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RACHUNEK KOSZTÓW
W WARUNKACH UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Streszczenie: Upadłość podmiotów gospodarczych jest częścią konkurencyjnego rynku,
w efekcie której następuje likwidacja majątku, przeprowadzana z mocy prawa. Syndyk zgodnie z prawem bilansowym zostaje kierownikiem podmiotu, niezwłocznie obejmuje majątek
upadłego i nim zarządza. Dlatego też celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak powinien wyglądać rachunek kosztów w warunkach upadłości likwidacyjnej, aby
spełniał potrzeby informacyjne syndyka w zakresie zarówno optymalizacji procesu wyprzedaży majątku, jak i realizacji przedsięwzięć gospodarczych, który umożliwiałby dodatkowo
przygotowywanie sprawozdań organom kontrolnym? W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu i regulacji prawnych, jak również obserwację praktyki gospodarczej.
Słowa kluczowe: upadłość likwidacyjna, rachunek kosztów, sprawozdawczość syndyka.
DOI: 10.15611/pn.2014.344.38

1. Wstęp
Upadłość działalności gospodarczej jest nieunikniona w warunkach rynkowych.
Nieumiejętność dostosowywania się podmiotów gospodarczych do zmieniającego
się otoczenia i zbyt duże ryzyko podejmowanych decyzji determinują konieczność
likwidacji majątku podmiotu. Proces likwidacyjny może być efektem kontrolowanego działania zarządzającego lub efektem przymusu wynikającego z niewypłacalności dłużnika. Umiejętność identyfikacji, analizy i oceny ryzyka zagrożenia kontynuacji prowadzonej działalności, w celu podjęcia decyzji o jej zakończeniu w
odpowiednim czasie, a tym samym zabezpieczeniu wierzycieli oraz pozostałych interesariuszy podmiotu, może być atutem zarządzającego. Jednakże w praktyce gospodarczej w większości przypadków proces likwidacyjny jest wszczęty decyzją
sądu na wniosek samego dłużnika lub jego wierzycieli, w ramach postępowania
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upadłościowego, którego celem jest zabezpieczenie majątku. Sąd wyznacza syndyka, który niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go i
przystępuje do jego likwidacji.
Do zadań syndyka należy podejmowanie działań z należytą starannością,
w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie majątku upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, w szczególności przez minimalizację kosztów postępowania [Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r.]. W pierwszej kolejności implikuje to konieczność ustalenia poziomu niezbędnych kosztów ponoszonych przez podmiot gospodarczy w trakcie postępowania upadłościowego,
związanych z wyprzedażą majątku lub też kontynuacją działalności. Sporządzany
preliminarz kosztów stanowi plan finansowy, zgodnie z którym realizowana jest
działalność syndyka. Procesy decyzyjne przeprowadzane przez syndyka w ramach
efektywnego zarządzania podmiotem gospodarczym powinny być wsparte systemem informacyjnym. Rachunkowość w ramach wydzielonego rachunku kosztów
może stanowić użyteczne źródło tej informacji. Należy podkreślić, że zgodnie z
prawem upadłościowym działania syndyka poddawane są częstej kontroli. W
związku z tym syndyk zobowiązany jest do częstego (co najmniej co 3 miesiące)
informowania o efektach prowadzonych działań, etapie realizowanego planu i
wielkości kosztów w ramach uzgodnionego preliminarza, poprzez przygotowanie
niezbędnych raportów (sprawozdawczość syndyka).
Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak powinien wyglądać rachunek kosztów w warunkach upadłości likwidacyjnej, aby spełniał potrzeby informacyjne syndyka w zakresie zarówno optymalizacji procesu wyprzedaży majątku, jak i realizacji przedsięwzięć gospodarczych, który jednocześnie
umożliwiałby sprawne przygotowywanie sprawozdań organom kontrolnym. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu, analizę regulacji prawnych
(prawo upadłościowe i naprawcze, prawo bilansowe) oraz obserwację praktyki gospodarczej (analiza sprawozdawczości podmiotów gospodarczych, wobec których
toczyło lub toczy się postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku).

