych 
opracowaniach [3]. Ustawa o rachunkowości definiuje kontrakty długoterminowe jako usługi, w tym 
usługi budowlane, objęte umową, których okres realizacji jest dłuższy niż 6 miesięcy oraz na dzie  
bilansowy są wykonane w istotnym stopniu [4]. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3, którego 
przedmiotem są ”Niezako czone usługi budowlane” precyzuje zasady ustalania przychodów  
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i kosztów oraz prezentacji i ujawniania ich w sprawozdaniach finansowych [5]. Rozwój polskiej 

gospodarki i globalizacja spowodowała potrzebę dostosowania regulacji prawnych dotyczącą 
niezako czonych usług budowlanych [6]. Aktualizacja aktów prawnych takich jak Krajowy Standard 
Rachunkowości nr 3 czy też wprowadzenie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości 
Finansowej nr 15 „Przychody z umów z klientami” [7] ma na celu dostosowania narzędzi 
rachunkowości, aby sporządzane sprawozdania były rzetelne i zaspokajały potrzeby ich odbiorców.  

Niezako czone usługi budowlane, realizowane w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, które na 
dzie  bilansowy są wykonane w znacznym stopniu należy wycenić oraz ustalić przychód wpływający 
na wynik finansowy danego roku obrotowego.  

Celem tego artykułu jest przedstawienie problematyki sposobu ustalenia stopnia 

zaawansowania robót budowlanych w celu zachowania nadrzędnej zasady rachunkowości to jest 
współmierności przychodów i kosztów w przypadku niezako czonych usług budowlanych.[8] 

Ustawa o rachunkowo ci, zgodnie z art. 34 ust.2 określa cztery metody w celu określenia 
poziomu zaawansowania usługi budowlanej, o ile pozwalają one na wiarygodne ustalenie stopnia 

zaawansowania danego kontraktu [9]. Pierwszą metodą jest „udział kosztów poniesionych od dnia 
zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi”. Ważnym 
czynnikiem, który decyduje o możliwości ustalania stopnia zaawansowania usług w tym przypadku 
jest odpowiednio stworzony i funkcjonujący system rachunkowości zarządczej. Jest to związane  
z koniecznością posiadania wiarygodnych informacji na temat kosztów już poniesionych na 
wykonanie tej umowy, a przede wszystkich na aktualną wartość kosztów, które zgodnie  
z przewidywaniami zostaną dopiero poniesione. Należy przy tym uwzględnić koszty z tytułu rękojmi 
w momencie wystąpienia usterek nawet po wykonaniu danej umowy oraz odliczyć koszty, które 

zostały poniesione ale jeszcze niewbudowane w obiekt jak na przykład zakupione materiały 
przygotowane do zainstalowania [10]. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie posiada dokładnego 
systemu rachunkowości zarządczej istnieje ryzyko, że szacowany stopie  wykonania umowy nie jest 

wiarygodny, co wpłynie na zniekształcenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa.  
Drugą metodą kosztową wymienioną we wspomnianej Ustawie jest liczba przepracowanych 

godzin bezpośrednich wykonania usługi. Polega ona na obliczeniu rzeczywiście przepracowanych 
roboczogodzin i odniesieniu ich do całkowitej przewidywanej liczby godzin, potrzebnych do 
zrealizowania projektu. Zaletą tej metody jest możliwość zaobserwowania niegospodarności  
w trakcie realizacji projektu. Może ona wynikać z niewłaściwej organizacji pracy, bądź niskiej 
wydajności. Metoda ta jest zalecana do usług projektowych, doradczych oraz nadzoru oraz  
w sytuacji gdy sprzęt jest używany w bardzo ograniczonym zakresie. W sytuacji dużego 
wykorzystania sprzętu ta metoda może okazać się zawodna, zwłaszcza jeżeli do realizacji kontraktu 
są zatrudniani podwykonawcy [11]. 

