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Indeks rzeczowy1451

SPIS TREŒCI

Oddajemy do r¹k Pañstwa wyj¹tkowe opracowanie z dziedziny rachunkowoœci – w serii Meri-

tum. Ma ono charakter swoistego przewodnika metodycznego po codziennych problemach,

jakim musz¹ stawiæ czo³a mened¿erowie finansowi, ksiêgowi czy analitycy sprawozdañ fi-

nansowych. Autorzy publikacji zastosowali podejœcie warsztatowe do z³o¿onych nierzadko za-

gadnieñ sprawozdawczoœci finansowej i skoncentrowali siê na takiej ich prezentacji, aby by³a

ona zrozumia³a i przydatna w tworzeniu systemu rachunkowoœci jednostki generuj¹cego wy-

sokiej jakoœci informacjê oraz w prowadzeniu polityki rachunkowoœci uwzglêdniaj¹cej specy-

fikê dzia³alnoœci jednostki. St¹d szczególny nacisk zosta³ po³o¿ony na wieloaspektowe przed-

stawienie procedur zwi¹zanych z identyfikacj¹, pomiarem i wycen¹ ró¿norodnych transakcji

ekonomicznych.

Korzystaniu z publikacji oraz szybkiemu odnajdywaniu potrzebnych w pracy informacji s³u¿¹

przyjête przez Wydawnictwo rozwi¹zania edytorskie, w tym m.in.:

– uk³ad treœci charakteryzuj¹cy siê jej podzia³em na niewielkie, zwiêz³e fragmenty;

– zamieszczone na marginesach numery, które wskazuj¹ wa¿ne pojêcie wraz z jego objaœ-

nieniem;

– wewnêtrzne odes³ania w tekœcie;

– liczne, wyraŸnie wyodrêbnione przyk³ady, ilustruj¹ce stosowanie danej regulacji rachun-

kowoœci;

– uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramk¹ i has³em „WA¯NE!”;

– liczne rysunki, schematy i tablice;

– szczegó³owy i wyczerpuj¹cy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie

tekstu;

– przyjazna dla Czytelnika szata graficzna, zak³adki;

– wysokiej jakoœci materia³y sprzyjaj¹ce trwa³oœci publikacji i praktycznemu jej wykorzysta-

niu na co dzieñ przez ca³y rok.

Niniejsze wydanie uwzglêdnia zmiany ustawy o rachunkowoœci, które wesz³y w ¿ycie do dnia

z³o¿enia ksi¹¿ki do druku, tj. do 1 lutego 2012 r.

Za³¹cznik, obok wybranych zagadnieñ dotycz¹cych Miêdzynarodowych Standardów Sprawo-

zdawczoœci Finansowej, obejmuje zaktualizowane treœci poœwiêcone nowym koncepcjom

sprawozdawczoœci, szeroko dyskutowanym obecnie na arenie miêdzynarodowej. S¹ to

w szczególnoœci: biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego opracowana przez IASB

i FASB oraz propozycja sprawozdania (komentarza) zarz¹du opracowana przez IASB. Doda-

tkowo zamieszczono w nim tak¿e szczegó³owe rozwa¿ania dotycz¹ce sprawozdawczoœci fi-

nansowej wed³ug segmentów (MSSF 8); instrumentów finansowych (MSSF 9), a tak¿e pro-

blemu wystêpuj¹cego coraz czêœciej w praktyce, jakim s¹ programy lojalnoœciowe

(KIMSF 13).
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Problematykê zwi¹zan¹ z leasingiem omówiono w opraciu o zaktualizowany Krajowy Stan-

dard Rachunkowoœci 5 „Leasing, najem i dzier¿awa”.

Ufamy, ¿e odnajd¹ i doceni¹ Pañstwo wszystkie walory publikacji i stanie siê ona nie-

zast¹pion¹ pomoc¹ oraz nieodzownym elementem w Pañstwa codziennej pracy.

Redakcja

Warszawa, luty 2012 r.

OD REDAKCJI

Rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ finansowa skierowana jest g³ównie do osób odpowiedzial-

nych za rachunkowoœæ w tych podmiotach, którym zale¿y na generowaniu wysokiej jakoœci

sprawozdañ finansowych. Opracowano j¹ z myœl¹ o zdecydowanej wiêkszoœci funkcjonu-

j¹cych w Polsce przedsiêbiorstw, prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe na podstawie ustawy o ra-

chunkowoœci, bêd¹cej podstawowym aktem regulacyjnym polskiego prawa bilansowego. Pod-

kreœliæ jednak trzeba, i¿ wiêkszoœæ prezentowanych w niniejszym opracowaniu zagadnieñ uj-

mowanych jest w szerokim kontekœcie interpretacyjnym, wychodz¹cym poza zapisy ustawy

o rachunkowoœci.

Rachunkowoœæ jako system interpretacji, pomiaru oraz opisu zdarzeñ i transakcji gospodar-

czych, w których uczestniczy jednostka sprawozdawcza, musi podlegaæ ci¹g³ej adaptacji do

nowych uwarunkowañ spo³eczno-ekonomicznych. Odgrywa ona bowiem bardzo istotn¹ rolê

w dzia³alnoœci gospodarczej ka¿dej jednostki, stanowi¹c z jednej strony Ÿród³o informacji fi-

nansowych niezbêdnych do zarz¹dzania ni¹, z drugiej zaœ pomost komunikacyjny pomiêdzy

zarz¹dzaj¹cymi kapita³em a w³aœcicielami tego kapita³u (inwestorami). Procesy dostosowaw-

cze w sprawozdawczoœci finansowej na œwiecie nabra³y szczególnego znaczenia i tempa

w okresie ostatnich kilkunastu lat. Standaryzacja i harmonizacja zasad rachunkowoœci jest

szczególnie widoczna w odniesieniu do podmiotów publicznych, notowanych na rynkach ka-

pita³owych w obszarze Unii Europejskiej, które od 1 stycznia 2005 roku zobowi¹zane s¹ do

przygotowywania skonsolidowanych sprawozdañ finansowych wed³ug jednolitego zbioru za-

sad rachunkowoœci – Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej

(MSSF/MSR). Pozosta³e jednostki mog¹ w dalszym ci¹gu sporz¹dzaæ sprawozdania finanso-

we zgodne z dyrektywami UE w zakresie rachunkowoœci oraz z regulacjami krajowymi.

Z³o¿onoœæ procesów gospodarczych powoduje, i¿ regulacje rachunkowoœci przestaj¹ stanowiæ

Ÿród³o szczegó³owych rozwi¹zañ (ang. cookbook) odnoœnie do poszczególnych zdarzeñ gospo-

darczych, staj¹c siê zamiast tego zbiorem ogólnych zasad uznawania, klasyfikacji, wyceny

i prezentacji skutków finansowych transakcji ekonomicznych. Taka konstrukcja regulacji

prawnych czy œrodowiskowych rachunkowoœci wymaga od ksiêgowych umiejêtnoœci pra-

wid³owej i kreatywnej, w pozytywnym tego s³owa znaczeniu, interpretacji zdarzeñ gospodar-

czych oraz znajomoœci szerokiego kontekstu ich wystêpowania, w celu uzyskania przejrzyste-

go i wiarygodnego obrazu kondycji finansowej i dokonañ jednostki.

Przedstawione w ksi¹¿ce interpretacje i rozwi¹zania szczegó³owe bazuj¹ na regulacjach miê-

dzynarodowych (Miêdzynarodowych Standardach Sprawozdawczoœci Finansowej) oraz pre-

zentowane s¹ zgodnie z za³o¿eniami teorii rachunkowoœci.

Publikacja, w porównaniu z innymi opracowaniami dostêpnymi na polskim rynku wydawni-

czym, jest nietypowa ze wzglêdu na zakres tematyczny, sposób ujêcia treœci oraz zastosowane

podejœcie. Jedn¹ z jej charakterystycznych cech jest potraktowanie tradycyjnej ewidencji

ksiêgowej w postaci kont ksiêgowych jako drugorzêdnego elementu systemu rachunkowoœci.
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Problematykê zwi¹zan¹ z leasingiem omówiono w opraciu o zaktualizowany Krajowy Stan-

dard Rachunkowoœci 5 „Leasing, najem i dzier¿awa”.

Ufamy, ¿e odnajd¹ i doceni¹ Pañstwo wszystkie walory publikacji i stanie siê ona nie-

zast¹pion¹ pomoc¹ oraz nieodzownym elementem w Pañstwa codziennej pracy.

Redakcja

Warszawa, luty 2012 r.

OD REDAKCJI

Rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ finansowa skierowana jest g³ównie do osób odpowiedzial-

nych za rachunkowoœæ w tych podmiotach, którym zale¿y na generowaniu wysokiej jakoœci

sprawozdañ finansowych. Opracowano j¹ z myœl¹ o zdecydowanej wiêkszoœci funkcjonu-

j¹cych w Polsce przedsiêbiorstw, prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe na podstawie ustawy o ra-

chunkowoœci, bêd¹cej podstawowym aktem regulacyjnym polskiego prawa bilansowego. Pod-

kreœliæ jednak trzeba, i¿ wiêkszoœæ prezentowanych w niniejszym opracowaniu zagadnieñ uj-

mowanych jest w szerokim kontekœcie interpretacyjnym, wychodz¹cym poza zapisy ustawy

o rachunkowoœci.

Rachunkowoœæ jako system interpretacji, pomiaru oraz opisu zdarzeñ i transakcji gospodar-

czych, w których uczestniczy jednostka sprawozdawcza, musi podlegaæ ci¹g³ej adaptacji do

nowych uwarunkowañ spo³eczno-ekonomicznych. Odgrywa ona bowiem bardzo istotn¹ rolê

w dzia³alnoœci gospodarczej ka¿dej jednostki, stanowi¹c z jednej strony Ÿród³o informacji fi-

nansowych niezbêdnych do zarz¹dzania ni¹, z drugiej zaœ pomost komunikacyjny pomiêdzy

zarz¹dzaj¹cymi kapita³em a w³aœcicielami tego kapita³u (inwestorami). Procesy dostosowaw-

cze w sprawozdawczoœci finansowej na œwiecie nabra³y szczególnego znaczenia i tempa

w okresie ostatnich kilkunastu lat. Standaryzacja i harmonizacja zasad rachunkowoœci jest

szczególnie widoczna w odniesieniu do podmiotów publicznych, notowanych na rynkach ka-

pita³owych w obszarze Unii Europejskiej, które od 1 stycznia 2005 roku zobowi¹zane s¹ do

przygotowywania skonsolidowanych sprawozdañ finansowych wed³ug jednolitego zbioru za-

sad rachunkowoœci – Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej

(MSSF/MSR). Pozosta³e jednostki mog¹ w dalszym ci¹gu sporz¹dzaæ sprawozdania finanso-

we zgodne z dyrektywami UE w zakresie rachunkowoœci oraz z regulacjami krajowymi.

Z³o¿onoœæ procesów gospodarczych powoduje, i¿ regulacje rachunkowoœci przestaj¹ stanowiæ

Ÿród³o szczegó³owych rozwi¹zañ (ang. cookbook) odnoœnie do poszczególnych zdarzeñ gospo-

darczych, staj¹c siê zamiast tego zbiorem ogólnych zasad uznawania, klasyfikacji, wyceny

i prezentacji skutków finansowych transakcji ekonomicznych. Taka konstrukcja regulacji

prawnych czy œrodowiskowych rachunkowoœci wymaga od ksiêgowych umiejêtnoœci pra-

wid³owej i kreatywnej, w pozytywnym tego s³owa znaczeniu, interpretacji zdarzeñ gospodar-

czych oraz znajomoœci szerokiego kontekstu ich wystêpowania, w celu uzyskania przejrzyste-

go i wiarygodnego obrazu kondycji finansowej i dokonañ jednostki.

Przedstawione w ksi¹¿ce interpretacje i rozwi¹zania szczegó³owe bazuj¹ na regulacjach miê-

dzynarodowych (Miêdzynarodowych Standardach Sprawozdawczoœci Finansowej) oraz pre-

zentowane s¹ zgodnie z za³o¿eniami teorii rachunkowoœci.

Publikacja, w porównaniu z innymi opracowaniami dostêpnymi na polskim rynku wydawni-

czym, jest nietypowa ze wzglêdu na zakres tematyczny, sposób ujêcia treœci oraz zastosowane

podejœcie. Jedn¹ z jej charakterystycznych cech jest potraktowanie tradycyjnej ewidencji

ksiêgowej w postaci kont ksiêgowych jako drugorzêdnego elementu systemu rachunkowoœci.
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Zgodnie z tytu³em opracowania, za pierwszorzêdn¹ uznano sprawozdawczoœæ finansow¹,

co oznacza, ¿e wszelkie skutki finansowe omawianych transakcji i zdarzeñ gospodarczych

przedstawione zosta³y bezpoœrednio na tle poszczególnych pozycji sprawozdañ finansowych.

Skoncentrowano siê zatem na istocie ekonomicznej sprawozdañ finansowych, analizuj¹c

wieloaspektowo poszczególne pozycje sprawozdañ finansowych oraz interpretuj¹c obo-

wi¹zuj¹ce w Polsce przepisy prawa bilansowego.

Rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ finansowa sk³ada siê z piêciu czêœci:

Czêœæ I. Zagadnienia ogólne

Czêœæ II. Wycena bilansowa oraz pomiar przychodów i kosztów

Czêœæ III. Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego w szczególnych trans-

akcjach

Czêœæ IV. Jednostkowe sprawozdanie finansowe – zasady sporz¹dzania i interpretacji

Czêœæ V. Sprawozdania finansowe jednostek powi¹zanych – konsolidowanie sprawozdañ fi-

nansowych

Dodatkowo w za³¹czniku do ksi¹¿ki zamieszczono wybrane zagadnienia z Miêdzynarodowych

Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej oraz zaprezentowano nowe koncepcje sprawozda-

wczoœci finansowej, nad którymi trwa dyskusja na arenie miêdzynarodowej.

W pierwszej czêœci opracowania, przed przyst¹pieniem do analizy szczegó³owych zagadnieñ

klasyfikacji, wyceny i prezentacji zdarzeñ gospodarczych w sprawozdaniach finansowych jed-

nostki, przedstawione zosta³y elementy konstrukcyjne systemu rachunkowoœci (nadrzêdne

zasady rachunkowoœci) i cechy jakoœciowe jej produktu finalnego – informacji finansowej ze-

standaryzowanej w postaci sprawozdañ ogólnego przeznaczenia.

Nadrzêdne zasady rachunkowoœci i cechy jakoœciowe sprawozdañ finansowych to coraz czê-

œciej kluczowe elementy w procesie prawid³owego interpretowania i odzwierciedlania w sy-

stemie rachunkowoœci zdarzeñ i transakcji ekonomicznych. Stanowi¹ one w wielu przypad-

kach jedyn¹ wskazówkê dla specjalisty rachunkowoœci co do sposobu ujêcia z³o¿onych i spe-

cyficznych dla danego podmiotu zjawisk gospodarczych.

Zasadnicz¹ czêœci¹ opracowania jest czêœæ druga, stanowi¹ca omówienie zasad wyceny

i ustalania wyniku finansowego, z jednoczesnym wskazaniem skutków finansowych wybra-

nych rozwi¹zañ. Dotycz¹ one typowych i zarazem powszechnie wystêpuj¹cych pozycji bilan-

sowych i wynikowych, czyli m.in.: œrodków trwa³ych, wartoœci niematerialnych i prawnych,

rzeczowych aktywów obrotowych, inwestycji, rozrachunków, rezerw czy rozliczeñ miêdzyo-

kresowych.

Odrêbne miejsce w publikacji znalaz³o omówienie zagadnieñ szczególnych w rachunkowoœci,

takich jak chocia¿by leasing, kontrakty d³ugoterminowe, transakcje pochodne i zabezpie-

czaj¹ce czy ³¹czenie siê spó³ek. Tej problematyce poœwiêcono czêœæ trzeci¹ opracowania.

Czêœæ czwarta rozpoczyna siê od omówienia istoty, struktury i zawartoœci najwa¿niejszego

elementu sprawozdawczoœci finansowej, jakim jest polityka rachunkowoœci. Polityka rachun-

kowoœci stanowi jednoczeœnie integrator poszczególnych zagadnieñ omawianych w ksi¹¿ce.

Po prezentacji zasad le¿¹cych u podstaw sporz¹dzania sprawozdañ finansowych w jednostce

gospodarczej, skoncentrowano siê na zasadach ujawniania informacji w jednostkowych spra-

wozdaniach finansowych.

Ostatni¹ czêœæ ksi¹¿ki poœwiêcono problematyce konsolidacji sprawozdañ finansowych.

Omówiono w niej metody konsolidacji, zasady wyceny wed³ug koncepcji wartoœci godziwych

oraz zasady ustalania wartoœci firmy.

Autorami ksi¹¿ki w znakomitej wiêkszoœci s¹ pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Ra-

chunkowoœci Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu £ódzkiego, dla których niezwykle cenne

bêd¹ wszelkie uwagi Czytelników dotycz¹ce zawartoœci merytorycznej publikacji oraz nowych

problemów, których omówienie jest przez Pañstwa po¿¹dane. Koniecznoœæ ci¹g³ej aktualiza-

cji niniejszej publikacji wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, rok 2011 by³ to kolejny rok
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zmian polskiego prawa bilansowego – ustawy o rachunkowoœci – wynikaj¹cych z regulacji

Unii Europejskiej, po drugie – pojawi³y siê kolejne modyfikacje Miêdzynarodowych Standar-

dów Sprawozdawczoœci Finansowej.

Wreszcie opracowywane s¹ propozycje nowych rozwi¹zañ w zakresie prezentacji informacji

– zarówno w sprawozdaniu finansowym, jak i sprawozdaniu zarz¹du. W pierwszym przypad-

ku autorem nowej formu³y sprawozdania finansowego jest Rada Miêdzynarodowych Standar-

dów Rachunkowoœci (International Accounting Standards Board – IASB) i Rada Standardów

Rachunkowoœci Finansowej (Financial Accounting Standards Board – FASB), które to rady

opracowa³y wspólny standard sprawozdawczy. Zmiany dotycz¹ kwestii zasadniczej – modelu

sprawozdawczego, czyli zakresu i struktury sprawozdania finansowego. W drugim przypadku

mamy do czynienia z propozycjami w zakresie raportów biznesowych opracowanych przez

Miêdzynarodow¹ Sieæ Nadzoru Korporacyjnego (International Corporate Governance Net-

work – ICGN) oraz now¹ formu³¹ Komentarza Zarz¹du autorstwa IASB.

Wszystkie wymienione zmiany, zarówno te ju¿ obowi¹zuj¹ce, jak i te, które na dzieñ dzisiej-

szy stanowi¹ jedynie propozycje do dyskusji, wyraŸnie wskazuj¹ tendencje rachunkowoœci

XXI w. System rachunkowoœci, jako system pomiaru i komunikacji jego skutków odbiorcom

sprawozdañ finansowych staje siê systemem szczególnej troski wszystkich organów spó³ki

(nie tylko zarz¹du), ale tak¿e szeroko pojêtego grona odbiorców zewnêtrznych.

Dodatkowo, jego rola polegaj¹ca na prezentacji informacji finansowych wyraŸnie ewoluuje

w dwóch kierunkach: pierwszy to zaspokojenie w wiêkszym stopniu potrzeb zarz¹du, drugi to

zaspokojenie oczekiwañ w³aœcicieli kapita³u i zapewnienie im mo¿liwoœci bardziej efektyw-

nego rozliczania zarz¹du z podejmowanych decyzji ekonomicznych.

Przed rachunkowoœci¹ jeszcze jedna kluczowa dla niej zmiana – dotycz¹ca zasad pomiaru

zdarzeñ gospodarczych. Wymaga ona jednak w pierwszej kolejnoœci przyjêcia Ram Koncepcyj-

nych (Conceptual Framework) sporz¹dzania sprawozdañ finansowych, zawieraj¹cych ogólne

zasady wyceny i ustalania wyniku finansowego. Wspólny projekt IASB/FASB Ram Koncepcyj-

nych jest obecnie przygotowywany i wkrótce stanie siê przedmiotem dyskusji.

Reasumuj¹c, w Rachunkowoœci i sprawozdawczoœci finansowej Czytelnicy bêd¹ mogli zapo-

znaæ siê z rozwi¹zaniami obowi¹zuj¹cymi w polskiej rachunkowoœci, ale tak¿e z proponowa-

nymi zmianami, które – jeœli zostan¹ przyjête na szczeblu miêdzynarodowym – ju¿ wkrótce

bêd¹ musia³y byæ wdro¿one do polskiej praktyki rachunkowoœci.

Autorzy

£ódŸ, 1 lutego 2012 r.

OD AUTORÓW



Zgodnie z tytu³em opracowania, za pierwszorzêdn¹ uznano sprawozdawczoœæ finansow¹,

co oznacza, ¿e wszelkie skutki finansowe omawianych transakcji i zdarzeñ gospodarczych

przedstawione zosta³y bezpoœrednio na tle poszczególnych pozycji sprawozdañ finansowych.

Skoncentrowano siê zatem na istocie ekonomicznej sprawozdañ finansowych, analizuj¹c

wieloaspektowo poszczególne pozycje sprawozdañ finansowych oraz interpretuj¹c obo-

wi¹zuj¹ce w Polsce przepisy prawa bilansowego.

Rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ finansowa sk³ada siê z piêciu czêœci:

Czêœæ I. Zagadnienia ogólne

Czêœæ II. Wycena bilansowa oraz pomiar przychodów i kosztów

Czêœæ III. Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego w szczególnych trans-

akcjach

Czêœæ IV. Jednostkowe sprawozdanie finansowe – zasady sporz¹dzania i interpretacji

Czêœæ V. Sprawozdania finansowe jednostek powi¹zanych – konsolidowanie sprawozdañ fi-

nansowych

Dodatkowo w za³¹czniku do ksi¹¿ki zamieszczono wybrane zagadnienia z Miêdzynarodowych

Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej oraz zaprezentowano nowe koncepcje sprawozda-

wczoœci finansowej, nad którymi trwa dyskusja na arenie miêdzynarodowej.

W pierwszej czêœci opracowania, przed przyst¹pieniem do analizy szczegó³owych zagadnieñ

klasyfikacji, wyceny i prezentacji zdarzeñ gospodarczych w sprawozdaniach finansowych jed-

nostki, przedstawione zosta³y elementy konstrukcyjne systemu rachunkowoœci (nadrzêdne

zasady rachunkowoœci) i cechy jakoœciowe jej produktu finalnego – informacji finansowej ze-

standaryzowanej w postaci sprawozdañ ogólnego przeznaczenia.

Nadrzêdne zasady rachunkowoœci i cechy jakoœciowe sprawozdañ finansowych to coraz czê-

œciej kluczowe elementy w procesie prawid³owego interpretowania i odzwierciedlania w sy-

stemie rachunkowoœci zdarzeñ i transakcji ekonomicznych. Stanowi¹ one w wielu przypad-

kach jedyn¹ wskazówkê dla specjalisty rachunkowoœci co do sposobu ujêcia z³o¿onych i spe-

cyficznych dla danego podmiotu zjawisk gospodarczych.

Zasadnicz¹ czêœci¹ opracowania jest czêœæ druga, stanowi¹ca omówienie zasad wyceny

i ustalania wyniku finansowego, z jednoczesnym wskazaniem skutków finansowych wybra-

nych rozwi¹zañ. Dotycz¹ one typowych i zarazem powszechnie wystêpuj¹cych pozycji bilan-

sowych i wynikowych, czyli m.in.: œrodków trwa³ych, wartoœci niematerialnych i prawnych,

rzeczowych aktywów obrotowych, inwestycji, rozrachunków, rezerw czy rozliczeñ miêdzyo-

kresowych.

Odrêbne miejsce w publikacji znalaz³o omówienie zagadnieñ szczególnych w rachunkowoœci,

takich jak chocia¿by leasing, kontrakty d³ugoterminowe, transakcje pochodne i zabezpie-

czaj¹ce czy ³¹czenie siê spó³ek. Tej problematyce poœwiêcono czêœæ trzeci¹ opracowania.

Czêœæ czwarta rozpoczyna siê od omówienia istoty, struktury i zawartoœci najwa¿niejszego

elementu sprawozdawczoœci finansowej, jakim jest polityka rachunkowoœci. Polityka rachun-

kowoœci stanowi jednoczeœnie integrator poszczególnych zagadnieñ omawianych w ksi¹¿ce.

Po prezentacji zasad le¿¹cych u podstaw sporz¹dzania sprawozdañ finansowych w jednostce

gospodarczej, skoncentrowano siê na zasadach ujawniania informacji w jednostkowych spra-

wozdaniach finansowych.

Ostatni¹ czêœæ ksi¹¿ki poœwiêcono problematyce konsolidacji sprawozdañ finansowych.

Omówiono w niej metody konsolidacji, zasady wyceny wed³ug koncepcji wartoœci godziwych

oraz zasady ustalania wartoœci firmy.

Autorami ksi¹¿ki w znakomitej wiêkszoœci s¹ pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Ra-

chunkowoœci Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu £ódzkiego, dla których niezwykle cenne

bêd¹ wszelkie uwagi Czytelników dotycz¹ce zawartoœci merytorycznej publikacji oraz nowych

problemów, których omówienie jest przez Pañstwa po¿¹dane. Koniecznoœæ ci¹g³ej aktualiza-

cji niniejszej publikacji wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, rok 2011 by³ to kolejny rok
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zmian polskiego prawa bilansowego – ustawy o rachunkowoœci – wynikaj¹cych z regulacji

Unii Europejskiej, po drugie – pojawi³y siê kolejne modyfikacje Miêdzynarodowych Standar-

dów Sprawozdawczoœci Finansowej.

Wreszcie opracowywane s¹ propozycje nowych rozwi¹zañ w zakresie prezentacji informacji

– zarówno w sprawozdaniu finansowym, jak i sprawozdaniu zarz¹du. W pierwszym przypad-

ku autorem nowej formu³y sprawozdania finansowego jest Rada Miêdzynarodowych Standar-

dów Rachunkowoœci (International Accounting Standards Board – IASB) i Rada Standardów
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szy stanowi¹ jedynie propozycje do dyskusji, wyraŸnie wskazuj¹ tendencje rachunkowoœci

XXI w. System rachunkowoœci, jako system pomiaru i komunikacji jego skutków odbiorcom

sprawozdañ finansowych staje siê systemem szczególnej troski wszystkich organów spó³ki

(nie tylko zarz¹du), ale tak¿e szeroko pojêtego grona odbiorców zewnêtrznych.

Dodatkowo, jego rola polegaj¹ca na prezentacji informacji finansowych wyraŸnie ewoluuje

w dwóch kierunkach: pierwszy to zaspokojenie w wiêkszym stopniu potrzeb zarz¹du, drugi to

zaspokojenie oczekiwañ w³aœcicieli kapita³u i zapewnienie im mo¿liwoœci bardziej efektyw-

nego rozliczania zarz¹du z podejmowanych decyzji ekonomicznych.

Przed rachunkowoœci¹ jeszcze jedna kluczowa dla niej zmiana – dotycz¹ca zasad pomiaru

zdarzeñ gospodarczych. Wymaga ona jednak w pierwszej kolejnoœci przyjêcia Ram Koncepcyj-

nych (Conceptual Framework) sporz¹dzania sprawozdañ finansowych, zawieraj¹cych ogólne

zasady wyceny i ustalania wyniku finansowego. Wspólny projekt IASB/FASB Ram Koncepcyj-

nych jest obecnie przygotowywany i wkrótce stanie siê przedmiotem dyskusji.

Reasumuj¹c, w Rachunkowoœci i sprawozdawczoœci finansowej Czytelnicy bêd¹ mogli zapo-

znaæ siê z rozwi¹zaniami obowi¹zuj¹cymi w polskiej rachunkowoœci, ale tak¿e z proponowa-

nymi zmianami, które – jeœli zostan¹ przyjête na szczeblu miêdzynarodowym – ju¿ wkrótce

bêd¹ musia³y byæ wdro¿one do polskiej praktyki rachunkowoœci.

Autorzy

£ódŸ, 1 lutego 2012 r.

OD AUTORÓW



WYKAZ SKRÓTÓW

1. �ród³a prawa

k.c. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póŸn.

zm.)

k.s.h. ustawa z 15 wrzeœnia 2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U. Nr 94,

poz. 1037 z póŸn. zm.)

k.w. ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeñ (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.

Nr 46, poz. 275 z póŸn. zm.)

o.p. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U.

z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.)

u.p.d.o.f. ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z póŸn. zm.)

u.p.d.o.p. ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst

jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z póŸn. zm.)

u.rach. ustawa z 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r.

Nr 152, poz. 1223 z póŸn. zm.)

2. Inne

art. artyku³

cyt. cytat, cytowane (-a, -y)

Dz. U. Dziennik Ustaw

KSR Krajowe Standardy Rachunkowoœci

lit. litera

M. P. Monitor Polski

MSR Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci

MSSF Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej

n. nastêpne (-a, -y)

np. na przyk³ad

nr numer

obw. obwieszczenie

orz. orzeczenie

par. paragraf

pkt punkt

por. porównaj

post. postanowienie

poz. pozycja

ppkt podpunkt

rys. rysunek

RM Rada Ministrów

rozp. rozporz¹dzenie

RP Rzeczpospolita Polska

s. strona

tab. tabela

www.meritum.pl 17



WYKAZ SKRÓTÓW

1. �ród³a prawa

k.c. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póŸn.

zm.)

k.s.h. ustawa z 15 wrzeœnia 2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U. Nr 94,

poz. 1037 z póŸn. zm.)

k.w. ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeñ (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.

Nr 46, poz. 275 z póŸn. zm.)

o.p. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U.

z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.)

u.p.d.o.f. ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z póŸn. zm.)

u.p.d.o.p. ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst

jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z póŸn. zm.)

u.rach. ustawa z 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r.

Nr 152, poz. 1223 z póŸn. zm.)

2. Inne

art. artyku³

cyt. cytat, cytowane (-a, -y)

Dz. U. Dziennik Ustaw

KSR Krajowe Standardy Rachunkowoœci

lit. litera

M. P. Monitor Polski

MSR Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci

MSSF Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej

n. nastêpne (-a, -y)

np. na przyk³ad

nr numer

obw. obwieszczenie

orz. orzeczenie

par. paragraf

pkt punkt

por. porównaj

post. postanowienie

poz. pozycja

ppkt podpunkt

rys. rysunek

RM Rada Ministrów

rozp. rozporz¹dzenie

RP Rzeczpospolita Polska

s. strona

tab. tabela

www.meritum.pl 17



WYKAZ SKRÓTÓW

tj. to jest

tekst jedn. tekst jednolity

tzn. to znaczy

tzw. tak zwane (-a, -y)

uchw. uchwa³a

UE Unia Europejska

ust. ustêp

ww. wy¿ej wymienione (-a, -y)

w zw. w zwi¹zku

zarz. zarz¹dzenie

zd. zdanie

zm. zmiana (-y)

zob. zobacz

z póŸn. zm. z póŸniejszymi zmianami

WYKAZ SKRÓTÓW



CZÊŒÆ I

Zagadnienia ogólne



ROZDZIA£ I

Istota rachunkowoœci

Ewa Waliñska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel

1. Definicje, zadania i funkcje

rachunkowoœci ................................ 1

A. Definicje rachunkowoœci .................... 1

B. Zadania rachunkowoœci ..................... 3

C. Funkcje rachunkowoœci ..................... 5

2. Informacje generowane przez

system rachunkowoœci i ich

u¿ytkownicy ................................... 11

3. Rachunkowoœæ finansowa

a rachunkowoœæ zarz¹dcza ...... 21

4. Sprawozdania finansowe .......... 28

A. Istota i cel sprawozdañ

finansowych ...................................... 28

B. Bilans ................................................ 32

C. Rachunek zysków i strat ................. 40

D. Rachunek przep³ywów

pieniê¿nych ....................................... 43

E. Sprawozdanie ze zmian w kapitale

w³asnym ............................................ 45

F. Informacja dodatkowa ..................... 46

SPIS TREŒCI



ROZDZIA£ I

Istota rachunkowoœci

Ewa Waliñska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel

1. Definicje, zadania i funkcje

rachunkowoœci ................................ 1

A. Definicje rachunkowoœci .................... 1

B. Zadania rachunkowoœci ..................... 3

C. Funkcje rachunkowoœci ..................... 5

2. Informacje generowane przez

system rachunkowoœci i ich

u¿ytkownicy ................................... 11

3. Rachunkowoœæ finansowa

a rachunkowoœæ zarz¹dcza ...... 21

4. Sprawozdania finansowe .......... 28

A. Istota i cel sprawozdañ

finansowych ...................................... 28

B. Bilans ................................................ 32

C. Rachunek zysków i strat ................. 40

D. Rachunek przep³ywów

pieniê¿nych ....................................... 43

E. Sprawozdanie ze zmian w kapitale

w³asnym ............................................ 45

F. Informacja dodatkowa ..................... 46

SPIS TREŒCI



ISTOTA RACHUNKOWOŒCI

1. DEFINICJE, ZADANIA I FUNKCJE RACHUNKOWOŒCI

1. Definicje, zadania i funkcje rachunkowoœci

A. Definicje rachunkowoœci

1 Rachunkowoœæ jest systemem pomiaru i opisu dzia³alnoœci gospodarczej. Podstawowy jej cel

to dostarczanie informacji finansowych o dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa.
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WA¯NE! Rachunkowoœæ jest powszechnie uznawana za jêzyk biznesu, który umo¿liwia porozu-

miewanie siê wszystkich uczestników ¿ycia gospodarczego.

Wspó³czeœnie rozumiana rachunkowoœæ to system informacyjny s³u¿¹cy u¿ytkownikom do

podejmowania decyzji gospodarczych, zw³aszcza finansowych, oraz rozliczania kierownictwa

z odpowiedzialnego i efektywnego zarz¹dzania powierzonym maj¹tkiem. Z punktu widzenia

dzia³añ, jakie sk³adaj¹ siê na ów system mo¿emy wyró¿niæ: identyfikacjê, grupowanie, opis,

ewidencjê, przetwarzanie i przekazywanie informacji o wynikach dzia³alnoœci przedsiêbior-

stwa, zmianach w jego maj¹tku i sytuacji finansowej.

Rachunkowoœæ jest szczególnym systemem ewidencji gospodarczej. Wed³ug S. Skrzywana

to „system ci¹g³ego w czasie obserwowania, mierzenia, rejestrowania, prezentowania i in-

terpretowania wyra¿onych w mierniku pieniê¿nym i bilansuj¹cych siê ogólnych i szcze-

gó³owych danych o dzia³alnoœci gospodarczej i sytuacji maj¹tkowej oraz finansowej jed-

nostki gospodaruj¹cej” [S. Skrzywan, Teoretyczne podstawy rachunkowoœci, Warszawa

1973, s. 5].

Okreœlenie rachunkowoœci jako systemu oznacza, ¿e jest ona uk³adem regu³ i zasad wyni-

kaj¹cych ze specyficznych sposobów obserwacji, pomiaru i rejestrowania zdarzeñ gospo-

darczych – ca³oœciowym, ale jednoczeœnie elastycznym. Jako szczególny rodzaj ewidencji

gospodarczej rachunkowoœæ jest prowadzona w sposób systematyczny i ci¹g³y, a jej przed-

miot to wystêpuj¹ce w jednostkach gospodaruj¹cych operacje gospodarcze, tj. te zdarze-

nia gospodarcze, które s¹ – lub po dokonaniu pomiarów i przeliczeñ mog¹ byæ – wyra¿o-

ne w mierniku pieniê¿nym i wp³ywaj¹ na zmianê stanu maj¹tkowego i finansowego pod-

miotu.

Kolejn¹ cech¹ rachunkowoœci jest to, ¿e rejestruje ona wszystkie operacje gospodarcze

mieszcz¹ce siê w merytorycznym zakresie systemu w sposób kompletny i z zachowaniem

mo¿liwie maksymalnej szczegó³owoœci, a nastêpnie dokonuje niezbêdnych agregacji i uogól-

nieñ (np. dla celów prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych jednostki)

[Z. Ko³aczyk, Rachunkowoœæ finansowa, Poznañ 1997, s. 19].

WA¯NE! Rachunkowoœæ to system informacyjny, odzwierciedlaj¹cy wiarygodny obraz rzeczywi-

stoœci gospodarczej podmiotów, ich rentownoœci i sytuacji finansowej.

Wed³ug A. Jarugowej celem rachunkowoœci jest pomiar przep³ywów i przyrostu wartoœci po-

zwalaj¹cy na podejmowanie decyzji i rozliczanie przedsiêbiorstwa ze spo³ecznej i ekonomicz-

nej efektywnoœci [A. Jarugowa, Wspó³czesne problemy rachunkowoœci, Warszawa 1991,

s. 13].

E. Burzymowa definiuje rachunkowoœæ jako system ekonomicznego pomiaru w przed-

siêbiorstwach i instytucjach, system uniwersalny, podmiotowy system informacyjno-kon-

trolny [E. Burzymowa, Rachunkowoœæ przedsiêbiorstwa i instytucji, Warszawa 1980,

s. 13].

W. Brzezin postrzega rachunkowoœæ jako szczególny system retro- i prospektywny, pozwa-

laj¹cy na ustalenie wyniku finansowego i kondycji finansowej jednostki [W. Brzezin, Ra-

chunkowoœæ sensu stricto i sensu largo, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, t. 56, Warsza-

wa 2000, s. 7–24].

Wed³ug organizacji miêdzynarodowych (Komitetu Miêdzynarodowych Standardów Rachun-

kowoœci – IASC) rachunkowoœæ to system informacji o pozycji finansowej, dokonaniach i

zmianach w tej pozycji, które to informacje s¹ u¿yteczne dla szerokiego grona potencjalnych

u¿ytkowników do podejmowania przez nich decyzji ekonomicznych [Framework for the Pre-

paration and Presentation of Financial Statements, IASC 1989].

Reasumuj¹c, rachunkowoœæ to system informacyjny, którego celem zasadniczym jest dostar-

czenie informacji o dzia³alnoœci jednostki ró¿nym u¿ytkownikom. Warunkiem koniecznym

dla spe³nienia powy¿szego zadania jest dokonanie pomiaru zdarzeñ gospodarczych, który

przebiega wed³ug okreœlonych regu³ i procedur charakterystycznych dla systemu rachunko-

woœci, odró¿niaj¹cych go od innych systemów informacyjnych (por. rys. 1).

2Obszarami pomiaru dokonywanego przez rachunkowoœæ s¹ rentownoœæ i sytuacja finansowa

jednostki. Pierwszy z nich dotyczy op³acalnoœci dzia³alnoœci gospodarczej, jej zyskownoœci,

drugi – p³ynnoœci i wyp³acalnoœci (por. rys. 2).

Przedstawione obszary dzia³alnoœci gospodarczej ró¿ni¹ siê od siebie zasadniczo, ale jedno-

czeœnie stanowi¹ nierozerwaln¹ ca³oœæ. Chocia¿ musz¹ byæ odrêbnie mierzone, wzajemnie

siê przenikaj¹, w zwi¹zku z czym nale¿y je rozpatrywaæ ³¹cznie.
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PRZYK£AD W przedsiêbiorstwie „X” w styczniu zakupiono towary za 10 000 PLN, odra-

czaj¹c termin zap³aty o 2 miesi¹ce. Towary sprzedano za kwotê 13 000 PLN i otrzymano

z tego tytu³u zap³atê. Jak nale¿y rozpatrywaæ przedstawione zdarzenie w kontekœcie

dwóch aspektów dzia³alnoœci gospodarczej – rentownoœci i sytuacji finansowej?

Z punktu widzenia rentownoœci nale¿y je oceniæ pozytywnie, poniewa¿ sprzeda¿ towa-

rów przynios³a przedsiêbiorstwu „X” zysk, czyli nadwy¿kê przychodu nad kosztem

RACHUNKOWOŒÆ

System informacyjny

Informacje o dzia³alnoœci jednostki

gospodarczej

• identyfikacja

• przetwarzanie

• przekazywanie (komunikowanie)

informacji

Umo¿liwienie podejmowania decyzji

u¿ytkownikom informacji

�ród³o: opracowanie w³asne.