2. Sprawozdawczość podmiotów w upadłości likwidacyjnej
Syndyk jako kierownik podmiotu gospodarczego staje się zarządzającym i obejmuje kontrolę nad przekazanym majątkiem, przejmując odpowiedzialność za rezultaty
podejmowanych decyzji. Działalność syndyka powinna być wykonywana z należytą starannością, w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie majątku upadłego poprzez minimalizację kosztów postępowania. Oznacza to jak najkorzystniejsze wyprzedanie majątku w całości lub w częściach, ewentualnie realizowanie
rozpoczętych przed ogłoszeniem upadłości przedsięwzięć, co zostało przedstawione na rys. 1. Działania syndyka mają doprowadzić do zaspokojenia wierzycieli w
jak najwyższym stopniu, w jak najkrótszym czasie. Syndyk staje więc przed dyle-
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matami zarządzającego: jaki przyjąć sposób spieniężenia majątku, na jakie ryzyko
(celem efektywniejszego działania) może sobie pozwolić w ramach podejmowanych czynności, w jaki sposób powinien zrealizować rozpoczęte przedsięwzięcia
lub ewentualnie czy nie powinien ich przerwać, jeżeli byłoby to w interesie wierzycieli i skróciło czas oczekiwania na ich zaspokojenie, w jakim czasie i przy wykorzystaniu jakich zasobów powinien przeprowadzić proces upadłościowy? Wydłużanie czasu trwania podmiotu w stanie upadłości likwidacyjnej z jednej strony
może zwiększyć efektywność osiąganych rezultatów (więcej środków finansowych), z drugiej jednak strony zwiększa koszty postępowania, które z tych środków muszą być pokryte, co ewentualnie może być korzystne jedynie dla działalności osobistej syndyka. Dlatego też, zgodnie z prawem upadłościowym, efektywność działań syndyka podlega ścisłej kontroli, której podstawą jest sprawozdanie z
czynności syndyka i sprawozdanie rachunkowe.
Zadania
syndyka
(efektywne
zarządzanie)

Wyprzedaż
majątku
Działalność
gospodarcza

Efekt –
pozyskanie
środków
finansowych

Cel –
spłata
wierzycieli

Rys. 1. Istota działalności syndyka – zadania, cel, efekt
Źródło: opracowanie własne.

W literaturze przedmiotu podkreślono, że ważnym elementem zarządzania procesem upadłości likwidacyjnej jest zarządzanie kosztami, polegające na wyodrębnianiu kosztów procesu i kosztów związanych z kontynuowaniem przedsięwzięć
[Czerny 2009]. Można zaryzykować stwierdzenie, że proces ten jest dość ograniczony, gdyż rolą syndyka jest raczej likwidacja działalności gospodarczej, a realizacja przedsięwzięć odbywa się zgodnie z wcześniejszymi procedurami. Ogranicza
to proces zarządczy, sprowadzając go często do działania zgodnie z planem. Nie
oznacza to jednak rezygnacji z kontroli kosztów, wręcz przeciwnie, syndyk musi
analizować ponoszone wydatki na koszty postępowania, w celu ich racjonalizacji,
a sprawozdania z tych czynności przedkładać sędziemu. Rodzi to konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji kosztów na potrzeby raportowania ich wielkości i analizowania wydatków z tym związanych.
Obowiązki sprawozdawcze syndyka, tak jak w podmiotach kontynuujących
działalność, wynikają z konieczności monitorowania podejmowanych decyzji i ich
rezultatów. Polegają na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji oraz sporządzaniu
raportów i sprawozdań opisujących rozmaite aspekty działalności podmiotu. Sprawozdania mogą przybierać różne formy, np. sprawozdań wewnętrznych dla zarzą-
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dzających i pracowników lub sprawozdań zewnętrznych skierowanych do interesariuszy z otoczenia, można też dokonać ich podziału na sprawozdania obligatoryjne
lub fakultatywne [Nita 2014]. Zgodnie z prawem upadłościowym, bilansowym i
podatkowym, ale i dla własnej oceny racjonalności działań, syndyk sporządza następujące raporty:
– sprawozdanie z czynności syndyka (merytoryczny opis efektów działań syndyka),
– sprawozdanie rachunkowe (zestawienie obrotu pieniężnego, w formie zestawienia wpływów i wydatków odnotowanych w okresie sprawozdawczym),
– sprawozdanie finansowej (poszczególne części sprawozdania sporządzane
zgodnie z prawem bilansowym),
– sprawozdania składane instytucjom publicznoprawnym (deklaracje podatkowe
– VAT, CIT, PIT, raporty statystyczne – F01, SP),
– sprawozdania zarządcze (informacje o rezultatach podejmowanych decyzji, sprzyjających usprawnieniu procesu zarządczego syndyka) [Popławska (red.) 2004].
Można zaryzykować stwierdzenie, że zakres informacyjny sprawozdań w pewnym stopniu się ze sobą pokrywa, a aktywność sprawozdawcza syndyka sprowadza
się głównie do sporządzania sprawozdań obligatoryjnych, gdyż nie jest racjonalne
rozbudowywanie systemów informacyjnych dla sprawozdawczości zarządczej w
sytuacji likwidacji działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, że przygotowywanie zintegrowanych systemów zarządczych jest kosztowne i wymaga dłuższego
czasu. W tej sytuacji efektywniejsze wydaje się wykorzystywanie systemu rachunkowości poprzez wyodrębnienie rachunku kosztów postępowania upadłościowego.
Umożliwia to ocenę kosztów (ich wielkość, celowość, zgodność z planem) zarówno przez samego syndyka, jak i organy kontrolne. Skoro zadaniem syndyka jest
minimalizacja kosztów, to ich analizowanie, grupowanie, kalkulowanie w oparciu
o użyteczny system rachunku kosztów uwzględniający ich specyfikę (koszty postępowania upadłościowego) wydaje się niezbędne. Sporządzanie rachunku kosztów postępowania upadłościowego determinuje konieczność zdefiniowania, na bazie literatury przedmiotu i regulacji prawnych, pojęcia koszty.