W obu metodach, do określenia całkowitych kosztów poniesionych na wykonanie kontraktu, 
bądź liczby przepracowanych roboczogodzin potrzebnych do zrealizowania umowy brane są pod 
uwagę przewidywane wartości, które należy jeszcze ponieść. W związku z tym bardzo ważne jest 
przygotowanie globalnego budżetu kosztów umowy, w którym zawarte są informacje na temat 
zakresu wykonania prac w ramach kontraktu, sposobu wykonania, a więc stosowania technologii oraz 
kosztów podwykonawców [12]. Ważn  jest także znajomość aktualnego poziomu cen. Budżet 
powinien być aktualizowany przynajmniej na każdy dzie  bilansowy, aby szacunkowe wartości 
wynikające z umowy były na bieżąco weryfikowane i wprowadzane ewentualne zmiany.  

Trzecia metoda wymieniona w ustawie to obmiar wykonanych prac przeprowadzony przez 

ekspertów posiadających adekwatną wiedzę techniczną, odpowiednią do rodzaju wykonywanych prac 
budowlanych. Eksperci dokonują technicznego pomiaru w jednostkach naturalnych  

i wyceniają prace w odpowiednich cenach lub procencie ceny umownej. Metoda ta może być 
niewłaściwa jeżeli zatrudnieni specjaliści nie posiadają odpowiedniej wiedzy lub mają nieadekwatne 
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doświadczenie [13]. W rezultacie tych działa  przedstawiają oni szacunkowe wartości kosztów, 
różniące się od tych faktycznie poniesionych (zafakturowanych) dotychczas, dlatego różnice te będą 
rozliczane w czasie jako bierne lub czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów [14].  

Ustawa o rachunkowości zezwala na stosowanie innych metod pod warunkiem, że będą  
w stanie w sposób wiarygodny określać stopie  zaawansowania umowy. W przypadku podobnych, 
bądź identycznych prac cząstkowych, miernikiem może być udział zrealizowanych kilometrów drogi 
w stosunku do całości odcinka drogi objętego umową. W praktyce można spotkać rozwiązania 
uwzględniające upływ czasu, w których przyjmuje się podział realizacji usługi na równe okresy 
czasowe jak tydzie , miesiąc. Są takie rozwiązania, gdzie ze względu na rodzaj wykonywanych prac, 
uwzględnia się maszynogodziny, bądź zużycie materiałów i energii [15]. 

Powyższe metody mogą być stosowane tylko w sytuacji, gdy możliwe jest wiarygodne 
określenie stopnia zaawansowania usługi oraz przewidywanego całkowitego kosztu jej wykonania. 
Ustawa o rachunkowości zastrzega, że w innej sytuacji należy zastosować metodę zysku zerowego. 
Wówczas przychody są uznawane do wysokości poniesionych kosztów, co do których nie ma 
wątpliwości, że zamawiający pokryje ich wysokość. W tym przypadku wynik na kontrakcie może 
wynieść maksymalnie zero, a nawet wykazać stratę. W momencie, gdy koszt wytworzenia osiągnie 
wartość przewyższającą przychody z jej wykonania i prawdopodobne jest odniesienie straty na 
kontrakcie, należy ująć ją w pełnej wysokości w momencie jej ujawnienia [16, 17]. 

Wybór przyjętej metody wpływa na wynik finansowy danego okresu sprawozdawczego. 
Jednostka zgodnie z KSR 3 może do różnych umów stosować odmienne metody ustalania stopnia 
zaawansowania usług. Dobór metod do danego kontraktu powinien odbywać się zgodnie  
z kryteriami określonymi w polityce rachunkowości jednostki gospodarczej [18]. Kryteria doboru 
powinny być stosowane w sposób ciągły, natomiast jednostka może na różnych etapach danej umowy 
stosować różnorakie metody wyceny, ponieważ najważniejszym celem jest odzwierciedlenie 
rzeczywistego stopnia zaawansowania prac [19, 20]. 
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