
RACHUNKOWOŚĆ
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Saldo początkowe konta kapitał własny wynosiło 2 000 000.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym kapitał zakładowy spółki 
akcyjnej został podwyższony w wyniku nowej emisji. Wyemitowano 
50 000 nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 zł każda. 
Cena emisyjna jednej akcji wynosi 11 zł. Wszystkie akcje zostały  
w pełni opłacone. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego 
poniesiono koszty w wysokości 60 000 zł. Należy pokazać jaki wpływ 
na sprawozdanie finansowe mają powyższe operacje. 
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  Podstawa prawna 
Rozwiązanie oparto na literaturze przedmiotu

  Streszczenie 
Ze względu na rodzaj pytania odstępuje się od sporządzenia streszczenie

  Odpowiedź 
Wymienione operacje mają następujący wpływ na sprawozdanie finansowe:

1) w bilansie wykazuje się:
a) podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 500.000 zł, tj. w wysokości nominalnej podwyż-

szenia kapitału (50.000 akcjix10zł), tj. kwotę 2.500.000 zł;
b) nie wykazuje się podwyższenia kapitału zapasowego, gdyż po pokryciu kosztów emisji nie osiągnięto 

nadwyżki powyżej ich wartości nominalnej (50.000 zł minus 60.000 zł = agio ujemne w wysokości 
minus 10.000 zł);

2) w rachunku zysków i strat pozycja koszty finansowe ulega zwiększeniu o 10 000 zł (wartość agio 50.000 zł 
minus koszty podwyższenia kapitału 60.000 zł)

3) w dodatkowych informacjach i objaśnieniach (część informacji dodatkowej) prezentuje się dane o struk-
turze własności kapitału zakładowego oraz liczbie i wartości akcji,

4) w zestawieniu zmian w kapitale własnym prezentuje się stan i strukturę  kapitałów własnych jednostki oraz 
zmian jakie zaszły w roku bilansowym, w tym w części Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 
wykazuje się zwiększenie kapitału z tytułu wydania udziałów (emisji akcji),

5) w rachunku przepływów pieniężnych w Przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej wyka-
zuje się wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat 
do kapitału wykazuje się kwotę 500.000 zł (wpływ netto z tytułu emisji akcji zasilający działalność finan-
sową).
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