3. Koszty a wydatki w procesie upadłościowym
Funkcjonowanie podmiotu gospodarczego w czasie postępowania upadłościowego
jest związane z koniecznością ponoszenia kosztów. Zgodnie z regulacjami prawa
bilansowego koszty to uprawdopodobnione w okresie sprawozdawczym zmniejszenie korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie
zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw,
które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż pobranie środków przez udziałowców lub właścicieli
[Ustawa z dnia 29 września 1994 r.]. Tak więc koszty w procesie upadłościowym
to uprawdopodobnione w trakcie likwidacji majątku zmniejszenie korzyści ekono-
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micznych, w wiarygodnej wartości, zmniejszające aktywa albo zwiększające zobowiązania i rezerwy, w końcowym efekcie zmniejszające kapitał podstawowy.
Z kolei w literaturze przedmiotu koszt definiowany jest jako wyrażone wartościowo, gospodarczo uzasadnione, celowe zużycie zasobów jednostki gospodarczej i
pracy żywej [Siwoń 1972]. Gospodarczo uzasadnione, celowe dla uzyskania określonego efektu użytecznego, co oznacza respektowanie w praktyce zasad racjonalnego gospodarowania – minimalizacja nakładów przy określonych efektach, maksymalizacja efektów przy określonych nakładach [Siwoń 1972], czyli traktowanie jako
kosztów podmiotu tylko tych przypadków zużycia środków rzeczowych i wydatków
pieniężnych, które przyczynią się do korzyści ekonomicznych – wpływu środków z
likwidacji działalności jak najmniejszym kosztem. Z kolei wyrażanie wartościowo
kosztów oznacza ich prawidłowo dokonany pomiar zużycia, przy zastosowaniu właściwych cen, stawek i taryf do wyceny tego zużycia. Celem zużycia zasobów jest
przeniesienie wartości kosztów na efekt prowadzonej działalności syndyka.
Całość kosztów podmiotu gospodarczego składa się z wielu różnorodnych pozycji,
które można agregować lub dezagregować, biorąc pod uwagę różne kryteria klasyfikacyjne, determinowane przez cele szczegółowe, którym służy przekrój klasyfikacyjny.
Tak więc za podstawę podziału kosztów można przyjąć różne kryteria, m.in.:
– treść ekonomiczną elementów kosztów – układ rodzajowy, czyli zużycie środków produkcji, wynagrodzenia pracy żywej i wydatki pieniężne, z możliwym
dalszym ich podziałem (wyodrębnienia zespołu „4” kosztów), oraz
– miejsca powstawania kosztów (ośrodki odpowiedzialne za ich wysokość) –
układ stanowiskowy, czyli dzieli się je w przekroju komórek organizacyjnych,
a w ich ramach na stanowiska pracy istniejące w podmiocie gospodarczym
(wyodrębnienie zespołu „5” kosztów) [Siwoń 1972], jak również
– segmentacje działalności – w podziale na koszty podstawowej (koszty postępowania upadłościowego) i pozostałej (wyprzedaż majątku, odpisy na należności,
koszty egzekucyjne) działalności operacyjnej oraz finansowej (odsetki).
W ramach poszczególnych przekrojów klasyfikacyjnych kosztów może być
dokonywany dalszy szczegółowy podział również według pewnych kryteriów, zapewniający wgląd w ich strukturę, gdy wymaga tego specyfika działalności. Jest to
bardzo przydatne również w postępowaniu upadłościowym i daje podstawę wyodrębniania ewidencji księgowej na potrzeby tworzenia rachunku kosztów. Rodzi się
pytanie: o jakie koszty w postępowaniu upadłościowym chodzi?
Jak podkreśla Chłodnicka, koszty upadłości pojawiają się jeszcze przed procesem upadłości. Do kosztów tych można zaliczyć bezpośrednie związane z wystąpieniem trudnej sytuacji finansowej [Chłodnicka 2012]. Jednakże działanie syndyka polega na kontrolowaniu podmiotu upadłego, w okresie od ogłoszenia upadłości
do zakończenia procesu likwidacyjnego. Do kosztów postępowania upadłościowego zalicza się więc opłaty sądowe oraz wydatki niezbędne do osiągnięcia celu postępowania, które można podzielić na:
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–