Rysunek 1. Rachunkowoœæ jako system informacyjny
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przebiega wed³ug okreœlonych regu³ i procedur charakterystycznych dla systemu rachunko-

woœci, odró¿niaj¹cych go od innych systemów informacyjnych (por. rys. 1).

2Obszarami pomiaru dokonywanego przez rachunkowoœæ s¹ rentownoœæ i sytuacja finansowa

jednostki. Pierwszy z nich dotyczy op³acalnoœci dzia³alnoœci gospodarczej, jej zyskownoœci,

drugi – p³ynnoœci i wyp³acalnoœci (por. rys. 2).

Przedstawione obszary dzia³alnoœci gospodarczej ró¿ni¹ siê od siebie zasadniczo, ale jedno-

czeœnie stanowi¹ nierozerwaln¹ ca³oœæ. Chocia¿ musz¹ byæ odrêbnie mierzone, wzajemnie

siê przenikaj¹, w zwi¹zku z czym nale¿y je rozpatrywaæ ³¹cznie.
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PRZYK£AD W przedsiêbiorstwie „X” w styczniu zakupiono towary za 10 000 PLN, odra-

czaj¹c termin zap³aty o 2 miesi¹ce. Towary sprzedano za kwotê 13 000 PLN i otrzymano

z tego tytu³u zap³atê. Jak nale¿y rozpatrywaæ przedstawione zdarzenie w kontekœcie

dwóch aspektów dzia³alnoœci gospodarczej – rentownoœci i sytuacji finansowej?

Z punktu widzenia rentownoœci nale¿y je oceniæ pozytywnie, poniewa¿ sprzeda¿ towa-

rów przynios³a przedsiêbiorstwu „X” zysk, czyli nadwy¿kê przychodu nad kosztem

RACHUNKOWOŒÆ

System informacyjny

Informacje o dzia³alnoœci jednostki

gospodarczej

• identyfikacja

• przetwarzanie

• przekazywanie (komunikowanie)

informacji

Umo¿liwienie podejmowania decyzji

u¿ytkownikom informacji

�ród³o: opracowanie w³asne.

Rysunek 1. Rachunkowoœæ jako system informacyjny
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2 ISTOTA RACHUNKOWOŒCI

Efektywnoœæ

(rentownoœæ)

Korzyœci

OP£ACALNOŒÆ

Sytuacja finansowa

(p³ynnoœæ)

POMIAR

Maj¹tek

�ród³a finansowania

DZIA£ALNOŒÆ JEDNOSTKI

(dzia³ania, przedsiêwziêcia)

Wp³ywy

– Wydatki

Wynik pieniê¿ny

okres sprawozdawczy

Przychody

– Koszty

Zysk

�ród³o: opracowanie w³asne.

Rysunek 2. Obszary pomiaru dzia³alnoœci gospodarczej dokonywanego przez

rachunkowoœæ

w kwocie 3000 PLN (wartoœæ nabycia sprzedanych towarów 10 000 PLN, wartoœæ sprze-

danych towarów w cenie sprzeda¿y 13 000 PLN).

Z punktu widzenia p³ynnoœci ocena zdarzeñ jest równie¿ korzystna dla przedsiêbiorstwa

– uzyska³o ono kredyt kupiecki, poniewa¿ nie zap³aci³o za towary, natomiast otrzyma³o

œrodki pieniê¿ne z tytu³u ich sprzeda¿y. Nadwy¿ka œrodków pieniê¿nych z tytu³u tran-

sakcji wynosi³a 13 000 PLN, a kwota 10 000 PLN bêdzie zap³acona dopiero za 2 mie-

si¹ce, co oznacza, ¿e przedsiêbiorstwo finansuje swoj¹ dzia³alnoœæ zobowi¹zaniami z ty-

tu³u zakupu towarów.

Pomiar dzia³alnoœci gospodarczej sprowadza siê zatem do pomiaru rentownoœci i pomia-

ru sytuacji finansowej jednostki. Pierwszy aspekt to ujêcie wynikowe, a jego zasadniczym ce-

lem jest ustalenie wyniku finansowego. Drugi aspekt to ujêcie bilansowe, a jego zasadni-

czym celem jest dokonanie wyceny bilansowej prowadz¹cej ostatecznie do ustalenia wartoœci

kapita³u w³asnego przedsiêbiorstwa.

Wynik finansowy jest ustalany za pomoc¹ dwóch pierwotnych kategorii pomiaru – przycho-

dów i kosztów. Wartoœæ kapita³u w³asnego jest ustalana za pomoc¹ dwóch innych pierwot-

nych kategorii – aktywów i zobowi¹zañ.

Pomiar dzia³alnoœci gospodarczej w wy¿ej wymienionych aspektach oznacza nadanie warto-

œci poszczególnym kategoriom podstawowym, to z kolei oznacza ich przyporz¹dkowanie do

pojedynczych zdarzeñ gospodarczych. Ka¿de zdarzenie gospodarcze ma okreœlony skutek fi-

nansowy, który ostatecznie prezentowany jest w dwóch podstawowych sprawozdaniach finan-

sowych – bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Sprawozdania te, s¹ ze sob¹ powi¹zane (por. rys. 3), i tak samo jak obszary dzia³alnoœci gos-

podarczej musz¹ byæ rozpatrywane ³¹cznie.
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DZIA£ALNOŒÆ

GOSPODARCZA JEDNOSTKI

DECYZJE

Pomiar rzeczywistoœci

gospodarczej (nadanie wartoœci)

RACHUNKOWOŒÆ

ZDARZENIA GOSPODARCZE

SKUTEK

FINANSOWY

Bilans
Rachunek

zysków i strat

�ród³o: opracowanie w³asne.

Rysunek 3. Zdarzenia gospodarcze i ich skutki finansowe

WA¯NE! Rachunkowoœæ dokonuje pomiaru zdarzeñ gospodarczych bêd¹cych konsek-

wencj¹ okreœlonych decyzji podjêtych w dzia³alnoœci gospodarczej. Dodatkowo pre-

zentuje skutki finansowe tych zdarzeñ w sprawozdaniu finansowym – w jego pier-

wotnych sk³adnikach, jakimi s¹ bilans oraz rachunek zysków i strat.

B. Zadania rachunkowoœci

3W gospodarce rynkowej rachunkowoœæ jest okreœlana jako „pomost” miêdzy podmiotem pro-

wadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ a odbiorcami informacji o rezultatach tej dzia³alnoœci,

a zatem jej g³ównym zadaniem jest przet³umaczenie dzia³añ podmiotu na zrozumia³y jêzyk fi-

nansowy, w celu przygotowania sprawozdañ i raportów finansowych dla szerokiego grona od-

biorców.

WA¯NE! Zadaniem rachunkowoœci jest ocena przesz³oœci – rejestracja, analiza i prezentacja

przesz³ych zdarzeñ, jak równie¿ spojrzenie w przysz³oœæ – pomoc w zarz¹dzaniu, podejmowa-

niu decyzji i kontroli.

Rachunkowoœæ stwarza warunki sprzyjaj¹ce nie tylko ochronie maj¹tku jednostki gospodar-

czej, ale tak¿e wspomaga w³aœciwe u¿ytkowanie sk³adników maj¹tkowych dostarczaj¹c da-

nych liczbowych wykorzystywanych:

1) na potrzeby kontroli – poprzez ewidencjê poszczególnych sk³adników maj¹tkowych i Ÿróde³

ich pochodzenia oraz zachodz¹cych w nich zmian;

2) na potrzeby zarz¹dzania – dziêki przyjêciu informacji p³yn¹cych z ewidencji za punkt wyj-

œcia do podejmowania przez kierownictwo decyzji dotycz¹cych wykorzystania posiadanego

maj¹tku oraz Ÿróde³ jego sfinansowania.

4Wœród podstawowych zadañ rachunkowoœci jako systemu ewidencji operacji gospodarczych

mo¿na wymieniæ m.in.:

1) identyfikowanie, dokonywanie pomiaru oraz rejestrowanie zdarzeñ i transakcji;
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sakcji wynosi³a 13 000 PLN, a kwota 10 000 PLN bêdzie zap³acona dopiero za 2 mie-

si¹ce, co oznacza, ¿e przedsiêbiorstwo finansuje swoj¹ dzia³alnoœæ zobowi¹zaniami z ty-

tu³u zakupu towarów.

Pomiar dzia³alnoœci gospodarczej sprowadza siê zatem do pomiaru rentownoœci i pomia-
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lem jest ustalenie wyniku finansowego. Drugi aspekt to ujêcie bilansowe, a jego zasadni-

czym celem jest dokonanie wyceny bilansowej prowadz¹cej ostatecznie do ustalenia wartoœci
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dów i kosztów. Wartoœæ kapita³u w³asnego jest ustalana za pomoc¹ dwóch innych pierwot-

nych kategorii – aktywów i zobowi¹zañ.

Pomiar dzia³alnoœci gospodarczej w wy¿ej wymienionych aspektach oznacza nadanie warto-

œci poszczególnym kategoriom podstawowym, to z kolei oznacza ich przyporz¹dkowanie do

pojedynczych zdarzeñ gospodarczych. Ka¿de zdarzenie gospodarcze ma okreœlony skutek fi-

nansowy, który ostatecznie prezentowany jest w dwóch podstawowych sprawozdaniach finan-

sowych – bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Sprawozdania te, s¹ ze sob¹ powi¹zane (por. rys. 3), i tak samo jak obszary dzia³alnoœci gos-

podarczej musz¹ byæ rozpatrywane ³¹cznie.
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3W gospodarce rynkowej rachunkowoœæ jest okreœlana jako „pomost” miêdzy podmiotem pro-

wadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ a odbiorcami informacji o rezultatach tej dzia³alnoœci,
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nansowy, w celu przygotowania sprawozdañ i raportów finansowych dla szerokiego grona od-

biorców.

WA¯NE! Zadaniem rachunkowoœci jest ocena przesz³oœci – rejestracja, analiza i prezentacja

przesz³ych zdarzeñ, jak równie¿ spojrzenie w przysz³oœæ – pomoc w zarz¹dzaniu, podejmowa-

niu decyzji i kontroli.

Rachunkowoœæ stwarza warunki sprzyjaj¹ce nie tylko ochronie maj¹tku jednostki gospodar-

czej, ale tak¿e wspomaga w³aœciwe u¿ytkowanie sk³adników maj¹tkowych dostarczaj¹c da-

nych liczbowych wykorzystywanych:

1) na potrzeby kontroli – poprzez ewidencjê poszczególnych sk³adników maj¹tkowych i Ÿróde³

ich pochodzenia oraz zachodz¹cych w nich zmian;

2) na potrzeby zarz¹dzania – dziêki przyjêciu informacji p³yn¹cych z ewidencji za punkt wyj-

œcia do podejmowania przez kierownictwo decyzji dotycz¹cych wykorzystania posiadanego

maj¹tku oraz Ÿróde³ jego sfinansowania.

4Wœród podstawowych zadañ rachunkowoœci jako systemu ewidencji operacji gospodarczych

mo¿na wymieniæ m.in.:

1) identyfikowanie, dokonywanie pomiaru oraz rejestrowanie zdarzeñ i transakcji;



2) funkcjonowanie rachunkowoœci jako miêdzynarodowego jêzyka biznesu, co umo¿liwia po-

rozumienie miêdzy ró¿nymi podmiotami gospodarczymi (równie¿ dzia³aj¹cymi w ró¿nych

krajach);

3) informowanie w³aœcicieli kapita³u – na podstawie wiarygodnych zapisów – o transakcjach

dokonanych w ci¹gu okresu sprawozdawczego oraz o ich efektywnoœci z punktu widzenia

inwestora i jego kapita³u;

4) wspomaganie zarz¹dzania – zadaniem rachunkowoœci jest pomoc m.in. w planowaniu

przysz³ych dzia³añ (poprzez bud¿ety), w podejmowaniu decyzji, alokacji zasobów, kontrolowa-

niu dzia³alnoœci poprzez rejestracjê zdarzeñ, które wyst¹pi³y, i porównanie ich z bud¿etami.

Reasumuj¹c, zadaniem rachunkowoœci jest ci¹g³e dokonywanie pomiaru maj¹tku i wyniku

podmiotu, przekazywanie informacji o jego pozycji finansowej zainteresowanym u¿ytkowni-

kom. Stanowi ona tak¿e podstawê rozliczeñ podatkowych. Ponadto jest systemem informowa-

nia w procesach zarz¹dzania, zarówno operacyjnego, jak i strategicznego.
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WA¯NE! Wspó³czesna rachunkowoœæ w przedsiêbiorstwie nie jest ju¿ tylko szczegól-

nym rodzajem ewidencji, lecz szczególnym rodzajem informacji. Celem rachunko-

woœci z jednej strony, jest bowiem dostarczanie rzetelnych informacji retrospekty-

wnych, pozwalaj¹cych na ocenê i rozliczenie zarz¹dzaj¹cych kapita³em, z drugiej

strony, dostarczanie informacji do podejmowania decyzji ekonomicznych.

C. Funkcje rachunkowoœci

5 Rachunkowoœæ spe³nia wiele funkcji w dzia³alnoœci gospodarczej, wœród których za najwa¿-

niejsze nale¿a³oby uznaæ:

– funkcjê informacyjn¹;

– funkcjê rozliczeniow¹;

– funkcjê atestacyjn¹ (por. rys. 4).

Oddaj¹ one sens rachunkowoœci i wyjaœniaj¹ przyczyny wyodrêbnienia siê ró¿nych jej dzie-

dzin.

6 Dziêki funkcji informacyjnej, rachunkowoœæ dostarcza informacji do podejmowania decy-

zji. Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowoœci w kontekœcie wewnêtrznych u¿ytkow-

ników informacji oznacza³a rozwój rachunkowoœci zarz¹dczej, która poszerzy³a zakres syste-

mu rachunkowoœci. Spowodowa³a odejœcie od tradycyjnej rejestracji transakcji i zdarzeñ na

rzecz u¿ytecznoœci informacji do podejmowania decyzji dotycz¹cych przysz³oœci.

7 Dziêki funkcji rozliczeniowej, rachunkowoœæ dostarcza informacji uprawnionym podmio-

tom zewnêtrznym (g³ównie w³aœcicielom kapita³u), czyli pozwala rozliczyæ zarz¹d z efektyw-

noœci zarz¹dzania powierzonym kapita³em. Funkcja rozliczeniowa rachunkowoœci – uto¿sa-

miana z odpowiedzialnoœci¹, jaka ci¹¿y na systemie rachunkowoœci – wyros³a na gruncie

funkcji powierniczej.

8

WA¯NE! Rachunkowoœæ we wczesnych latach rozwoju spo³eczeñstwa mia³a na celu zabez-

pieczenie w³aœciciela kapita³u przed defraudacj¹ jego maj¹tku, spe³niaj¹c w ten sposób

swoj¹ pierwotn¹ funkcjê – funkcjê powiernicz¹. Rachunkowoœæ kontroli powierniczej
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(stewardship) polega³a zatem na prowadzeniu usystematyzowanych zapisów transakcji nazy-

wanym czêsto prowadzeniem ksi¹g.

W okresie rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej na du¿¹ skalê, co by³o mo¿liwe dziêki rewolucji

przemys³owej, rozwinê³a siê rachunkowoœæ finansowa. Nowa technologia nie tylko zniszczy³a

stary porz¹dek spo³eczny, ale zmieni³a ca³kowicie zasady finansowania dzia³alnoœci gospoda-

rczej. Ekspansja przemys³u we wczesnych latach XIX wieku wymaga³a du¿ych kwot kapita³u

dla finansowania przedsiêwziêæ, co przyczyni³o siê do powstania i gwa³townego rozwoju

spó³ek akcyjnych i powszechnego funkcjonowania ograniczonej odpowiedzialnoœci, a to z ko-

lei spowodowa³o koniecznoœæ prezentacji sprawozdañ finansowych dla akcjonariuszy czêsto

nie zwi¹zanych bezpoœrednio z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. W³aœnie rachunko-

woœæ finansowa ³¹czy siê ze sprawozdaniami prezentuj¹cymi informacje dla akcjonariuszy

w spó³kach, w których odpowiedzialnoœæ jest ograniczona. Wraz z rozdzieleniem funkcji w³as-

noœci i zarz¹dzania, co by³o konsekwencj¹ wprowadzenia koncepcji ograniczonej odpowie-

dzialnoœci, zaistnia³a koniecznoœæ rozszerzenia zakresu funkcji powierniczej rachunkowoœci

o odpowiedzialnoœæ zarz¹du za efektywnoœæ zarz¹dzania kapita³em (nie tylko za ochronê

przed defraudacj¹).

Kolejn¹ faz¹ rozwoju rachunkowoœci sta³a siê rachunkowoœæ spo³ecznego dobrobytu, której

pocz¹tków nale¿y upatrywaæ w rewolucji spo³ecznej w Zachodniej Europie. Jednym z aspe-

któw tego kierunku jest rachunkowoœæ odpowiedzialnoœci spo³ecznej, w której s¹ rozwa¿ane

skutki spo³eczne decyzji podejmowanych przez u¿ytkowników sprawozdañ finansowych.

Rozwój praktyki rachunkowoœci wyraŸnie pokazuje ewolucje celów i funkcji rachunkowoœci.

Funkcja powiernicza, oznaczaj¹ca ochronê przez zarz¹d kapita³u w³aœciciela przed defrau-

dacj¹, rozwinê³a siê w funkcjê odpowiedzialnoœci przed w³aœcicielem kapita³u za efektywnoœæ

zarz¹dzania i ostatecznie w funkcjê odpowiedzialnoœci spo³ecznej.

AUDYTOR

FiskusW³aœciciel kapita³uZarz¹dzaj¹cy kapita³em

Rachunkowoœæ

podatkowa

Rachunkowoœæ

finansowa

Rachunkowoœæ

zarz¹dcza

(i rachunek kosztów)

grupa wewnêtrznych

u¿ytkowników

Funkcja informacyjna

Funkcja rozliczeniowa

( )accountability

Funkcja atestacyjna

RACHUNKOWOŒÆ

grupa zewnêtrznych

u¿ytkowników

�ród³o: opracowanie w³asne.

Rysunek 4. Podstawowe funkcje rachunkowoœci
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wnych, pozwalaj¹cych na ocenê i rozliczenie zarz¹dzaj¹cych kapita³em, z drugiej

strony, dostarczanie informacji do podejmowania decyzji ekonomicznych.

C. Funkcje rachunkowoœci

5 Rachunkowoœæ spe³nia wiele funkcji w dzia³alnoœci gospodarczej, wœród których za najwa¿-

niejsze nale¿a³oby uznaæ:

– funkcjê informacyjn¹;

– funkcjê rozliczeniow¹;

– funkcjê atestacyjn¹ (por. rys. 4).

Oddaj¹ one sens rachunkowoœci i wyjaœniaj¹ przyczyny wyodrêbnienia siê ró¿nych jej dzie-

dzin.

6 Dziêki funkcji informacyjnej, rachunkowoœæ dostarcza informacji do podejmowania decy-

zji. Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowoœci w kontekœcie wewnêtrznych u¿ytkow-

ników informacji oznacza³a rozwój rachunkowoœci zarz¹dczej, która poszerzy³a zakres syste-

mu rachunkowoœci. Spowodowa³a odejœcie od tradycyjnej rejestracji transakcji i zdarzeñ na

rzecz u¿ytecznoœci informacji do podejmowania decyzji dotycz¹cych przysz³oœci.

7 Dziêki funkcji rozliczeniowej, rachunkowoœæ dostarcza informacji uprawnionym podmio-

tom zewnêtrznym (g³ównie w³aœcicielom kapita³u), czyli pozwala rozliczyæ zarz¹d z efektyw-

noœci zarz¹dzania powierzonym kapita³em. Funkcja rozliczeniowa rachunkowoœci – uto¿sa-

miana z odpowiedzialnoœci¹, jaka ci¹¿y na systemie rachunkowoœci – wyros³a na gruncie

funkcji powierniczej.

8

WA¯NE! Rachunkowoœæ we wczesnych latach rozwoju spo³eczeñstwa mia³a na celu zabez-

pieczenie w³aœciciela kapita³u przed defraudacj¹ jego maj¹tku, spe³niaj¹c w ten sposób

swoj¹ pierwotn¹ funkcjê – funkcjê powiernicz¹. Rachunkowoœæ kontroli powierniczej
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(stewardship) polega³a zatem na prowadzeniu usystematyzowanych zapisów transakcji nazy-

wanym czêsto prowadzeniem ksi¹g.

W okresie rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej na du¿¹ skalê, co by³o mo¿liwe dziêki rewolucji

przemys³owej, rozwinê³a siê rachunkowoœæ finansowa. Nowa technologia nie tylko zniszczy³a

stary porz¹dek spo³eczny, ale zmieni³a ca³kowicie zasady finansowania dzia³alnoœci gospoda-

rczej. Ekspansja przemys³u we wczesnych latach XIX wieku wymaga³a du¿ych kwot kapita³u

dla finansowania przedsiêwziêæ, co przyczyni³o siê do powstania i gwa³townego rozwoju

spó³ek akcyjnych i powszechnego funkcjonowania ograniczonej odpowiedzialnoœci, a to z ko-

lei spowodowa³o koniecznoœæ prezentacji sprawozdañ finansowych dla akcjonariuszy czêsto

nie zwi¹zanych bezpoœrednio z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. W³aœnie rachunko-

woœæ finansowa ³¹czy siê ze sprawozdaniami prezentuj¹cymi informacje dla akcjonariuszy

w spó³kach, w których odpowiedzialnoœæ jest ograniczona. Wraz z rozdzieleniem funkcji w³as-

noœci i zarz¹dzania, co by³o konsekwencj¹ wprowadzenia koncepcji ograniczonej odpowie-

dzialnoœci, zaistnia³a koniecznoœæ rozszerzenia zakresu funkcji powierniczej rachunkowoœci

o odpowiedzialnoœæ zarz¹du za efektywnoœæ zarz¹dzania kapita³em (nie tylko za ochronê

przed defraudacj¹).

Kolejn¹ faz¹ rozwoju rachunkowoœci sta³a siê rachunkowoœæ spo³ecznego dobrobytu, której

pocz¹tków nale¿y upatrywaæ w rewolucji spo³ecznej w Zachodniej Europie. Jednym z aspe-

któw tego kierunku jest rachunkowoœæ odpowiedzialnoœci spo³ecznej, w której s¹ rozwa¿ane

skutki spo³eczne decyzji podejmowanych przez u¿ytkowników sprawozdañ finansowych.

Rozwój praktyki rachunkowoœci wyraŸnie pokazuje ewolucje celów i funkcji rachunkowoœci.

Funkcja powiernicza, oznaczaj¹ca ochronê przez zarz¹d kapita³u w³aœciciela przed defrau-

dacj¹, rozwinê³a siê w funkcjê odpowiedzialnoœci przed w³aœcicielem kapita³u za efektywnoœæ

zarz¹dzania i ostatecznie w funkcjê odpowiedzialnoœci spo³ecznej.

AUDYTOR

FiskusW³aœciciel kapita³uZarz¹dzaj¹cy kapita³em

Rachunkowoœæ

podatkowa

Rachunkowoœæ

finansowa

Rachunkowoœæ

zarz¹dcza

(i rachunek kosztów)

grupa wewnêtrznych

u¿ytkowników

Funkcja informacyjna

Funkcja rozliczeniowa

( )accountability

Funkcja atestacyjna

RACHUNKOWOŒÆ

grupa zewnêtrznych

u¿ytkowników

�ród³o: opracowanie w³asne.

Rysunek 4. Podstawowe funkcje rachunkowoœci



9 Funkcja atestacyjna wi¹¿e siê z poœwiadczeniem wiernoœci odwzorowania przez rachunko-

woœæ rzeczywistoœci gospodarczej podmiotu. Dziêki niej, informacje generowane przez ra-

chunkowoœæ uzyskuj¹ atest wiarygodnoœci udzielany przez niezale¿nych bieg³ych rewidentów

po przeprowadzeniu badania sprawozdañ finansowych. Funkcja atestacyjna jest w rachunko-

woœci bardzo wa¿na z punktu widzenia mo¿liwoœci realizacji funkcji rozliczeniowej. Rozlicze-

nie zarz¹du przed w³aœcicielem kapita³u i innymi u¿ytkownikami informacji mo¿e mieæ miej-

sce jedynie na podstawie zweryfikowanych, wiarygodnych i rzetelnych sprawozdañ finanso-

wych. Dopiero takie sprawozdania, co do których u¿ytkownicy maj¹ przekonanie, ¿e zosta³y

sporz¹dzone zgodnie z zasadami rachunkowoœci (dziêki czemu odzwierciedlaj¹ rzeczywi-

stoœæ gospodarcz¹ jednostki), mog¹ staæ siê podstaw¹ podejmowanych przez nich decyzji eko-

nomicznych.
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PRZYK£AD Realizacja funkcji rozliczeniowej i atestacyjnej w praktyce widoczna jest w dzia-

³aniach trzech stron uczestnicz¹cych w dzia³alnoœci gospodarczej, zwi¹zanych ze spo-

rz¹dzaniem rocznych sprawozdañ finansowych. Zarz¹d jest odpowiedzialny za przygo-

towanie sprawozdañ finansowych, które nastêpnie s¹ poddawane badaniu przez bieg³e-

go rewidenta w celu oceny ich wiarygodnoœci i rzetelnoœci. Zadaniem bieg³ego rewiden-

ta, który zosta³ zaakceptowany przez Radê Nadzorcz¹ lub Walne Zgromadzenie Wspól-

ników, jest sprawdzenie, czy sprawozdania finansowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi za-

sadami rachunkowoœci. Wyra¿a on swoje zdanie na ten temat w opinii. Dopiero sprawo-

zdania finansowe, które uzyska³y pozytywn¹ opiniê bieg³ych rewidentów mog¹ staæ siê

przedmiotem rozliczenia zarz¹du przed w³aœcicielem kapita³u maj¹cego miejsce na Wal-

nym Zgromadzeniu Wspólników. Na podstawie sprawozdañ finansowych w³aœciciele

udzielaj¹ (b¹dŸ nie) absolutorium Zarz¹dowi, a ponadto podejmuj¹ decyzje dotycz¹ce

innych aspektów dzia³alnoœci jednostki, np. dotycz¹ce podzia³u wyniku finansowego

netto.

WA¯NE! Zarówno w teorii, jak i w praktyce rachunkowoœci wyraŸnie jest akcentowana jej funk-

cja rozliczeniowa. Chocia¿ rachunkowoœæ rozwija siê szczególnie w obszarze dzia³alnoœci go-

spodarczej, to jednak jej funkcja rozliczeniowa jest realizowana w ka¿dej jednostce w spo-

³eczeñstwie. Osoba prywatna musi rozliczyæ siê ze swojego dochodu i wype³niæ zeznanie po-

datkowe. Czêsto musi ona stosowaæ informacje z rachunkowoœci w celu podjêcia decyzji o za-

kupie domu, samochodu, zaci¹gniêciu kredytu itp. Du¿e przedsiêbiorstwa musz¹ rozliczaæ

siê przed w³aœcicielami kapita³u, fiskusem, rz¹dem i spo³eczeñstwem. Rachunkowoœæ jest za-

tem niezbêdna do prawid³owego funkcjonowania ca³ego spo³eczeñstwa.

10 W odmiennym podejœciu do funkcji rachunkowoœci wyró¿nia siê cztery podstawowe [M. Kli-

mas, Z. Messner, Teoretyczne podstawy rachunkowoœci, Warszawa 1986, s. 20]:

1) funkcjê ewidencyjn¹ œrodków gospodarczych przedsiêbiorstwa, jego funduszy i proce-

sów gospodarczych, pozwalaj¹c¹ na gromadzenie niezbêdnych danych, które odpowiednio

przetworzone przez rachunkowoœæ s¹ dostarczane zainteresowanym odbiorcom w postaci in-

formacji ekonomicznej;

2) funkcjê finansowo-rachunkow¹ kontroli wewnêtrznej, która polega na sprawdzeniu

dzia³alnoœci podmiotu gospodarczego na podstawie dokumentów, danych i ewidencji pod

wzglêdem legalnoœci i rzetelnoœci;

3) funkcjê sprawozdawcz¹, która odgrywa najwa¿niejsz¹ rolê w systemie informacyjnym

podmiotu gospodarczego, a której realizacja wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ sporz¹dzania sprawo-

zdañ finansowych;

4) funkcjê analityczno-interpretacyjn¹, polegaj¹c¹ na wykorzystaniu danych liczbowych

generowanych przez rachunkowoœæ do bie¿¹cej oceny dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa.

2. INFORMACJE GENEROWANE PRZEZ RACHUNKOWOŒÆ I ICH U¯YTKOWNICY

2. Informacje generowane przez system rachunkowoœci

i ich u¿ytkownicy

11Wraz z rozwojem systemu rachunkowoœci nastêpowa³a zmiana jej roli, a w konsekwencji

– równie¿ funkcji. Widaæ to szczególnie na przyk³adzie funkcji informacyjnej – pocz¹tkowo

ogranicza³a siê ona do zapewnienia w³aœcicielowi jednostki danych o stanie rozrachunków z

kontrahentami oraz o stanie sk³adników maj¹tkowych. Gwa³towny rozwój gospodarki towaro-

wo – pieniê¿nej „wymusi³” jednak z up³ywem czasu do³¹czenie do dotychczasowego zakresu

funkcji informacyjnej rachunkowoœci równie¿ takich elementów, jak dane o kapitale, stra-

tach i zyskach, ponoszonych kosztach i ostatecznym wyniku prowadzonej dzia³alnoœci. By³o to

wynikiem pojawienia siê regulacji prawnych okreœlaj¹cych sposób wzajemnych rozliczeñ

miêdzy przedsiêbiorstwami, a tak¿e zasady obliczania podstawy wymiaru podatków i innych

œwiadczeñ publicznych.

System rachunkowoœci dostarcza informacji wszystkim u¿ytkownikom, którzy s¹ zaintereso-

wani dzia³alnoœci¹ jednostki gospodarczej. Dzia³alnoœæ ta musi byæ rozpatrywana w dwóch

aspektach: rentownoœci i p³ynnoœci. Pierwszy oznacza wypracowanie zysku, drugi oznacza

posiadanie wystarczaj¹cej gotówki na op³acenie d³ugów w terminie ich p³atnoœci. Zysk i p³yn-

noœæ to nie jedyne cele dzia³alnoœci gospodarczej, poza nimi jest wiele innych, takich jak: do-

starczanie miejsc pracy, ochrona œrodowiska, wprowadzenie nowych produktów itp. Aby jed-

nak by³y one osi¹gniête, wydaje siê, ¿e w pierwszej kolejnoœci musz¹ byæ osi¹gniête podsta-

wowe cele warunkuj¹ce przetrwanie firmy, tj. osi¹gniêcia rentownoœci dzia³alnoœci i za-

pewnienie p³ynnoœci finansowej.

Niew¹tpliwie rentownoœæ jest podstawowym kryterium oceny dzia³alnoœci gospodarczej,

mimo czêsto krytykowanego „papierowego” charakteru zysku. Oznacza bowiem, ¿e dzia³ania

jednostki s¹ op³acalne – przynosz¹ nadwy¿kê przychodów nad kosztami (zysk). W krótkim

okresie jednostka mo¿e przetrwaæ generuj¹c straty, ale szanse jej przetrwania i rozwoju

w d³ugim okresie s¹ niewielkie.

P³ynnoœæ finansowa oznacza mo¿liwoœæ regulacji zobowi¹zañ w terminie p³atnoœci. Brak

p³ynnoœci mo¿e spowodowaæ utratê Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci, a w konsekwencji

upad³oœæ podmiotu.

W jaki sposób dowiedzieæ siê, czy firma osi¹ga zysk, czy ponosi stratê? W jaki sposób dowie-

dzieæ siê, czy jest wyp³acalna i czy nie straci p³ynnoœci, np. za miesi¹c? Odpowiedzi na te py-

tania udziela rachunkowoœæ, bêd¹ca procesem, w którym zarówno rentownoœæ, jak i p³ynnoœæ

stanowi¹ przedmiot pomiaru.
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WA¯NE! Rachunkowoœæ dostarcza informacji potrzebnych do podjêcia decyzji determinuj¹cych

rentownoœæ i p³ynnoœæ jednostki gospodarczej. Dziêki niej mo¿na znaleŸæ odpowiedzi na klu-

czowe pytania:

Jaka cena powinna byæ ustalona dla produktów?

Czy bêdzie konieczne zaci¹gniêcie kredytu?

O ile wzrosn¹ koszty, jeœli trzeba bêdzie zrealizowaæ œwiadczenia emerytalne?

Czy i kiedy nale¿y inwestowaæ?

Jakie inwestycje s¹ najbardziej op³acalne?

Ka¿dy z u¿ytkowników – w mniejszym b¹dŸ w wiêkszym zakresie – skupia siê na rentownoœci

lub p³ynnoœci jednostki, które stanowi¹ przedmiot pomiaru w systemie rachunkowoœci.



9 Funkcja atestacyjna wi¹¿e siê z poœwiadczeniem wiernoœci odwzorowania przez rachunko-

woœæ rzeczywistoœci gospodarczej podmiotu. Dziêki niej, informacje generowane przez ra-

chunkowoœæ uzyskuj¹ atest wiarygodnoœci udzielany przez niezale¿nych bieg³ych rewidentów

po przeprowadzeniu badania sprawozdañ finansowych. Funkcja atestacyjna jest w rachunko-

woœci bardzo wa¿na z punktu widzenia mo¿liwoœci realizacji funkcji rozliczeniowej. Rozlicze-

nie zarz¹du przed w³aœcicielem kapita³u i innymi u¿ytkownikami informacji mo¿e mieæ miej-

sce jedynie na podstawie zweryfikowanych, wiarygodnych i rzetelnych sprawozdañ finanso-

wych. Dopiero takie sprawozdania, co do których u¿ytkownicy maj¹ przekonanie, ¿e zosta³y

sporz¹dzone zgodnie z zasadami rachunkowoœci (dziêki czemu odzwierciedlaj¹ rzeczywi-

stoœæ gospodarcz¹ jednostki), mog¹ staæ siê podstaw¹ podejmowanych przez nich decyzji eko-

nomicznych.
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PRZYK£AD Realizacja funkcji rozliczeniowej i atestacyjnej w praktyce widoczna jest w dzia-

³aniach trzech stron uczestnicz¹cych w dzia³alnoœci gospodarczej, zwi¹zanych ze spo-

rz¹dzaniem rocznych sprawozdañ finansowych. Zarz¹d jest odpowiedzialny za przygo-

towanie sprawozdañ finansowych, które nastêpnie s¹ poddawane badaniu przez bieg³e-

go rewidenta w celu oceny ich wiarygodnoœci i rzetelnoœci. Zadaniem bieg³ego rewiden-

ta, który zosta³ zaakceptowany przez Radê Nadzorcz¹ lub Walne Zgromadzenie Wspól-

ników, jest sprawdzenie, czy sprawozdania finansowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi za-

sadami rachunkowoœci. Wyra¿a on swoje zdanie na ten temat w opinii. Dopiero sprawo-

zdania finansowe, które uzyska³y pozytywn¹ opiniê bieg³ych rewidentów mog¹ staæ siê

przedmiotem rozliczenia zarz¹du przed w³aœcicielem kapita³u maj¹cego miejsce na Wal-

nym Zgromadzeniu Wspólników. Na podstawie sprawozdañ finansowych w³aœciciele

udzielaj¹ (b¹dŸ nie) absolutorium Zarz¹dowi, a ponadto podejmuj¹ decyzje dotycz¹ce

innych aspektów dzia³alnoœci jednostki, np. dotycz¹ce podzia³u wyniku finansowego

netto.

WA¯NE! Zarówno w teorii, jak i w praktyce rachunkowoœci wyraŸnie jest akcentowana jej funk-

cja rozliczeniowa. Chocia¿ rachunkowoœæ rozwija siê szczególnie w obszarze dzia³alnoœci go-

spodarczej, to jednak jej funkcja rozliczeniowa jest realizowana w ka¿dej jednostce w spo-

³eczeñstwie. Osoba prywatna musi rozliczyæ siê ze swojego dochodu i wype³niæ zeznanie po-

datkowe. Czêsto musi ona stosowaæ informacje z rachunkowoœci w celu podjêcia decyzji o za-

kupie domu, samochodu, zaci¹gniêciu kredytu itp. Du¿e przedsiêbiorstwa musz¹ rozliczaæ

siê przed w³aœcicielami kapita³u, fiskusem, rz¹dem i spo³eczeñstwem. Rachunkowoœæ jest za-

tem niezbêdna do prawid³owego funkcjonowania ca³ego spo³eczeñstwa.

10 W odmiennym podejœciu do funkcji rachunkowoœci wyró¿nia siê cztery podstawowe [M. Kli-

mas, Z. Messner, Teoretyczne podstawy rachunkowoœci, Warszawa 1986, s. 20]:

1) funkcjê ewidencyjn¹ œrodków gospodarczych przedsiêbiorstwa, jego funduszy i proce-

sów gospodarczych, pozwalaj¹c¹ na gromadzenie niezbêdnych danych, które odpowiednio

przetworzone przez rachunkowoœæ s¹ dostarczane zainteresowanym odbiorcom w postaci in-

formacji ekonomicznej;

2) funkcjê finansowo-rachunkow¹ kontroli wewnêtrznej, która polega na sprawdzeniu

dzia³alnoœci podmiotu gospodarczego na podstawie dokumentów, danych i ewidencji pod

wzglêdem legalnoœci i rzetelnoœci;

3) funkcjê sprawozdawcz¹, która odgrywa najwa¿niejsz¹ rolê w systemie informacyjnym

podmiotu gospodarczego, a której realizacja wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ sporz¹dzania sprawo-

zdañ finansowych;

4) funkcjê analityczno-interpretacyjn¹, polegaj¹c¹ na wykorzystaniu danych liczbowych

generowanych przez rachunkowoœæ do bie¿¹cej oceny dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa.
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2. Informacje generowane przez system rachunkowoœci

i ich u¿ytkownicy

11Wraz z rozwojem systemu rachunkowoœci nastêpowa³a zmiana jej roli, a w konsekwencji

– równie¿ funkcji. Widaæ to szczególnie na przyk³adzie funkcji informacyjnej – pocz¹tkowo

ogranicza³a siê ona do zapewnienia w³aœcicielowi jednostki danych o stanie rozrachunków z

kontrahentami oraz o stanie sk³adników maj¹tkowych. Gwa³towny rozwój gospodarki towaro-

wo – pieniê¿nej „wymusi³” jednak z up³ywem czasu do³¹czenie do dotychczasowego zakresu

funkcji informacyjnej rachunkowoœci równie¿ takich elementów, jak dane o kapitale, stra-

tach i zyskach, ponoszonych kosztach i ostatecznym wyniku prowadzonej dzia³alnoœci. By³o to

wynikiem pojawienia siê regulacji prawnych okreœlaj¹cych sposób wzajemnych rozliczeñ

miêdzy przedsiêbiorstwami, a tak¿e zasady obliczania podstawy wymiaru podatków i innych

œwiadczeñ publicznych.

System rachunkowoœci dostarcza informacji wszystkim u¿ytkownikom, którzy s¹ zaintereso-

wani dzia³alnoœci¹ jednostki gospodarczej. Dzia³alnoœæ ta musi byæ rozpatrywana w dwóch

aspektach: rentownoœci i p³ynnoœci. Pierwszy oznacza wypracowanie zysku, drugi oznacza

posiadanie wystarczaj¹cej gotówki na op³acenie d³ugów w terminie ich p³atnoœci. Zysk i p³yn-

noœæ to nie jedyne cele dzia³alnoœci gospodarczej, poza nimi jest wiele innych, takich jak: do-

starczanie miejsc pracy, ochrona œrodowiska, wprowadzenie nowych produktów itp. Aby jed-

nak by³y one osi¹gniête, wydaje siê, ¿e w pierwszej kolejnoœci musz¹ byæ osi¹gniête podsta-

wowe cele warunkuj¹ce przetrwanie firmy, tj. osi¹gniêcia rentownoœci dzia³alnoœci i za-

pewnienie p³ynnoœci finansowej.