wynagrodzenia syndyka i innych osób zatrudnionych przed i po ogłoszeniu
upadłości, wraz ze składkami społecznymi naliczanymi do tych wynagrodzeń,
– koszty doręczeń, obwieszczeń i ogłoszeń,
– koszty postępowania dowodowego,
– koszty zgromadzenia wierzycieli,
– koszty likwidacji masy (zużycie materiałów, najem, usługi księgowe),
– podatki i inne daniny,
– koszty prowadzenia działalności gospodarczej [Popławska (red.) 2004; Ustawa
z dnia 28 lutego 2003 r.].
Pojawia się wątpliwość, czy ustawodawca miał na myśli koszty w rozumieniu
prawa bilansowego, skoro użył terminu wydatki? Wydatek stanowi rozchód środków
pieniężnych na poczet spłaty zobowiązań i nie jest jednoznaczny z kosztem. Nie
musi być tej samej wartości, nie musi następować w jednym czasie. Przy czym warto
podkreślić, że większość ww. kategorii wydatków jest równa kosztom – opłaty sądowe, opłaty bankowe, wynagrodzenia, jednakże niekoniecznie ich ewidencja następuje w jednym czasie. Jak wobec tego powinien wyglądać rachunek kosztów postępowania upadłościowego, aby zaspokoił w pełni potrzeby informacyjne syndyka?

4. Rachunek kosztów upadłości a sprawozdawczość syndyka
Rachunek kosztów jest względnie wyodrębnionym podsystemem w systemie informacyjnym rachunkowości podmiotu. Polega na przetwarzaniu według przyjętego modelu informacji o kosztach działalności podmiotu, służących do oceny sytuacji, podejmowania decyzji i kontroli ich realizacji. Rachunek kosztów, pełniąc
służebną rolę wobec procesów sprawozdawczych, planistycznych, decyzyjnych i
kontrolnych [Nowak 2011], może być zastosowany jak źródło informacji w sprawozdawczości syndyka. Powinien przede wszystkim uwzględnić, oprócz wydawałoby się oczywistej kalkulacji rodzajowej (grupowanie kosztów według rodzaju),
podział na stanowiska kosztów w oparciu o specyfikę działalności syndyka, np. w
takim kompleksowym ujęciu, jak to zostało przedstawione w tab. 1.
Tabela 1. Rachunek kosztów postępowania upadłościowego w ujęciu rodzajowym i stanowiskowym
Koszty według miejsc powstawania – podział
Koszty rodzajowe
koszty postępowania
koszty realizowanego przedsięwzięcia
– klasyfikacja
upadłościowego
według przyjętych
przedsięwzięcie
przedsięwzięcie
biuro
biuro
kryteriów
(kontrakt, zlecenie, (kontrakt, zlecenie,
syndyka
podmiotu
projekt) I
projekt) II
...
…
…
…
…
…
…
…
…
…
suma
suma
suma
suma
Źródło: opracowanie własne.