Niew¹tpliwie rentownoœæ jest podstawowym kryterium oceny dzia³alnoœci gospodarczej,

mimo czêsto krytykowanego „papierowego” charakteru zysku. Oznacza bowiem, ¿e dzia³ania
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2. INFORMACJE GENEROWANE PRZEZ RACHUNKOWOŒÆ I ICH U¯YTKOWNICY 11

WA¯NE! Rachunkowoœæ dostarcza informacji potrzebnych do podjêcia decyzji determinuj¹cych

rentownoœæ i p³ynnoœæ jednostki gospodarczej. Dziêki niej mo¿na znaleŸæ odpowiedzi na klu-

czowe pytania:

Jaka cena powinna byæ ustalona dla produktów?

Czy bêdzie konieczne zaci¹gniêcie kredytu?

O ile wzrosn¹ koszty, jeœli trzeba bêdzie zrealizowaæ œwiadczenia emerytalne?

Czy i kiedy nale¿y inwestowaæ?

Jakie inwestycje s¹ najbardziej op³acalne?

Ka¿dy z u¿ytkowników – w mniejszym b¹dŸ w wiêkszym zakresie – skupia siê na rentownoœci

lub p³ynnoœci jednostki, które stanowi¹ przedmiot pomiaru w systemie rachunkowoœci.



12 Bez wzglêdu na rozmiary dzia³alnoœci, technikê przetwarzania danych i inne czynniki w celu

uzyskania informacji finansowej generowanych przez system rachunkowoœci nale¿y podj¹æ

trzy podstawowe dzia³ania, do których nale¿¹:

1) rejestracja – pierwsze zadanie systemu rachunkowoœci to systematyczna rejestracja co-

dziennej dzia³alnoœci w postaci zapisów wyra¿anych wartoœciowo;

2) klasyfikacja danych – pojedyñcze zarejestrowane transakcje i zdarzenia s¹ nieprzydatne

dla u¿ytkowników. Klasyfikacja transakcji i zdarzeñ umo¿liwia dostarczenie u¿ytecznych dla

decydenta informacji w wybranym obszarze, np. dane dotycz¹ce gotówki, kosztów, przycho-

dów itp.;

3) agregacja danych – aby dane by³y u¿yteczne do podejmowania decyzji musz¹ byæ zagrego-

wane. Poziom agregacji zale¿y od rodzaju u¿ytkownika i jego potrzeb informacyjnych.

System rachunkowoœci obejmuje nie tylko generowanie informacji, ale tak¿e komunikowa-

nie ich zainteresowanym u¿ytkownikom oraz interpretacjê informacji w taki sposób, aby po-

móc w okreœlonych sytuacjach decyzyjnych. Informacje generowane przez system rachunko-

woœci prezentowane s¹ w formie sprawozdañ i raportów finansowych (zob. rys. 5).

Informacje z rachunkowoœci s¹ zorientowane na u¿ytkownika. Rodzaj informacji, których

poszczególny u¿ytkownik wymaga, zale¿y od rodzaju decyzji, jak¹ musi podj¹æ na ich pod-

stawie.
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Rysunek 5. Podstawowe raporty generowane przez system rachunkowoœci i ich

u¿ytkownicy

PRZYK£AD Zarz¹dzaj¹cy potrzebuje informacji o kosztach poniesionych w danym okresie

w celu kontroli ich poziomu i ustalenia ceny sprzeda¿y, podczas gdy w³aœciciel kapita³u

(u¿ytkownik zewnêtrzny) wymaga zagregowanej informacji o kosztach za ca³y rok,

w celu podjêcia decyzji inwestycyjnej.

13 System rachunkowoœci musi byæ w stanie dostarczyæ ró¿nym u¿ytkownikom ró¿nych infor-

macji, prezentowanych w ró¿nych raportach finansowych. Raporty te powinny byæ sporz¹dza-

ne z uwzglêdnieniem okreœlonych zasad i za³o¿eñ, tak aby u¿ytkownicy byli w stanie dokonaæ

prawid³owej interpretacji zawartych w nich danych. Oczywiœcie u¿ytkownicy jakiegokolwiek

raportu finansowego musz¹ znaæ i rozumieæ za³o¿enia stosowane przy jego sporz¹dzeniu.

14Sprawozdania finansowe

Najistotniejszymi i najszerzej wykorzystywanymi spoœród raportów generowanych przez

system rachunkowoœci s¹ sprawozdania finansowe. Stanowi¹ one podstawowe Ÿród³o infor-

macji finansowej dla osób z zewn¹trz organizacji, ale tak¿e s¹ u¿yteczne dla zarz¹du. Spra-

wozdania finansowe s¹ bardzo zagregowane, prezentuj¹ na 3–4 stronach dzia³alnoœæ pod-

miotu za okreœlony okres (np. miesi¹c, rok). Pokazuj¹ sytuacjê finansow¹ na koniec danego

okresu oraz dokonania, rezultaty dzia³añ, dziêki którym podmiot znalaz³ siê w danej sytuacji

finansowej. Podstawowym celem sprawozdañ finansowych jest pomoc podejmuj¹cym decyzje

w ocenie rentownoœci i p³ynnoœci oraz perspektyw rozwoju podmiotu.

Sprawozdania finansowe s¹ sporz¹dzane zgodnie z zasadami rachunkowoœci zwanymi „po-

wszechnie akceptowanymi zasadami rachunkowoœci”. W zale¿noœci od kraju s¹ one ustano-

wione albo przez prawo, albo przez organizacje œrodowiskowe rachunkowców.

www.meritum.pl 31

2. INFORMACJE GENEROWANE PRZEZ RACHUNKOWOŒÆ I ICH U¯YTKOWNICY 14–18

WA¯NE! W Polsce powszechnie akceptowane zasady rachunkowoœci s¹ zawarte g³ównie

w ustawie o rachunkowoœci, która stanowi fundament polskiego prawa bilansowego. Dodat-

kowo Ÿród³em zasad rachunkowoœci s¹ regulacje œrodowiskowe – polskie i miêdzynarodowe

standardy rachunkowoœci.

15Deklaracje podatkowe zawieraj¹ dane pochodz¹ce z rachunkowoœci, ale czêsto ujête

w sposób okreœlony przez prawo podatkowe – odmienny ni¿ w regulacjach rachunkowoœci fi-

nansowej. W³adze podatkowe wymagaj¹ wype³nienia deklaracji w celu pomiaru podstawy

opodatkowania. Przyk³adowo dochód do opodatkowania to wielkoœæ, której metody obliczenia

s¹ ustanawiane przez prawo podatkowe. Zasady obliczania dochodu mog¹ i czêsto s¹ od-

mienne od tych powszechnie akceptowanych zasad rachunkowoœci.

16Raporty dla Zarz¹du

Zarz¹d potrzebuje du¿o bardziej szczegó³owych danych z rachunkowoœci (od tych, które wy-

stêpuj¹ w sprawozdaniach finansowych) dla planowania i kontroli codziennych dzia³añ

w jednostce. Ponadto potrzebuje informacji dla d³ugoterminowego planowania i decyzji stra-

tegicznych takich, jak wprowadzenie nowych produktów itp. Informacje dostarczane przez

system rachunkowoœci mened¿erom powinny uwzglêdniaæ ich specjalne, indywidualne po-

trzeby informacyjne.

17Raporty specjalne

Dzia³alnoœæ wielu jednostek gospodarczych podlega specjalnym regulacjom wydawanym

przez organy rz¹dowe. Wymagaj¹ one czêsto specjalnego rodzaju informacji zaspokajaj¹cych

ich potrzeby (np. przemys³ energetyczny). Ponadto okreœlone dane s¹ wymagane dla statysty-

ki pañstwowej, obliczenia wielkoœci makroekonomicznych itp.

W wiêkszoœci przypadków raporty specjalne bazuj¹ na informacjach generowanych przez ra-

chunkowoœæ finansow¹, ale podlegaj¹ one modyfikacji.

18Podsumowuj¹c, stwierdziæ nale¿y, ¿e rachunkowoœæ oznacza pomiar rezultatów transakcji

i komunikowanie informacji finansowych. Dodatkowo musi ona dostarczaæ danych dla

podejmowania wa¿nych decyzji ekonomicznych w zmieniaj¹cym siê ci¹gle otoczeniu. U¿yt-

kowników informacji generowanych przez system rachunkowoœci mo¿na wyraŸnie podzieliæ

na dwie grupy:

– u¿ytkowników zewnêtrznych;

– u¿ytkowników wewnêtrznych.
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19 Informacje tworzone przez rachunkowoœæ s³u¿¹ obecnie szeroko rozumianemu otoczeniu

jednostki gospodarczej, zwi¹zanemu z ni¹ ró¿nego rodzaju transakcjami gospodarczymi

i powi¹zaniami kapita³owymi. Zatem u¿ytkownikami zewnêtrznymi informacji generowa-

nych w ramach systemu rachunkowoœci jednostki bêd¹:

1) aktualni w³aœciciele kapita³u oraz potencjalni inwestorzy – s¹ oni szczególnie zain-

teresowani wynikami finansowymi i stopniem ryzyka dzia³alnoœci prowadzonej przez jed-

nostkê gospodarcz¹. Ponadto wykorzystuj¹ oni sprawozdania finansowe do rozliczania za-

rz¹dzaj¹cych jednostk¹ z osi¹gniêtych wyników i efektywnoœci dzia³ania;

2) kredytodawcy i po¿yczkodawcy – s¹ oni zainteresowani zw³aszcza stopniem p³ynnoœci

finansowej jednostki, warunkuj¹cym jej zdolnoœæ do regulowania krótkoterminowych zobo-

wi¹zañ, jak równie¿ jej wyp³acalnoœci¹, która stanowi element oceny ryzyka kredytowego;

3) kontrahenci – s¹ oni szczególnie zainteresowani ocen¹ ogólnej sytuacji finansowej jed-

nostki i jej zamierzeniami na przysz³oœæ, stabilnoœci¹ dzia³ania oraz mo¿liwoœciami p³at-

niczymi;

4) jednostki konkurencyjne – w szczególnoœci s¹ one zainteresowane informacjami doty-

cz¹cymi aspektów finansowo-organizacyjnych dzia³alnoœci jednostki, a wiêc: rozmiarami

i kierunkami sprzeda¿y jej produktów, wykorzystaniem zdolnoœci produkcyjnych, poziomem

i struktur¹ kosztów, rentownoœci¹, poziomem cen i mar¿ handlowych;

5) instytucje i organizacje administracji pañstwowej – s¹ one zainteresowane informa-

cjami na potrzeby makrostatystyki gospodarczej (GUS), opracowywania prognoz oraz polityki

gospodarczej i fiskalnej pañstwa;
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�ród³o: opracowane na podstawie , Warszawa 1995, s. 42.Rachunkowoœæ finansowaZ. Luty (red.),

Rysunek 6. U¿ytkownicy i zakres informacji finansowych generowanych przez

system rachunkowoœci

6) skarb pañstwa i aparat fiskalny – s¹ oni szczególnie zainteresowani informacjami do-

tycz¹cymi kszta³towania siê wyniku finansowego jednostki oraz innymi kategoriami ekono-

micznymi s³u¿¹cymi do rozliczania jej obci¹¿eñ podatkowych;

7) spo³ecznoœæ i w³adze lokalne – s¹ one zainteresowane zw³aszcza ogóln¹ sytuacj¹ fi-

nansow¹ jednostki gospodarczej i jej perspektywami w kontekœcie lokalnych podatków, dota-

cji i subwencji, miejscami pracy, ochron¹ œrodowiska naturalnego, jakoœci¹ produktów, pod-

noszeniem dobrobytu regionu.

Zewnêtrznych u¿ytkowników informacji generowanych przez system rachunkowoœci mo¿-

na podzieliæ na trzy zasadnicze grupy:

1) w³aœciciele kapita³u;

2) organy podatkowe („fiskus”);

3) pozostali odbiorcy zewnêtrzni (banki, po¿yczkodawcy, pracownicy, spo³eczeñstwo itp.).

W zasadzie wszystkie trzy grupy powinny mieæ te same potrzeby informacyjne – uzyskiwanie

informacji do oceny dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorstwa. Takie potrzeby s¹ najbar-

dziej widoczne w przypadku inwestora kapita³u, który, powierzaj¹c swój kapita³ jednostce

gospodarczej, ryzykuje najwiêcej – w momencie jej upad³oœci straty w³aœcicieli kapita³u,

w porównaniu z innymi u¿ytkownikami, mog¹ byæ nieporównywalnie wiêksze. St¹d te¿ uwa-

¿a siê, ¿e rachunkowoœæ finansowa powinna braæ pod uwagê w pierwszej kolejnoœci wymaga-

nia informacyjne inwestora i dbaæ o ochronê jego interesów. Powszechnie twierdzi siê, ¿e

spe³niaj¹c to zadanie rachunkowoœæ jest w stanie zaspokoiæ potrzeby innych u¿ytkowników

zewnêtrznych. Stwierdzenie to z pewnoœci¹ jest s³uszne w odniesieniu do trzeciej grupy u¿yt-

kowników zewnêtrzych – banków, po¿yczkodawców, pracowników, spo³eczeñstwa – jednak

w przypadku organów podatkowych w praktyce nie znajduje potwierdzenia. W³adze podatko-

we przede wszystkim reprezentuj¹ interesy jednostek sfery bud¿etowej, a wiêc jednostek

w pewnym sensie konkurencyjnych w stosunku do podmiotu uiszczaj¹cego podatki. Cele

krótkoterminowe sprawiaj¹, ¿e interes jednostki gospodarczej nie jest brany w ogóle pod

uwagê lub brany pod uwagê w minimalnym stopniu.
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WA¯NE! W zwi¹zku z tym, ¿e fiskus reprezentuje interesy sfery bud¿etowej, uzyska³ on specjal-

ny przywilej, polegaj¹cy na precyzowaniu w³asnych potrzeb kierowanych pod adresem dzia³al-

noœci gospodarczej, a maj¹cych na celu zapewnienie bud¿etowi pañstwa wp³ywów z tytu³u po-

datków. Potrzeby te wymuszaj¹ okresowe, czêsto dodatkowe w stosunku do tych wynikaj¹cych

z prawa bilansowego, przekroje informacji, gdy¿ nie maj¹ charakteru ¿yczeñ – s¹ skodyfiko-

wane w obowi¹zuj¹cym prawie podatkowym. Oznacza to, ¿e rachunkowoœæ finansowa, oprócz

w³aœciwego jej charakteru w³aœcicielskiego, w praktyce czêsto uzyskuje charakter podatkowy

(por. rys. 7).

20Wraz z postêpuj¹cym rozwojem przedsiêbiorstw i wzrostem z³o¿onoœci warunków gospodaro-

wania pojawi³a siê równie¿ potrzeba uwzglêdnienia w zakresie funkcji informacyjnej rachun-

kowoœci jej aspektu wewnêtrznego, to jest wykorzystania danych generowanych przez system

rachunkowoœci na potrzeby szeroko rozumianego zarz¹dzania jednostk¹.

Informacje o charakterze wewnêtrznym s¹ ukierunkowane na potrzeby decyzyjne i rozlicza-

nie kadry zarz¹dzaj¹cej jednostk¹ gospodarcz¹ z wype³niania stawianych przed ni¹ celów.

Wobec tego jako g³ównych u¿ytkowników tych informacji mo¿na wymieniæ:

1) zarz¹d jednostki;

2) dyrekcjê;

3) kierownictwo ni¿szych szczebli zarz¹dzania.

Potrzebuj¹ oni danych z rachunkowoœci do pomiaru celu dzia³ania przedsiêbiorstwa i œrod-

ków do jego urzeczywistnienia, optymalnej alokacji zasobów i racjonalnego ich u¿ytkowania,

a tak¿e do podejmowania decyzji w zakresie rozmiarów i struktury produkcji i sprzeda¿y oraz

polityki cen. System rachunkowoœci wewnêtrznej pozwala równie¿ na kontrolê poprzez

bud¿etowanie w oœrodkach odpowiedzialnoœci, wspomaga koordynacjê dzia³añ i motywacjê



19 Informacje tworzone przez rachunkowoœæ s³u¿¹ obecnie szeroko rozumianemu otoczeniu

jednostki gospodarczej, zwi¹zanemu z ni¹ ró¿nego rodzaju transakcjami gospodarczymi

i powi¹zaniami kapita³owymi. Zatem u¿ytkownikami zewnêtrznymi informacji generowa-

nych w ramach systemu rachunkowoœci jednostki bêd¹:

1) aktualni w³aœciciele kapita³u oraz potencjalni inwestorzy – s¹ oni szczególnie zain-

teresowani wynikami finansowymi i stopniem ryzyka dzia³alnoœci prowadzonej przez jed-

nostkê gospodarcz¹. Ponadto wykorzystuj¹ oni sprawozdania finansowe do rozliczania za-

rz¹dzaj¹cych jednostk¹ z osi¹gniêtych wyników i efektywnoœci dzia³ania;

2) kredytodawcy i po¿yczkodawcy – s¹ oni zainteresowani zw³aszcza stopniem p³ynnoœci

finansowej jednostki, warunkuj¹cym jej zdolnoœæ do regulowania krótkoterminowych zobo-

wi¹zañ, jak równie¿ jej wyp³acalnoœci¹, która stanowi element oceny ryzyka kredytowego;

3) kontrahenci – s¹ oni szczególnie zainteresowani ocen¹ ogólnej sytuacji finansowej jed-

nostki i jej zamierzeniami na przysz³oœæ, stabilnoœci¹ dzia³ania oraz mo¿liwoœciami p³at-

niczymi;

4) jednostki konkurencyjne – w szczególnoœci s¹ one zainteresowane informacjami doty-

cz¹cymi aspektów finansowo-organizacyjnych dzia³alnoœci jednostki, a wiêc: rozmiarami

i kierunkami sprzeda¿y jej produktów, wykorzystaniem zdolnoœci produkcyjnych, poziomem

i struktur¹ kosztów, rentownoœci¹, poziomem cen i mar¿ handlowych;

5) instytucje i organizacje administracji pañstwowej – s¹ one zainteresowane informa-

cjami na potrzeby makrostatystyki gospodarczej (GUS), opracowywania prognoz oraz polityki

gospodarczej i fiskalnej pañstwa;

32 www.meritum.pl

19 ISTOTA RACHUNKOWOŒCI

W³adza lokalna

• podatki lokalne

• zanieczyszczenie

œrodowiska

• stan zatrudnienia

• miejsca pracy

Zarz¹d

• efektywnoœæ

podjêtych decyzji

• podejmowanie

decyzji o przysz³ej

dzia³alnoœci

Instytucje centralne

• podatki

• informacje

rachunku

makroekonomicznego

• poziom zatrudnienia

W³aœciciel

(akcjonariusz)

• wartoœæ kapita³u

• zyski

z zainwestowanego

kapita³u

PODMIOT

GOSPODARCZY

Klienci

• jakoœæ produktów

• ceny

• poziom poda¿y

• czynniki wyznaczaj¹ce

poda¿

Pracownicy

• mo¿liwoœæ kontynuacji

pracy

• pozycja finansowa

przedsiêbiorstwa

wyznaczaj¹ca poziom

p³ac

Wierzyciel

• mo¿liwoœæ zwrotu

kredytu

• mo¿liwoœæ sp³aty

zobowi¹zañ

• potwierdzenie istnienia

wierzytelnoœci

Zwi¹zki zawodowe

• pozycja finansowa

przedsiêbiorstwa

wp³ywaj¹ca na sytuacjê

ekonomiczn¹ za³ogi

�ród³o: opracowane na podstawie , Warszawa 1995, s. 42.Rachunkowoœæ finansowaZ. Luty (red.),

Rysunek 6. U¿ytkownicy i zakres informacji finansowych generowanych przez

system rachunkowoœci

6) skarb pañstwa i aparat fiskalny – s¹ oni szczególnie zainteresowani informacjami do-

tycz¹cymi kszta³towania siê wyniku finansowego jednostki oraz innymi kategoriami ekono-

micznymi s³u¿¹cymi do rozliczania jej obci¹¿eñ podatkowych;

7) spo³ecznoœæ i w³adze lokalne – s¹ one zainteresowane zw³aszcza ogóln¹ sytuacj¹ fi-

nansow¹ jednostki gospodarczej i jej perspektywami w kontekœcie lokalnych podatków, dota-

cji i subwencji, miejscami pracy, ochron¹ œrodowiska naturalnego, jakoœci¹ produktów, pod-

noszeniem dobrobytu regionu.

Zewnêtrznych u¿ytkowników informacji generowanych przez system rachunkowoœci mo¿-

na podzieliæ na trzy zasadnicze grupy:

1) w³aœciciele kapita³u;

2) organy podatkowe („fiskus”);

3) pozostali odbiorcy zewnêtrzni (banki, po¿yczkodawcy, pracownicy, spo³eczeñstwo itp.).

W zasadzie wszystkie trzy grupy powinny mieæ te same potrzeby informacyjne – uzyskiwanie

informacji do oceny dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorstwa. Takie potrzeby s¹ najbar-

dziej widoczne w przypadku inwestora kapita³u, który, powierzaj¹c swój kapita³ jednostce

gospodarczej, ryzykuje najwiêcej – w momencie jej upad³oœci straty w³aœcicieli kapita³u,

w porównaniu z innymi u¿ytkownikami, mog¹ byæ nieporównywalnie wiêksze. St¹d te¿ uwa-

¿a siê, ¿e rachunkowoœæ finansowa powinna braæ pod uwagê w pierwszej kolejnoœci wymaga-

nia informacyjne inwestora i dbaæ o ochronê jego interesów. Powszechnie twierdzi siê, ¿e

spe³niaj¹c to zadanie rachunkowoœæ jest w stanie zaspokoiæ potrzeby innych u¿ytkowników

zewnêtrznych. Stwierdzenie to z pewnoœci¹ jest s³uszne w odniesieniu do trzeciej grupy u¿yt-

kowników zewnêtrzych – banków, po¿yczkodawców, pracowników, spo³eczeñstwa – jednak

w przypadku organów podatkowych w praktyce nie znajduje potwierdzenia. W³adze podatko-

we przede wszystkim reprezentuj¹ interesy jednostek sfery bud¿etowej, a wiêc jednostek

w pewnym sensie konkurencyjnych w stosunku do podmiotu uiszczaj¹cego podatki. Cele

krótkoterminowe sprawiaj¹, ¿e interes jednostki gospodarczej nie jest brany w ogóle pod

uwagê lub brany pod uwagê w minimalnym stopniu.
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WA¯NE! W zwi¹zku z tym, ¿e fiskus reprezentuje interesy sfery bud¿etowej, uzyska³ on specjal-

ny przywilej, polegaj¹cy na precyzowaniu w³asnych potrzeb kierowanych pod adresem dzia³al-

noœci gospodarczej, a maj¹cych na celu zapewnienie bud¿etowi pañstwa wp³ywów z tytu³u po-

datków. Potrzeby te wymuszaj¹ okresowe, czêsto dodatkowe w stosunku do tych wynikaj¹cych

z prawa bilansowego, przekroje informacji, gdy¿ nie maj¹ charakteru ¿yczeñ – s¹ skodyfiko-

wane w obowi¹zuj¹cym prawie podatkowym. Oznacza to, ¿e rachunkowoœæ finansowa, oprócz

w³aœciwego jej charakteru w³aœcicielskiego, w praktyce czêsto uzyskuje charakter podatkowy

(por. rys. 7).

20Wraz z postêpuj¹cym rozwojem przedsiêbiorstw i wzrostem z³o¿onoœci warunków gospodaro-

wania pojawi³a siê równie¿ potrzeba uwzglêdnienia w zakresie funkcji informacyjnej rachun-

kowoœci jej aspektu wewnêtrznego, to jest wykorzystania danych generowanych przez system

rachunkowoœci na potrzeby szeroko rozumianego zarz¹dzania jednostk¹.

Informacje o charakterze wewnêtrznym s¹ ukierunkowane na potrzeby decyzyjne i rozlicza-

nie kadry zarz¹dzaj¹cej jednostk¹ gospodarcz¹ z wype³niania stawianych przed ni¹ celów.

Wobec tego jako g³ównych u¿ytkowników tych informacji mo¿na wymieniæ:

1) zarz¹d jednostki;

2) dyrekcjê;

3) kierownictwo ni¿szych szczebli zarz¹dzania.

Potrzebuj¹ oni danych z rachunkowoœci do pomiaru celu dzia³ania przedsiêbiorstwa i œrod-

ków do jego urzeczywistnienia, optymalnej alokacji zasobów i racjonalnego ich u¿ytkowania,

a tak¿e do podejmowania decyzji w zakresie rozmiarów i struktury produkcji i sprzeda¿y oraz

polityki cen. System rachunkowoœci wewnêtrznej pozwala równie¿ na kontrolê poprzez

bud¿etowanie w oœrodkach odpowiedzialnoœci, wspomaga koordynacjê dzia³añ i motywacjê



[A. Jarugowa, J. Marcinkowski, M. Marcinkowska, Rachunkowoœæ banków komercyjnych,

Warszawa 1994, s. 9].

Reasumuj¹c, rachunkowoœæ – z uwagi na jej u¿ytkowników – mo¿e byæ rozpatrywana

w trzech perspektywach – zarz¹dczej, w³aœciclelskiej i podatkowej.

W ka¿dej z nich odmienny jest charakter, zakres i przeznaczenie informacji, jakich oczekuj¹

u¿ytkownicy – odpowiednio zarz¹d, w³aœciciel kapita³u i organ podatkowy.
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�ród³o: opracowanie w³asne, por. E. Waliñska, , £ódŸ

2002, s. 15.

Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego

Rysunek 7. Podstawowe grupy u¿ytkowników informacji a klasy i charakter

rachunkowoœci

PRZYK£AD Polskie prawo podatkowe wprowadzi³o (od 1 stycznia 2007 r.) zakaz uznawania

w dochodzie kosztów reprezentacji. W okresie X przedsiêbiorstwo ponios³o koszty re-

prezentacji w wysokoœci 30 000 PLN. Informacja na potrzeby rachunkowoœci „podatko-

wej” to ca³kowita kwota kosztów reprezentacji, gdy¿ nie stanowi¹ one kosztów uzyska-

nia przychodów i nie mog¹ zmniejszaæ podstawy opodatkowania.

Informacja na potrzeby rachunkowoœci w³aœcicielskiej to równie¿ ca³kowita kwota ko-

sztów, gdy¿ w ca³oœci pomniejsza ona zysk brutto determinuj¹cy dywidendê dla w³aœci-

cieli. Dodatkowo korzyœci w³aœciciela kapita³u bêd¹ pomniejszone o skutek podatkowy,

czyli kwotê 5700 PLN (30 000 PLN x 19%). Ostatecznie wp³yw kosztów reprezentacji na

zysk netto bêdzie wynosi³ nie 30 000 PLN, a 35 700 PLN – o tak¹ kwotê zmniejszy siê

zysk netto do podzia³u dla inwestorów kapita³u.

Informacja na potrzeby rachunkowoœci mened¿erskiej to nie tylko ca³kowita kwota kosz-

tów reprezentacji, ale ich alokacja – z jednej strony podmiotowa, pozwalaj¹ca ustaliæ ko-

mórki odpowiedzialne za ich poniesienie, z drugiej zaœ – przedmiotowa, pozwalaj¹ca

okreœliæ tytu³y ich poniesienia, niezbêdne dla analizy celowoœci ich poniesienia. Rachun-

kowoœæ mened¿erska potrzebuje analitycznej informacji o kosztach, pozwalaj¹cej na

podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu wyjaœnienie poziomu i zasadnoœci poniesienia tych

kosztów.

3. RACHUNKOWOŒÆ FINANSOWA A RACHUNKOWOŒÆ ZARZ¥DCZA

3. Rachunkowoœæ finansowa a rachunkowoœæ zarz¹dcza

21Ró¿nice w potrzebach informacyjnych zg³aszanych pod adresem rachunkowoœci ze strony

dwóch tradycyjnie wyodrêbnianych grup u¿ytkowników – zewnêtrznych i wewnêtrznych – do-

prowadzi³y do wyodrêbnienia dwóch dziedzin rachunkowoœci: finansowej i zarz¹dczej (por.

rys. 8).

Podstawowe ró¿nice miêdzy rachunkowoœci¹ zarz¹dcz¹ i rachunkowoœci¹ finansow¹ prezen-

tuje rys. 9.
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�ród³o: opracowanie w³asne, por. E. Waliñska, , £ódŸ

2002, s. 13.

Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego

Rysunek 8. Rachunkowoœæ finansowa i rachunkowoœæ zarz¹dcza

WA¯NE! Rachunkowoœæ finansowa to system informacyjny jednostki gospodarczej, regulowany

przepisami prawa lub normami œrodowiskowymi rachunkowoœci (co przyczynia siê do jego

uniwersalizacji), generuj¹cy dane finansowe wykorzystywane przez u¿ytkowników zewnêtrz-

nych. W tradycyjnym podejœciu informacje generowane przez rachunkowoœæ finansow¹ maj¹

charakter informacji ex post (historycznych), s¹ wyra¿one wartoœciowo i podlegaj¹ ujawnie-

niu w sprawozdaniach finansowych. Metody i zasady wykorzystywane do sporz¹dzania tych

sprawozdañ charakteryzuj¹ siê wysokim stopniem kodyfikacji, umo¿liwiaj¹cym zachowanie

wymaganych cech informacji dostarczanych przez rachunkowoœæ finansow¹: dok³adnoœci,

obiektywnoœci, wiarygodnoœci, ci¹g³oœci i istotnoœci.

Zasadniczym zadaniem rachunkowoœci finansowej jest okreœlenie zasad pomiaru i prezenta-

cji – sytuacji finansowej jednostki (odzwierciedlonej w bilansie, najwczeœniej ukszta³towa-



[A. Jarugowa, J. Marcinkowski, M. Marcinkowska, Rachunkowoœæ banków komercyjnych,

Warszawa 1994, s. 9].

Reasumuj¹c, rachunkowoœæ – z uwagi na jej u¿ytkowników – mo¿e byæ rozpatrywana

w trzech perspektywach – zarz¹dczej, w³aœciclelskiej i podatkowej.

W ka¿dej z nich odmienny jest charakter, zakres i przeznaczenie informacji, jakich oczekuj¹

u¿ytkownicy – odpowiednio zarz¹d, w³aœciciel kapita³u i organ podatkowy.
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�ród³o: opracowanie w³asne, por. E. Waliñska, , £ódŸ

2002, s. 15.
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Rysunek 7. Podstawowe grupy u¿ytkowników informacji a klasy i charakter

rachunkowoœci

PRZYK£AD Polskie prawo podatkowe wprowadzi³o (od 1 stycznia 2007 r.) zakaz uznawania

w dochodzie kosztów reprezentacji. W okresie X przedsiêbiorstwo ponios³o koszty re-

prezentacji w wysokoœci 30 000 PLN. Informacja na potrzeby rachunkowoœci „podatko-

wej” to ca³kowita kwota kosztów reprezentacji, gdy¿ nie stanowi¹ one kosztów uzyska-

nia przychodów i nie mog¹ zmniejszaæ podstawy opodatkowania.

Informacja na potrzeby rachunkowoœci w³aœcicielskiej to równie¿ ca³kowita kwota ko-

sztów, gdy¿ w ca³oœci pomniejsza ona zysk brutto determinuj¹cy dywidendê dla w³aœci-

cieli. Dodatkowo korzyœci w³aœciciela kapita³u bêd¹ pomniejszone o skutek podatkowy,

czyli kwotê 5700 PLN (30 000 PLN x 19%). Ostatecznie wp³yw kosztów reprezentacji na

zysk netto bêdzie wynosi³ nie 30 000 PLN, a 35 700 PLN – o tak¹ kwotê zmniejszy siê

zysk netto do podzia³u dla inwestorów kapita³u.

Informacja na potrzeby rachunkowoœci mened¿erskiej to nie tylko ca³kowita kwota kosz-

tów reprezentacji, ale ich alokacja – z jednej strony podmiotowa, pozwalaj¹ca ustaliæ ko-

mórki odpowiedzialne za ich poniesienie, z drugiej zaœ – przedmiotowa, pozwalaj¹ca

okreœliæ tytu³y ich poniesienia, niezbêdne dla analizy celowoœci ich poniesienia. Rachun-

kowoœæ mened¿erska potrzebuje analitycznej informacji o kosztach, pozwalaj¹cej na

podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu wyjaœnienie poziomu i zasadnoœci poniesienia tych

kosztów.

3. RACHUNKOWOŒÆ FINANSOWA A RACHUNKOWOŒÆ ZARZ¥DCZA

3. Rachunkowoœæ finansowa a rachunkowoœæ zarz¹dcza

21Ró¿nice w potrzebach informacyjnych zg³aszanych pod adresem rachunkowoœci ze strony

dwóch tradycyjnie wyodrêbnianych grup u¿ytkowników – zewnêtrznych i wewnêtrznych – do-

prowadzi³y do wyodrêbnienia dwóch dziedzin rachunkowoœci: finansowej i zarz¹dczej (por.

rys. 8).

Podstawowe ró¿nice miêdzy rachunkowoœci¹ zarz¹dcz¹ i rachunkowoœci¹ finansow¹ prezen-

tuje rys. 9.
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otoczenie

jednostka

dzia³alnoœæ

gospodarcza

zarz¹d

osoby z otoczenia

zainteresowane

dzia³alnoœci¹ jednostki

Rachunkowoœæ

jako system

informacyjny

(2)

(1)

gdzie:

(1) Rachunkowoœæ jako system informacyjny dla zewnêtrznych u¿ytkowników (RACHUNKOWOŒÆ

FINANSOWA)

(2) Rachunkowoœæ jako system informacyjny dla wewnêtrznych u¿ytkowników (RACHUNKOWOŒÆ

ZARZ¥DCZA)

.

.

�ród³o: opracowanie w³asne, por. E. Waliñska, , £ódŸ

2002, s. 13.

Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego

Rysunek 8. Rachunkowoœæ finansowa i rachunkowoœæ zarz¹dcza

WA¯NE! Rachunkowoœæ finansowa to system informacyjny jednostki gospodarczej, regulowany

przepisami prawa lub normami œrodowiskowymi rachunkowoœci (co przyczynia siê do jego

uniwersalizacji), generuj¹cy dane finansowe wykorzystywane przez u¿ytkowników zewnêtrz-

nych. W tradycyjnym podejœciu informacje generowane przez rachunkowoœæ finansow¹ maj¹

charakter informacji ex post (historycznych), s¹ wyra¿one wartoœciowo i podlegaj¹ ujawnie-

niu w sprawozdaniach finansowych. Metody i zasady wykorzystywane do sporz¹dzania tych

sprawozdañ charakteryzuj¹ siê wysokim stopniem kodyfikacji, umo¿liwiaj¹cym zachowanie

wymaganych cech informacji dostarczanych przez rachunkowoœæ finansow¹: dok³adnoœci,

obiektywnoœci, wiarygodnoœci, ci¹g³oœci i istotnoœci.

Zasadniczym zadaniem rachunkowoœci finansowej jest okreœlenie zasad pomiaru i prezenta-

cji – sytuacji finansowej jednostki (odzwierciedlonej w bilansie, najwczeœniej ukszta³towa-



nym sprawozdaniu finansowym) oraz jej dokonañ (odzwierciedlonych w rachunku wyników,

sprawozdaniu finansowym stosunkowo niedawno wyodrêbnionym z bilansu, bo dopiero

w pierwszej po³owie XX wieku) – w taki sposób, aby chroni³y one interesy przede wszystkim

w³aœcicieli kapita³u.

22 Zadania rachunkowoœci finansowej determinuj¹ okreœlone charakterystyki tej dziedziny

(por. tab. 1).

Tabela 1. G³ówne charakterystyki rachunkowoœci finansowej

Rachunkowoœæ finansowa

Odbiorcy U¿ytkownicy zewnêtrzni – informacje s¹ prezentowane g³ównie na zewn¹trz organizacji, np.

dla ochrony interesów inwestorów

Regulacje Prawo kodeksowe (w Polsce – ustawa o rachunkowoœci, Kodeks Spó³ek Handlowych,

prawo podatkowe, rozporz¹dzenia Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d), standardy

miêdzynarodowe i krajowe

Orientacja Dok³adnoœæ, rzetelnoœæ, wiarygodnoœæ, sprawdzalnoœæ, ci¹g³oœæ, materialnoœæ

Informacje ex post

Okres Œcis³a periodyzacja: rok obrotowy, kwarta³, miesi¹c

Kontrola Audytor, kontrola finansowa, kontrola wewnêtrzna

Efekt Sprawozdania finansowe (maj¹ce jednolity format dla wszystkich podmiotów), które musz¹

byæ ujawniane

�ród³o: opracowano na podstawie A. Jarugowa et al., Rachunkowoœæ dla mened¿erów, £ódŸ 1992, s. 11–12.
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�ród³o regulacji

– zasad obliczania

i prezentacji danych

PRAWO BILANSOWE
REGULACJE

WEWNÊTRZNE

Wyjœcie
SPRAWOZDANIA

FINANSOWE

RAPORTY

WEWNÊTRZNE

Podstawowa

kategoria wynikowa

WYNIK FINANSOWY

(ZYSK/STRATA BRUTTO)

WYNIK

DO ZARZ¥DZANIA

� �

� �

�ród³o: opracowanie w³asne.

Rysunek 9. Podstawowe ró¿nice miêdzy rachunkowoœci¹ finansow¹ i zarz¹dcz¹

WA¯NE! Rachunkowoœæ zarz¹dcza to system pomiaru, gromadzenia, analizowania, transfor-

mowania danych finansowych i niefinansowych oraz ich przekazywania decydentom (u¿yt-

kownikom wewnêtrznym) w celu wspomagania i koordynowania efektów podejmowanych
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dzia³añ dla realizacji strategicznych celów jednostek gospodarczych. System rachunkowo-

œci zarz¹dczej, w odró¿nieniu od rachunkowoœci finansowej, nie podlega bezpoœrednim re-

gulacjom prawnym, w zwi¹zku z czym nie posiada on cechy uniwersalnoœci. Uzale¿niony

jest od wielu zmiennych charakterystycznych dla okreœlonej jednostki i otoczenia, w którym

ona funkcjonuje. Informacje tworzone w systemie rachunkowoœci zarz¹dczej mog¹ byæ wy-

ra¿one iloœciowo, wartoœciowo lub w postaci wskaŸników, a forma komunikowania oraz

zakres i struktura tych informacji nie podlegaj¹ standaryzacji. W ostatnich latach w teorii

rachunkowoœci zarz¹dczej zosta³ dokonany, ze wzglêdu na strukturê czasow¹ decyzji,

podzia³ na dwa obszary: operacyjn¹ rachunkowoœæ zarz¹dcz¹ (ukierunkowan¹ na efektyw-

ne zarz¹dzanie jednostk¹ w krótkim okresie oraz pomiar zysku) i strategiczn¹ rachunko-

woœæ zarz¹dcz¹ (ukierunkowan¹ na efektywne realizowanie koncepcji zarz¹dzania strate-

gicznego).

Cele i zadania rachunkowoœci zarz¹dczej s¹ zbie¿ne z celami stawianymi rachunkowoœci fi-

nansowej. Przyczyn¹ ró¿nic miêdzy tymi dwoma dziedzinami rachunkowoœci s¹ odbiorcy in-

formacji. Ró¿ni u¿ytkownicy informacji to ró¿ne potrzeby informacyjne, co z kolei determinu-

je sposób obliczania i prezentacji wielkoœci ekonomicznych zaspokajaj¹cych te oczekiwania.

Rachunkowoœæ zarz¹dcza co prawda wyros³a z rachunkowoœci finansowej, ale z up³ywem cza-

su wypracowa³a w³asne, odmienne metody oraz techniki pomiaru i prezentacji.

24W miarê rozwoju gospodarczego, prowadz¹cego do wzrostu z³o¿onoœci i zmiennoœci otocze-

nia biznesowego, zapotrzebowanie na informacje generowane przez rachunkowoœæ zarz¹d-

cz¹ systematycznie wzrasta³o. Wywo³a³o to zmiany nie tylko w p³aszczyŸnie stosowanych

przez ni¹ metod i technik, ale równie¿ celów i zakresu. Obszar zainteresowania rachunkowo-

œci zarz¹dczej znacznie siê poszerzy³.

Pocz¹tkowo obejmowa³a ona swoim zakresem jedynie dzia³alnoœæ operacyjn¹, koncentruj¹c

siê w szczególnoœci na kosztach jej prowadzenia. Z czasem przedmiotem zarz¹dzania, a co za

tym idzie planowania, pomiaru i kontroli w rachunkowoœci, sta³y siê przychody. W warun-

kach gospodarki rynkowej konieczny sta³ siê nie tylko pomiar przychodów i kosztów zwi¹za-

nych z dzia³alnoœci¹ operacyjn¹, ale równie¿ pomiar wyników w pozosta³ych obszarach akty-

wnoœci podmiotu.

Wraz ze zmian¹ paradygmatu zarz¹dzania – z maksymalizacji zysku w kierunku maksymali-

zacji wartoœci przedsiêbiorstwa – celem pomiaru w rachunkowoœci sta³y siê decyzje inwesty-

cyjne i finansowe, determinuj¹ce wielkoœæ bie¿¹cych i przysz³ych wyników finansowych oraz

przep³ywów pieniê¿nych, jak równie¿ wysokoœæ kosztu kapita³u przedsiêbiorstwa (wymagan¹

stopê zwrotu). Ze wzglêdu na tak zdefiniowany cel rachunkowoœæ zarz¹dcza musia³a zmieniæ

kategorie pomiaru i obok kategorii memoria³owej (mierz¹cej rentownoœæ) zaczê³a stosowaæ

kategoriê pieniê¿n¹, pozwalaj¹c¹ na pomiar p³ynnoœci i ocenê dokonañ jednostki w sferze in-

westowania oraz finansowania.

Wraz z postêpuj¹cym procesem globalizacji, u³atwiaj¹cym przep³yw kapita³u i rozszerzaj¹cym

zakres mo¿liwoœci inwestycyjnych, przedmiotem pomiaru rachunkowoœci zarz¹dczej sta³ siê

potencja³ dochodowy przedsiêbiorstwa, czyli wielkoœæ przysz³ych korzyœci ekonomicz-

nych, które podmiot jest w stanie wygenerowaæ z posiadanego zbioru sk³adników maj¹tko-

wych. W zwi¹zku z tym rachunkowoœæ zarz¹dcza stanê³a w obliczu koniecznoœci zapewnienia

danych na potrzeby sporz¹dzenia kompleksowych planów finansowych przedsiêbiorstwa

i kontroli ich realizacji.

Ewolucja zakresu i celu rachunkowoœci zarz¹dczej oznacza³a koniecznoœæ wyd³u¿enia jej ho-

ryzontu czasowego. O ile pocz¹tkowo koncentrowa³a siê na krótkim okresie, o tyle w dalszych

fazach rozwoju przedmiotem jej zainteresowania sta³a siê przysz³oœæ jednostki w okresie po-

wy¿ej jednego roku.



nym sprawozdaniu finansowym) oraz jej dokonañ (odzwierciedlonych w rachunku wyników,

sprawozdaniu finansowym stosunkowo niedawno wyodrêbnionym z bilansu, bo dopiero

w pierwszej po³owie XX wieku) – w taki sposób, aby chroni³y one interesy przede wszystkim

w³aœcicieli kapita³u.

22 Zadania rachunkowoœci finansowej determinuj¹ okreœlone charakterystyki tej dziedziny

(por. tab. 1).

Tabela 1. G³ówne charakterystyki rachunkowoœci finansowej

Rachunkowoœæ finansowa

Odbiorcy U¿ytkownicy zewnêtrzni – informacje s¹ prezentowane g³ównie na zewn¹trz organizacji, np.

dla ochrony interesów inwestorów

Regulacje Prawo kodeksowe (w Polsce – ustawa o rachunkowoœci, Kodeks Spó³ek Handlowych,

prawo podatkowe, rozporz¹dzenia Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d), standardy

miêdzynarodowe i krajowe

Orientacja Dok³adnoœæ, rzetelnoœæ, wiarygodnoœæ, sprawdzalnoœæ, ci¹g³oœæ, materialnoœæ

Informacje ex post

Okres Œcis³a periodyzacja: rok obrotowy, kwarta³, miesi¹c

Kontrola Audytor, kontrola finansowa, kontrola wewnêtrzna

Efekt Sprawozdania finansowe (maj¹ce jednolity format dla wszystkich podmiotów), które musz¹

byæ ujawniane

�ród³o: opracowano na podstawie A. Jarugowa et al., Rachunkowoœæ dla mened¿erów, £ódŸ 1992, s. 11–12.
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�ród³o: opracowanie w³asne.

Rysunek 9. Podstawowe ró¿nice miêdzy rachunkowoœci¹ finansow¹ i zarz¹dcz¹

WA¯NE! Rachunkowoœæ zarz¹dcza to system pomiaru, gromadzenia, analizowania, transfor-

mowania danych finansowych i niefinansowych oraz ich przekazywania decydentom (u¿yt-

kownikom wewnêtrznym) w celu wspomagania i koordynowania efektów podejmowanych
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dzia³añ dla realizacji strategicznych celów jednostek gospodarczych. System rachunkowo-

œci zarz¹dczej, w odró¿nieniu od rachunkowoœci finansowej, nie podlega bezpoœrednim re-

gulacjom prawnym, w zwi¹zku z czym nie posiada on cechy uniwersalnoœci. Uzale¿niony

jest od wielu zmiennych charakterystycznych dla okreœlonej jednostki i otoczenia, w którym

ona funkcjonuje. Informacje tworzone w systemie rachunkowoœci zarz¹dczej mog¹ byæ wy-

ra¿one iloœciowo, wartoœciowo lub w postaci wskaŸników, a forma komunikowania oraz

zakres i struktura tych informacji nie podlegaj¹ standaryzacji. W ostatnich latach w teorii

rachunkowoœci zarz¹dczej zosta³ dokonany, ze wzglêdu na strukturê czasow¹ decyzji,

podzia³ na dwa obszary: operacyjn¹ rachunkowoœæ zarz¹dcz¹ (ukierunkowan¹ na efektyw-

ne zarz¹dzanie jednostk¹ w krótkim okresie oraz pomiar zysku) i strategiczn¹ rachunko-

woœæ zarz¹dcz¹ (ukierunkowan¹ na efektywne realizowanie koncepcji zarz¹dzania strate-

gicznego).

Cele i zadania rachunkowoœci zarz¹dczej s¹ zbie¿ne z celami stawianymi rachunkowoœci fi-

nansowej. Przyczyn¹ ró¿nic miêdzy tymi dwoma dziedzinami rachunkowoœci s¹ odbiorcy in-

formacji. Ró¿ni u¿ytkownicy informacji to ró¿ne potrzeby informacyjne, co z kolei determinu-

je sposób obliczania i prezentacji wielkoœci ekonomicznych zaspokajaj¹cych te oczekiwania.

Rachunkowoœæ zarz¹dcza co prawda wyros³a z rachunkowoœci finansowej, ale z up³ywem cza-

su wypracowa³a w³asne, odmienne metody oraz techniki pomiaru i prezentacji.

24W miarê rozwoju gospodarczego, prowadz¹cego do wzrostu z³o¿onoœci i zmiennoœci otocze-

nia biznesowego, zapotrzebowanie na informacje generowane przez rachunkowoœæ zarz¹d-

cz¹ systematycznie wzrasta³o. Wywo³a³o to zmiany nie tylko w p³aszczyŸnie stosowanych

przez ni¹ metod i technik, ale równie¿ celów i zakresu. Obszar zainteresowania rachunkowo-

œci zarz¹dczej znacznie siê poszerzy³.

Pocz¹tkowo obejmowa³a ona swoim zakresem jedynie dzia³alnoœæ operacyjn¹, koncentruj¹c

siê w szczególnoœci na kosztach jej prowadzenia. Z czasem przedmiotem zarz¹dzania, a co za

tym idzie planowania, pomiaru i kontroli w rachunkowoœci, sta³y siê przychody. W warun-

kach gospodarki rynkowej konieczny sta³ siê nie tylko pomiar przychodów i kosztów zwi¹za-

nych z dzia³alnoœci¹ operacyjn¹, ale równie¿ pomiar wyników w pozosta³ych obszarach akty-

wnoœci podmiotu.

Wraz ze zmian¹ paradygmatu zarz¹dzania – z maksymalizacji zysku w kierunku maksymali-

zacji wartoœci przedsiêbiorstwa – celem pomiaru w rachunkowoœci sta³y siê decyzje inwesty-

cyjne i finansowe, determinuj¹ce wielkoœæ bie¿¹cych i przysz³ych wyników finansowych oraz

przep³ywów pieniê¿nych, jak równie¿ wysokoœæ kosztu kapita³u przedsiêbiorstwa (wymagan¹

stopê zwrotu). Ze wzglêdu na tak zdefiniowany cel rachunkowoœæ zarz¹dcza musia³a zmieniæ

kategorie pomiaru i obok kategorii memoria³owej (mierz¹cej rentownoœæ) zaczê³a stosowaæ

kategoriê pieniê¿n¹, pozwalaj¹c¹ na pomiar p³ynnoœci i ocenê dokonañ jednostki w sferze in-

westowania oraz finansowania.

Wraz z postêpuj¹cym procesem globalizacji, u³atwiaj¹cym przep³yw kapita³u i rozszerzaj¹cym

zakres mo¿liwoœci inwestycyjnych, przedmiotem pomiaru rachunkowoœci zarz¹dczej sta³ siê

potencja³ dochodowy przedsiêbiorstwa, czyli wielkoœæ przysz³ych korzyœci ekonomicz-

nych, które podmiot jest w stanie wygenerowaæ z posiadanego zbioru sk³adników maj¹tko-

wych. W zwi¹zku z tym rachunkowoœæ zarz¹dcza stanê³a w obliczu koniecznoœci zapewnienia

danych na potrzeby sporz¹dzenia kompleksowych planów finansowych przedsiêbiorstwa

i kontroli ich realizacji.

Ewolucja zakresu i celu rachunkowoœci zarz¹dczej oznacza³a koniecznoœæ wyd³u¿enia jej ho-

ryzontu czasowego. O ile pocz¹tkowo koncentrowa³a siê na krótkim okresie, o tyle w dalszych

fazach rozwoju przedmiotem jej zainteresowania sta³a siê przysz³oœæ jednostki w okresie po-

wy¿ej jednego roku.



Równolegle do opisanych przemian dokonywa³y siê zmiany w potrzebach informacyjnych ze-

wnêtrznych u¿ytkowników informacji finansowych generowanych w systemie rachunkowoœci

finansowej. Wysoka zmiennoœæ otoczenia spowodowa³a, ¿e informacje historyczne przesta³y

byæ u¿yteczne w procesie prognozowania przysz³ych wyników finansowych (przep³ywów pie-

niê¿nych) przedsiêbiorstwa, które stanowi¹ podstawowe kryterium decyzyjne inwestorów.

Dodaæ przy tym trzeba, ¿e wspó³czesny inwestor to coraz czêœciej wyspecjalizowane insty-

tucje finansowe dysponuj¹ce du¿ymi zasobami kapita³u i profesjonaln¹ kadr¹ mened¿erów.
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25 Informacje na temat wysokoœci, terminowoœci i stopnia pewnoœci generowania przez pod-

miot przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych warunkuj¹ zasadnoœæ dokonywania lub dalszego

utrzymywania inwestycji kapita³owych. Rosn¹cy profesjonalizm inwestorów i jasno sprecyzo-

wane oczekiwania informacyjne powoduj¹ równoleg³e przemiany rachunkowoœci finansowej.

Zaspokojenie potrzeb informacyjnych aktualnych i potencjalnych inwestorów wymaga korzy-

stania z wielu informacji prospektywnych tworzonych w ramach rachunkowoœci zarz¹dczej.

W wyniku zarysowanych powy¿ej procesów przemian w otoczeniu biznesowym dochodzi do

stopniowego zatarcia ró¿nic miêdzy informacj¹ generowan¹ w systemie rachunkowoœci na

potrzeby wewnêtrzne (kierownictwa firmy) i na potrzeby zewnêtrzne (w³aœcicieli i innych in-

teresariuszy). W zwi¹zku z tym dochodzi do unifikacji (integracji) rachunkowoœci zarz¹dczej

i rachunkowoœci finansowej, czego najlepszym dowodem jest fakt, ¿e nie sposób obecnie za-

pewniæ wysokiej jakoœci informacji generowanej w systemie rachunkowoœci finansowej bez

implementacji w przedsiêbiorstwie zaawansowanych systemów operacyjnej i strategicznej

rachunkowoœci zarz¹dczej. Na poparcie tej tezy wystarczy przywo³aæ rosn¹c¹ liczbê podmio-

tów gospodarczych rozszerzaj¹cych tradycyjny model sprawozdawczoœci zewnêtrznej o infor-

macje finansowe i niefinansowe o charakterze strategicznym. Wymienione przyk³adowo ob-

szary zmian w systemach rachunkowoœci finansowej to m.in. efekt rosn¹cego znaczenia zin-

stytucjonalizowanego nadzoru w³aœcicielskiego ze strony tak du¿ych inwestorów, jak fundu-

sze inwestycyjne czy fundusze emerytalne, którzy poprzez wywieranie presji na organy regu-

lacyjne rachunkowoœci i zarz¹dy przedsiêbiorstw (czêsto poprzez uczestnictwo w zarz¹dza-

niu) przyczyniaj¹ siê do przyspieszenia zmian w zakresie jakoœci i przekroju informacji fi-

nansowej dostarczanej przez systemy rachunkowoœci na potrzeby efektywnego i skutecznego

sprawowania funkcji kontrolnej (rozliczeniowej) w rachunkowoœci.

WA¯NE! W praktyce ostatnich lat coraz czêœciej inwestorzy instytucjonalni w³¹czaj¹ siê aktyw-

nie w zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem. Œwiadczy to o wystêpowaniu silnych mechanizmów

nadzoru w³aœcicielskiego, na tyle silnych, ¿e dochodzi niemal¿e do likwidacji rozdzia³u funk-

cji w³asnoœci i zarz¹dzania.

PRZYK£AD W³aœciwe zastosowanie zasad rachunkowoœci finansowej wymaga upewnienia

siê co do zdolnoœci jednostki do kontynuacji dzia³ania w przysz³oœci. Aby takie przeko-

nanie uzyskaæ, kierownictwo podmiotu musi dysponowaæ odpowiednim instrumenta-

rium planistycznym (np. bud¿etami lub d³ugoterminowymi prognozami finansowymi),

które pozwoli oceniæ przysz³¹ sytuacjê finansow¹ podmiotu i jego zdolnoœæ do genero-

wania dodatnich strumieni œrodków pieniê¿nych. Tego typu narzêdzia i instrumenty sta-

nowi¹ element rachunkowoœci zarz¹dczej. Warunkiem sporz¹dzenia wiarygodnych pla-

nów finansowych jest rejestrowanie i generowanie w systemie rachunkowoœci zarz¹d-

czej danych niefinansowych dotycz¹cych np.: przysz³ej wielkoœci rynku, przysz³ego

udzia³u w rynku danego podmiotu i jego g³ównych konkurentów, wartoœci gotówkowej

rynku, elastycznoœci cenowej docelowego rynku itd. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e bez

wsparcia rachunkowoœci finansowej przez informacje generowane w ramach rachun-

kowoœci zarz¹dczej nie sposób spe³niæ nawet podstawowej (fundamentalnej) zasady ra-

chunkowoœci, nie mówi¹c ju¿ o zasadach szczegó³owych.

26Podstawowe charakterystyki rachunkowoœci zarz¹dczej przedstawia tab. 2.

Tabela 2. G³ówne charakterystyki rachunkowoœci zarz¹dczej

Rachunkowoœæ zarz¹dcza

Odbiorcy U¿ytkownicy wewnêtrzni – informacje s¹ przeznaczone g³ównie dla kierownictwa wewnê-

trznego przedsiêbiorstwa

Regulacje Zarz¹dzenia wewnêtrzne kierownictwa przedsiêbiorstwa

Orientacja Istotnoœæ, aktualnoœæ, koszt uzyskania informacji

Informacje ex post i ex ante

Okres Uwzglêdnia elastyczne cykle finansowe, stopieñ realizacji zleceñ, robót itp.

Kontrola Kierownicza kontrola efektywnoœci i skutecznoœci na podstawie ró¿nych kryteriów i mierni-

ków

Efekt Raporty wewnêtrzne dla celów sterowania, przeznaczone g³ównie do u¿ytku wewnêtrznego

�ród³o: opracowano na podstawie A. Jarugowa et al., Rachunkowoœæ dla mened¿erów, £ódŸ 1992, s. 11–12.

27Mimo przedstawionych ró¿nic w systemach rachunkowoœci finansowej i zarz¹dczej d¹¿¹ one

do stworzenia spójnego systemu informacyjnego, przyjmuj¹cego ten sam cel – dostarczanie

informacji o dzia³alnoœci jednostki do podejmowania decyzji ekonomicznych. Wed³ug I. So-

bañskiej „w podmiotach gospodarczych powinien funkcjonowaæ system rachunkowoœci za-

rz¹dczej zorientowany na zarz¹dzanie strategiczne oraz powinien on byæ zintegrowany z ra-

chunkowoœci¹ finansow¹ na poziomie formu³owania polityki rachunkowoœci i tworzonej bazy

danych dla sprawozdañ finansowych” [I. Sobañska, Rachunkowoœæ zarz¹dcza w praktyce

œwiatowej i polskiej na pocz¹tku XXI wieku – aspekty strategiczne, [w:] Rozwój teorii i prak-

tyki zarz¹dzania strategicznego – doœwiadczenia krajowe i miêdzynarodowe. T. 1, red. J. Je-

¿ak, £ódŸ 2003, s. 169–170].
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WA¯NE! W ostatnich latach zmiany rachunkowoœci i jej dostosowywanie siê do potrzeb u¿yt-

kownika informacji s¹ obserwowane w dwóch przekrojach: rachunkowoœci finansowej i ra-

chunkowoœci zarz¹dczej. O wiele wiêksze tempo przebudowy celów, mierników i metod jest

widoczne w rachunkowoœci zarz¹dczej, co jest zrozumia³e i wynika z braku norm prawnych

tej klasy rachunkowoœci.

Jednak na uwagê zas³uguj¹ tak¿e przemiany w rachunkowoœci finansowej, mo¿e powolne,

ale bardzo istotne. Powoduj¹ one, ¿e po raz kolejny trzeba postawiæ pytanie o granicê miêdzy

rachunkowoœci¹ zarz¹dcz¹ i rachunkowoœci¹ finansow¹. Wprowadzenie do wyceny na potrze-

by sprawozdawczoœci finansowej wartoœci godziwej tylko utwierdza w przekonaniu, ¿e prakty-

ka nie bêdzie mog³a siê ustrzec przed integracj¹ obu systemów rachunkowoœci.



Równolegle do opisanych przemian dokonywa³y siê zmiany w potrzebach informacyjnych ze-

wnêtrznych u¿ytkowników informacji finansowych generowanych w systemie rachunkowoœci

finansowej. Wysoka zmiennoœæ otoczenia spowodowa³a, ¿e informacje historyczne przesta³y

byæ u¿yteczne w procesie prognozowania przysz³ych wyników finansowych (przep³ywów pie-

niê¿nych) przedsiêbiorstwa, które stanowi¹ podstawowe kryterium decyzyjne inwestorów.

Dodaæ przy tym trzeba, ¿e wspó³czesny inwestor to coraz czêœciej wyspecjalizowane insty-

tucje finansowe dysponuj¹ce du¿ymi zasobami kapita³u i profesjonaln¹ kadr¹ mened¿erów.
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25 Informacje na temat wysokoœci, terminowoœci i stopnia pewnoœci generowania przez pod-

miot przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych warunkuj¹ zasadnoœæ dokonywania lub dalszego

utrzymywania inwestycji kapita³owych. Rosn¹cy profesjonalizm inwestorów i jasno sprecyzo-

wane oczekiwania informacyjne powoduj¹ równoleg³e przemiany rachunkowoœci finansowej.
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WA¯NE! W praktyce ostatnich lat coraz czêœciej inwestorzy instytucjonalni w³¹czaj¹ siê aktyw-

nie w zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem. Œwiadczy to o wystêpowaniu silnych mechanizmów

nadzoru w³aœcicielskiego, na tyle silnych, ¿e dochodzi niemal¿e do likwidacji rozdzia³u funk-

cji w³asnoœci i zarz¹dzania.

PRZYK£AD W³aœciwe zastosowanie zasad rachunkowoœci finansowej wymaga upewnienia

siê co do zdolnoœci jednostki do kontynuacji dzia³ania w przysz³oœci. Aby takie przeko-

nanie uzyskaæ, kierownictwo podmiotu musi dysponowaæ odpowiednim instrumenta-

rium planistycznym (np. bud¿etami lub d³ugoterminowymi prognozami finansowymi),

które pozwoli oceniæ przysz³¹ sytuacjê finansow¹ podmiotu i jego zdolnoœæ do genero-

wania dodatnich strumieni œrodków pieniê¿nych. Tego typu narzêdzia i instrumenty sta-

nowi¹ element rachunkowoœci zarz¹dczej. Warunkiem sporz¹dzenia wiarygodnych pla-

nów finansowych jest rejestrowanie i generowanie w systemie rachunkowoœci zarz¹d-

czej danych niefinansowych dotycz¹cych np.: przysz³ej wielkoœci rynku, przysz³ego

udzia³u w rynku danego podmiotu i jego g³ównych konkurentów, wartoœci gotówkowej

rynku, elastycznoœci cenowej docelowego rynku itd. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e bez

wsparcia rachunkowoœci finansowej przez informacje generowane w ramach rachun-

kowoœci zarz¹dczej nie sposób spe³niæ nawet podstawowej (fundamentalnej) zasady ra-

chunkowoœci, nie mówi¹c ju¿ o zasadach szczegó³owych.

26Podstawowe charakterystyki rachunkowoœci zarz¹dczej przedstawia tab. 2.
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trznego przedsiêbiorstwa
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Kontrola Kierownicza kontrola efektywnoœci i skutecznoœci na podstawie ró¿nych kryteriów i mierni-

ków

Efekt Raporty wewnêtrzne dla celów sterowania, przeznaczone g³ównie do u¿ytku wewnêtrznego

�ród³o: opracowano na podstawie A. Jarugowa et al., Rachunkowoœæ dla mened¿erów, £ódŸ 1992, s. 11–12.

27Mimo przedstawionych ró¿nic w systemach rachunkowoœci finansowej i zarz¹dczej d¹¿¹ one

do stworzenia spójnego systemu informacyjnego, przyjmuj¹cego ten sam cel – dostarczanie

informacji o dzia³alnoœci jednostki do podejmowania decyzji ekonomicznych. Wed³ug I. So-

bañskiej „w podmiotach gospodarczych powinien funkcjonowaæ system rachunkowoœci za-

rz¹dczej zorientowany na zarz¹dzanie strategiczne oraz powinien on byæ zintegrowany z ra-

chunkowoœci¹ finansow¹ na poziomie formu³owania polityki rachunkowoœci i tworzonej bazy

danych dla sprawozdañ finansowych” [I. Sobañska, Rachunkowoœæ zarz¹dcza w praktyce

œwiatowej i polskiej na pocz¹tku XXI wieku – aspekty strategiczne, [w:] Rozwój teorii i prak-

tyki zarz¹dzania strategicznego – doœwiadczenia krajowe i miêdzynarodowe. T. 1, red. J. Je-

¿ak, £ódŸ 2003, s. 169–170].
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ka nie bêdzie mog³a siê ustrzec przed integracj¹ obu systemów rachunkowoœci.



4. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

4. Sprawozdania finansowe

A. Istota i cel sprawozdañ finansowych

28 Sprawozdania finansowe stanowi¹ efekt koñcowy systemu rachunkowoœci, wieñcz¹cy proces

pomiaru dzia³alnoœci gospodarczej.

Cele sprawozdañ finansowych s¹ okreœlone w zale¿noœci od sposobu zdefiniowania celów ra-

chunkowoœci. „Podstawowym celem sprawozdañ finansowych jest dostarczanie informacji do

decyzji ekonomicznych” [H.R. Anton, Objectives of Financial Accounting: Review and Analy-

sis, „Journal of Accountancy”, 1976, styczeñ s. 40]. W Ramach konceptualnych przygotowania

i przedstawiania sprawozdañ finansowych stwierdza siê, ¿e „celem sprawozdañ finansowych

jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa, jego dokonaniach

i zmianach w sytuacji finansowej, która jest u¿yteczna dla szerokiego grona odbiorców w po-

dejmowaniu decyzji ekonomicznych”. W dalszej czêœci tego dokumentu podkreœla siê, ¿e

„sprawozdania finansowe ukazuj¹ równie¿ rezultaty spe³niania przez kierownictwo funkcji

powierniczej nad maj¹tkiem lub odpowiedzialnoœci za efektywne wykorzystanie zawierzo-

nych mu zasobów” [Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements,

IASC 1989, par. 12–14].

R. Trueblood, na podstawie badañ przeprowadzonych w USA wœród spó³ek, organizacji profe-

sjonalnych i innych instytucji na temat celów sprawozdañ finansowych, stwierdzi³, ¿e „celem

sprawozdañ finansowych jest obs³uga tych u¿ytkowników, którzy polegaj¹ na sprawozdaniach

finansowych jako na podstawowym Ÿródle informacji o dzia³alnoœci spó³ek (...). Celem spra-

wozdañ jest dostarczanie u¿ytecznych informacji dla inwestorów i kredytodawców do predyk-

cji, oszacowania i porównañ” [R. M. Trueblood, Study Group on the Objectives of Financial

Statements, AICPA 1973, cyt. za: K. Most, Accounting Theory, Columbus, Ohio 1977, s. 111].

Przyjmuj¹c za nadrzêdny cel sprawozdañ finansowych dostarczanie informacji dla u¿ytkowni-

ków do podejmowania decyzji, obok rozliczenia zarz¹du z odpowiedzialnoœci za powierzony

kapita³ (accountability), mo¿na okreœliæ zakres sprawozdañ finansowych.

29 Sprawozdania finansowe jako zbiór informacji o sytuacji finansowej spó³ki i jej dokonaniach

w okresie sprawozdawczym mog¹ byæ rozumiane w w¹skim b¹dŸ w szerokim zakresie. W pie-

rwszym przypadku oznaczaj¹ one dwa podstawowe sprawozdania rozpoznawane przez ra-

chunkowoœæ finansow¹, a mianowicie: bilans oraz rachunek zysków i strat (takie podejœcie

by³o preferowane w Polsce przez kilkadziesi¹t lat, ze wzglêdu na brak aktywnych odbiorców

sprawozdañ finansowych). Bilans, sporz¹dzony na dzieñ zamkniêcia roku obrotowego, pre-

zentuje sytuacjê finansow¹ spó³ki w okreœlonym momencie, rejestruj¹c niezu¿yte aktywa

i zobowi¹zania dotycz¹ce tych aktywów oraz udzia³ w³aœcicielski (kapita³ w³asny).

Rachunek zysków i strat pokazuje obraz dokonañ spó³ki w roku obrotowym oraz stan zu¿y-

tych zasobów (koszty) w procesie wytwarzania wyrobów lub us³ug, które by³y w ci¹gu tego

roku sprzedane (przychody), czego rezultatem jest zysk/strata, dostêpny do podzia³u miêdzy

w³aœcicieli kapita³u i inne osoby maj¹ce prawo do tego podzia³u.

Wed³ug Miêdzynarodowego Komitetu Standardów Rachunkowoœci (IASC) „sprawozdania fi-

nansowe stanowi¹ czêœæ procesu sprawozdawczoœci finansowej. Ca³kowity zestaw sprawoz-

dañ finansowych zawiera na ogó³ bilans, rachunek wyników, sprawozdanie ze zmian w po-

zycji finansowej (które mo¿e byæ prezentowane w ró¿ny sposób, np. jako sprawozdanie

z przep³ywów gotówki lub sprawozdanie z przep³ywu funduszy) oraz te dane uzupe³niaj¹ce,

inne sprawozdania i materia³y objaœniaj¹ce, które stanowi¹ integraln¹ czêœæ sprawozdañ fi-
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nansowych. Mog¹ one równie¿ zawieraæ dodatkowe zestawienia oraz informacje oparte lub

uzyskane z takich sprawozdañ i przeznaczone do czytania wraz z nimi (...) W sk³ad sprawo-

zdañ finansowych nie wchodz¹ raporty kierownictwa, sprawozdania zarz¹du i podobne pozy-

cje, które mog¹ byæ w³¹czone w sk³ad finansowych lub rocznych raportów” [Framework for

the Preparation nad Presentation of Financial Statements, IASC 1989, par. 7].

Miêdzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowoœci rozszerzy³ pojêcie sprawozdañ finan-

sowych nie tylko o sprawozdanie ze zmian w pozycji finansowej, ale równie¿ o inne sprawoz-

dania i informacje oparte na podstawowych sprawozdaniach finansowych (bilansie i rachun-

ku wyników oraz sprawozdaniu ze zmian w pozycji finansowej), jednak¿e wyraŸnie odró¿-

niaj¹c je od pojêcia „roczny raport finansowy”, które jest jeszcze innym podejœciem do defi-

niowania sprawozdañ finansowych spó³ek.

Roczny raport spó³ki (Annual Report) lub Raport finansowy spó³ki (Corporate Report) to

okreœlenie sensu largo dla sprawozdañ finansowych. Oznacza ono „pakiet informacji ró¿nego

rodzaju, który opisuje dzia³alnoœæ ekonomiczn¹ spó³ki w sposób najbardziej kompletny”

[ASSC, The Corporate Report, London 1975, s. 9]. Roczny raport zawiera podstawowe spra-

wozdania finansowe, wymagane przez prawo i inne regulacje, które zajmuj¹ siê g³ównie

szczegó³owym opisem transakcji i sytuacji finansowej. S¹ to bilans, rachunek zysków i strat

oraz sprawozdanie z przep³ywów finansowych (lub sprawozdanie z przep³ywów gotówkowych,

sprawozdanie ze Ÿróde³ i wykorzystania funduszów), które s¹ przedmiotem badania przez

bieg³ych rewidentów, oraz dodatkowo opisowe raporty i inne materia³y ilustruj¹ce np. spra-

wozdania prezesa spó³ki, sprawozdanie zarz¹du, sprawozdanie o pracownikach czy skrócone

wyniki finansowe spó³ki za kilka lat.

Przyjmuj¹c za nadrzêdny cel sprawozdañ finansowych dostarczanie informacji do podejmo-

wania decyzji, nale¿y przyj¹æ za³o¿enie, ¿e raport finansowy spó³ki musi dostarczaæ wiêcej in-

formacji ni¿ sprawozdania finansowe rozumiane w w¹skim zakresie. Forma i treœæ takiego

pakietu informacji powinny przedstawiaæ pe³ny obraz dzia³alnoœci spó³ki, a nie byæ jedynie

prostym spojrzeniem na jej sytuacjê finansow¹ i transakcje.
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PRZYK£AD W praktyce wileku krajów tradycyjny raport roczny spó³ki zawiera obok komple-

ksowych i szczegó³owych informacji finansowych materia³y promocyjne i publicystycz-

ne. Stwarza on czytelnikom mo¿liwoœæ zapoznania siê nie tylko z podstawowymi infor-

macjami finansowymi, ale równie¿ z innymi wa¿nymi informacjami dotycz¹cymi dzia³al-

noœci spó³ki.

Reasumuj¹c, sprawozdania finansowe powinny przedstawiaæ istotne aspekty rzeczywistoœci

gospodarczej jednostki. Aby by³o to mo¿liwe, dzia³ania podmiotu powinny byæ w odpowiedni

sposób zmierzone i wyra¿one wartoœciowo. Sprawozdania finansowe zawieraj¹ zagregowane

i przetworzone dane o zdarzeniach gospodarczych i transakcjach. Warunkiem ich sporz¹dze-

nia jest funkcjonowanie odpowiedniego systemu ewidencji danych, rozumianego jako zbiera-

nie, przetwarzanie i prezentacja danych o zdarzeniach gospodarczych i transakcjach zgodnie

z nadrzêdnymi zasadami rachunkowoœci (zob. rys. 10).

30Rzeczywistoœæ gospodarcza to codzienne funkcjonowanie podmiotu, to ci¹gle wystêpuj¹ce

zdarzenia i zawierane transakcje (zakup, sprzeda¿, produkcja itp.). Aby mo¿na by³o dokonaæ

oceny dzia³alnoœci jednostki w przesz³oœci i podejmowaæ decyzje dotycz¹ce jej pozycji

w przysz³oœci, nale¿y podzieliæ ci¹g³e dzia³anie jednostki na okresy.

Na pocz¹tek okresu interesuje nas, jakimi œrodkami dysponowa³a jednostka (jakie by³y jej za-

soby) i sk¹d pochodzi³y zgromadzone przez ni¹ w danym momencie œrodki, czy by³y one fi-

nansowane kapita³em w³asnym, czy te¿ kapita³em obcym.

Innymi s³owy, dokonywana jest „inwentaryzacja” sk³adników maj¹tkowych jednostki w celu

okreœlenia ich stanu na pocz¹tek okresu, okreœlenia, ile ich jest oraz pod jak¹ postaci¹ wystê-

puj¹, oraz sk¹d jednostka uzyska³a fundusze na finansowanie swoich sk³adników maj¹tku.
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4. Sprawozdania finansowe

A. Istota i cel sprawozdañ finansowych

28 Sprawozdania finansowe stanowi¹ efekt koñcowy systemu rachunkowoœci, wieñcz¹cy proces

pomiaru dzia³alnoœci gospodarczej.

Cele sprawozdañ finansowych s¹ okreœlone w zale¿noœci od sposobu zdefiniowania celów ra-

chunkowoœci. „Podstawowym celem sprawozdañ finansowych jest dostarczanie informacji do

decyzji ekonomicznych” [H.R. Anton, Objectives of Financial Accounting: Review and Analy-

sis, „Journal of Accountancy”, 1976, styczeñ s. 40]. W Ramach konceptualnych przygotowania

i przedstawiania sprawozdañ finansowych stwierdza siê, ¿e „celem sprawozdañ finansowych

jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa, jego dokonaniach

i zmianach w sytuacji finansowej, która jest u¿yteczna dla szerokiego grona odbiorców w po-

dejmowaniu decyzji ekonomicznych”. W dalszej czêœci tego dokumentu podkreœla siê, ¿e

„sprawozdania finansowe ukazuj¹ równie¿ rezultaty spe³niania przez kierownictwo funkcji

powierniczej nad maj¹tkiem lub odpowiedzialnoœci za efektywne wykorzystanie zawierzo-

nych mu zasobów” [Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements,

IASC 1989, par. 12–14].

R. Trueblood, na podstawie badañ przeprowadzonych w USA wœród spó³ek, organizacji profe-

sjonalnych i innych instytucji na temat celów sprawozdañ finansowych, stwierdzi³, ¿e „celem

sprawozdañ finansowych jest obs³uga tych u¿ytkowników, którzy polegaj¹ na sprawozdaniach

finansowych jako na podstawowym Ÿródle informacji o dzia³alnoœci spó³ek (...). Celem spra-

wozdañ jest dostarczanie u¿ytecznych informacji dla inwestorów i kredytodawców do predyk-

cji, oszacowania i porównañ” [R. M. Trueblood, Study Group on the Objectives of Financial

Statements, AICPA 1973, cyt. za: K. Most, Accounting Theory, Columbus, Ohio 1977, s. 111].

Przyjmuj¹c za nadrzêdny cel sprawozdañ finansowych dostarczanie informacji dla u¿ytkowni-

ków do podejmowania decyzji, obok rozliczenia zarz¹du z odpowiedzialnoœci za powierzony

kapita³ (accountability), mo¿na okreœliæ zakres sprawozdañ finansowych.

29 Sprawozdania finansowe jako zbiór informacji o sytuacji finansowej spó³ki i jej dokonaniach

w okresie sprawozdawczym mog¹ byæ rozumiane w w¹skim b¹dŸ w szerokim zakresie. W pie-

rwszym przypadku oznaczaj¹ one dwa podstawowe sprawozdania rozpoznawane przez ra-

chunkowoœæ finansow¹, a mianowicie: bilans oraz rachunek zysków i strat (takie podejœcie

by³o preferowane w Polsce przez kilkadziesi¹t lat, ze wzglêdu na brak aktywnych odbiorców

sprawozdañ finansowych). Bilans, sporz¹dzony na dzieñ zamkniêcia roku obrotowego, pre-

zentuje sytuacjê finansow¹ spó³ki w okreœlonym momencie, rejestruj¹c niezu¿yte aktywa

i zobowi¹zania dotycz¹ce tych aktywów oraz udzia³ w³aœcicielski (kapita³ w³asny).

Rachunek zysków i strat pokazuje obraz dokonañ spó³ki w roku obrotowym oraz stan zu¿y-

tych zasobów (koszty) w procesie wytwarzania wyrobów lub us³ug, które by³y w ci¹gu tego

roku sprzedane (przychody), czego rezultatem jest zysk/strata, dostêpny do podzia³u miêdzy

w³aœcicieli kapita³u i inne osoby maj¹ce prawo do tego podzia³u.

Wed³ug Miêdzynarodowego Komitetu Standardów Rachunkowoœci (IASC) „sprawozdania fi-

nansowe stanowi¹ czêœæ procesu sprawozdawczoœci finansowej. Ca³kowity zestaw sprawoz-

dañ finansowych zawiera na ogó³ bilans, rachunek wyników, sprawozdanie ze zmian w po-

zycji finansowej (które mo¿e byæ prezentowane w ró¿ny sposób, np. jako sprawozdanie

z przep³ywów gotówki lub sprawozdanie z przep³ywu funduszy) oraz te dane uzupe³niaj¹ce,

inne sprawozdania i materia³y objaœniaj¹ce, które stanowi¹ integraln¹ czêœæ sprawozdañ fi-
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nansowych. Mog¹ one równie¿ zawieraæ dodatkowe zestawienia oraz informacje oparte lub

uzyskane z takich sprawozdañ i przeznaczone do czytania wraz z nimi (...) W sk³ad sprawo-

zdañ finansowych nie wchodz¹ raporty kierownictwa, sprawozdania zarz¹du i podobne pozy-

cje, które mog¹ byæ w³¹czone w sk³ad finansowych lub rocznych raportów” [Framework for

the Preparation nad Presentation of Financial Statements, IASC 1989, par. 7].

Miêdzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowoœci rozszerzy³ pojêcie sprawozdañ finan-

sowych nie tylko o sprawozdanie ze zmian w pozycji finansowej, ale równie¿ o inne sprawoz-

dania i informacje oparte na podstawowych sprawozdaniach finansowych (bilansie i rachun-

ku wyników oraz sprawozdaniu ze zmian w pozycji finansowej), jednak¿e wyraŸnie odró¿-

niaj¹c je od pojêcia „roczny raport finansowy”, które jest jeszcze innym podejœciem do defi-

niowania sprawozdañ finansowych spó³ek.

Roczny raport spó³ki (Annual Report) lub Raport finansowy spó³ki (Corporate Report) to

okreœlenie sensu largo dla sprawozdañ finansowych. Oznacza ono „pakiet informacji ró¿nego

rodzaju, który opisuje dzia³alnoœæ ekonomiczn¹ spó³ki w sposób najbardziej kompletny”

[ASSC, The Corporate Report, London 1975, s. 9]. Roczny raport zawiera podstawowe spra-

wozdania finansowe, wymagane przez prawo i inne regulacje, które zajmuj¹ siê g³ównie

szczegó³owym opisem transakcji i sytuacji finansowej. S¹ to bilans, rachunek zysków i strat

oraz sprawozdanie z przep³ywów finansowych (lub sprawozdanie z przep³ywów gotówkowych,

sprawozdanie ze Ÿróde³ i wykorzystania funduszów), które s¹ przedmiotem badania przez

bieg³ych rewidentów, oraz dodatkowo opisowe raporty i inne materia³y ilustruj¹ce np. spra-

wozdania prezesa spó³ki, sprawozdanie zarz¹du, sprawozdanie o pracownikach czy skrócone

wyniki finansowe spó³ki za kilka lat.