Suma

…
...
suma
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Należy podkreślić, że tak przygotowany rachunek kosztów jest prostym, możliwym do uzyskania narzędziem przy użyciu systemów finansowo-księgowych.
Zakładowy plan kont powinien być dostosowany do grupowania kosztów według
indywidualnie przyjętych kryteriów (podział kosztów wynikający z prawa upadłościowego, np. wynagrodzenia podzielone na grupy osób: syndyk, pracownicy biura
syndyka, pozostali itp.) przed rozpoczęciem ich ewidencji. Tak przygotowany rachunek kosztów może być podstawą sporządzenia w ramach sprawozdania finansowego rachunku zysków i strat, co zaproponowali Sojak, Trojanek (za [Tokarski
2013]), ewentualnie może stanowić część informacji dodatkowej.
Ujmowanie kosztów postępowania upadłościowego zgodnie z zasadą memoriałową nie będzie użytecznym źródłem informacji przy sporządzaniu sprawozdania
rachunkowego. Stąd też potrzeba jego uzupełnienia o dodatkowe zestawienia wydatków na koszty postępowania upadłościowego, ich źródłem zaś może być również system rachunkowości, w ramach którego, oprócz systemu kosztów, należy
wyodrębnić podsystem umożliwiający identyfikację wydatków (data, źródło, opis),
co zostało przedstawione w tab. 2. Dodatkowo w ramach ewidencji pozabilansowej
należałoby wyodrębnić system umożliwiający klasyfikowanie wydatków według
przyjętych kryteriów, dostosowany do potrzeb syndyka.
Tabela 2. Szczegółowe chronologiczne zestawienie wydatków dla jednego źródła przepływów
w danym okresie sprawozdawczym – wzór
Data
wydatku
...
….

Dowód
źródłowy
...

Opis
wydatku
...

…

…

Wydatek
...

Kategoria

...

Kategoria

suma
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu sprawozdań syndyka.

Zestawienie wydatków w podziale na przyjęte według np. prawa upadłościowego
kategorie będzie możliwe dzięki ewidencji pozabilansowej prowadzonej przy okazji
ewidencji rozchodu środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasach podmiotu, co zaproponowano w tab. 3. Szczegółowość kategorii powinna być uzgodniona
w oparciu np. o wytyczne sądu, preliminarz wydatków, kategorie ustawowe, potrzeby
syndyka. Przygotowanie oddzielnego zestawienia wydatków według źródeł ich przepływu i szczegółowego podziału na grupy według przyjętych kategorii wydaje się czytelniejsze i praktyczniejsze przy ich analizowaniu niż grupowanie ich na wspólnym,
razem ze szczegółowym ujęciem chronologicznym, zestawieniu.
Według Bauer rachunek kosztów postępowania upadłościowego powinien charakteryzować się określonymi cechami. Jak podkreśla autorka, należałoby wypracować zasady pomiaru i procedury bardziej szczegółowej i przejrzystej prezentacji
informacji o kosztach postępowania upadłościowego w ramach tworzonego na te
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Tabela 3. Zestawienie wydatków postępowania upadłościowego według ich rodzaju
i źródeł ich przepływu w okresie całego postępowania upadłościowego – wzór
Kategoria
wydatków
...
…

Źródło przepływu – Źródło przepływu –
rachunek bankowy 1 rachunek bankowy 2
...
...
...
...
suma
suma

Źródło przepływu –
kasa główna
...
...
suma

Suma
...
...
suma

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu sprawozdań syndyka.

potrzeby rachunku kosztów [Bauer 2013]. Należy zaryzykować stwierdzenie, że
sam rachunek kosztów postępowania upadłościowego nie będzie wystarczającym
źródłem informacji w procesie przygotowania sprawozdania rachunkowego i sprawozdania z czynności syndyka. Musi być uzupełniany o zestawienie wydatków w
podziale na kategorie rodzajowe. Ewidencja bilansowa przepływu środków pieniężnych wraz z ewidencją pozabilansową, umożliwiającą podział wydatków na
określone kategorie, stanowi dopełniające źródło informacji w procesie przygotowania sprawozdawczości syndyka. Należałoby wyrazić aprobatę co do wspólnego
wypracowania wzorcowego modelu kosztów postępowania upadłościowego w podziale na przyjęte grupy kosztów, zgodnie z przepisami prawa i przyjętą praktyką
gospodarczą. Model uwzględniałby potrzeby informacyjne syndyka, spełniając
jednocześnie funkcję kontrolną przy ocenie prawidłowości przygotowywanych zestawień, co można osiągnąć, porównując, np. wartości z tab. 2 i 3. Wypracowany
model kosztów uzupełniony o zestawienie wydatków mógłby być przydatnym narzędziem wykorzystywanym w praktyce gospodarczej.