Przyjmuj¹c za nadrzêdny cel sprawozdañ finansowych dostarczanie informacji do podejmo-

wania decyzji, nale¿y przyj¹æ za³o¿enie, ¿e raport finansowy spó³ki musi dostarczaæ wiêcej in-

formacji ni¿ sprawozdania finansowe rozumiane w w¹skim zakresie. Forma i treœæ takiego

pakietu informacji powinny przedstawiaæ pe³ny obraz dzia³alnoœci spó³ki, a nie byæ jedynie

prostym spojrzeniem na jej sytuacjê finansow¹ i transakcje.
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Dzia³alnoœæ gospodarcza obejmuje ró¿nego rodzaju zdarzenia (dzia³ania), które mo¿na

podzieliæ na trzy rodzaje:

– zdarzenia dotycz¹ce dzia³alnoœci operacyjnej;

– zdarzenia dotycz¹ce inwestowania;

– zdarzenia dotycz¹ce finansowania.

Dzia³alnoœæ operacyjna to zdarzenia wynikaj¹ce z charakteru prowadzonej dzia³alnoœci statu-

towej przedsiêbiorstwa. S¹ one niezbêdne dla sprzeda¿y produktów, towarów lub us³ug. Aby

mo¿liwe by³o osi¹gniêcie celów dzia³alnoœci operacyjnej, konieczne jest inwestowanie

w maj¹tek produkcyjny, a tak¿e – po zaspokojeniu potrzeb dzia³alnoœci operacyjnej – inwes-

towanie w maj¹tek finansowy. Zarówno dzia³alnoœæ operacyjna, jak i inwestowanie wymaga

Ÿróde³ finansowania, które stanowi¹ przedmiot dzia³alnoœci finansowej przedsiêbiorstwa.

Skutki dzia³añ podejmowanych w wymienionych wy¿ej obszarach dzia³alnoœci znajduj¹ od-

zwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych – bilansie, rachunku zysków i strat oraz ra-

chunku przep³ywów pieniê¿nych, które zawieraj¹ odpowiednie kategorie finansowe

zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ operacyjn¹, inwestycyjn¹ i finansow¹.

Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ mo¿na porównaæ z drzewem owocowym. Produkty, us³ugi i towary

stanowi¹ owoc dzia³alnoœci gospodarczej – dzia³alnoœci operacyjnej, pniem s¹ inwestycje

w maj¹tek operacyjny, a korzeniami – Ÿród³a finansowania (por. rys. 12).

Na rys. 11 pominiêto inwestowanie w maj¹tek finansowy, które stanowi dodatkowe Ÿród³o

korzyœci tylko wtedy, gdy pokryte jest zapotrzebowanie na inwestycje dzia³alnoœci opera-

cyjnej.
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�ród³o: opracowanie w³asne.

RZECZYWISTOŒÆ GOSPODARCZA

(ZDARZENIA GOSPODARCZE)

Odwzorowanie rzeczywistoœci

gospodarczej przez rachunkowoœæ

w sprawozdaniach finansowych

zgodnie z zasadami rachunkowoœciSystem informacyjny rachunkowoœci

(Rejestracja Przetwarzanie Prezentacja)
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Rysunek 10. Sprawozdania finansowe a system rachunkowoœci
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PRZYK£AD Jan Kowalski rozpocz¹³ dzia³alnoœæ 1 kwietnia 20X1 r., wnosz¹c do spó³ki ku-

piony za w³asne pieni¹dze samochód dostawczy za 70 000 PLN. W kwietniu zaci¹gn¹³

kredyt w wysokoœci 100 000 PLN zakupi³ towary. Na koniec kwietnia firma Jana Kowal-

skiego posiada³a sk³adniki maj¹tku (aktywa) o wartoœci 170 000 PLN finansowane czê-

œciowo kapita³em w³asnym (70 000 PLN), a czêœciowo kapita³em obcym w postaci kre-

dytu (100 000 PLN). Przedstawione informacje pozwalaj¹ sporz¹dziæ dwa bilanse: na

1 kwietnia 20X1 r. i 30 kwietnia 20X1 r.

Bilans sporz¹dzony na dzieñ 1 kwietnia 20X1 r. (w PLN)

Aktywa Pasywa

Œrodki trwa³e 70 000

(samochód dostawczy)

Kapita³ w³asny 70 000

Razem aktywa 70 000 Razem pasywa 70 000

�ród³o: J. Pratt, , wyd. 3, Cincinnati, Ohio, 1997, s. 38.Financial Accounting In an Economic Context
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Rysunek 11. Dzia³alnoœæ gospodarcza a drzewo owocowe
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Bilans sporz¹dzony na dzieñ 30 kwietnia 20X1 r. (w PLN)

Aktywa Pasywa

Œrodki trwa³e 70 000

Towary 100 000

Kapita³ w³asny 70 000

Kredyt 100 000

Razem aktywa 170 000 Razem pasywa 170 000

31

PRZYK£AD Dzia³alnoœæ operacyjna firmy Jana Kowalskiego polega na sprzeda¿y towarów.

Kowalski w kwietniu podj¹³ dzia³ania, które nie zaowocowa³y jeszcze sprzeda¿¹ towa-

rów, ale by³y niezbêdne do jej dokonania w przysz³oœci, czyli s³u¿y³y dzia³alnoœci opera-

cyjnej. W wyniku dzia³alnoœci inwestycyjnej – wniesienia aportem samochodu dostaw-

czego powsta³ sk³adnik maj¹tku operacyjnego – œrodek trwa³y i jednoczeœnie pojawi³ siê

element dzia³alnoœci finansowej – kapita³ w³asny – stanowi¹cy Ÿród³o finansowania sa-

mochodu. W celu realizacji sprzeda¿y towarów Kowalski naby³ je, co wymaga³o

zaci¹gniêcia kredytu (element obcego Ÿród³a finansowania).

B. Bilans

32 Bilans sk³ada siê z dwóch podstawowych kategorii: aktywów i Ÿróde³ finansowania. Zestawie-

nie wartoœciowe zasobów (maj¹tku) jednostki jest okreœlane mianem aktywów („lewa” stro-

na bilansu).

WA¯NE! Aktywa mówi¹ o sytuacji maj¹tkowej podmiotu w danym dniu. Stanowi¹ realn¹ stronê

bilansu.

W aktywach jest odwzorowana rzeczywistoœæ gospodarcza podmiotu w odniesieniu do stanu

jego posiadania. O tym, czy jest to odwzorowanie rzetelne i wiarygodne, decyduje wartoœæ na-

dana poszczególnym elementom maj¹tku. Wycena sk³adników maj¹tku jednostki to podsta-

wowe zadanie rachunkowoœci. Dziêki aktywom bilansu wiadomo, jakimi œrodkami dyspono-

wa³a jednostka w danym dniu. Wa¿ne jest jednak, aby odpowiedzieæ na pytanie, czy ich posia-

danie bêdzie powodowa³o w przysz³oœci koniecznoœæ zap³aty, czy te¿ s¹ one finansowane

z ró¿nych w³asnych funduszy przedsiêbiorstwa, a zatem nie powoduj¹ obowi¹zku zap³aty

w przysz³oœci.

33 Informacji o Ÿród³ach finansowania maj¹tku jednostki w danym dniu dostarcza druga strona

bilansu – Ÿród³a finansowania, okreœlane mianem pasywów („prawa” strona bilansu).

Mo¿liwe s¹ dwa Ÿród³a finansowania maj¹tku – w³asne, czyli kapita³ w³aœcicieli firmy i obce,

czyli kapita³ obcy (zobowi¹zania).

Zestawiaj¹c sk³adniki aktywów z pasywami pokazujemy rzeczywistoœæ gospodarcz¹ podmiotu

w danym dniu, w postaci zasobów i Ÿróde³ ich finansowania (por. rys. 12).

Bilans bazuje na z³otej zasadzie bilansowania, oznaczaj¹cej, ¿e ca³y maj¹tek jednostki

musi mieæ „pokrycie” w jej pasywach (por. rys. 13).

Inaczej mówi¹c jednostka w bilansie ma obowi¹zek wykazania aktywów i wszystkich Ÿró-

de³ ich finansowania (pasywów). Poniewa¿ bilans odzwierciedla statycznie sk³adniki

maj¹tkowe i Ÿród³a ich pochodzenia, z punktu widzenia oceny dzia³alnoœci podmiotu

w danym okresie niezbêdne jest rozpatrywanie dwóch bilansów: bilansu otwarcia (spo-

rz¹dzonego na dzieñ rozpoczynaj¹cy okres) oraz bilansu zamkniêcia (sporz¹dzonego

na dzieñ koñcz¹cy dany okres). Porównanie pozycji bilansu otwarcia i bilansu zamkniê-

cia pozwala oceniæ zmiany w sytuacji finansowej podmiotu. Bilanse otwarcia i zamkniê-

cia okresu dzia³alnoœci podmiotu dostarczaj¹ u¿ytkownikom informacji w nastêpuj¹cych

obszarach:

1) jaki wp³yw na sytuacjê finansow¹ na koniec okresu n mia³y przesz³e zdarzenia i transakcje

wystêpuj¹ce w okresie n oraz jaka jest sytuacja finansowa na pocz¹tku tego okresu;

2) jakie mog¹ byæ skutki sytuacji finansowej na koniec okresu n dla przysz³ych dzia³añ, po-

dejmowanych w okresie n+1 i dla przysz³ej sytuacji finansowej na koniec okresu n+1.

34Informacja o ogólnej wartoœci maj¹tku, kapita³u w³asnego i zobowi¹zañ jest niewystarczaj¹ca

do podejmowania decyzji i oceny przesz³ych i przysz³ych dzia³añ jednostki. Wa¿na jest szcze-

gó³owa struktura aktywów i pasywów.

35Najbardziej w³aœciwym kryterium grupowania sk³adników maj¹tku z punktu widzenia oceny

przysz³ej sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa jest kryterium czasu.

Przyjêcie kryterium czasu do grupowania pozycji maj¹tku powoduje wyodrêbnienie w nim

aktywów krótkoterminowych i d³ugoterminowych. Aktywa krótkoterminowe to ta czêœæ

sk³adników maj¹tku, która w ci¹gu jednego roku zamieni siê na œrodki pieniê¿ne, co ozna-

cza, ¿e jednostka bêdzie mog³a je wykorzystaæ w celu dalszego finansowania dzia³alnoœci czê-

sto takie aktywa przyjmuj¹ nazwê obrotowe, która jest pochodn¹ cyklu operacyjnego. Aktywa

obrotowe to ta czêœæ aktywów, które czêsto wykorzystywane w ci¹gu jednego cyklu operacyj-

nego w³aœciwego dla danej jednostki.
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4. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 34–35

�ród³o: opracowanie w³asne.

AKTYWA

(Zasoby)

pochodz¹ce z kapita³u w³asnego

(finansowane kapita³em w³asnym)

pochodz¹ce z kapita³u obcego

(finansowane kapita³em obcym – zobowi¹zaniami)

�ród³a

finansowania

zasobów

maj¹tkowych

Rysunek 12. Zasoby maj¹tkowe i Ÿród³a ich finansowania

�ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 13. Z³ota zasada bilansowania
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31–33 ISTOTA RACHUNKOWOŒCI

Bilans sporz¹dzony na dzieñ 30 kwietnia 20X1 r. (w PLN)

Aktywa Pasywa

Œrodki trwa³e 70 000

Towary 100 000

Kapita³ w³asny 70 000

Kredyt 100 000

Razem aktywa 170 000 Razem pasywa 170 000

31

PRZYK£AD Dzia³alnoœæ operacyjna firmy Jana Kowalskiego polega na sprzeda¿y towarów.

Kowalski w kwietniu podj¹³ dzia³ania, które nie zaowocowa³y jeszcze sprzeda¿¹ towa-

rów, ale by³y niezbêdne do jej dokonania w przysz³oœci, czyli s³u¿y³y dzia³alnoœci opera-

cyjnej. W wyniku dzia³alnoœci inwestycyjnej – wniesienia aportem samochodu dostaw-

czego powsta³ sk³adnik maj¹tku operacyjnego – œrodek trwa³y i jednoczeœnie pojawi³ siê

element dzia³alnoœci finansowej – kapita³ w³asny – stanowi¹cy Ÿród³o finansowania sa-

mochodu. W celu realizacji sprzeda¿y towarów Kowalski naby³ je, co wymaga³o

zaci¹gniêcia kredytu (element obcego Ÿród³a finansowania).

B. Bilans

32 Bilans sk³ada siê z dwóch podstawowych kategorii: aktywów i Ÿróde³ finansowania. Zestawie-

nie wartoœciowe zasobów (maj¹tku) jednostki jest okreœlane mianem aktywów („lewa” stro-

na bilansu).

WA¯NE! Aktywa mówi¹ o sytuacji maj¹tkowej podmiotu w danym dniu. Stanowi¹ realn¹ stronê

bilansu.

W aktywach jest odwzorowana rzeczywistoœæ gospodarcza podmiotu w odniesieniu do stanu

jego posiadania. O tym, czy jest to odwzorowanie rzetelne i wiarygodne, decyduje wartoœæ na-

dana poszczególnym elementom maj¹tku. Wycena sk³adników maj¹tku jednostki to podsta-

wowe zadanie rachunkowoœci. Dziêki aktywom bilansu wiadomo, jakimi œrodkami dyspono-

wa³a jednostka w danym dniu. Wa¿ne jest jednak, aby odpowiedzieæ na pytanie, czy ich posia-

danie bêdzie powodowa³o w przysz³oœci koniecznoœæ zap³aty, czy te¿ s¹ one finansowane

z ró¿nych w³asnych funduszy przedsiêbiorstwa, a zatem nie powoduj¹ obowi¹zku zap³aty

w przysz³oœci.

33 Informacji o Ÿród³ach finansowania maj¹tku jednostki w danym dniu dostarcza druga strona

bilansu – Ÿród³a finansowania, okreœlane mianem pasywów („prawa” strona bilansu).

Mo¿liwe s¹ dwa Ÿród³a finansowania maj¹tku – w³asne, czyli kapita³ w³aœcicieli firmy i obce,

czyli kapita³ obcy (zobowi¹zania).

Zestawiaj¹c sk³adniki aktywów z pasywami pokazujemy rzeczywistoœæ gospodarcz¹ podmiotu

w danym dniu, w postaci zasobów i Ÿróde³ ich finansowania (por. rys. 12).

Bilans bazuje na z³otej zasadzie bilansowania, oznaczaj¹cej, ¿e ca³y maj¹tek jednostki

musi mieæ „pokrycie” w jej pasywach (por. rys. 13).

Inaczej mówi¹c jednostka w bilansie ma obowi¹zek wykazania aktywów i wszystkich Ÿró-

de³ ich finansowania (pasywów). Poniewa¿ bilans odzwierciedla statycznie sk³adniki

maj¹tkowe i Ÿród³a ich pochodzenia, z punktu widzenia oceny dzia³alnoœci podmiotu

w danym okresie niezbêdne jest rozpatrywanie dwóch bilansów: bilansu otwarcia (spo-

rz¹dzonego na dzieñ rozpoczynaj¹cy okres) oraz bilansu zamkniêcia (sporz¹dzonego

na dzieñ koñcz¹cy dany okres). Porównanie pozycji bilansu otwarcia i bilansu zamkniê-

cia pozwala oceniæ zmiany w sytuacji finansowej podmiotu. Bilanse otwarcia i zamkniê-

cia okresu dzia³alnoœci podmiotu dostarczaj¹ u¿ytkownikom informacji w nastêpuj¹cych

obszarach:

1) jaki wp³yw na sytuacjê finansow¹ na koniec okresu n mia³y przesz³e zdarzenia i transakcje

wystêpuj¹ce w okresie n oraz jaka jest sytuacja finansowa na pocz¹tku tego okresu;

2) jakie mog¹ byæ skutki sytuacji finansowej na koniec okresu n dla przysz³ych dzia³añ, po-

dejmowanych w okresie n+1 i dla przysz³ej sytuacji finansowej na koniec okresu n+1.

34Informacja o ogólnej wartoœci maj¹tku, kapita³u w³asnego i zobowi¹zañ jest niewystarczaj¹ca

do podejmowania decyzji i oceny przesz³ych i przysz³ych dzia³añ jednostki. Wa¿na jest szcze-

gó³owa struktura aktywów i pasywów.

35Najbardziej w³aœciwym kryterium grupowania sk³adników maj¹tku z punktu widzenia oceny

przysz³ej sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa jest kryterium czasu.

Przyjêcie kryterium czasu do grupowania pozycji maj¹tku powoduje wyodrêbnienie w nim

aktywów krótkoterminowych i d³ugoterminowych. Aktywa krótkoterminowe to ta czêœæ

sk³adników maj¹tku, która w ci¹gu jednego roku zamieni siê na œrodki pieniê¿ne, co ozna-

cza, ¿e jednostka bêdzie mog³a je wykorzystaæ w celu dalszego finansowania dzia³alnoœci czê-

sto takie aktywa przyjmuj¹ nazwê obrotowe, która jest pochodn¹ cyklu operacyjnego. Aktywa

obrotowe to ta czêœæ aktywów, które czêsto wykorzystywane w ci¹gu jednego cyklu operacyj-

nego w³aœciwego dla danej jednostki.
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4. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 34–35

�ród³o: opracowanie w³asne.
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(finansowane kapita³em w³asnym)

pochodz¹ce z kapita³u obcego

(finansowane kapita³em obcym – zobowi¹zaniami)
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Rysunek 12. Zasoby maj¹tkowe i Ÿród³a ich finansowania

�ród³o: opracowanie w³asne.
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36–38 ISTOTA RACHUNKOWOŒCI

WA¯NE! Cykl operacyjny to okres, jaki up³ywa od momentu wydatkowania œrodków pieniê¿nych

na zakup materia³ów do produkcji wyrobów i us³ug do czasu wp³ywu œrodków pieniê¿nych

uzyskanych ze sprzeda¿y wytworzonych dziêki nim wyrobów i us³ug.

36 Aktywa d³ugoterminowe to maj¹tek, który fizycznie bêdzie wykorzystywany w jednostce

w okresie powy¿ej jednego roku obrotowego, co oznacza, ¿e w bilansie na koniec okresu po-

jawi siê ponownie (chocia¿ mo¿e mieæ mniejsz¹ wartoœæ, jeœli w ci¹gu roku nast¹pi jego czê-

œciowe zu¿ycie, np. przez amortyzacjê w przypadku œrodka trwa³ego). Mówi¹c o aktywach

uczestnicz¹cych w cyklu operacyjnym stosuje siê nazwê trwa³e, co oznacza ¿e dany sk³adnik

bêdzie wykorzystywany nie w jednym cyklu operacyjnym, ale w kilku lub klilkudziesiêciu cyk-

lach operacyjnych.

WA¯NE! Nale¿y pamiêtaæ, ¿e klasyfikacja aktywów na d³ugo- i krótkoterminowe bazuje na ter-

minie ich realizacji, który okreœlamy licz¹c miesi¹ce od dnia bilansowego, a nie od dnia

pozyskania aktywów.

Œrodki pieniê¿ne

Materia³y

Produkty gotowe

Nale¿noœci

zaopatrzenie produkcja

sprzeda¿windykacja

PRZYK£AD Je¿eli jednostka zakupi w marcu 20X1 r. obligacje z terminem wykupu za

18 miesiêcy (tj. we wrzeœniu 20X2 r.), to w bilansie zamkniêcia na dzieñ 31 grudnia

20X1 r. wyka¿e te obligacje w aktywach krótkoterminowych, gdy¿ od dnia bilansowego

(31 grudnia 20X1 r.) do dnia realizacji obligacji up³ynie 9 miesiêcy.

37 Podzia³ na aktywa d³ugo- i krótkoterminowe jest jednak niewystarczaj¹cy do szczegó³owej

analizy bilansu, nale¿y zatem dokonaæ dalszego podzia³u aktywów w ramach ich grup. Ma-

j¹tek krótkoterminowy jest niejednolity, mo¿e wystêpowaæ pod ró¿n¹ postaci¹.

Podstawowe jego pozycje to:

1) aktywa rzeczowe, czyli zapasy w postaci materia³ów, towarów, wyrobów gotowych, pó³pro-

duktów, pó³fabrykatów, czy us³ug;

2) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym udzia³y i akcje, d³u¿ne papiery wartoœciowe

oraz inne aktywa finansowe o okresie wykupu krótszym ni¿ 12 miesiêcy;

3) nale¿noœci z tytu³u dostaw i us³ug o terminie wymagalnoœci do 12 miesiêcy (lub w ci¹gu

jednego cyklu w³aœciwego dla danej jednostki);

4) aktywa pieniê¿ne w postaci œrodków pieniê¿nych i innych aktywów pieniê¿nych;

5) pozosta³e aktywa krótkoterminowe.

38 Podobny podzia³ aktywów mo¿e byæ dokonany w stosunku do maj¹tku d³ugoterminowego.

Wyró¿niamy w nim:

1) aktywa rzeczowe;

2) wartoœci niematerialne i prawne;

3) aktywa finansowe d³ugoterminowe;

4) pozosta³e aktywa d³ugoterminowe.
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4. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 39–41

WA¯NE! Z punktu widzenia odwzorowania rzeczywistoœci gospodarczej odnoœnie do sytuacji fi-

nansowej najwa¿niejsze jest stwierdzenie, w jakim stopniu ka¿da z pozycji aktywów przynie-

sie korzyœci ekonomiczne w przysz³oœci i czy bêd¹ to korzyœci zrealizowane w ci¹gu roku, czy

w okresie powy¿ej roku od dnia bilansowego.

39Kryterium podzia³u pasywów jest identyczne, jak w przypadku aktywów. Dziel¹ siê one na

dwie grupy:

1) pasywa d³ugoterminowe, w tym:

– kapita³ w³asny, którego sp³ata jest wymagana dopiero w momencie likwidacji podmiotu lub

wycofania siê udzia³owca czy akcjonariusza;

– zobowi¹zania d³ugoterminowe o terminie p³atnoœci powy¿ej 1 roku;

– rezerwy d³ugoterminowe;

– pozosta³e pasywa d³ugoterminowe;

2) pasywa bie¿¹ce, w tym:

– zobowi¹zania krótkoterminowe – do sp³aty w ci¹gu jednego roku (lub w ci¹gu jednego cy-

klu w³aœciwego dla danej jednostki);

– rezerwy krótkoterminowe;

– pozosta³e pasywa krótkoterminowe.

C. Rachunek zysków i strat

40Skutki dzia³alnoœci jednostki w ci¹gu okresu ujmujemy w rachunku zysków i strat w posta-

ci strumieni przychodów i kosztów. Przychody ze sprzeda¿y powstaj¹ wtedy, kiedy ma miej-

sce transakcja sprzeda¿y lub inna transakcja generuj¹ca korzyœci; nie jest wa¿ne, czy

wp³ywaj¹ z tego tytu³u pieni¹dze. Uznanie kosztów równie¿ nie jest uzale¿nione od

przep³ywu pieniê¿nego. Koszty s¹ uznawane w momencie rzeczywistego zu¿ycia czynnika

produkcji bez wzglêdu na p³atnoœæ. Odwzorowanie przychodów i wspó³miernych do nich ko-

sztów poniesionych w danym okresie sprawozdawczym ma miejsce w³aœnie w rachunku zy-

sków i strat.

WA¯NE! Rachunek zysków i strat mówi o tym, czy dzia³alnoœæ w ci¹gu okresu by³a rentowna,

nie mówi natomiast o tym, czy przynios³a nadwy¿kê, czy niedobór œrodków pieniê¿nych. Ta

ostatnia informacja jest dostarczana przez rachunek przep³ywów pieniê¿nych.

Rachunek zysków i strat pokazuje przychody w danym okresie uznaj¹c, ¿e jest to pozycja naj-

bardziej istotna. Od tej wielkoœci uzale¿niona jest wielkoœæ kosztów, która widnieje w spra-

wozdaniu. Takie podejœcie to efekt nadrzêdnej zasady rachunkowoœci – zasady wspó³mier-

noœci przychodów i kosztów.

WA¯NE! Nie wszystkie koszty poniesione w danym okresie znajd¹ siê w rachunku zysków i strat,

jedynie tylko te, które s¹ wspó³mierne do zrealizowanych w danym okresie przychodów.

41Zarówno przychody, jak i koszty mog¹ mieæ ró¿ne Ÿród³o pochodzenia, co wyra¿one jest

w rachunku zysków i strat dziêki wyodrêbnieniu w nim rodzajów dzia³alnoœci. Struktura

rachunku zysków i strat obejmuje zwykle przychody i koszty nastêpuj¹cych obszarów dzia³al-

noœci:
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WA¯NE! Cykl operacyjny to okres, jaki up³ywa od momentu wydatkowania œrodków pieniê¿nych

na zakup materia³ów do produkcji wyrobów i us³ug do czasu wp³ywu œrodków pieniê¿nych

uzyskanych ze sprzeda¿y wytworzonych dziêki nim wyrobów i us³ug.

36 Aktywa d³ugoterminowe to maj¹tek, który fizycznie bêdzie wykorzystywany w jednostce

w okresie powy¿ej jednego roku obrotowego, co oznacza, ¿e w bilansie na koniec okresu po-

jawi siê ponownie (chocia¿ mo¿e mieæ mniejsz¹ wartoœæ, jeœli w ci¹gu roku nast¹pi jego czê-

œciowe zu¿ycie, np. przez amortyzacjê w przypadku œrodka trwa³ego). Mówi¹c o aktywach

uczestnicz¹cych w cyklu operacyjnym stosuje siê nazwê trwa³e, co oznacza ¿e dany sk³adnik

bêdzie wykorzystywany nie w jednym cyklu operacyjnym, ale w kilku lub klilkudziesiêciu cyk-

lach operacyjnych.

WA¯NE! Nale¿y pamiêtaæ, ¿e klasyfikacja aktywów na d³ugo- i krótkoterminowe bazuje na ter-

minie ich realizacji, który okreœlamy licz¹c miesi¹ce od dnia bilansowego, a nie od dnia

pozyskania aktywów.

Œrodki pieniê¿ne

Materia³y

Produkty gotowe

Nale¿noœci

zaopatrzenie produkcja

sprzeda¿windykacja

PRZYK£AD Je¿eli jednostka zakupi w marcu 20X1 r. obligacje z terminem wykupu za

18 miesiêcy (tj. we wrzeœniu 20X2 r.), to w bilansie zamkniêcia na dzieñ 31 grudnia

20X1 r. wyka¿e te obligacje w aktywach krótkoterminowych, gdy¿ od dnia bilansowego

(31 grudnia 20X1 r.) do dnia realizacji obligacji up³ynie 9 miesiêcy.

37 Podzia³ na aktywa d³ugo- i krótkoterminowe jest jednak niewystarczaj¹cy do szczegó³owej

analizy bilansu, nale¿y zatem dokonaæ dalszego podzia³u aktywów w ramach ich grup. Ma-

j¹tek krótkoterminowy jest niejednolity, mo¿e wystêpowaæ pod ró¿n¹ postaci¹.

Podstawowe jego pozycje to:

1) aktywa rzeczowe, czyli zapasy w postaci materia³ów, towarów, wyrobów gotowych, pó³pro-

duktów, pó³fabrykatów, czy us³ug;

2) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym udzia³y i akcje, d³u¿ne papiery wartoœciowe

oraz inne aktywa finansowe o okresie wykupu krótszym ni¿ 12 miesiêcy;

3) nale¿noœci z tytu³u dostaw i us³ug o terminie wymagalnoœci do 12 miesiêcy (lub w ci¹gu

jednego cyklu w³aœciwego dla danej jednostki);

4) aktywa pieniê¿ne w postaci œrodków pieniê¿nych i innych aktywów pieniê¿nych;

5) pozosta³e aktywa krótkoterminowe.

38 Podobny podzia³ aktywów mo¿e byæ dokonany w stosunku do maj¹tku d³ugoterminowego.

Wyró¿niamy w nim:

1) aktywa rzeczowe;

2) wartoœci niematerialne i prawne;

3) aktywa finansowe d³ugoterminowe;

4) pozosta³e aktywa d³ugoterminowe.
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4. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 39–41

WA¯NE! Z punktu widzenia odwzorowania rzeczywistoœci gospodarczej odnoœnie do sytuacji fi-

nansowej najwa¿niejsze jest stwierdzenie, w jakim stopniu ka¿da z pozycji aktywów przynie-

sie korzyœci ekonomiczne w przysz³oœci i czy bêd¹ to korzyœci zrealizowane w ci¹gu roku, czy

w okresie powy¿ej roku od dnia bilansowego.

39Kryterium podzia³u pasywów jest identyczne, jak w przypadku aktywów. Dziel¹ siê one na

dwie grupy:

1) pasywa d³ugoterminowe, w tym:

– kapita³ w³asny, którego sp³ata jest wymagana dopiero w momencie likwidacji podmiotu lub

wycofania siê udzia³owca czy akcjonariusza;

– zobowi¹zania d³ugoterminowe o terminie p³atnoœci powy¿ej 1 roku;

– rezerwy d³ugoterminowe;

– pozosta³e pasywa d³ugoterminowe;

2) pasywa bie¿¹ce, w tym:

– zobowi¹zania krótkoterminowe – do sp³aty w ci¹gu jednego roku (lub w ci¹gu jednego cy-

klu w³aœciwego dla danej jednostki);

– rezerwy krótkoterminowe;

– pozosta³e pasywa krótkoterminowe.

C. Rachunek zysków i strat

40Skutki dzia³alnoœci jednostki w ci¹gu okresu ujmujemy w rachunku zysków i strat w posta-

ci strumieni przychodów i kosztów. Przychody ze sprzeda¿y powstaj¹ wtedy, kiedy ma miej-

sce transakcja sprzeda¿y lub inna transakcja generuj¹ca korzyœci; nie jest wa¿ne, czy

wp³ywaj¹ z tego tytu³u pieni¹dze. Uznanie kosztów równie¿ nie jest uzale¿nione od

przep³ywu pieniê¿nego. Koszty s¹ uznawane w momencie rzeczywistego zu¿ycia czynnika

produkcji bez wzglêdu na p³atnoœæ. Odwzorowanie przychodów i wspó³miernych do nich ko-

sztów poniesionych w danym okresie sprawozdawczym ma miejsce w³aœnie w rachunku zy-

sków i strat.

WA¯NE! Rachunek zysków i strat mówi o tym, czy dzia³alnoœæ w ci¹gu okresu by³a rentowna,

nie mówi natomiast o tym, czy przynios³a nadwy¿kê, czy niedobór œrodków pieniê¿nych. Ta

ostatnia informacja jest dostarczana przez rachunek przep³ywów pieniê¿nych.

Rachunek zysków i strat pokazuje przychody w danym okresie uznaj¹c, ¿e jest to pozycja naj-

bardziej istotna. Od tej wielkoœci uzale¿niona jest wielkoœæ kosztów, która widnieje w spra-

wozdaniu. Takie podejœcie to efekt nadrzêdnej zasady rachunkowoœci – zasady wspó³mier-

noœci przychodów i kosztów.

WA¯NE! Nie wszystkie koszty poniesione w danym okresie znajd¹ siê w rachunku zysków i strat,

jedynie tylko te, które s¹ wspó³mierne do zrealizowanych w danym okresie przychodów.

41Zarówno przychody, jak i koszty mog¹ mieæ ró¿ne Ÿród³o pochodzenia, co wyra¿one jest

w rachunku zysków i strat dziêki wyodrêbnieniu w nim rodzajów dzia³alnoœci. Struktura

rachunku zysków i strat obejmuje zwykle przychody i koszty nastêpuj¹cych obszarów dzia³al-

noœci:



I. dzia³alnoœci operacyjnej;

II. dzia³alnoœci finansowej;

III. dzia³alnoœci nadzwyczajnej;

IV. podatku dochodowego.

W ka¿dej dzia³alnoœci wystêpuj¹ przychody i koszty wspó³mierne do tych przychodów.

Dzia³alnoœæ operacyjna ma na celu odwzorowanie przychodów i kosztów, czyli rentow-

noœci najwa¿niejszych dokonañ jednostki w ci¹gu okresu. Rezultat tej dzia³alnoœci w najbar-

dziej istotny sposób rzutuje na ogóln¹ rentownoœæ dzia³alnoœci podmiotu. Typowe rodzaje

dzia³alnoœci operacyjnej to produkcja, us³ugi i dzia³alnoœæ handlowa. W szerokim znaczeniu

dzia³alnoœæ operacyjna obejmuje tak¿e m.in. przychody ze sprzeda¿y maj¹tku trwa³ego, dota-

cje oraz inn¹ sprzeda¿ i koszty dotycz¹ce elementów takiej dzia³alnoœci, która nie mo¿e byæ

zaliczana do podstawowej dzia³alnoœci operacyjnej (w Polsce dzia³alnoœæ ta nosi miano pozo-

sta³ej dzia³alnoœci operacyjnej).

W nastêpnej kolejnoœci ma miejsce odwzorowanie w rachunku zysków i strat efektów dzia-

³alnoœci finansowej – g³ównie kosztów finansowania dzia³alnoœci oraz po stronie przycho-

dów – przychodów wynikaj¹cych m.in. z podjêtych w przesz³ych okresach inwestycji w ma-

j¹tek finansowy.

Po uwzglêdnieniu kosztów i przychodów finansowych otrzymujemy wynik na dzia³alnoœci

gospodarczej, w którym nastêpnie odwzorowujemy wp³yw pozycji nadzwyczajnych na

zysk/stratê brutto. Ostatni¹ pozycj¹ w rachunku zysków i strat obci¹¿aj¹c¹ wynik finansowy

jest pozycja obowi¹zkowe obci¹¿enia z tytu³u podatku dochodowego.

42
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WA¯NE! Obci¹¿enie z tytu³u podatku dochodowego jest ustalane zgodnie z prawem podatko-

wym jako odpowiedni procent od podstawy opodatkowania za dany rok (dla osób prawnych).

W praktyce podstawa opodatkowania i zysk brutto ró¿ni¹ siê od siebie.

Jednostka realizuje okreœlony wynik na poszczególnych rodzajach dzia³alnoœci, a ka¿dy z nich

ma wp³yw na ostateczny wynik finansowy netto. Strukturê wyniku finansowego netto przed-

stawia rys. 14.

Podsumowuj¹c, rachunek zysków i strat prezentuje rentownoœæ jednostki w ci¹gu okresu, za-

chowuj¹c odrêbnoœæ dla ró¿nych rodzajów jej dzia³alnoœci.

�ród³o: opracowanie w³asne.

Wynik na dzia³alnoœci operacyjnej

Wynik na dzia³alnoœci finansowej

Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych

Obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku finansowego

+

+

+

Rysunek 14. Ogólna struktura wyniku finansowego netto

D. Rachunek przep³ywów pieniê¿nych

43Rachunek przep³ywów pieniê¿nych prezentuje zrealizowane w ci¹gu okresu wp³ywy i wydatki

netto ka¿dego rodzaju dzia³alnoœci jednostki. Klasyfikacja dzia³alnoœci w rachunku przep³y-

wów pieniê¿nych ze wzglêdu na zasadê jego sporz¹dzania, czyli zasadê kasow¹, jest odmien-

na od przyjêtej w rachunku zysków i strat.

W rachunku przep³ywów pieniê¿nych wyró¿nia siê trzy rodzaje dzia³alnoœci:

1) dzia³alnoœæ operacyjn¹;

2) dzia³alnoœæ finansow¹;

3) dzia³alnoœæ inwestycyjn¹.

Klasyfikacja ta oparta jest na bilansie, gdy¿ rachunek przep³ywów pieniê¿nych – tak jak bi-

lans – prezentuje kategorie w³aœciwe dla pomiaru sytuacji finansowej, wyjaœnia dlaczego

w momencie koñcz¹cym okres sytuacja finansowa jest inna, ni¿ by³a w momencie jego roz-

poczêcia (por. rys. 15).

Wp³ywy i wydatki maj¹ odzwierciedlenie w œrodkach pieniê¿nych bilansu, st¹d te¿ efektem

ich zestawienia za dany okres jest zmiana stanu œrodków pieniê¿nych w ci¹gu okresu,

która jest równa: œrodki pieniê¿ne na koniec okresu minus œrodki pieniê¿ne na pocz¹tek

okresu.

44Jaki jest zatem cel sporz¹dzania tego sprawozdania, skoro maj¹c do dyspozycji bilans po-

cz¹tkowy i koñcowy danego okresu, wiemy, jakie by³y przep³ywy netto œrodków pieniê¿nych

w ci¹gu okresu?

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych ma pokazaæ, jakie by³y wp³ywy (wydatki) netto po-

szczególnych rodzajów dzia³alnoœci, dziêki czemu mo¿na odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pyta-

nia:
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�ród³o: opracowanie w³asne

finansowego, £ódŸ 2002, s. 79.

, por. E. Waliñska (red.), Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku

Maj¹tek trwa³y

Maj¹tek obrotowy:

maj¹tek finansowy

krótkoterminowy

(inwestycje)

Aktywa Pasywa

Kapita³ w³asny

Zobowi¹zania finansowe

d³ugoterminowe

Zobowi¹zania finansowe

krótkoterminowe, np.:

– z tytu³u obligacji

– krótkoterminowe

kredyty i po¿yczki

Dzia³alnoœæ

finansowa

Dzia³alnoœæ

inwestycyjna

Pozosta³y maj¹tek

obrotowy

(niefinansowy)

Pozosta³e zobowi¹zania

krótkoterminowe

(niefinansowe)

Dzia³alnoœæ operacyjna

Rysunek 15. Rodzaje dzia³alnoœci na potrzeby rachunku przep³ywów pieniê¿nych



I. dzia³alnoœci operacyjnej;

II. dzia³alnoœci finansowej;

III. dzia³alnoœci nadzwyczajnej;

IV. podatku dochodowego.

W ka¿dej dzia³alnoœci wystêpuj¹ przychody i koszty wspó³mierne do tych przychodów.

Dzia³alnoœæ operacyjna ma na celu odwzorowanie przychodów i kosztów, czyli rentow-

noœci najwa¿niejszych dokonañ jednostki w ci¹gu okresu. Rezultat tej dzia³alnoœci w najbar-

dziej istotny sposób rzutuje na ogóln¹ rentownoœæ dzia³alnoœci podmiotu. Typowe rodzaje

dzia³alnoœci operacyjnej to produkcja, us³ugi i dzia³alnoœæ handlowa. W szerokim znaczeniu

dzia³alnoœæ operacyjna obejmuje tak¿e m.in. przychody ze sprzeda¿y maj¹tku trwa³ego, dota-

cje oraz inn¹ sprzeda¿ i koszty dotycz¹ce elementów takiej dzia³alnoœci, która nie mo¿e byæ

zaliczana do podstawowej dzia³alnoœci operacyjnej (w Polsce dzia³alnoœæ ta nosi miano pozo-

sta³ej dzia³alnoœci operacyjnej).

W nastêpnej kolejnoœci ma miejsce odwzorowanie w rachunku zysków i strat efektów dzia-

³alnoœci finansowej – g³ównie kosztów finansowania dzia³alnoœci oraz po stronie przycho-

dów – przychodów wynikaj¹cych m.in. z podjêtych w przesz³ych okresach inwestycji w ma-

j¹tek finansowy.

Po uwzglêdnieniu kosztów i przychodów finansowych otrzymujemy wynik na dzia³alnoœci

gospodarczej, w którym nastêpnie odwzorowujemy wp³yw pozycji nadzwyczajnych na

zysk/stratê brutto. Ostatni¹ pozycj¹ w rachunku zysków i strat obci¹¿aj¹c¹ wynik finansowy

jest pozycja obowi¹zkowe obci¹¿enia z tytu³u podatku dochodowego.
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WA¯NE! Obci¹¿enie z tytu³u podatku dochodowego jest ustalane zgodnie z prawem podatko-

wym jako odpowiedni procent od podstawy opodatkowania za dany rok (dla osób prawnych).

W praktyce podstawa opodatkowania i zysk brutto ró¿ni¹ siê od siebie.

Jednostka realizuje okreœlony wynik na poszczególnych rodzajach dzia³alnoœci, a ka¿dy z nich

ma wp³yw na ostateczny wynik finansowy netto. Strukturê wyniku finansowego netto przed-

stawia rys. 14.

Podsumowuj¹c, rachunek zysków i strat prezentuje rentownoœæ jednostki w ci¹gu okresu, za-

chowuj¹c odrêbnoœæ dla ró¿nych rodzajów jej dzia³alnoœci.

�ród³o: opracowanie w³asne.

Wynik na dzia³alnoœci operacyjnej

Wynik na dzia³alnoœci finansowej

Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych

Obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku finansowego

+

+

+

Rysunek 14. Ogólna struktura wyniku finansowego netto

D. Rachunek przep³ywów pieniê¿nych

43Rachunek przep³ywów pieniê¿nych prezentuje zrealizowane w ci¹gu okresu wp³ywy i wydatki

netto ka¿dego rodzaju dzia³alnoœci jednostki. Klasyfikacja dzia³alnoœci w rachunku przep³y-

wów pieniê¿nych ze wzglêdu na zasadê jego sporz¹dzania, czyli zasadê kasow¹, jest odmien-

na od przyjêtej w rachunku zysków i strat.

W rachunku przep³ywów pieniê¿nych wyró¿nia siê trzy rodzaje dzia³alnoœci:

1) dzia³alnoœæ operacyjn¹;

2) dzia³alnoœæ finansow¹;

3) dzia³alnoœæ inwestycyjn¹.

Klasyfikacja ta oparta jest na bilansie, gdy¿ rachunek przep³ywów pieniê¿nych – tak jak bi-

lans – prezentuje kategorie w³aœciwe dla pomiaru sytuacji finansowej, wyjaœnia dlaczego

w momencie koñcz¹cym okres sytuacja finansowa jest inna, ni¿ by³a w momencie jego roz-

poczêcia (por. rys. 15).

Wp³ywy i wydatki maj¹ odzwierciedlenie w œrodkach pieniê¿nych bilansu, st¹d te¿ efektem

ich zestawienia za dany okres jest zmiana stanu œrodków pieniê¿nych w ci¹gu okresu,

która jest równa: œrodki pieniê¿ne na koniec okresu minus œrodki pieniê¿ne na pocz¹tek

okresu.

44Jaki jest zatem cel sporz¹dzania tego sprawozdania, skoro maj¹c do dyspozycji bilans po-

cz¹tkowy i koñcowy danego okresu, wiemy, jakie by³y przep³ywy netto œrodków pieniê¿nych

w ci¹gu okresu?

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych ma pokazaæ, jakie by³y wp³ywy (wydatki) netto po-

szczególnych rodzajów dzia³alnoœci, dziêki czemu mo¿na odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pyta-

nia:
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�ród³o: opracowanie w³asne

finansowego, £ódŸ 2002, s. 79.

, por. E. Waliñska (red.), Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku
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maj¹tek finansowy
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Aktywa Pasywa

Kapita³ w³asny

Zobowi¹zania finansowe

d³ugoterminowe

Zobowi¹zania finansowe

krótkoterminowe, np.:

– z tytu³u obligacji

– krótkoterminowe

kredyty i po¿yczki

Dzia³alnoœæ

finansowa

Dzia³alnoœæ

inwestycyjna

Pozosta³y maj¹tek

obrotowy

(niefinansowy)

Pozosta³e zobowi¹zania

krótkoterminowe

(niefinansowe)

Dzia³alnoœæ operacyjna

Rysunek 15. Rodzaje dzia³alnoœci na potrzeby rachunku przep³ywów pieniê¿nych



– jakie s¹ Ÿród³a gotówki (lub jak jest pokrywany jej niedobór)?

– jakie s¹ kierunki wykorzystania gotówki i jak jest lokowana jej nadwy¿ka?

– czy wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat znajduje odzwierciedlenie

w œrodkach pieniê¿nych netto (a jeœli nie, to dlaczego)?

Pytania te s¹ o tyle istotne, ¿e zapewnienie odpowiedniego dop³ywu gotówki do przedsiêbior-

stwa jest warunkiem koniecznym dla jego przetrwania (kontynuacji dzia³ania). W praktyce

bardzo czêsto wyra¿a siê opinie, ¿e rachunek przep³ywów pieniê¿nych i wykazane w nim

kwoty strumieni pieniê¿nych netto stanowi¹ test jakoœci „papierowych wyników finanso-

wych”, ustalonych na bazie memoria³owej w rachunku zysków i strat.

50 www.meritum.pl

44 ISTOTA RACHUNKOWOŒCI

WA¯NE! Jak pokazuje praktyka gospodarcza, w wiêkszoœci przypadków przedsiêbiorstwa ban-

krutuj¹ nie z powodu niedostatecznej rentownoœci, lecz na skutek utraty p³ynnoœci finanso-

wej. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii i we Francji w latach 70. XX w. wykaza³y, ¿e

ok. 75–80% bankrutuj¹cych firm w momencie swojego upadku wykazywa³o dodatni wynik fi-

nansowy (zysk).

PRZYK£AD Firma zakupi³a partiê sprzêtu komputerowego za ³¹czn¹ kwotê 100 000 PLN,

któr¹ odsprzeda³a z zyskiem za kwotê 130 000 PLN.

Rachunek zysków i strat (w PLN)

Przychody ze sprzeda¿y 130 000 PLN

Wartoœæ sprzedanych towarów 100 000 PLN

Zysk na transakcji 30 000 PLN

Firma osi¹gnê³a zysk w wysokoœci 30 000 PLN, co do którego w³aœciciele podjêli nastê-

puj¹ce decyzje:

– 50% zysku do podzia³u w formie dywidendy,

– 50% zysku na reinwestycje i rozwój firmy.

Firma kupi³a sprzêt komputerowy po atrakcyjnej cenie, poniewa¿ zaoferowa³a natych-

miastowy termin p³atnoœci. Z drugiej strony, transakcja sprzeda¿y by³a tak korzystna,

gdy¿ firma zgodzi³a siê na odroczony termin p³atnoœci 6 miesiêcy. Stan pocz¹tkowy œro-

dków pieniê¿nych 50 000 PLN.

Pe³niejszy obraz sytuacji finansowej podmiotu przedstawiaj¹ poni¿sze sprawozdania fi-

nansowe

Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzeda¿y 130 000 PLN

Wartoœæ sprzedanych towarów 100 000 PLN

Zysk na transakcji 30 000 PLN
Nale¿noœci 130 000 PLN

Niedobór gotówki

Sp. 50 000 PLN

CF netto –115 000 PLN

Sk. –65 000 PLN

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych

Wp³ywy 0 PLN

Wydatki –100 000 PLN

Przep³ywy operacyjne netto –100 000 PLN

Wydatki finansowe (dywidenda) –15 000 PLN

Przep³ywy netto (CF netto) –115 000 PLN

Kierownictwo firmy, przewiduj¹c taki obrót sprawy, postanowi³o zaci¹gn¹æ po¿yczkê

w kwocie 115 000 PLN.
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Ostatecznie sprawozdania finansowe bêd¹ wygl¹da³y zatem nastêpuj¹co:

Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzeda¿y 130 000 PLN

Wartoœæ sprzedanych towarów 100 000 PLN

Zysk na transakcji 30 000 PLN
Nale¿noœci 130 000 PLN

Stan gotówki

Sp. 50 000 PLN

CF netto 0 PLN

Sk. 50 000 PLN

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych

Wp³ywy operacyjne 0 PLN

Wydatki operacyjne –100 000 PLN

Przep³ywy operacyjne netto –100 000 PLN

Wp³ywy finansowe (po¿yczka) 115 000 PLN

Wydatki finansowe (dywidenda) –15 000 PLN

Przep³ywy finansowe netto 100 000 PLN

Przep³ywy netto (CF netto) 0 PLN

Po¿yczka 115 000 PLN

Reasumuj¹c, dokonania przedsiêbiorstwa w ci¹gu okresu sprawozdawczego opisuj¹ dwa

sprawozdania:

– rachunek zysków i strat;

– rachunek przep³ywów pieniê¿nych.

W pierwszym z nich mo¿emy oceniæ rentownoœæ, w drugim – przep³ywy pieniê¿ne rzutuj¹ce

w sposób bezpoœredni na stan œrodków pieniê¿nych. Wyniki koñcowe obu sprawozdañ znaj-

duj¹ odzwierciedlenie w bilansie sporz¹dzonym na koniec okresu sprawozdawczego, z tym,

¿e:

– zysk/strata ustalona w rachunku zysków i strat stanowi element kapita³u w³asnego (pasy-

wa bilansu);

– nadwy¿ka/niedobór œrodków pieniê¿nych jest elementem œrodków pieniê¿nych – sk³adni-

ka aktywów jednostki.

PRZYK£AD Bilans otwarcia (aktywa) firmy Jana Kowalskiego na 1 maja 20X1 r. przedstawia

siê nastêpuj¹co:

Bilans sporz¹dzony na dzieñ 1 maja 20X1 r. (w PLN)

Maj¹tek

operacyjny

�

�
�

�
�

Aktywa

Œrodki trwa³e 70 000

(skutek dzia³alnoœci inwestycyjnej)

Towary 100 000

Razem aktywa 170 000

W maju Kowalski sprzeda³ po³owê towarów za ³¹czn¹ kwotê 150 000 PLN i uzyska³

z tego tytu³u wp³ywy. Dodatkowo zu¿y³ œrodki trwa³e, co powoduje, ¿e pojawia siê koszt

amortyzacji. Co prawda Kowalski naby³ akcje, ale zdarzenie to nie powoduje w maju po-

wstania ani kosztów, ani przychodów i dlatego nie znajduje odzwierciedlenia w ra-

chunku zysków i strat za ten miesi¹c.



– jakie s¹ Ÿród³a gotówki (lub jak jest pokrywany jej niedobór)?

– jakie s¹ kierunki wykorzystania gotówki i jak jest lokowana jej nadwy¿ka?

– czy wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat znajduje odzwierciedlenie

w œrodkach pieniê¿nych netto (a jeœli nie, to dlaczego)?

Pytania te s¹ o tyle istotne, ¿e zapewnienie odpowiedniego dop³ywu gotówki do przedsiêbior-

stwa jest warunkiem koniecznym dla jego przetrwania (kontynuacji dzia³ania). W praktyce

bardzo czêsto wyra¿a siê opinie, ¿e rachunek przep³ywów pieniê¿nych i wykazane w nim

kwoty strumieni pieniê¿nych netto stanowi¹ test jakoœci „papierowych wyników finanso-

wych”, ustalonych na bazie memoria³owej w rachunku zysków i strat.

50 www.meritum.pl

44 ISTOTA RACHUNKOWOŒCI

WA¯NE! Jak pokazuje praktyka gospodarcza, w wiêkszoœci przypadków przedsiêbiorstwa ban-

krutuj¹ nie z powodu niedostatecznej rentownoœci, lecz na skutek utraty p³ynnoœci finanso-

wej. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii i we Francji w latach 70. XX w. wykaza³y, ¿e

ok. 75–80% bankrutuj¹cych firm w momencie swojego upadku wykazywa³o dodatni wynik fi-

nansowy (zysk).

PRZYK£AD Firma zakupi³a partiê sprzêtu komputerowego za ³¹czn¹ kwotê 100 000 PLN,

któr¹ odsprzeda³a z zyskiem za kwotê 130 000 PLN.

Rachunek zysków i strat (w PLN)

Przychody ze sprzeda¿y 130 000 PLN

Wartoœæ sprzedanych towarów 100 000 PLN

Zysk na transakcji 30 000 PLN

Firma osi¹gnê³a zysk w wysokoœci 30 000 PLN, co do którego w³aœciciele podjêli nastê-

puj¹ce decyzje:

– 50% zysku do podzia³u w formie dywidendy,

– 50% zysku na reinwestycje i rozwój firmy.

Firma kupi³a sprzêt komputerowy po atrakcyjnej cenie, poniewa¿ zaoferowa³a natych-

miastowy termin p³atnoœci. Z drugiej strony, transakcja sprzeda¿y by³a tak korzystna,

gdy¿ firma zgodzi³a siê na odroczony termin p³atnoœci 6 miesiêcy. Stan pocz¹tkowy œro-

dków pieniê¿nych 50 000 PLN.

Pe³niejszy obraz sytuacji finansowej podmiotu przedstawiaj¹ poni¿sze sprawozdania fi-

nansowe

Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzeda¿y 130 000 PLN

Wartoœæ sprzedanych towarów 100 000 PLN

Zysk na transakcji 30 000 PLN
Nale¿noœci 130 000 PLN

Niedobór gotówki

Sp. 50 000 PLN

CF netto –115 000 PLN

Sk. –65 000 PLN

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych

Wp³ywy 0 PLN

Wydatki –100 000 PLN

Przep³ywy operacyjne netto –100 000 PLN

Wydatki finansowe (dywidenda) –15 000 PLN

Przep³ywy netto (CF netto) –115 000 PLN

Kierownictwo firmy, przewiduj¹c taki obrót sprawy, postanowi³o zaci¹gn¹æ po¿yczkê

w kwocie 115 000 PLN.
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Ostatecznie sprawozdania finansowe bêd¹ wygl¹da³y zatem nastêpuj¹co:

Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzeda¿y 130 000 PLN

Wartoœæ sprzedanych towarów 100 000 PLN

Zysk na transakcji 30 000 PLN
Nale¿noœci 130 000 PLN

Stan gotówki

Sp. 50 000 PLN

CF netto 0 PLN

Sk. 50 000 PLN

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych

Wp³ywy operacyjne 0 PLN

Wydatki operacyjne –100 000 PLN

Przep³ywy operacyjne netto –100 000 PLN

Wp³ywy finansowe (po¿yczka) 115 000 PLN

Wydatki finansowe (dywidenda) –15 000 PLN

Przep³ywy finansowe netto 100 000 PLN

Przep³ywy netto (CF netto) 0 PLN

Po¿yczka 115 000 PLN

Reasumuj¹c, dokonania przedsiêbiorstwa w ci¹gu okresu sprawozdawczego opisuj¹ dwa

sprawozdania:

– rachunek zysków i strat;

– rachunek przep³ywów pieniê¿nych.

W pierwszym z nich mo¿emy oceniæ rentownoœæ, w drugim – przep³ywy pieniê¿ne rzutuj¹ce

w sposób bezpoœredni na stan œrodków pieniê¿nych. Wyniki koñcowe obu sprawozdañ znaj-

duj¹ odzwierciedlenie w bilansie sporz¹dzonym na koniec okresu sprawozdawczego, z tym,

¿e:

– zysk/strata ustalona w rachunku zysków i strat stanowi element kapita³u w³asnego (pasy-

wa bilansu);

– nadwy¿ka/niedobór œrodków pieniê¿nych jest elementem œrodków pieniê¿nych – sk³adni-

ka aktywów jednostki.

PRZYK£AD Bilans otwarcia (aktywa) firmy Jana Kowalskiego na 1 maja 20X1 r. przedstawia

siê nastêpuj¹co:

Bilans sporz¹dzony na dzieñ 1 maja 20X1 r. (w PLN)

Maj¹tek

operacyjny

�

�
�

�
�

Aktywa

Œrodki trwa³e 70 000

(skutek dzia³alnoœci inwestycyjnej)

Towary 100 000

Razem aktywa 170 000

W maju Kowalski sprzeda³ po³owê towarów za ³¹czn¹ kwotê 150 000 PLN i uzyska³

z tego tytu³u wp³ywy. Dodatkowo zu¿y³ œrodki trwa³e, co powoduje, ¿e pojawia siê koszt

amortyzacji. Co prawda Kowalski naby³ akcje, ale zdarzenie to nie powoduje w maju po-

wstania ani kosztów, ani przychodów i dlatego nie znajduje odzwierciedlenia w ra-

chunku zysków i strat za ten miesi¹c.
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Rachunek zysków i strat za maj 20X1 r. (w PLN)

Przychody ze sprzeda¿y towarów 150 000

Koszty sprzedanych towarów 50 000

Amortyzacja samochodu 1000

(Kowalski przyj¹³, ¿e bêdzie go u¿ywa³ przez 70 miesiêcy)

Zysk brutto 99 000

(za³o¿ono, ¿e spó³ka nie p³aci podatku dochodowego

przez pierwszy rok dzia³alnoœci)

Bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 maja 20X1 r. (w PLN)

Aktywa

operacyjne
�
�
�

Aktywa

finansowe
�
�
�

Aktywa

Œrodki trwa³e 69 000

Towary 50 000

Œrodki pieniê¿ne 100 000

Akcje 50 000

Razem aktywa 269 000

Jak przedstawia siê aspekt pieniê¿ny dokonanych zdarzeñ w maju? Z porównania bilan-

sów na pocz¹tek i na koniec maja widaæ, ¿e firma Kowalskiego wygenerowa³a nadwy¿-

kê œrodków pieniê¿nych w wysokoœci 100 000 PLN. Wyjaœnienie dotycz¹ce stanu œrod-

ków pieniê¿nych mo¿na znaleŸæ w bilansach, ale równie¿ w specjalnym sprawozdaniu

– rachunku przep³ywów pieniê¿nych.

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych za maj 20X1 r.:

Wp³ywy ze sprzeda¿y towarów (+) 150 000 PLN

Wydatki na nabycie akcji (–) 50 000 PLN

Nadwy¿ka œrodków pieniê¿nych (+) 100 000 PLN

Wp³ywy s¹ zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ spó³ki, natomiast wydatki – z dzia³alno-

œci¹ inwestycyjn¹ w maj¹tek finansowy (akcje). Poniewa¿ spó³ka nie posiada³a œrodków

pieniê¿nych na pocz¹tek maja, oznacza to, ¿e na koniec maja posiada œrodki pieniê¿ne

w wysokoœci 100 000 PLN.

E. Sprawozdanie ze zmian w kapitale w³asnym

45 Sprawozdanie ze zmian w kapitale w³asnym stanowi uzupe³niaj¹ce sprawozdanie w stosunku

do bilansu i rachunku zysków i strat.

Z punktu widzenia bilansu jest ono wyjaœnieniem zmiany stanu pozycji „Kapita³ w³asny”, na-

tomiast z punktu widzenia rachunku zysków i strat uzupe³nieniem przychodów i kosztów

bie¿¹cego okresu ujêtych w wyniku finansowym o przychody i koszty kapita³owe. Zmiany

w kapitale w³asnym mo¿na podzieliæ na dwie czêœci:

– zmiany wynikaj¹ce z decyzji w³aœcicieli kapita³u (nie stanowi¹ one przychodu czy kosztu);

– zmiany wynikaj¹ce z zasad rachunkowoœci (czyli przychody, koszty kapita³owe).

W ramach sprawozdania ze zmian w kapitale w³asnym ujmuje siê:

1) transakcje kapita³owe z w³aœcicielami kapita³u (np. emisja kapita³u, dywidendy);

2) przychody i koszty bie¿¹cego okresu ujête, zgodnie z zasadami rachunkowoœci, bezpoœred-

nio w kapitale w³asnym (np. skutki aktualizacji wartoœci aktywów);

3) korekty b³êdów i korekty z tytu³u zmian polityki rachunkowoœci, czyli przychody i koszty lat

poprzednich;

4) niepodzielony wynik finansowy netto lat poprzednich;

5) zysk/stratê bie¿¹cego okresu, czyli przychody i koszty ujête w rachunku zysków i strat

bie¿¹cego okresu.

Kiedy szczególnie istnieje potrzeba sporz¹dzania sprawozdania ze zmian w kapitale w³as-

nym? Wtedy, gdy regulacje rachunkowoœci nakazuj¹ ujawnienie skutków okreœlonych trans-

akcji bie¿¹cego okresu nie w rachunku zysków i strat, ale w³aœnie bezpoœrednio w kapitale

w³asnym. W takiej sytuacji sprawozdanie ze zmian w kapitale w³asnym pe³ni rolê drugiego

rachunku zysków i strat. Zawiera przychody i koszty w szerokim znaczeniu, a wiêc równie¿

podatek dochodowy bêd¹cy ich skutkiem.
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WA¯NE! W polskiej praktyce rachunkowoœci – ze wzglêdu na wprowadzone od 1 stycznia

2002 r. zmiany w zasadach wyceny i ustalania wyniku finansowego – sprawozdanie to sta³o

siê odrêbnym elementem sprawozdania finansowego pod nazw¹ „zestawienie zmian w kapi-

tale w³asnym”.

F. Informacja dodatkowa

46Aby sprawozdania finansowe dobrze spe³nia³y swoje funkcje, powinny pomagaæ nie tylko

w ocenie przesz³oœci, ale przede wszystkim w ocenie przysz³oœci jednostki.

Jeœli dysponujemy sprawozdaniami finansowymi, mo¿emy dokonywaæ predykcji i okreœlaæ

przysz³e mo¿liwoœci podmiotu w generowaniu zysku (czyli powiêkszaniu powierzonego kapi-

ta³u) oraz oceniaæ zagro¿enia sytuacji finansowej.

Bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest mo¿liwoœæ obserwacji rentownoœci i sytuacji finansowej na prze-

strzeni kilku okresów, pod warunkiem, ¿e dane zawarte w sprawozdaniach s¹ porównywalne.

Porównywalnoœæ jest zapewniona tylko wtedy, gdy polityka rachunkowoœci jednostki nie ule-

ga zmianie w obserwowanych okresach.

Innym aspektem maj¹cym wp³yw na podejmowanie decyzji na podstawie sprawozdañ finan-

sowych jest szczegó³owoœæ zawartych w nich danych. Wiadomo, ¿e nie mog¹ one odwzorowy-

waæ rzeczywistoœci gospodarczej jednostki zbyt szczegó³owo, gdy¿ sta³yby siê nieczytelne. Jak

zatem rozwi¹zaæ powy¿szy problem? Rozwi¹zuje go informacja dodatkowa, która stanowi in-

tegraln¹ czêœæ sprawozdania finansowego. W niej mo¿na znaleŸæ interesuj¹ce dane niezbêd-

ne do podjêcia decyzji – to w³aœnie informacja dodatkowa podnosi w sposób znacz¹cy u¿y-

tecznoœæ sprawozdañ finansowych dla zewnêtrznych u¿ytkowników.

Informacja dodatkowa stanowi zatem uzupe³nienie danych zawartych w podstawowych sk³ad-

nikach sprawozdania finansowego. Dodatkowo powinna ona prezentowaæ przyjêt¹ przez jed-

nostkê politykê rachunkowoœci.

Treœæ informacji dodatkowej mo¿na podzieliæ na dwie czêœci:

– informacje liczbowe – wyjaœniaj¹ce kwoty zagregowane, zawarte w bilansie, rachunku zy-

sków i strat i rachunku przep³ywów pieniê¿nych;

– informacje opisowe – wyjaœniaj¹ce zarówno kwoty z podstawowych sprawozdañ finanso-

wych, jak i maj¹ce na celu wskazanie takich informacji, które nie zosta³y ujête w sprawoz-

daniu finansowym albo z powodu braku mo¿liwoœci wyceny lub pomiaru zdarzeñ, albo ze

wzglêdu na fakt, ¿e zdarzenia jeszcze w danym okresie nie mia³y miejsca i pojawi¹ siê

z du¿ym prawdopodobieñstwem w okresach nastêpnych.



52 www.meritum.pl

45 ISTOTA RACHUNKOWOŒCI

Rachunek zysków i strat za maj 20X1 r. (w PLN)

Przychody ze sprzeda¿y towarów 150 000

Koszty sprzedanych towarów 50 000

Amortyzacja samochodu 1000

(Kowalski przyj¹³, ¿e bêdzie go u¿ywa³ przez 70 miesiêcy)

Zysk brutto 99 000

(za³o¿ono, ¿e spó³ka nie p³aci podatku dochodowego

przez pierwszy rok dzia³alnoœci)

Bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 maja 20X1 r. (w PLN)

Aktywa

operacyjne
�
�
�

Aktywa

finansowe
�
�
�

Aktywa

Œrodki trwa³e 69 000

Towary 50 000

Œrodki pieniê¿ne 100 000

Akcje 50 000

Razem aktywa 269 000

Jak przedstawia siê aspekt pieniê¿ny dokonanych zdarzeñ w maju? Z porównania bilan-

sów na pocz¹tek i na koniec maja widaæ, ¿e firma Kowalskiego wygenerowa³a nadwy¿-

kê œrodków pieniê¿nych w wysokoœci 100 000 PLN. Wyjaœnienie dotycz¹ce stanu œrod-

ków pieniê¿nych mo¿na znaleŸæ w bilansach, ale równie¿ w specjalnym sprawozdaniu

– rachunku przep³ywów pieniê¿nych.

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych za maj 20X1 r.:

Wp³ywy ze sprzeda¿y towarów (+) 150 000 PLN

Wydatki na nabycie akcji (–) 50 000 PLN

Nadwy¿ka œrodków pieniê¿nych (+) 100 000 PLN

Wp³ywy s¹ zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ spó³ki, natomiast wydatki – z dzia³alno-

œci¹ inwestycyjn¹ w maj¹tek finansowy (akcje). Poniewa¿ spó³ka nie posiada³a œrodków

pieniê¿nych na pocz¹tek maja, oznacza to, ¿e na koniec maja posiada œrodki pieniê¿ne

w wysokoœci 100 000 PLN.

E. Sprawozdanie ze zmian w kapitale w³asnym

45 Sprawozdanie ze zmian w kapitale w³asnym stanowi uzupe³niaj¹ce sprawozdanie w stosunku

do bilansu i rachunku zysków i strat.

Z punktu widzenia bilansu jest ono wyjaœnieniem zmiany stanu pozycji „Kapita³ w³asny”, na-

tomiast z punktu widzenia rachunku zysków i strat uzupe³nieniem przychodów i kosztów

bie¿¹cego okresu ujêtych w wyniku finansowym o przychody i koszty kapita³owe. Zmiany

w kapitale w³asnym mo¿na podzieliæ na dwie czêœci:

– zmiany wynikaj¹ce z decyzji w³aœcicieli kapita³u (nie stanowi¹ one przychodu czy kosztu);

– zmiany wynikaj¹ce z zasad rachunkowoœci (czyli przychody, koszty kapita³owe).

W ramach sprawozdania ze zmian w kapitale w³asnym ujmuje siê:

1) transakcje kapita³owe z w³aœcicielami kapita³u (np. emisja kapita³u, dywidendy);

2) przychody i koszty bie¿¹cego okresu ujête, zgodnie z zasadami rachunkowoœci, bezpoœred-

nio w kapitale w³asnym (np. skutki aktualizacji wartoœci aktywów);

3) korekty b³êdów i korekty z tytu³u zmian polityki rachunkowoœci, czyli przychody i koszty lat

poprzednich;

4) niepodzielony wynik finansowy netto lat poprzednich;

5) zysk/stratê bie¿¹cego okresu, czyli przychody i koszty ujête w rachunku zysków i strat

bie¿¹cego okresu.

Kiedy szczególnie istnieje potrzeba sporz¹dzania sprawozdania ze zmian w kapitale w³as-

nym? Wtedy, gdy regulacje rachunkowoœci nakazuj¹ ujawnienie skutków okreœlonych trans-

akcji bie¿¹cego okresu nie w rachunku zysków i strat, ale w³aœnie bezpoœrednio w kapitale

w³asnym. W takiej sytuacji sprawozdanie ze zmian w kapitale w³asnym pe³ni rolê drugiego

rachunku zysków i strat. Zawiera przychody i koszty w szerokim znaczeniu, a wiêc równie¿

podatek dochodowy bêd¹cy ich skutkiem.
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WA¯NE! W polskiej praktyce rachunkowoœci – ze wzglêdu na wprowadzone od 1 stycznia

2002 r. zmiany w zasadach wyceny i ustalania wyniku finansowego – sprawozdanie to sta³o

siê odrêbnym elementem sprawozdania finansowego pod nazw¹ „zestawienie zmian w kapi-

tale w³asnym”.

F. Informacja dodatkowa

46Aby sprawozdania finansowe dobrze spe³nia³y swoje funkcje, powinny pomagaæ nie tylko

w ocenie przesz³oœci, ale przede wszystkim w ocenie przysz³oœci jednostki.

Jeœli dysponujemy sprawozdaniami finansowymi, mo¿emy dokonywaæ predykcji i okreœlaæ

przysz³e mo¿liwoœci podmiotu w generowaniu zysku (czyli powiêkszaniu powierzonego kapi-

ta³u) oraz oceniaæ zagro¿enia sytuacji finansowej.

Bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest mo¿liwoœæ obserwacji rentownoœci i sytuacji finansowej na prze-

strzeni kilku okresów, pod warunkiem, ¿e dane zawarte w sprawozdaniach s¹ porównywalne.

Porównywalnoœæ jest zapewniona tylko wtedy, gdy polityka rachunkowoœci jednostki nie ule-

ga zmianie w obserwowanych okresach.

Innym aspektem maj¹cym wp³yw na podejmowanie decyzji na podstawie sprawozdañ finan-

sowych jest szczegó³owoœæ zawartych w nich danych. Wiadomo, ¿e nie mog¹ one odwzorowy-

waæ rzeczywistoœci gospodarczej jednostki zbyt szczegó³owo, gdy¿ sta³yby siê nieczytelne. Jak

zatem rozwi¹zaæ powy¿szy problem? Rozwi¹zuje go informacja dodatkowa, która stanowi in-

tegraln¹ czêœæ sprawozdania finansowego. W niej mo¿na znaleŸæ interesuj¹ce dane niezbêd-

ne do podjêcia decyzji – to w³aœnie informacja dodatkowa podnosi w sposób znacz¹cy u¿y-

tecznoœæ sprawozdañ finansowych dla zewnêtrznych u¿ytkowników.

Informacja dodatkowa stanowi zatem uzupe³nienie danych zawartych w podstawowych sk³ad-

nikach sprawozdania finansowego. Dodatkowo powinna ona prezentowaæ przyjêt¹ przez jed-

nostkê politykê rachunkowoœci.

Treœæ informacji dodatkowej mo¿na podzieliæ na dwie czêœci:

– informacje liczbowe – wyjaœniaj¹ce kwoty zagregowane, zawarte w bilansie, rachunku zy-

sków i strat i rachunku przep³ywów pieniê¿nych;

– informacje opisowe – wyjaœniaj¹ce zarówno kwoty z podstawowych sprawozdañ finanso-

wych, jak i maj¹ce na celu wskazanie takich informacji, które nie zosta³y ujête w sprawoz-

daniu finansowym albo z powodu braku mo¿liwoœci wyceny lub pomiaru zdarzeñ, albo ze

wzglêdu na fakt, ¿e zdarzenia jeszcze w danym okresie nie mia³y miejsca i pojawi¹ siê

z du¿ym prawdopodobieñstwem w okresach nastêpnych.



47 Rola informacji dodatkowej w sprawozdawczoœci finansowej jednostki jest bardzo wa¿na,

gdy¿ ujawnienie okreœlonych informacji dotycz¹cych przysz³ych okresów ma czasem diame-

tralne znaczenie dla w³aœciwej oceny jednostki.

Informacja dodatkowa pozwala na zachowanie cech jakoœciowych sprawozdania finansowe-

go. Dziêki niej uzyskujemy pewnoœæ, ¿e zosta³y zachowane zasady rachunkowoœci gwaran-

tuj¹ce porównywalnoœæ i istotnoœæ. Umo¿liwia ona realizacjê cechy „pe³nego ujawniania in-

formacji”, prowadz¹cej do zrozumia³oœci, a ostatecznie do u¿ytecznoœci sprawozdañ finanso-

wych. Uwa¿ny czytelnik mo¿e na jej podstawie odpowiedzieæ sobie na pytania, na które odpo-

wiedŸ nie jest mo¿liwa w przypadku dysponowania wy³¹cznie bilansem, rachunkiem zysków

i strat oraz rachunkiem przep³ywów pieniê¿nych.
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47 ISTOTA RACHUNKOWOŒCI

PRZYK£AD Rozpatruj¹c sprawozdania finansowe firmy Jana Kowalskiego mo¿na, oprócz

sporz¹dzonych ju¿ bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przep³ywów pieniê¿nych,

zaprezentowaæ dodatkowy element sprawozdania finansowego – informacjê dodat-

kow¹.

W informacji dodatkowej sporz¹dzonej za okres od maja do grudnia 20X1 r. znalaz³yby

siê informacje opisowe dotycz¹ce m.in.:

– okresu i metody amortyzacji – spó³ka przyjê³a liniow¹ metodê w okresie 70 miesiêcy;

– podatku dochodowego od osób prawnych – spó³ka jest zwolniona z podatku docho-

dowego w okresie pierwszego roku dzia³alnoœci;

– podzia³u zysku – zysk netto przeznacza siê na finansowanie inwestycji.

W czêœci drugiej informacji dodatkowej mo¿na by³oby zaprezentowaæ szczegó³owe

dane liczbowe dotycz¹ce np. œrodków trwa³ych:

Stan œrodków

trwa³ych (BO)

Umorzenie

za okres

1.05.–31.12.20X1 r.

Sprzeda¿/

Likwidacja

Wartoœæ netto

œrodków trwa³ych

na dzieñ

31.12.20X1 r.

70 000 PLN 8000 PLN –––––- 62 000 PLN

Podstawa prawna: ustawa z 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. Dz. U.

z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póŸn. zm.).

Literatura: H.R. Anton, Objectives of Financial Accounting: Review and Analysis, „Journal of

Accountancy” 1976, styczeñ; W. Brzezin, Rachunkowoœæ sensu stricto i sensu largo, „Zeszy-

ty Teoretyczne Rady Naukowej”, t. 56, Warszawa 2000; E. Burzymowa, Rachunkowoœæ

przedsiêbiorstw i instytucji, Warszawa 1980; Framework for the Preparation and Presentation

of Financial Statements, IASC 1989; A. Jaruga, W. Nowak, A. Szychta, Rachunkowoœæ

zarz¹dcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. 2, £ódŸ 2001; A. Jarugowa et al., Rachunkowoœæ

finansowa, £ódŸ 1996; A. Jarugowa, Rachunkowoœæ dla mened¿erów, £ódŸ 1992; A. Jarugo-

wa, J. Marcinkowski, M. Marcinkowska, Rachunkowoœæ banków komercyjnych, Warszawa

1994; A. Jarugowa (red.), Wspó³czesne problemy rachunkowoœci, Warszawa 1991; M. Kli-

mas, Z. Messner, Teoretyczne podstawy rachunkowoœci, Warszawa 1986; Z. Ko³aczyk, Ra-

chunkowoœæ finansowa, Poznañ 1997; Z. Luty (red.), Rachunkowoœæ finansowa, Warszawa

1995; J. Pratt, Financial Accounting in a Economic Context, Cincinnati, Ohio 1997; K. Sawicki,

Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarz¹dzania firm¹, Wroc³aw

2002; S. Skrzywan, Teoretyczne podstawy rachunkowoœci, Warszawa 1973; I. Sobañska, Po-

trzeba integracji rachunkowoœci zarz¹dczej i rachunkowoœci finansowej w praktyce jako efekt

zmian zasad sporz¹dzania sprawozdañ finansowych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej,

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowoœci”, t. 18 (74), Warszawa 2004; I. Sobañska, Rachunko-

woœæ zarz¹dcza w praktyce œwiatowej i polskiej na pocz¹tku XXI wieku – aspekty strategiczne,

[w:] Rozwój teorii i praktyki zarz¹dzania strategicznego – doœwiadczenia krajowe i miêdzyna-

rodowe. T. 1, red. J. Je¿ak, £ódŸ 2003; I. Sobañska, Wp³yw MSR na integracjê rachunkowo-

œci: rachunkowoœæ finansowa i rachunkowoœæ zarz¹dcza, „Zeszyty Teoretyczne Rachunko-

woœci”, t. 13 (69), Warszawa 2003; I. Sobañska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowoœæ

zarz¹dcza, Warszawa 2003; R.M. Trueblood, Study Group on the Objectives of Financial Sta-

tements, AICPA 1973; E. Waliñska, Rachunkowoœæ finansowa w œwietle podatku dochodowe-

go, Warszawa 1997; E. Waliñska (red.), Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finanso-

wego zgodnie ze znowelizowan¹ ustaw¹ o rachunkowoœci, £ódŸ 2002; E. Waliñska, P. Urba-

nek (red.), Rachunkowoœæ zarz¹dcza – wybrane zagadnienia, testy i zadania, Warszawa 2000;

E. Waliñska (red.), Rachunkowoœæ finansowa – ujêcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Pod-

rêcznik, Warszawa 2010.
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PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

1. POMIAR RZECZYWISTOŒCI GOSPODARCZEJ JAKO NADRZÊDNY CEL SYSTEMU ...

1. Pomiar rzeczywistoœci gospodarczej jako nadrzêdny cel

systemu rachunkowoœci

A. Istota pomiaru w rachunkowoœci

48 Rachunkowoœæ to system pomiaru, którego nadrzêdnym celem jest odzwierciedlenie rzeczy-

wistoœci gospodarczej przedsiêbiorstwa.

Aby by³ mo¿liwy prawid³owy pomiar, nale¿y okreœliæ przedmiot, kategorie i sposób jego doko-

nania (por. rys. 1). W przypadku rachunkowoœci przedmiotem pomiaru jest dzia³alnoœæ gos-

podarcza, na któr¹ sk³adaj¹ siê zdarzenia wystêpuj¹ce w przedsiêbiorstwie. Pomiar zdarzenia

oznacza wyra¿enie go w wartoœciach pieniê¿nych oraz wskazanie obszaru dzia³alnoœci gos-

podarczej, na który ma on wp³yw. W zwi¹zku z tym konieczne jest zakwalifikowanie skutku

zdarzenia do podstawowych kategorii finansowych, dziêki czemu jest mo¿liwe wskazanie ob-

szaru dzia³alnoœci jednostki, na który wp³ynê³o zdarzenie gospodarcze.

O prawid³owoœci systemu rachunkowoœci decyduj¹ zatem przyjête w nim zasady pomiaru rze-

czywistoœci gospodarczej, które nale¿y rozumieæ jako kategorie i sposób pomiaru (por.

rys. 2).

49 Przedmiotem pomiaru dokonywanego przez rachunkowoœæ jest rentownoœæ i sytuacja finan-

sowa jednostki. Mimo ¿e powy¿sze obszary s¹ ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane, do ich po-

miaru u¿ywa siê odmiennych kategorii finansowych (por. rys. 3).
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48–49 PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

�ród³o: opracowanie w³asne

£ódŸ 2002, s. 44.

, por. E. Waliñska (red.), ,Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego

Rzeczywistoœæ gospodarcza jednostki

zdarzenie gospodarcze

Rachunkowoœæ jako system pomiaru rzeczywistoœci gospodarczej

Pomiar

(1) kategorie pomiaru

(2) sposób dokonania pomiaru

Rysunek 1. Rachunkowoœæ jako system pomiaru rzeczywistoœci gospodarczej

B. Kategorie pomiaru sytuacji finansowej

50Do pomiaru sytuacji finansowej w rachunkowoœci s¹ stosowane trzy podstawowe kategorie

ekonomiczne – aktywa, zobowi¹zania i kapita³ w³asny.

W pierwszym etapie procesu pomiaru sytuacji finansowej konieczne jest ustalenie, czy wsku-

tek zdarzenia gospodarczego powsta³ sk³adnik aktywów, czy zobowi¹zañ. Jest to mo¿liwe

wy³¹cznie wtedy, gdy s¹ zdefiniowane podstawowe kategorie pomiaru. Stwierdzenie powsta-

nia aktywów lub zobowi¹zañ oznacza, ¿e spe³nione zosta³y warunki okreœlone w ich defini-

cji.

Kolejnym etapem pomiaru sytuacji finansowej jest ustalenie – w wiarygodny sposób – warto-

œci powsta³ego sk³adnika maj¹tku lub Ÿróde³ finansowania. W tym celu jest niezbêdne zdefi-

niowanie bazy – podstawy ustalenia wartoœci aktywów i zobowi¹zañ. O tym, jaka podstawa

www.meritum.pl 59

1. POMIAR RZECZYWISTOŒCI GOSPODARCZEJ JAKO NADRZÊDNY CEL SYSTEMU ... 50

�ród³o: opracowanie w³asne.