5. Zakończenie
Ryzyko działalności gospodarczej, brak elastyczności w dostosowaniu się do
zmieniającego się, konkurencyjnego otoczenia determinuje procesy upadłościowe
podmiotów gospodarczych. Tym samym rodzi konieczność tworzenia regulacji
prawnych w zakresie prowadzenia działalności podmiotów w upadłości. Rolą syndyka masy upadłościowej jest sprawne i efektywne podejmowanie działań w celu
zaspokojenia w najwyższym stopniu wierzycieli. Polega to nie tylko na zabezpieczaniu i optymalnym wykorzystaniu majątku podmiotu upadłego, ale i na prowadzeniu działalności gospodarczej. Wszelkie decyzje podejmowane przez syndyka,
w efekcie których następuje zmiana majątku dłużnika, są kontrolowane przez instytucje lub osoby powołane do tego z mocy prawa, zabezpieczające interesariuszy
dłużnika (pracowników, organy publicznoprawne, dostawców, kredytodawców,
właścicieli).
Zabezpieczenie majątku stanowi rutynowe działanie syndyka, jednakże prowadzenie działalności gospodarczej może stanowić nie lada wyzwanie. Stąd też pro-
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ces decyzyjny syndyka powinien być wsparty sprawnie działającym systemem informacyjnym, z wyodrębnionym optymalnym rachunkiem kosztów. Optymalny rachunek to taki, który usprawniłby zarządzanie działalnością gospodarczą prowadzoną przez syndyka, wpływając na wzrost efektywności rezultatów tej działalności, głównie przez minimalizację kosztów kontynuowanych przedsięwzięć, jak i
toczącego się postępowania upadłościowego – likwidacja majątku, oraz zmniejszył
pracochłonność i czasochłonność procesu przygotowania informacji o działaniach
syndyka dla organów kontrolnych – sprawozdania dla sędziego-komisarza. Oznacza to konieczność uzupełniania rachunku kosztów (tab. 1) o zestawienia wydatków przygotowywanych w oparciu o ewidencję bilansową i pozabilansową (tab. 2 i
3), co mogłoby przyczynić się do stworzenia modelu kosztów postępowania upadłościowego. Zaproponowany model kosztów powinien uwzględniać wszystkie
możliwe kategorie klasyfikacyjne kosztów i wydatków, które byłyby eliminowane
na etapie przystosowania modelu do konkretnego podmiotu i konkretnej sytuacji.
Wnioski wynikające z prowadzonych badań w zakresie rachunku kosztów
podmiotów w upadłości likwidacyjnej (analiza literatury przedmiotu, regulacji
prawnych oraz obserwacja praktyki gospodarczej) stanowią punkt wyjścia do ich
kontynuowania w zakresie możliwości oceny efektywności podejmowanych działań, do czego potrzebna jest analiza rachunku wyników uwzględniająca przychody
i wpływy, co będzie stanowiło przedmiot dalszych prac, których wyniki zostaną
przedstawione w kolejnym artykule.
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BILL OF COSTS IN INSOLVENCY PROCEEDINGS
Summary: Bankruptcy traders are part of a competitive market, a result which is followed
by the liquidation of assets under the law. Activities trustee should allow optimal use of the
debtor's assets to satisfy creditors as much as possible, in particular by minimizing costs. In
business practice, this means the sale of assets, possibly a continuation of projects started
before the bankruptcy, if it is in the interest of creditors. Thus it is understood the trustee activity requires the use of the decision-making process of management information and the
preparation of financial information (the costs and expenses) for a control. Therefore, the
aim of this article is an attempt to answer the question how to create the bill of costs under
entities in insolvency proceedings for the needs of the information receiver. The article uses
an analysis of the literature and regulations, as well as observation of economic practice.
Keywords: insolvency proceedings, bill of costs, reporting trustee.