Prawid³owa rachunkowoœæ

Prawid³owe kategorie pomiaru Prawid³owy sposób pomiaru

Prawid³owy obraz dzia³alnoœci jednostki

jako najwierniejsze odzwierciedlenie rzeczywistoœci

gospodarczej w jej sprawozdaniach finansowych

Zasady

pomiaru

Rysunek 2. Istota pomiaru w rachunkowoœci

�ród³o: opracowanie w³asne, por. E. Waliñska (red.), ,

£ódŸ 2002, s. 45.

Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego

Pomiar rzeczywistoœci gospodarczej

Rentownoœæ, op³acalnoœæ

dzia³alnoœci gospodarczej

Sytuacja finansowa

jednostki

Korzyœci czy utrata korzyœci Zasoby i Ÿród³a ich finansowania

• przychody

• zyski

• koszty

• straty

• obci¹¿enia

• maj¹tek

• zobowi¹zania

• kapita³ w³asny

Obszar

rzeczywistoœci

gospodarczej

Podstawowe

kategorie

pomiaru

Rysunek 3. Obszary i podstawowe kategorie pomiaru dokonywanego przez

rachunkowoœæ



PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

1. POMIAR RZECZYWISTOŒCI GOSPODARCZEJ JAKO NADRZÊDNY CEL SYSTEMU ...

1. Pomiar rzeczywistoœci gospodarczej jako nadrzêdny cel

systemu rachunkowoœci

A. Istota pomiaru w rachunkowoœci

48 Rachunkowoœæ to system pomiaru, którego nadrzêdnym celem jest odzwierciedlenie rzeczy-

wistoœci gospodarczej przedsiêbiorstwa.

Aby by³ mo¿liwy prawid³owy pomiar, nale¿y okreœliæ przedmiot, kategorie i sposób jego doko-

nania (por. rys. 1). W przypadku rachunkowoœci przedmiotem pomiaru jest dzia³alnoœæ gos-

podarcza, na któr¹ sk³adaj¹ siê zdarzenia wystêpuj¹ce w przedsiêbiorstwie. Pomiar zdarzenia

oznacza wyra¿enie go w wartoœciach pieniê¿nych oraz wskazanie obszaru dzia³alnoœci gos-

podarczej, na który ma on wp³yw. W zwi¹zku z tym konieczne jest zakwalifikowanie skutku

zdarzenia do podstawowych kategorii finansowych, dziêki czemu jest mo¿liwe wskazanie ob-

szaru dzia³alnoœci jednostki, na który wp³ynê³o zdarzenie gospodarcze.

O prawid³owoœci systemu rachunkowoœci decyduj¹ zatem przyjête w nim zasady pomiaru rze-

czywistoœci gospodarczej, które nale¿y rozumieæ jako kategorie i sposób pomiaru (por.

rys. 2).

49 Przedmiotem pomiaru dokonywanego przez rachunkowoœæ jest rentownoœæ i sytuacja finan-

sowa jednostki. Mimo ¿e powy¿sze obszary s¹ ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane, do ich po-

miaru u¿ywa siê odmiennych kategorii finansowych (por. rys. 3).

58 www.meritum.pl

48–49 PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

�ród³o: opracowanie w³asne

£ódŸ 2002, s. 44.

, por. E. Waliñska (red.), ,Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego

Rzeczywistoœæ gospodarcza jednostki

zdarzenie gospodarcze

Rachunkowoœæ jako system pomiaru rzeczywistoœci gospodarczej

Pomiar

(1) kategorie pomiaru

(2) sposób dokonania pomiaru

Rysunek 1. Rachunkowoœæ jako system pomiaru rzeczywistoœci gospodarczej

B. Kategorie pomiaru sytuacji finansowej

50Do pomiaru sytuacji finansowej w rachunkowoœci s¹ stosowane trzy podstawowe kategorie

ekonomiczne – aktywa, zobowi¹zania i kapita³ w³asny.

W pierwszym etapie procesu pomiaru sytuacji finansowej konieczne jest ustalenie, czy wsku-

tek zdarzenia gospodarczego powsta³ sk³adnik aktywów, czy zobowi¹zañ. Jest to mo¿liwe

wy³¹cznie wtedy, gdy s¹ zdefiniowane podstawowe kategorie pomiaru. Stwierdzenie powsta-

nia aktywów lub zobowi¹zañ oznacza, ¿e spe³nione zosta³y warunki okreœlone w ich defini-

cji.

Kolejnym etapem pomiaru sytuacji finansowej jest ustalenie – w wiarygodny sposób – warto-

œci powsta³ego sk³adnika maj¹tku lub Ÿróde³ finansowania. W tym celu jest niezbêdne zdefi-

niowanie bazy – podstawy ustalenia wartoœci aktywów i zobowi¹zañ. O tym, jaka podstawa

www.meritum.pl 59

1. POMIAR RZECZYWISTOŒCI GOSPODARCZEJ JAKO NADRZÊDNY CEL SYSTEMU ... 50

�ród³o: opracowanie w³asne.

Prawid³owa rachunkowoœæ

Prawid³owe kategorie pomiaru Prawid³owy sposób pomiaru

Prawid³owy obraz dzia³alnoœci jednostki

jako najwierniejsze odzwierciedlenie rzeczywistoœci

gospodarczej w jej sprawozdaniach finansowych

Zasady

pomiaru

Rysunek 2. Istota pomiaru w rachunkowoœci

�ród³o: opracowanie w³asne, por. E. Waliñska (red.), ,

£ódŸ 2002, s. 45.

Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego

Pomiar rzeczywistoœci gospodarczej

Rentownoœæ, op³acalnoœæ

dzia³alnoœci gospodarczej

Sytuacja finansowa

jednostki

Korzyœci czy utrata korzyœci Zasoby i Ÿród³a ich finansowania

• przychody

• zyski

• koszty

• straty

• obci¹¿enia

• maj¹tek

• zobowi¹zania

• kapita³ w³asny

Obszar

rzeczywistoœci

gospodarczej

Podstawowe

kategorie

pomiaru

Rysunek 3. Obszary i podstawowe kategorie pomiaru dokonywanego przez

rachunkowoœæ



zostanie przyjêta do ustalenia wartoœci, decyduj¹ zasady wyceny pozycji bilansowych

– nadrzêdne i szczegó³owe.

Dodatkowym elementem szeroko rozumianego pomiaru sytuacji finansowej jest klasyfikacja

aktywów i zobowi¹zañ. Mo¿liwe s¹ ró¿ne kryteria ich podzia³u, wœród których najwa¿niejsze

to:

– czas realizacji korzyœci z aktywów lub czas pokrycia zobowi¹zañ;

– postaæ, pod jak¹ wystêpuj¹ aktywa i zobowi¹zania;

– rodzaj dzia³alnoœci, której s³u¿¹ (por. rys. 4).

C. Kategorie pomiaru wyniku finansowego

51 Jednym z obszarów pomiaru dokonywanego przez rachunkowoœæ jest op³acalnoœæ dzia³añ

podejmowanych przez przedsiêbiorstwo. Czêsto mówi siê o tym obszarze dzia³alnoœci jako o

dokonaniach jednostki. W celu prawid³owego odzwierciedlenia dzia³añ przedsiêbiorstwa nie-

zbêdne jest wyznaczenie okresu, w którym s¹ one podejmowane. Ocena dokonañ zawsze

musi byæ ograniczona do konkretnego okresu sk³adaj¹cego siê na ca³kowity okres dzia³alno-

œci gospodarczej. Efektem pomiaru dokonañ przedsiêbiorstwa jest wiêc ustalenie ich wyniku

w okreœlonym czasie. Wynik jest kategori¹ wtórn¹, sk³adaj¹c¹ siê z dwóch podstawowych,

pierwotnych kategorii pomiaru dokonañ – przychodów i kosztów. Od nich zale¿y zatem ja-
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51 PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

�ród³o: opracowanie w³asne, por. E. Waliñska (red.), ,

£ódŸ 2002, s. 46.

Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego

Podstawowe

kategorie – definicje

Obszar

pomiaru

Klasyfikacja wed³ug

ró¿nych kryteriów

ZASADY NADRZÊDNE

ZASADY SZCZEGÓ£OWE

WYCENY BILANSOWEJ

Ustalenie wartoœci poszczególnych

zidentyfikowanych i uznanych

pozycji aktywów i zobowi¹zañ

Podstawa ustalenia

wartoœci

(cena, koszt, wartoœæ)

Sytuacja finansowa

Klasyfikacja:

1) okres realizacji:

– krótki

– d³ugi

2) rodzaj dzia³alnoœci, której s³u¿¹:

– operacyjna (niefinansowa)

– inwestycyjna

– finansowa

3) postaæ, pod jak¹ wystêpuj¹

Maj¹tek �ród³a finansowania

• Kapita³ w³asny

• Zobowi¹zania

Rysunek 4. Pomiar sytuacji finansowej

koœæ wyniku, co oznacza, ¿e jako podstawowe kategorie pomiaru wymagaj¹ zdefiniowania.

Wtedy tylko wiadomo, czy mog¹ byæ u¿yte w procesie ustalania wyniku i czy znajduj¹ pra-

wid³owe zastosowanie w dokonywanym przez rachunkowoœæ pomiarze rzeczywistoœci gos-

podarczej.

52Zadaniem rachunkowoœci w procesie pomiaru wyniku finansowego jest po pierwsze stwier-

dzenie, czy zaistnia³y w danym okresie podstawowe kategorie, jakimi s¹ przychody i koszty,

po drugie ustalenie ich wartoœci, po trzecie ustalenie, jakiego s¹ one rodzaju. O tym, czy

w danym okresie przychody i koszty mia³y miejsce, decyduj¹ okreœlone warunki, które musz¹

byæ spe³nione zgodnie z definicj¹ tych kategorii. Natomiast o tym, jakiego s¹ one rodzaju, de-

cyduje Ÿród³o ich pochodzenia.

Dodatkowym elementem pomiaru w rachunkowoœci jest ustalenie wartoœci, co wymaga

wskazania podstawy jej obliczenia. Wartoœæ zale¿y od rodzaju (czyli od Ÿród³a pochodzenia)

powsta³ych kategorii oraz od nadrzêdnych i szczegó³owych zasad rachunkowoœci (por. rys. 5).

Reasumuj¹c, pomiar dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na jego obszar, powinien byæ do-

konywany zgodnie z okreœlon¹ procedur¹, w której wyraŸnie mo¿na wyodrêbniæ dwa etapy:

I identyfikacjê i klasyfikacjê podstawowych kategorii finansowych;

II zasady ich pomiaru, czyli zasady rachunkowoœci – zarówno nadrzêdne, jak i szczegó³owe

(por. rys. 6).

Rachunkowoœæ – zarówno jej teoria, jak i regulacje – definiuje podstawowe kategorie ekono-

miczne, bêd¹ce narzêdziem pomiaru sytuacji finansowej i rentownoœci jednostki, a zarazem

podstawowymi sk³adnikami dwóch kluczowych sprawozdañ finansowych – bilansu i rachun-

ku zysków i strat. S¹ to aktywa, zobowi¹zania, przychody i koszty.
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�ród³o: opracowanie w³asne, por. E. Waliñska (red.), ,

£ódŸ 2002, s. 48.

Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego

Podstawowe

kategorie – definicje

Obszar

Klasyfikacja wed³ug

ró¿nych kryteriów

ZASADY NADRZÊDNE

ZASADY SZCZEGÓ£OWE

USTALANIA WYNIKU

Ustalenie wartoœci poszczególnych

zidentyfikowanych i uznanych

pozycji kosztów i przychodów

Podstawa ustalenia

wartoœci

(cena, koszt, wartoœæ)

Koszty

Klasyfikacja:

1) rodzaj dzia³ania:

– operacyjne

– finansowe

– nadzwyczajne

Rentownoœæ

Przychody

Rysunek 5. Pomiar dokonañ (rentownoœci) przedsiêbiorstwa



zostanie przyjêta do ustalenia wartoœci, decyduj¹ zasady wyceny pozycji bilansowych

– nadrzêdne i szczegó³owe.

Dodatkowym elementem szeroko rozumianego pomiaru sytuacji finansowej jest klasyfikacja
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– postaæ, pod jak¹ wystêpuj¹ aktywa i zobowi¹zania;

– rodzaj dzia³alnoœci, której s³u¿¹ (por. rys. 4).

C. Kategorie pomiaru wyniku finansowego

51 Jednym z obszarów pomiaru dokonywanego przez rachunkowoœæ jest op³acalnoœæ dzia³añ

podejmowanych przez przedsiêbiorstwo. Czêsto mówi siê o tym obszarze dzia³alnoœci jako o

dokonaniach jednostki. W celu prawid³owego odzwierciedlenia dzia³añ przedsiêbiorstwa nie-

zbêdne jest wyznaczenie okresu, w którym s¹ one podejmowane. Ocena dokonañ zawsze

musi byæ ograniczona do konkretnego okresu sk³adaj¹cego siê na ca³kowity okres dzia³alno-

œci gospodarczej. Efektem pomiaru dokonañ przedsiêbiorstwa jest wiêc ustalenie ich wyniku

w okreœlonym czasie. Wynik jest kategori¹ wtórn¹, sk³adaj¹c¹ siê z dwóch podstawowych,

pierwotnych kategorii pomiaru dokonañ – przychodów i kosztów. Od nich zale¿y zatem ja-
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koœæ wyniku, co oznacza, ¿e jako podstawowe kategorie pomiaru wymagaj¹ zdefiniowania.

Wtedy tylko wiadomo, czy mog¹ byæ u¿yte w procesie ustalania wyniku i czy znajduj¹ pra-

wid³owe zastosowanie w dokonywanym przez rachunkowoœæ pomiarze rzeczywistoœci gos-
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52Zadaniem rachunkowoœci w procesie pomiaru wyniku finansowego jest po pierwsze stwier-

dzenie, czy zaistnia³y w danym okresie podstawowe kategorie, jakimi s¹ przychody i koszty,

po drugie ustalenie ich wartoœci, po trzecie ustalenie, jakiego s¹ one rodzaju. O tym, czy

w danym okresie przychody i koszty mia³y miejsce, decyduj¹ okreœlone warunki, które musz¹

byæ spe³nione zgodnie z definicj¹ tych kategorii. Natomiast o tym, jakiego s¹ one rodzaju, de-

cyduje Ÿród³o ich pochodzenia.

Dodatkowym elementem pomiaru w rachunkowoœci jest ustalenie wartoœci, co wymaga

wskazania podstawy jej obliczenia. Wartoœæ zale¿y od rodzaju (czyli od Ÿród³a pochodzenia)

powsta³ych kategorii oraz od nadrzêdnych i szczegó³owych zasad rachunkowoœci (por. rys. 5).

Reasumuj¹c, pomiar dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na jego obszar, powinien byæ do-

konywany zgodnie z okreœlon¹ procedur¹, w której wyraŸnie mo¿na wyodrêbniæ dwa etapy:

I identyfikacjê i klasyfikacjê podstawowych kategorii finansowych;

II zasady ich pomiaru, czyli zasady rachunkowoœci – zarówno nadrzêdne, jak i szczegó³owe

(por. rys. 6).

Rachunkowoœæ – zarówno jej teoria, jak i regulacje – definiuje podstawowe kategorie ekono-

miczne, bêd¹ce narzêdziem pomiaru sytuacji finansowej i rentownoœci jednostki, a zarazem

podstawowymi sk³adnikami dwóch kluczowych sprawozdañ finansowych – bilansu i rachun-

ku zysków i strat. S¹ to aktywa, zobowi¹zania, przychody i koszty.
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Podstawa ustalenia
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1) rodzaj dzia³ania:

– operacyjne
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Przychody

Rysunek 5. Pomiar dokonañ (rentownoœci) przedsiêbiorstwa



2. AKTYWA

2. Aktywa

53 Aktywa to „techniczne” okreœlenie maj¹tku przedsiêbiorstwa. Inne nazwy, bardziej zrozu-

mia³e dla nie-ksiêgowych, to zasoby gospodarcze, œrodki gospodarcze, sk³adniki maj¹tku.

W œwietle definicji aktywami s¹ wy³¹cznie takie zasoby maj¹tkowe, które jednoczeœnie

spe³niaj¹ cztery warunki:

– s¹ kontrolowane przez jednostkê;

– posiadaj¹ wiarygodnie okreœlon¹ wartoœæ;

– powsta³y w wyniku przesz³ych zdarzeñ;

– spowoduj¹ w przysz³oœci wp³yw do jednostki korzyœci ekonomicznych.
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53–54 PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

�ród³o: opracowanie w³asne, por. E. Waliñska (red.), ,

£ódŸ 2002, s. 49.

Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego

(I) Zasady identyfikacji

i klasyfikacji

podstawowych kategorii

Uznanie kategorii w danym

okresie sprawozdawczym

(II) Zasady nadrzêdne

i zasady szczegó³owe

pomiaru (wyceny bilansowej

i ustalania wyniku finansowego)

Pomiar podstawowych kategorii finansowych

1) Czy spe³nione s¹ warunki definicji?

(jaka kategoria finansowa powsta³a)

2) Jakie jest Ÿród³o pochodzenia kategorii podstawowej?

(okreœlenie rodzaju kategorii podstawowej)

3) Jaka jest wartoœæ podstawowej kategorii?

(ustalenie podstawy obliczenia)

Rysunek 6. Procedura pomiaru w rachunkowoœci

54 Kontrola w rozumieniu definicji aktywów oznacza kontrolê ekonomiczn¹ – aby zasoby

maj¹tkowe mog³y byæ uznane za aktywa jednostki nie jest wymagane prawo ich w³asnoœci czy

wspó³w³asnoœci. Oznacza to, ¿e aktywami jednostki mog¹ byæ sk³adniki maj¹tku, które nie

stanowi¹ w sensie prawnym jej w³asnoœci, ale przynosz¹ jednostce korzyœci ekonomiczne, po-

niewa¿ s¹ wykorzystywane w jej dzia³alnoœci. Precyzuj¹c pojêcie kontroli u¿yte w definicji

aktywów, nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e chodzi o kontrolê przysz³ych korzyœci ekonomicznych

WA¯NE! Wed³ug ustawy o rachunkowoœci aktywa to kontrolowane przez jednostkê zasoby ma-

j¹tkowe o wiarygodnie okreœlonej wartoœci, powsta³e w wyniku przesz³ych zdarzeñ, które spo-

woduj¹ w przysz³oœci wp³yw do jednostki korzyœci ekonomicznych.

osi¹ganych przez jednostkê z tytu³u wykorzystania danego sk³adnika maj¹tku. Zazwyczaj pra-

wo do kontroli przysz³ych korzyœci osi¹ganych z zasobów maj¹tkowych wynika z tytu³u w³as-

noœci, ale nie jest to ani konieczny, ani wystarczaj¹cy warunek do uznania tych zasobów za

aktywa jednostki.
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2. AKTYWA 55–56

PRZYK£AD Œrodek trwa³y u¿ywany przez jednostkê na podstawie umowy leasingu finanso-

wego, mimo ¿e jest w³asnoœci¹ leasingodawcy, stanowi sk³adnik aktywów jednostki – le-

asingobiorcy, poniewa¿ korzyœci uzyskiwane z jego u¿ywania s¹ kontrolowane przez le-

asingobiorcê. Korzyœci te to np. sprzeda¿ wyrobów produkowanych dziêki wykorzysta-

niu œrodka trwa³ego stanowi¹cego przedmiot leasingu finansowego. Dla w³aœciciela

prawnego (leasingodawcy) aktywem jest sk³adnik maj¹tku – nale¿noœci z tytu³u leasingu

finansowego – przynosz¹cy korzyœci w postaci odsetek nale¿nych z tytu³u oddania œrod-

ka trwa³ego w leasing finansowy.

55Wiarygodnie okreœlona wartoœæ to kolejny warunek definicji aktywów, który w praktyce

jest kontrowersyjny, zw³aszcza wtedy, gdy wartoœæ sk³adnika maj¹tku jest ustalana w drodze

oszacowania. Definicja aktywów mówi o wartoœci, która musi byæ okreœlona w sposób wiary-

godny, nie precyzuje jednak sposobu okreœlenia tej wartoœci.

PRZYK£AD Wiarygodn¹ wartoœci¹ aktywów jest wartoœæ wynikaj¹ca z dokumentów zewnê-

trznych, czyli np. cena zakupu towarów wynikaj¹ca z faktury zakupu. Odrêbn¹ kwesti¹

jest, czy na dzieñ bilansowy, na który dokonujemy wyceny towarów, jest to ta wartoœæ,

w której powinny byæ one wykazane, czy te¿ jednostka powinna dokonaæ korekty tej

wartoœci z tytu³u na przyk³ad jej utraty powsta³ej w okresie od dnia pozyskania aktywów

do dnia bilansowego. Jeœli zatem towary nie mog³yby byæ na dzieñ bilansowy sprzeda-

ne po cenie zakupu, tylko po ni¿szej od niej cenie sprzeda¿y, to w³aœnie cena sprzeda¿y

by³aby wiarygodn¹ wartoœci¹ towarów ujêtych w bilansie.

Problem z wiarygodnym okreœleniem wartoœci aktywów powstaje zasadniczo w sytuacji, gdy

s¹ one pozyskiwane w inny sposób ni¿ w drodze kupna czy wytworzenia we w³asnym zakre-

sie, gdy¿ wtedy jest konieczne oszacowanie ich wartoœci. Wartoœæ szacunkowa mo¿e byæ

uznana za spe³niaj¹c¹ warunki definicji aktywów tylko wtedy, gdy jest okreœlona wiarygod-

nie. Niew¹tpliwie wiarygodn¹ wartoœci¹ szacunkow¹ jest cena rynkowa. Jeœli jednak nie mo-

¿na jej okreœliæ, jednostka powinna ustaliæ wartoœæ w inny sposób. W takiej sytuacji, jeœli jed-

nostka zamierza uznaæ sk³adnik maj¹tku za sk³adnik aktywów, powinna dokonaæ wyceny jego

wartoœci przyjmuj¹c wiarygodny sposób jej okreœlenia.

Problem wiarygodnego oszacowania wartoœci mo¿e wyst¹piæ na dzieñ bilansowy, na który

jest dokonywana weryfikacja wartoœci posiadanych zasobów maj¹tkowych.

PRZYK£AD Jednostka posiada prawo do wieczystego u¿ytkowania gruntów, które uzyska³a

w przesz³oœci nieodp³atnie, w zwi¹zku z czym nie ujê³a go w swoich aktywach. Aby

wprowadziæ prawo do wieczystego u¿ytkowania gruntów do bilansu (ksi¹g rachunko-

wych), nale¿y m.in. dokonaæ wiarygodnego okreœlenia jego wartoœci, gdy¿ w przeciw-

nym wypadku nie mo¿e byæ ono uznane za sk³adnik aktywów. Odmiennym przypad-

kiem jest sytuacja, w której jednostka na dzieñ bilansowy rozpatruje sk³adnik maj¹tku

pozyskany w przesz³oœci nieodp³atnie, ale wyceniony i wprowadzony do ksi¹g w mo-

mencie jego pozyskania. Stanowi on ju¿ sk³adnik aktywów, a ustalenie w wiarygodny

sposób jego wartoœci mo¿e pos³u¿yæ jedynie do korekty wartoœci dotychczas wykazanej

w bilansie.

56Aktywami s¹ zasoby powsta³e w wyniku przesz³ych zdarzeñ, co oznacza, ¿e jednostka

ma obowi¹zek wskazania zdarzenia w przesz³oœci, w wyniku którego zasoby maj¹tkowe zo-
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2. Aktywa

53 Aktywa to „techniczne” okreœlenie maj¹tku przedsiêbiorstwa. Inne nazwy, bardziej zrozu-

mia³e dla nie-ksiêgowych, to zasoby gospodarcze, œrodki gospodarcze, sk³adniki maj¹tku.

W œwietle definicji aktywami s¹ wy³¹cznie takie zasoby maj¹tkowe, które jednoczeœnie

spe³niaj¹ cztery warunki:

– s¹ kontrolowane przez jednostkê;

– posiadaj¹ wiarygodnie okreœlon¹ wartoœæ;

– powsta³y w wyniku przesz³ych zdarzeñ;

– spowoduj¹ w przysz³oœci wp³yw do jednostki korzyœci ekonomicznych.
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�ród³o: opracowanie w³asne, por. E. Waliñska (red.), ,

£ódŸ 2002, s. 49.
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i klasyfikacji
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Uznanie kategorii w danym
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(II) Zasady nadrzêdne

i zasady szczegó³owe

pomiaru (wyceny bilansowej

i ustalania wyniku finansowego)

Pomiar podstawowych kategorii finansowych

1) Czy spe³nione s¹ warunki definicji?

(jaka kategoria finansowa powsta³a)

2) Jakie jest Ÿród³o pochodzenia kategorii podstawowej?

(okreœlenie rodzaju kategorii podstawowej)

3) Jaka jest wartoœæ podstawowej kategorii?

(ustalenie podstawy obliczenia)

Rysunek 6. Procedura pomiaru w rachunkowoœci

54 Kontrola w rozumieniu definicji aktywów oznacza kontrolê ekonomiczn¹ – aby zasoby

maj¹tkowe mog³y byæ uznane za aktywa jednostki nie jest wymagane prawo ich w³asnoœci czy

wspó³w³asnoœci. Oznacza to, ¿e aktywami jednostki mog¹ byæ sk³adniki maj¹tku, które nie

stanowi¹ w sensie prawnym jej w³asnoœci, ale przynosz¹ jednostce korzyœci ekonomiczne, po-

niewa¿ s¹ wykorzystywane w jej dzia³alnoœci. Precyzuj¹c pojêcie kontroli u¿yte w definicji

aktywów, nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e chodzi o kontrolê przysz³ych korzyœci ekonomicznych

WA¯NE! Wed³ug ustawy o rachunkowoœci aktywa to kontrolowane przez jednostkê zasoby ma-

j¹tkowe o wiarygodnie okreœlonej wartoœci, powsta³e w wyniku przesz³ych zdarzeñ, które spo-

woduj¹ w przysz³oœci wp³yw do jednostki korzyœci ekonomicznych.

osi¹ganych przez jednostkê z tytu³u wykorzystania danego sk³adnika maj¹tku. Zazwyczaj pra-

wo do kontroli przysz³ych korzyœci osi¹ganych z zasobów maj¹tkowych wynika z tytu³u w³as-

noœci, ale nie jest to ani konieczny, ani wystarczaj¹cy warunek do uznania tych zasobów za

aktywa jednostki.
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2. AKTYWA 55–56

PRZYK£AD Œrodek trwa³y u¿ywany przez jednostkê na podstawie umowy leasingu finanso-

wego, mimo ¿e jest w³asnoœci¹ leasingodawcy, stanowi sk³adnik aktywów jednostki – le-

asingobiorcy, poniewa¿ korzyœci uzyskiwane z jego u¿ywania s¹ kontrolowane przez le-

asingobiorcê. Korzyœci te to np. sprzeda¿ wyrobów produkowanych dziêki wykorzysta-

niu œrodka trwa³ego stanowi¹cego przedmiot leasingu finansowego. Dla w³aœciciela

prawnego (leasingodawcy) aktywem jest sk³adnik maj¹tku – nale¿noœci z tytu³u leasingu

finansowego – przynosz¹cy korzyœci w postaci odsetek nale¿nych z tytu³u oddania œrod-

ka trwa³ego w leasing finansowy.

55Wiarygodnie okreœlona wartoœæ to kolejny warunek definicji aktywów, który w praktyce

jest kontrowersyjny, zw³aszcza wtedy, gdy wartoœæ sk³adnika maj¹tku jest ustalana w drodze

oszacowania. Definicja aktywów mówi o wartoœci, która musi byæ okreœlona w sposób wiary-

godny, nie precyzuje jednak sposobu okreœlenia tej wartoœci.

PRZYK£AD Wiarygodn¹ wartoœci¹ aktywów jest wartoœæ wynikaj¹ca z dokumentów zewnê-

trznych, czyli np. cena zakupu towarów wynikaj¹ca z faktury zakupu. Odrêbn¹ kwesti¹

jest, czy na dzieñ bilansowy, na który dokonujemy wyceny towarów, jest to ta wartoœæ,

w której powinny byæ one wykazane, czy te¿ jednostka powinna dokonaæ korekty tej

wartoœci z tytu³u na przyk³ad jej utraty powsta³ej w okresie od dnia pozyskania aktywów

do dnia bilansowego. Jeœli zatem towary nie mog³yby byæ na dzieñ bilansowy sprzeda-

ne po cenie zakupu, tylko po ni¿szej od niej cenie sprzeda¿y, to w³aœnie cena sprzeda¿y

by³aby wiarygodn¹ wartoœci¹ towarów ujêtych w bilansie.

Problem z wiarygodnym okreœleniem wartoœci aktywów powstaje zasadniczo w sytuacji, gdy

s¹ one pozyskiwane w inny sposób ni¿ w drodze kupna czy wytworzenia we w³asnym zakre-

sie, gdy¿ wtedy jest konieczne oszacowanie ich wartoœci. Wartoœæ szacunkowa mo¿e byæ

uznana za spe³niaj¹c¹ warunki definicji aktywów tylko wtedy, gdy jest okreœlona wiarygod-

nie. Niew¹tpliwie wiarygodn¹ wartoœci¹ szacunkow¹ jest cena rynkowa. Jeœli jednak nie mo-

¿na jej okreœliæ, jednostka powinna ustaliæ wartoœæ w inny sposób. W takiej sytuacji, jeœli jed-

nostka zamierza uznaæ sk³adnik maj¹tku za sk³adnik aktywów, powinna dokonaæ wyceny jego

wartoœci przyjmuj¹c wiarygodny sposób jej okreœlenia.

Problem wiarygodnego oszacowania wartoœci mo¿e wyst¹piæ na dzieñ bilansowy, na który

jest dokonywana weryfikacja wartoœci posiadanych zasobów maj¹tkowych.

PRZYK£AD Jednostka posiada prawo do wieczystego u¿ytkowania gruntów, które uzyska³a

w przesz³oœci nieodp³atnie, w zwi¹zku z czym nie ujê³a go w swoich aktywach. Aby

wprowadziæ prawo do wieczystego u¿ytkowania gruntów do bilansu (ksi¹g rachunko-

wych), nale¿y m.in. dokonaæ wiarygodnego okreœlenia jego wartoœci, gdy¿ w przeciw-

nym wypadku nie mo¿e byæ ono uznane za sk³adnik aktywów. Odmiennym przypad-

kiem jest sytuacja, w której jednostka na dzieñ bilansowy rozpatruje sk³adnik maj¹tku

pozyskany w przesz³oœci nieodp³atnie, ale wyceniony i wprowadzony do ksi¹g w mo-

mencie jego pozyskania. Stanowi on ju¿ sk³adnik aktywów, a ustalenie w wiarygodny

sposób jego wartoœci mo¿e pos³u¿yæ jedynie do korekty wartoœci dotychczas wykazanej

w bilansie.

56Aktywami s¹ zasoby powsta³e w wyniku przesz³ych zdarzeñ, co oznacza, ¿e jednostka

ma obowi¹zek wskazania zdarzenia w przesz³oœci, w wyniku którego zasoby maj¹tkowe zo-



sta³y przez ni¹ pozyskane. Innymi s³owy jest zobligowana wskazaæ Ÿród³o pochodzenia zaso-

bów – transakcjê nabycia, nieodp³atnego otrzymania lub operacjê wytworzenia we w³asnym

zakresie.
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57 PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

PRZYK£AD Jak nale¿y post¹piæ w przypadku ujawnienia na dzieñ bilansowy (wskutek prze-

prowadzonej inwentaryzacji) sk³adnika maj¹tku, dla którego jednostka nie jest w stanie

wskazaæ Ÿród³a pochodzenia – zdarzenia w przesz³oœci, w wyniku którego sk³adnik ten

powsta³?

W œwietle obowi¹zuj¹cych w Polsce przez wiele lat przepisów, nie zawieraj¹cych defini-

cji aktywów, ujawniony sk³adnik maj¹tku zwykle stanowi³ pozosta³y przychód operacyj-

ny. W œwietle obecnej ustawy o rachunkowoœci nie spe³nia on jednego z warunków defi-

nicji – nie ma mo¿liwoœci wskazania przesz³ych zdarzeñ, których jest skutkiem – a za-

tem, zgodnie z definicj¹ aktywów, nale¿a³oby pozostawiæ go jako sk³adnik aktywów po-

zabilansowych, czyli nieujêtych w bilansie.

57 Aktywami s¹ wy³¹cznie takie zasoby, które stanowi¹ efekt przesz³ych zdarzeñ. Podstawowe

zdarzenia, których skutkiem s¹ aktywa, to m.in.:

1) nabycie (zakup):

– bezgotówkowe;

– gotówkowe;

2) wytworzenie we w³asnym zakresie;

3) nieodp³atne otrzymanie od innych jednostek (innych ni¿ w³aœciciele kapita³u);

4) otrzymanie od w³aœcicieli kapita³u.

Poni¿ej przedstawiono wp³yw tych zdarzeñ na bilans, zak³adaj¹c, ¿e wartoœæ pozyskanych

przez przedsiêbiorstwo aktywów – zapasów – wynosi 100 PLN.

[UWAGA! W ca³ej publikacji skutki transakcji i zdarzeñ prezentowane s¹ jako kategorie bi-

lansów i rachunku zysków i strat. Dla przejrzystoœci wywodu przedstawione s¹ wycinki (frag-

menty) bilansów i rachunków zysków i strat, zwane dalej „Bilansem” i „Rachunkiem zysków

i strat”. „�” oznacza zwiêkszenie, „�” – zmniejszenie wartoœci danej kategorii sprawozdania

finansowego].

PRZYK£AD Bezgotówkowe nabycie zapasów o wartoœci 100 PLN – powoduje zwiêksze-

nie maj¹tku przedsiêbiorstwa o 100 PLN oraz zwiêkszenie zobowi¹zañ o 100 PLN. Jest

to przypadek nabycia, za które nie dokonano zap³aty, czego wyrazem s¹ zobowi¹zania.

Bilans

Zapasy � 100 Zobowi¹zanie � 100

PRZYK£AD W przypadku nabycia zapasów za gotówkê jednostka przed dokonaniem

transakcji zakupu towarów musia³a posiadaæ inne aktywa – œrodki pieniê¿ne, którymi

zap³aci³a za zapasy.

Bilans

Zapasy � 100

Œrodki pieniê¿ne � 100

PRZYK£AD W przypadku wytworzenia zapasów we w³asnym zakresie – zapasów, które

nie zosta³y sprzedane – poniesione koszty nie s¹ ujmowane w wyniku okresu ich wy-

tworzenia, wskutek czego powoduj¹ jego zwiêkszenie. Ten wzrost, na poziomie ponie-

sionych kosztów wytworzenia, stanowi Ÿród³o finansowania zapasów.
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Bilans Rachunek zysków i strat

Zapasy � 100 Wynik finansowy � 100

(zwiêksza kapita³

w³asny)

Przychody

Koszty �

Wynik finansowy �

PRZYK£AD W przypadku nieodp³atnego otrzymania zapasów (nie od w³aœciciela kapi-

ta³u) jednostka realizuje korzyœæ ekonomiczn¹ wynikaj¹c¹ z faktu, ¿e powiêkszy³a

maj¹tek i nie posiada z tego tytu³u zobowi¹zania. Korzyœæ ta w postaci zysku „wróci” do

bilansu lub mo¿e byæ w uzasadnionych przypadkach (np. nieodp³atnego otrzymania

œrodka trwa³ego) uznana za korzyœæ do rozliczenia w czasie, czyli mo¿e stanowiæ ko-

rzyœæ nie jednego, lecz kilku okresów.

Bilans Rachunek zysków i strat

Zapasy � 100 Zysk � 100

(lub)

Przychody do rozli-

czenia w czasie �

100

Przychody � 100

Koszty 0

Wynik finansowy � 100

PRZYK£AD Jeœli aktywa (zapasy) s¹ wniesione aportem do jednostki przez w³aœcicieli

jej kapita³u, Ÿród³em ich finansowania jest kapita³ w³asny – podstawowy (np. akcyjny,

udzia³owy).

Bilans

Zapasy � 100 Kapita³ w³asny � 100

58Ostatni warunek definicji aktywów to wp³yw do jednostki korzyœci ekonomicznych

w przysz³oœci. Definicja nie okreœla poziomu przysz³ych korzyœci z tytu³u sk³adnika

aktywów, mówi jedynie, ¿e takie korzyœci wyst¹pi¹ w przysz³oœci. Ten warunek znajduje za-

stosowanie w dwóch przypadkach, po pierwsze wtedy, gdy jednostka na dzieñ bilansowy po-

siada ujête w bilansie aktywa, po drugie, jeœli posiada zasoby maj¹tkowe, ale nie ujê³a ich

w bilansie.

W pierwszym przypadku wskutek zastosowania definicji aktywów mo¿e okazaæ siê, ¿e sk³ad-

nik maj¹tku nale¿y usun¹æ z bilansu, gdy¿ nie przyniesie on jednostce wp³ywu korzyœci eko-

nomicznych w przysz³oœci. Oznacza to, ¿e nie bêdzie on wykorzystywany przez jednostkê do

generowania korzyœci ekonomicznych ani w sposób poœredni – np. przez wykorzystanie

w procesie produkcji wyrobów, ani w sposób bezpoœredni – poprzez jego sprzeda¿. Powinien

on zostaæ usuniêty z bilansu na dzieñ bilansowy, gdy¿ nie spe³nia warunku przysz³ych korzy-

œci ekonomicznych (i powinien byæ ujêty w ewidencji pozabilansowej).

59

PRZYK£AD Aktywa mog¹ przynosiæ korzyœci ekonomiczne bezpoœrednie, np. w postaci

sprzeda¿y towarów.



sta³y przez ni¹ pozyskane. Innymi s³owy jest zobligowana wskazaæ Ÿród³o pochodzenia zaso-

bów – transakcjê nabycia, nieodp³atnego otrzymania lub operacjê wytworzenia we w³asnym

zakresie.
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57 PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

PRZYK£AD Jak nale¿y post¹piæ w przypadku ujawnienia na dzieñ bilansowy (wskutek prze-

prowadzonej inwentaryzacji) sk³adnika maj¹tku, dla którego jednostka nie jest w stanie

wskazaæ Ÿród³a pochodzenia – zdarzenia w przesz³oœci, w wyniku którego sk³adnik ten

powsta³?

W œwietle obowi¹zuj¹cych w Polsce przez wiele lat przepisów, nie zawieraj¹cych defini-

cji aktywów, ujawniony sk³adnik maj¹tku zwykle stanowi³ pozosta³y przychód operacyj-

ny. W œwietle obecnej ustawy o rachunkowoœci nie spe³nia on jednego z warunków defi-

nicji – nie ma mo¿liwoœci wskazania przesz³ych zdarzeñ, których jest skutkiem – a za-

tem, zgodnie z definicj¹ aktywów, nale¿a³oby pozostawiæ go jako sk³adnik aktywów po-

zabilansowych, czyli nieujêtych w bilansie.

57 Aktywami s¹ wy³¹cznie takie zasoby, które stanowi¹ efekt przesz³ych zdarzeñ. Podstawowe

zdarzenia, których skutkiem s¹ aktywa, to m.in.:

1) nabycie (zakup):

– bezgotówkowe;

– gotówkowe;

2) wytworzenie we w³asnym zakresie;

3) nieodp³atne otrzymanie od innych jednostek (innych ni¿ w³aœciciele kapita³u);

4) otrzymanie od w³aœcicieli kapita³u.

Poni¿ej przedstawiono wp³yw tych zdarzeñ na bilans, zak³adaj¹c, ¿e wartoœæ pozyskanych

przez przedsiêbiorstwo aktywów – zapasów – wynosi 100 PLN.

[UWAGA! W ca³ej publikacji skutki transakcji i zdarzeñ prezentowane s¹ jako kategorie bi-

lansów i rachunku zysków i strat. Dla przejrzystoœci wywodu przedstawione s¹ wycinki (frag-

menty) bilansów i rachunków zysków i strat, zwane dalej „Bilansem” i „Rachunkiem zysków

i strat”. „�” oznacza zwiêkszenie, „�” – zmniejszenie wartoœci danej kategorii sprawozdania

finansowego].

PRZYK£AD Bezgotówkowe nabycie zapasów o wartoœci 100 PLN – powoduje zwiêksze-

nie maj¹tku przedsiêbiorstwa o 100 PLN oraz zwiêkszenie zobowi¹zañ o 100 PLN. Jest

to przypadek nabycia, za które nie dokonano zap³aty, czego wyrazem s¹ zobowi¹zania.

Bilans

Zapasy � 100 Zobowi¹zanie � 100

PRZYK£AD W przypadku nabycia zapasów za gotówkê jednostka przed dokonaniem

transakcji zakupu towarów musia³a posiadaæ inne aktywa – œrodki pieniê¿ne, którymi

zap³aci³a za zapasy.

Bilans

Zapasy � 100

Œrodki pieniê¿ne � 100

PRZYK£AD W przypadku wytworzenia zapasów we w³asnym zakresie – zapasów, które

nie zosta³y sprzedane – poniesione koszty nie s¹ ujmowane w wyniku okresu ich wy-

tworzenia, wskutek czego powoduj¹ jego zwiêkszenie. Ten wzrost, na poziomie ponie-

sionych kosztów wytworzenia, stanowi Ÿród³o finansowania zapasów.
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2. AKTYWA 58–59

Bilans Rachunek zysków i strat

Zapasy � 100 Wynik finansowy � 100

(zwiêksza kapita³

w³asny)

Przychody

Koszty �

Wynik finansowy �

PRZYK£AD W przypadku nieodp³atnego otrzymania zapasów (nie od w³aœciciela kapi-

ta³u) jednostka realizuje korzyœæ ekonomiczn¹ wynikaj¹c¹ z faktu, ¿e powiêkszy³a

maj¹tek i nie posiada z tego tytu³u zobowi¹zania. Korzyœæ ta w postaci zysku „wróci” do

bilansu lub mo¿e byæ w uzasadnionych przypadkach (np. nieodp³atnego otrzymania

œrodka trwa³ego) uznana za korzyœæ do rozliczenia w czasie, czyli mo¿e stanowiæ ko-

rzyœæ nie jednego, lecz kilku okresów.

Bilans Rachunek zysków i strat

Zapasy � 100 Zysk � 100

(lub)

Przychody do rozli-

czenia w czasie �

100

Przychody � 100

Koszty 0

Wynik finansowy � 100

PRZYK£AD Jeœli aktywa (zapasy) s¹ wniesione aportem do jednostki przez w³aœcicieli

jej kapita³u, Ÿród³em ich finansowania jest kapita³ w³asny – podstawowy (np. akcyjny,

udzia³owy).

Bilans

Zapasy � 100 Kapita³ w³asny � 100

58Ostatni warunek definicji aktywów to wp³yw do jednostki korzyœci ekonomicznych

w przysz³oœci. Definicja nie okreœla poziomu przysz³ych korzyœci z tytu³u sk³adnika

aktywów, mówi jedynie, ¿e takie korzyœci wyst¹pi¹ w przysz³oœci. Ten warunek znajduje za-

stosowanie w dwóch przypadkach, po pierwsze wtedy, gdy jednostka na dzieñ bilansowy po-

siada ujête w bilansie aktywa, po drugie, jeœli posiada zasoby maj¹tkowe, ale nie ujê³a ich

w bilansie.

W pierwszym przypadku wskutek zastosowania definicji aktywów mo¿e okazaæ siê, ¿e sk³ad-

nik maj¹tku nale¿y usun¹æ z bilansu, gdy¿ nie przyniesie on jednostce wp³ywu korzyœci eko-

nomicznych w przysz³oœci. Oznacza to, ¿e nie bêdzie on wykorzystywany przez jednostkê do

generowania korzyœci ekonomicznych ani w sposób poœredni – np. przez wykorzystanie

w procesie produkcji wyrobów, ani w sposób bezpoœredni – poprzez jego sprzeda¿. Powinien

on zostaæ usuniêty z bilansu na dzieñ bilansowy, gdy¿ nie spe³nia warunku przysz³ych korzy-

œci ekonomicznych (i powinien byæ ujêty w ewidencji pozabilansowej).

59

PRZYK£AD Aktywa mog¹ przynosiæ korzyœci ekonomiczne bezpoœrednie, np. w postaci

sprzeda¿y towarów.
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59 PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

Bilans Rachunek zysków i strat

Towary 100 Sprzeda¿ towarów

Korzyœæ ekonomiczna ze sprzeda¿y aktywów

(korzyœæ bezpoœrednia)

Inn¹ korzyœci¹ bezpoœredni¹ z tytu³u posiadania aktywów jest ich wymiana na inne akty-

wa, np. zamiana nale¿noœci na œrodki pieniê¿ne.

Bilans

Aktywa

Zamiana

na œrodki

pieniê¿ne

Nale¿noœci 100

–100

Œrodki pieniê¿ne+100

�
�
�

(Œci¹gniêcie

nale¿noœci)

Korzyœci¹ bezpoœredni¹ z posiadania aktywów jest równie¿ ich wykorzystanie do uregu-

lowania zobowi¹zañ (dziêki posiadaniu aktywów jednostka mo¿e sp³aciæ d³ugi).

Bilans

� œrodki pieniê¿ne � Sp³ata zobowi¹zañ

PRZYK£AD Aktywa mog¹ przynosiæ korzyœci w postaci przychodów ze sprzeda¿y dóbr, do

produkcji których bêd¹ wykorzystywane (np. materia³y, które bêd¹ zu¿yte do produkcji

wyrobów).

Bilans Rachunek zysków i strat

Materia³y 100 Koszt zu¿ycia materia³ów

(2) Powstaje

produkt

(1) Zu¿ycie mate-

ria³ów do produkcji

Produkty

(3) Produkt jest

sprzedawany

Sprzeda¿ towarów

Korzyœæ ekonomiczna z tytu³u

posiadanych materia³ów

(korzyœæ poœrednia)

Odrêbn¹ kwesti¹ jest poziom przysz³ych korzyœci i wartoœæ aktywów wykazywana w bilansie

na dzieñ bilansowy. Jeœli jednostka stwierdzi, ¿e wartoœæ przysz³ych korzyœci ekonomicznych

ze sk³adnika maj¹tku jest mniejsza od jego wartoœci ksiêgowej, to powinna ona dokonaæ ob-

ni¿enia wartoœci ksiêgowej do poziomu wartoœci przysz³ych korzyœci (czyli dokonaæ korekty

z tytu³u utraty wartoœci aktywów).

PRZYK£AD Jeœli jednostka posiada zapasy, których wartoœæ ksiêgowa wynosi 100 000

PLN, ale mog³aby je sprzedaæ za 80 000 PLN, to jej obowi¹zkiem jest obni¿yæ wartoœæ
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2. AKTYWA 59

ksiêgow¹ zapasów o 20 000 PLN, gdy¿ korzyœci wynikaj¹ce z ich sprzeda¿y w przysz-

³oœci (oszacowane na dzieñ bilansowy) wynios¹ nie 100 000 PLN, a 80 000 PLN.

Odrêbnym przypadkiem jest sytuacja, w której jednostka zastosowa³aby definicjê aktywów

w stosunku do zasobów maj¹tkowych nieujêtych w bilansie, a które przynios¹ jej przysz³e ko-

rzyœci ekonomiczne. Takie zasoby maj¹tkowe powinny byæ wprowadzone do bilansu pod wa-

runkiem, ¿e spe³nione s¹ pozosta³e warunki definicji aktywów, czyli jednostka wska¿e Ÿród³o

ich pochodzenia i okreœli wiarygodnie ich wartoœæ.

PRZYK£AD Na dzieñ bilansowy jednostka podpisa³a umowê wstêpn¹ na sprzeda¿ oprogra-

mowania wytworzonego we w³asnym zakresie, które dotychczas u¿ytkowa³a na w³asne

potrzeby. Oprogramowanie to nie by³o ujawnione w aktywach jednostki. Cena sprzeda-

¿y netto oprogramowania wynosi 100 000 PLN. Na dzieñ bilansowy istnieje mo¿liwoœæ

wprowadzenia do ksi¹g rachunkowych tego sk³adnika maj¹tku, je¿eli:

1) jest to zasób kontrolowany przez jednostkê;

2) jednostka jest w stanie wskazaæ przesz³e zdarzenie powoduj¹ce jego powstanie;

3) jednostka jest w stanie wiarygodnie okreœliæ wartoœæ zasobu;

4) jednostka jest w stanie wskazaæ przysz³e korzyœci ekonomiczne z jego tytu³u.

Rozwa¿amy poszczególne warunki definicji aktywów zak³adaj¹c, ¿e jednostka ustali³a

koszt wytworzenia oprogramowania na podstawie dokumentacji ksiêgowej z lat ubieg-

³ych na poziomie 30 000 PLN.

Warunek kontroli jest spe³niony. Jednostka jest w stanie wskazaæ przesz³e zdarzenie po-

woduj¹ce powstanie oprogramowania – by³o nim wytworzenie we w³asnym zakresie, co

oznacza, ¿e mo¿e równie¿ ustaliæ w sposób wiarygodny koszt wytworzenia oprogramo-

wania.

Poœwiadczeniem przysz³ych korzyœci jednostki z tytu³u sprzeda¿y oprogramowania jest

zawarta umowa wstêpna z nabywc¹.

Czy jednostka na dzieñ bilansowy mo¿e wprowadziæ oprogramowanie do bilansu, uzna-

j¹c je za sk³adnik aktywów w kwocie 30 000 PLN? Jaki by³by skutek finansowy uznania

oprogramowania za sk³adnik aktywów?

Zgodnie z zasad¹ treœci ekonomicznej omawiany przyk³ad mo¿e byæ rozpatrywany

w kategoriach b³êdu lat poprzednich, gdy¿ jednostka w latach poprzednich uzna³a kosz-

ty wytworzenia oprogramowania za koszty okresu, mimo ¿e wskutek ich poniesienia

powsta³ sk³adnik maj¹tku u¿ywany w okresie powy¿ej roku. B³¹d polega³ zatem na tym,

¿e zamiast ujawnienia w bilansie aktywa – oprogramowanie, jednostka zaliczy³a do wy-

niku finansowego koszty jego wytworzenia.

Warunki definicji aktywów musz¹ byæ rozpatrywane ³¹cznie, poniewa¿ s¹ ze sob¹ nieroze-

rwalnie zwi¹zane. Wykorzystanie definicji aktywów przez jednostkê jest jej obowi¹zkiem

i s³u¿y rzetelnoœci sprawozdañ finansowych. Definicja aktywów mo¿e spe³niaæ dwa cele. Po

pierwsze, s³u¿yæ do weryfikacji wykazywanych w bilansie aktywów, powoduj¹c usuniêcie

tych, które nie spe³niaj¹ warunków definicji. Po drugie, mo¿e byæ podstawow¹ przes³ank¹ do

ujêcia w bilansie tych aktywów, które nie zosta³y w nim ujête, pomimo spe³nienia przez nie

wszystkich warunków definicji aktywów.

Drugi przypadek nale¿y rozpatrywaæ w kategoriach wyj¹tku, a nie zasady. Ujawnienie akty-

wów w innym momencie ni¿ na dzieñ ich pozyskania powinno nale¿eæ do sytuacji wyj¹tko-

wych, spowodowanych b³êdem lat poprzednich lub zmian¹ polityki rachunkowoœci.
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59 PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

Bilans Rachunek zysków i strat

Towary 100 Sprzeda¿ towarów

Korzyœæ ekonomiczna ze sprzeda¿y aktywów

(korzyœæ bezpoœrednia)

Inn¹ korzyœci¹ bezpoœredni¹ z tytu³u posiadania aktywów jest ich wymiana na inne akty-

wa, np. zamiana nale¿noœci na œrodki pieniê¿ne.

Bilans

Aktywa

Zamiana

na œrodki

pieniê¿ne

Nale¿noœci 100

–100

Œrodki pieniê¿ne+100

�
�
�

(Œci¹gniêcie

nale¿noœci)

Korzyœci¹ bezpoœredni¹ z posiadania aktywów jest równie¿ ich wykorzystanie do uregu-

lowania zobowi¹zañ (dziêki posiadaniu aktywów jednostka mo¿e sp³aciæ d³ugi).

Bilans

� œrodki pieniê¿ne � Sp³ata zobowi¹zañ

PRZYK£AD Aktywa mog¹ przynosiæ korzyœci w postaci przychodów ze sprzeda¿y dóbr, do

produkcji których bêd¹ wykorzystywane (np. materia³y, które bêd¹ zu¿yte do produkcji

wyrobów).

Bilans Rachunek zysków i strat

Materia³y 100 Koszt zu¿ycia materia³ów

(2) Powstaje

produkt

(1) Zu¿ycie mate-

ria³ów do produkcji

Produkty

(3) Produkt jest

sprzedawany

Sprzeda¿ towarów

Korzyœæ ekonomiczna z tytu³u

posiadanych materia³ów

(korzyœæ poœrednia)

Odrêbn¹ kwesti¹ jest poziom przysz³ych korzyœci i wartoœæ aktywów wykazywana w bilansie

na dzieñ bilansowy. Jeœli jednostka stwierdzi, ¿e wartoœæ przysz³ych korzyœci ekonomicznych

ze sk³adnika maj¹tku jest mniejsza od jego wartoœci ksiêgowej, to powinna ona dokonaæ ob-

ni¿enia wartoœci ksiêgowej do poziomu wartoœci przysz³ych korzyœci (czyli dokonaæ korekty

z tytu³u utraty wartoœci aktywów).

PRZYK£AD Jeœli jednostka posiada zapasy, których wartoœæ ksiêgowa wynosi 100 000

PLN, ale mog³aby je sprzedaæ za 80 000 PLN, to jej obowi¹zkiem jest obni¿yæ wartoœæ
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ksiêgow¹ zapasów o 20 000 PLN, gdy¿ korzyœci wynikaj¹ce z ich sprzeda¿y w przysz-

³oœci (oszacowane na dzieñ bilansowy) wynios¹ nie 100 000 PLN, a 80 000 PLN.

Odrêbnym przypadkiem jest sytuacja, w której jednostka zastosowa³aby definicjê aktywów

w stosunku do zasobów maj¹tkowych nieujêtych w bilansie, a które przynios¹ jej przysz³e ko-

rzyœci ekonomiczne. Takie zasoby maj¹tkowe powinny byæ wprowadzone do bilansu pod wa-

runkiem, ¿e spe³nione s¹ pozosta³e warunki definicji aktywów, czyli jednostka wska¿e Ÿród³o

ich pochodzenia i okreœli wiarygodnie ich wartoœæ.

PRZYK£AD Na dzieñ bilansowy jednostka podpisa³a umowê wstêpn¹ na sprzeda¿ oprogra-

mowania wytworzonego we w³asnym zakresie, które dotychczas u¿ytkowa³a na w³asne

potrzeby. Oprogramowanie to nie by³o ujawnione w aktywach jednostki. Cena sprzeda-

¿y netto oprogramowania wynosi 100 000 PLN. Na dzieñ bilansowy istnieje mo¿liwoœæ

wprowadzenia do ksi¹g rachunkowych tego sk³adnika maj¹tku, je¿eli:

1) jest to zasób kontrolowany przez jednostkê;

2) jednostka jest w stanie wskazaæ przesz³e zdarzenie powoduj¹ce jego powstanie;

3) jednostka jest w stanie wiarygodnie okreœliæ wartoœæ zasobu;

4) jednostka jest w stanie wskazaæ przysz³e korzyœci ekonomiczne z jego tytu³u.

Rozwa¿amy poszczególne warunki definicji aktywów zak³adaj¹c, ¿e jednostka ustali³a

koszt wytworzenia oprogramowania na podstawie dokumentacji ksiêgowej z lat ubieg-

³ych na poziomie 30 000 PLN.

Warunek kontroli jest spe³niony. Jednostka jest w stanie wskazaæ przesz³e zdarzenie po-

woduj¹ce powstanie oprogramowania – by³o nim wytworzenie we w³asnym zakresie, co

oznacza, ¿e mo¿e równie¿ ustaliæ w sposób wiarygodny koszt wytworzenia oprogramo-

wania.

Poœwiadczeniem przysz³ych korzyœci jednostki z tytu³u sprzeda¿y oprogramowania jest

zawarta umowa wstêpna z nabywc¹.

Czy jednostka na dzieñ bilansowy mo¿e wprowadziæ oprogramowanie do bilansu, uzna-

j¹c je za sk³adnik aktywów w kwocie 30 000 PLN? Jaki by³by skutek finansowy uznania

oprogramowania za sk³adnik aktywów?

Zgodnie z zasad¹ treœci ekonomicznej omawiany przyk³ad mo¿e byæ rozpatrywany

w kategoriach b³êdu lat poprzednich, gdy¿ jednostka w latach poprzednich uzna³a kosz-

ty wytworzenia oprogramowania za koszty okresu, mimo ¿e wskutek ich poniesienia

powsta³ sk³adnik maj¹tku u¿ywany w okresie powy¿ej roku. B³¹d polega³ zatem na tym,

¿e zamiast ujawnienia w bilansie aktywa – oprogramowanie, jednostka zaliczy³a do wy-

niku finansowego koszty jego wytworzenia.

Warunki definicji aktywów musz¹ byæ rozpatrywane ³¹cznie, poniewa¿ s¹ ze sob¹ nieroze-

rwalnie zwi¹zane. Wykorzystanie definicji aktywów przez jednostkê jest jej obowi¹zkiem

i s³u¿y rzetelnoœci sprawozdañ finansowych. Definicja aktywów mo¿e spe³niaæ dwa cele. Po

pierwsze, s³u¿yæ do weryfikacji wykazywanych w bilansie aktywów, powoduj¹c usuniêcie

tych, które nie spe³niaj¹ warunków definicji. Po drugie, mo¿e byæ podstawow¹ przes³ank¹ do

ujêcia w bilansie tych aktywów, które nie zosta³y w nim ujête, pomimo spe³nienia przez nie

wszystkich warunków definicji aktywów.

Drugi przypadek nale¿y rozpatrywaæ w kategoriach wyj¹tku, a nie zasady. Ujawnienie akty-

wów w innym momencie ni¿ na dzieñ ich pozyskania powinno nale¿eæ do sytuacji wyj¹tko-

wych, spowodowanych b³êdem lat poprzednich lub zmian¹ polityki rachunkowoœci.
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3. Zobowi¹zania

60 Zobowi¹zania, obok aktywów, stanowi¹ drug¹ podstawow¹ kategoriê bilansu. S¹ elementem

Ÿróde³ finansowania.
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60–62 PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

WA¯NE! Wed³ug ustawy o rachunkowoœci zobowi¹zania to wynikaj¹cy z przesz³ych zdarzeñ

obowi¹zek wykonania œwiadczeñ o wiarygodnie okreœlonej wartoœci, które spowoduj¹ wyko-

rzystanie ju¿ posiadanych lub przysz³ych aktywów jednostki.

Zobowi¹zania zosta³y okreœlone w definicji jako obowi¹zek wykonania œwiadczeñ. Nale¿a³oby

dodaæ: obowi¹zek istniej¹cy na dzieñ bilansowy do wykonania w przysz³oœci œwiadczeñ

na rzecz ró¿nych interesariuszy, zarówno zewnêtrznych jak i wewnêtrznych. Obowi¹zek wy-

konania œwiadczeñ w przysz³oœci musi wynikaæ z przesz³ych zdarzeñ, a wykonanie œwiadczeñ

powinno spowodowaæ wykorzystanie ju¿ posiadanych aktywów (czyli aktywów posiadanych

na dzieñ bilansowy) lub przysz³ych aktywów jednostki.

WA¯NE! Zobowi¹zania to inaczej d³ugi, zad³u¿enie jednostki, czyli obce Ÿród³o finansowania

maj¹tku (tzw. kapita³ obcy). W przeciwieñstwie do kapita³u w³asnego zobowi¹zania stanowi¹

co do zasady przysz³e wydatki jednostki. Nie mo¿na by³o jednak w definicji zobowi¹zañ ogra-

niczyæ siê wy³¹cznie do jednego, co prawda typowego, sposobu regulowania zobowi¹zañ, czyli

regulowania zobowi¹zañ w postaci wydatkowania œrodków pieniê¿nych. D³ug mo¿e byæ sp³a-

cony w ró¿ny sposób, np. przez przekazanie wierzycielowi aktywów niepieniê¿nych – œrod-

ków trwa³ych, zapasów itp. Dlatego te¿ zobowi¹zanie zosta³o zdefiniowane szerzej ni¿ przysz-

³y wydatek.

61 Aby jednostka mog³a wykazaæ zobowi¹zania, musz¹ byæ – podobnie jak w przypadku aktywów

– spe³nione okreœlone warunki:

1) obowi¹zek wykonania œwiadczeñ musi byæ pewny, czyli wynikaæ z konkretnych zdarzeñ

w przesz³oœci;

2) wartoœæ œwiadczenia powinna byæ wiarygodnie okreœlona, co staje siê mo¿liwe dopiero po

spe³nieniu warunku pierwszego – aby podj¹æ próbê oszacowania wartoœci, konieczna jest

identyfikacja œwiadczenia, które jednostka jest zobligowana wykonaæ w przysz³oœci;

3) wykonanie œwiadczenia spowoduje wykorzystanie posiadanych ju¿ aktywów lub wykorzy-

stanie aktywów, które jednostka pozyska dopiero w przysz³oœci.

Podstawowym warunkiem ujêcia w bilansie zobowi¹zañ – zgodnie z ich definicj¹ – jest

odp³yw przysz³ych korzyœci w wyniku ich uregulowania. Odp³yw korzyœci mo¿e nast¹piæ wsku-

tek albo zmniejszenia œrodków pieniê¿nych (przypadek A), albo zmniejszenia innych ni¿

œrodki pieniê¿ne aktywów (przypadek B), albo zwiêkszenia kapita³u w³asnego (przypadek C).

62

PRZYK£AD Sp³ata zobowi¹zania œrodkami pieniê¿nymi (przypadek A).

Bilans

Œrodki pieniê¿ne � 100 Zobowi¹zanie � 100

Œrodki pieniê¿ne mog³yby byæ wykorzystane na zakup innych aktywów. Zap³ata zobo-

wi¹zania oznacza odp³yw przysz³ych korzyœci.
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3. ZOBOWI¥ZANIA 63–64

Przekazanie innych ni¿ œrodki pieniê¿ne aktywów w zamian za likwidacjê zobowi¹zañ

(przypadek B).

Bilans

Inne aktywa � 100

(np. towary)

Zobowi¹zanie � 100

Odp³yw korzyœci ekonomicznych ma miejsce, poniewa¿ nie nast¹pi w przysz³oœci sprze-

da¿ przekazanych na uregulowanie zobowi¹zañ towarów.

Zamiana zobowi¹zania na kapita³ w³asny (przypadek C).

Bilans

Zobowi¹zanie � 100

Kapita³ w³asny � 100

Odp³yw korzyœci ekonomicznych ma miejsce, poniewa¿ w przysz³oœci nie nast¹pi wnie-

sienie przez w³aœcicieli ¿adnych aktywów w zamian za uzyskanie kapita³u w³asnego.

63Zobowi¹zaniami s¹ równie¿ rezerwy, rozumiane jako zobowi¹zania, których termin wyma-

galnoœci lub kwota nie s¹ pewne. Oznacza to, ¿e rezerwa powinna spe³niaæ wszystkie warun-

ki definicji zobowi¹zañ, a wiêc przede wszystkim musi istnieæ obowi¹zek wykonania œwiad-

czeñ, ich wartoœæ musi byæ okreœlona wiarygodnie, a jedyn¹ przes³ank¹ do uznania rezerwy

(a nie formalnego zobowi¹zania) jest niepewnoœæ co do kwoty œwiadczenia lub terminu wy-

magalnoœci.

Jak nale¿a³oby rozumieæ niepewnoœæ co do kwoty rezerwy? Nie mo¿e ona wynikaæ ze sposobu

jej obliczenia, gdy¿ ta musi byæ ustalona w sposób wiarygodny. Przyczyn¹ niepewnoœci odnoœ-

nie do kwoty rezerwy mog¹ byæ zmieniaj¹ce siê warunki otoczenia zewnêtrznego lub wewnê-

trznego, czyli zmieniaj¹ca siê rzeczywistoœæ gospodarcza. To ona powoduje, ¿e zmianie mo¿e

ulegaæ kwota lub termin wymagalnoœci.

64

PRZYK£AD Zarz¹d jednostki podpisa³ kontrakt mened¿erski, z którego wynika, ¿e w przy-

padku odwo³ania Zarz¹du przed zakoñczeniem kontraktu jednostka wyp³aci mu odpra-

wê w wysokoœci wynagrodzenia za 12 poprzednich miesiêcy, licz¹c od dnia rozwi¹zania

umowy. Okres kontraktu to 3 lata. Po 2 latach – przed dniem bilansowym – podjêto de-

cyzjê o odwo³aniu Zarz¹du.

W którym momencie i w jaki sposób u¿ytkownik sprawozdania finansowego powinien

byæ poinformowany o skutkach finansowych rozwi¹zania kontraktu mened¿erskiego?

W momencie podpisania kontraktu skutek finansowy z tytu³u rozwi¹zania kontraktu jest

ma³o prawdopodobny do realizacji, ale mo¿liwy, jeœli zaistnieje okreœlone zdarzenie,

czyli odwo³anie Zarz¹du. Na dzieñ bilansowy koñcz¹cy okres podpisania kontraktu jed-

nostka powinna zatem ujawniæ oszacowan¹ kwotê odprawy w informacji dodatkowej

– jako zobowi¹zanie warunkowe (pozabilansowe).

Po dwóch latach, kiedy wiadomo, ¿e Zarz¹d bêdzie odwo³any, nale¿a³oby utworzyæ re-

zerwê na skutki finansowe rozwi¹zania kontraktu. Nie okreœlono jeszcze dok³adnej kwo-

ty i daty wyp³aty odprawy, ale fakt, ¿e to nast¹pi w przysz³ym okresie jest bezsporny.

Oznacza to, ¿e zaistnia³ obowi¹zek wykonania œwiadczenia na rzecz Zarz¹du, wyni-

kaj¹cy ze zdarzenia w przesz³oœci (podpisanego kontraktu). W tej sytuacji kolejny waru-

nek pozwalaj¹cy na uznanie zobowi¹zania, czyli wiarygodnie okreœlona wartoœæ, jest

mo¿liwy do spe³nienia i jednostka ma obowi¹zek tak¹ wartoœæ oszacowaæ. Spe³niony

jest równie¿ kolejny warunek definicji zobowi¹zañ – wykorzystanie ju¿ posiadanych lub

przysz³ych aktywów jednostki. Jednostka jest zobowi¹zana wykorzystaæ swoje aktywa

– np. œrodki pieniê¿ne – na sp³atê kwot wynikaj¹cych z kontraktu.
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3. Zobowi¹zania

60 Zobowi¹zania, obok aktywów, stanowi¹ drug¹ podstawow¹ kategoriê bilansu. S¹ elementem

Ÿróde³ finansowania.
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60–62 PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

WA¯NE! Wed³ug ustawy o rachunkowoœci zobowi¹zania to wynikaj¹cy z przesz³ych zdarzeñ

obowi¹zek wykonania œwiadczeñ o wiarygodnie okreœlonej wartoœci, które spowoduj¹ wyko-

rzystanie ju¿ posiadanych lub przysz³ych aktywów jednostki.

Zobowi¹zania zosta³y okreœlone w definicji jako obowi¹zek wykonania œwiadczeñ. Nale¿a³oby

dodaæ: obowi¹zek istniej¹cy na dzieñ bilansowy do wykonania w przysz³oœci œwiadczeñ

na rzecz ró¿nych interesariuszy, zarówno zewnêtrznych jak i wewnêtrznych. Obowi¹zek wy-

konania œwiadczeñ w przysz³oœci musi wynikaæ z przesz³ych zdarzeñ, a wykonanie œwiadczeñ

powinno spowodowaæ wykorzystanie ju¿ posiadanych aktywów (czyli aktywów posiadanych

na dzieñ bilansowy) lub przysz³ych aktywów jednostki.

WA¯NE! Zobowi¹zania to inaczej d³ugi, zad³u¿enie jednostki, czyli obce Ÿród³o finansowania

maj¹tku (tzw. kapita³ obcy). W przeciwieñstwie do kapita³u w³asnego zobowi¹zania stanowi¹

co do zasady przysz³e wydatki jednostki. Nie mo¿na by³o jednak w definicji zobowi¹zañ ogra-

niczyæ siê wy³¹cznie do jednego, co prawda typowego, sposobu regulowania zobowi¹zañ, czyli

regulowania zobowi¹zañ w postaci wydatkowania œrodków pieniê¿nych. D³ug mo¿e byæ sp³a-

cony w ró¿ny sposób, np. przez przekazanie wierzycielowi aktywów niepieniê¿nych – œrod-

ków trwa³ych, zapasów itp. Dlatego te¿ zobowi¹zanie zosta³o zdefiniowane szerzej ni¿ przysz-

³y wydatek.

61 Aby jednostka mog³a wykazaæ zobowi¹zania, musz¹ byæ – podobnie jak w przypadku aktywów

– spe³nione okreœlone warunki:

1) obowi¹zek wykonania œwiadczeñ musi byæ pewny, czyli wynikaæ z konkretnych zdarzeñ

w przesz³oœci;

2) wartoœæ œwiadczenia powinna byæ wiarygodnie okreœlona, co staje siê mo¿liwe dopiero po

spe³nieniu warunku pierwszego – aby podj¹æ próbê oszacowania wartoœci, konieczna jest

identyfikacja œwiadczenia, które jednostka jest zobligowana wykonaæ w przysz³oœci;

3) wykonanie œwiadczenia spowoduje wykorzystanie posiadanych ju¿ aktywów lub wykorzy-

stanie aktywów, które jednostka pozyska dopiero w przysz³oœci.

Podstawowym warunkiem ujêcia w bilansie zobowi¹zañ – zgodnie z ich definicj¹ – jest

odp³yw przysz³ych korzyœci w wyniku ich uregulowania. Odp³yw korzyœci mo¿e nast¹piæ wsku-

tek albo zmniejszenia œrodków pieniê¿nych (przypadek A), albo zmniejszenia innych ni¿

œrodki pieniê¿ne aktywów (przypadek B), albo zwiêkszenia kapita³u w³asnego (przypadek C).

62

PRZYK£AD Sp³ata zobowi¹zania œrodkami pieniê¿nymi (przypadek A).

Bilans

Œrodki pieniê¿ne � 100 Zobowi¹zanie � 100

Œrodki pieniê¿ne mog³yby byæ wykorzystane na zakup innych aktywów. Zap³ata zobo-

wi¹zania oznacza odp³yw przysz³ych korzyœci.
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3. ZOBOWI¥ZANIA 63–64

Przekazanie innych ni¿ œrodki pieniê¿ne aktywów w zamian za likwidacjê zobowi¹zañ

(przypadek B).

Bilans

Inne aktywa � 100

(np. towary)

Zobowi¹zanie � 100

Odp³yw korzyœci ekonomicznych ma miejsce, poniewa¿ nie nast¹pi w przysz³oœci sprze-

da¿ przekazanych na uregulowanie zobowi¹zañ towarów.

Zamiana zobowi¹zania na kapita³ w³asny (przypadek C).

Bilans

Zobowi¹zanie � 100

Kapita³ w³asny � 100

Odp³yw korzyœci ekonomicznych ma miejsce, poniewa¿ w przysz³oœci nie nast¹pi wnie-

sienie przez w³aœcicieli ¿adnych aktywów w zamian za uzyskanie kapita³u w³asnego.

63Zobowi¹zaniami s¹ równie¿ rezerwy, rozumiane jako zobowi¹zania, których termin wyma-

galnoœci lub kwota nie s¹ pewne. Oznacza to, ¿e rezerwa powinna spe³niaæ wszystkie warun-

ki definicji zobowi¹zañ, a wiêc przede wszystkim musi istnieæ obowi¹zek wykonania œwiad-

czeñ, ich wartoœæ musi byæ okreœlona wiarygodnie, a jedyn¹ przes³ank¹ do uznania rezerwy

(a nie formalnego zobowi¹zania) jest niepewnoœæ co do kwoty œwiadczenia lub terminu wy-

magalnoœci.

Jak nale¿a³oby rozumieæ niepewnoœæ co do kwoty rezerwy? Nie mo¿e ona wynikaæ ze sposobu

jej obliczenia, gdy¿ ta musi byæ ustalona w sposób wiarygodny. Przyczyn¹ niepewnoœci odnoœ-

nie do kwoty rezerwy mog¹ byæ zmieniaj¹ce siê warunki otoczenia zewnêtrznego lub wewnê-

trznego, czyli zmieniaj¹ca siê rzeczywistoœæ gospodarcza. To ona powoduje, ¿e zmianie mo¿e

ulegaæ kwota lub termin wymagalnoœci.

64

PRZYK£AD Zarz¹d jednostki podpisa³ kontrakt mened¿erski, z którego wynika, ¿e w przy-

padku odwo³ania Zarz¹du przed zakoñczeniem kontraktu jednostka wyp³aci mu odpra-

wê w wysokoœci wynagrodzenia za 12 poprzednich miesiêcy, licz¹c od dnia rozwi¹zania

umowy. Okres kontraktu to 3 lata. Po 2 latach – przed dniem bilansowym – podjêto de-

cyzjê o odwo³aniu Zarz¹du.

W którym momencie i w jaki sposób u¿ytkownik sprawozdania finansowego powinien

byæ poinformowany o skutkach finansowych rozwi¹zania kontraktu mened¿erskiego?

W momencie podpisania kontraktu skutek finansowy z tytu³u rozwi¹zania kontraktu jest

ma³o prawdopodobny do realizacji, ale mo¿liwy, jeœli zaistnieje okreœlone zdarzenie,

czyli odwo³anie Zarz¹du. Na dzieñ bilansowy koñcz¹cy okres podpisania kontraktu jed-

nostka powinna zatem ujawniæ oszacowan¹ kwotê odprawy w informacji dodatkowej

– jako zobowi¹zanie warunkowe (pozabilansowe).

Po dwóch latach, kiedy wiadomo, ¿e Zarz¹d bêdzie odwo³any, nale¿a³oby utworzyæ re-

zerwê na skutki finansowe rozwi¹zania kontraktu. Nie okreœlono jeszcze dok³adnej kwo-

ty i daty wyp³aty odprawy, ale fakt, ¿e to nast¹pi w przysz³ym okresie jest bezsporny.

Oznacza to, ¿e zaistnia³ obowi¹zek wykonania œwiadczenia na rzecz Zarz¹du, wyni-

kaj¹cy ze zdarzenia w przesz³oœci (podpisanego kontraktu). W tej sytuacji kolejny waru-

nek pozwalaj¹cy na uznanie zobowi¹zania, czyli wiarygodnie okreœlona wartoœæ, jest

mo¿liwy do spe³nienia i jednostka ma obowi¹zek tak¹ wartoœæ oszacowaæ. Spe³niony

jest równie¿ kolejny warunek definicji zobowi¹zañ – wykorzystanie ju¿ posiadanych lub

przysz³ych aktywów jednostki. Jednostka jest zobowi¹zana wykorzystaæ swoje aktywa

– np. œrodki pieniê¿ne – na sp³atê kwot wynikaj¹cych z kontraktu.



65 Definicja zobowi¹zañ ogranicza praktyki tworzenia rezerw, czêsto uzasadnianych zasad¹

ostro¿noœci. Rezerwa jest co prawda szacunkiem, ale musi wynikaæ z okreœlonego obowi¹zku

wykonania œwiadczeñ w przysz³oœci. Innymi s³owy zastêpuje ona przejœciowo pozycjê „zobo-

wi¹zania”, przejœciowo, to znaczy do momentu, w którym jednostka uzyskuje pewnoœæ co do

terminu i/lub kwoty zobowi¹zania. Jeœli nie jest mo¿liwe spe³nienie któregokolwiek warunku

z definicji zobowi¹zania, to ani zobowi¹zanie, ani rezerwa nie powinny byæ ujête w ksiêgach

rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Oznacza to, ¿e jednostka, mimo istnienia obo-

wi¹zku wykonania œwiadczenia, nie ujmie zobowi¹zañ w bilansie, a jedynie wyka¿e je jako

zobowi¹zania pozabilansowe.
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WA¯NE! W polskim prawie bilansowym wprowadzenie definicji zobowi¹zañ jest jednym z wielu

zabiegów, jakie czyni ustawodawca w celu poprawy jakoœci bilansu. Chodzi g³ównie o to, aby

jednostki ujawni³y wszystkie d³ugi, nawet je¿eli ich realizacja bêdzie mia³a miejsce w odleg³ej

przysz³oœci. Z drugiej strony ma to na celu eliminacjê sztucznych rezerw, które nie spe³niaj¹

definicji zobowi¹zañ, stanowi¹c w ten sposób narzêdzie manipulacji wielkoœci¹ wyniku fi-

nansowego.

Definicja zobowi¹zañ ma ogromne znaczenie dla praktyki sporz¹dzania i analizy sprawozdañ

finansowych. Oznacza koniecznoœæ przyporz¹dkowania pozycji Ÿróde³ finansowania do dwóch

grup – kapita³u w³asnego lub szeroko pojêtych zobowi¹zañ, zgodnie z ich definicj¹. Wszystkie

pozycje pasywów nie spe³niaj¹ce warunków definicji zobowi¹zañ co do istoty ekonomicznej

stanowi¹ pozycjê kapita³u w³asnego.

PRZYK£AD Konsekwencj¹ wprowadzenia definicji zobowi¹zañ jest koniecznoœæ podzia³u

pasywów bilansu wy³¹cznie na dwie grupy – kapita³ w³asny i zobowi¹zania. W zwi¹zku

z tym podzia³em pojawiaj¹ siê pewne w¹tpliwoœci. Dotycz¹ one przede wszystkim rozli-

czeñ miêdzyokresowych obejmuj¹cych dwa rodzaje rozliczeñ:

– rozliczenia miêdzyokresowe bierne kosztów;

– rozliczenia miêdzyokresowe przychodów.

O ile w pierwszym przypadku nie ma w¹tpliwoœci, ¿e stanowi¹ one zobowi¹zania, to

w drugim taka w¹tpliwoœæ wystêpuje. Przyk³adowo pozycja „ujemna wartoœæ firmy” z pe-

wnoœci¹ nie stanowi zobowi¹zania w œwietle definicji zobowi¹zañ. Jeœli tak, to zgodnie

z treœci¹ ekonomiczn¹ wydaje siê, ¿e powinna ona powiêkszaæ kapita³ w³asny, a nie zo-

bowi¹zania. Oznacza to, ¿e jednostka, stosuj¹c definicjê zobowi¹zañ, powinna wykazaæ

ujemn¹ wartoœæ firmy jako element kapita³u w³asnego, tworz¹c w tym celu odrêbn¹ jego

pozycjê.

Podobnie bêdzie z innymi pozycjami rozliczeñ miêdzyokresowych przychodów, np. nie-

odp³atnym otrzymaniem œrodków trwa³ych czy wartoœci niematerialnych i prawnych.

Przedstawione rozwi¹zanie – ujêcie czêœci rozliczeñ miêdzyokresowych przychodów

w grupie kapita³u w³asnego – jest szczególnie wa¿ne w analizie finansowej. Zmienia bo-

wiem strukturê zad³u¿enia jednostki oraz wiele innych pochodnych wskaŸników eko-

nomiczno-finansowych.

66 Brak ujêcia zobowi¹zania w bilansie powoduj¹ ukrywanie bardzo istotnej informacji dla oceny

przysz³ej sytuacji finansowej jednostki. Definicja zobowi¹zañ pozwala na ujawnienie powsta-

³ych w jednostkach zobowi¹zañ po to, aby w sposób jasny i rzetelny prezentowa³y one swoj¹ sy-

tuacjê finansow¹. Jest to szczególnie istotne w dobie ró¿nego rodzaju restrukturyzacji jedno-

stek, które powoduj¹ okreœlone skutki finansowe dla ich przysz³ej sytuacji finansowej.

PRZYK£AD Jednostka na mocy umowy z inwestorem zagranicznym – podpisanej w roku

20X0 – przyjê³a na siebie obowi¹zek redukcji zatrudnienia o 20% w okresie 3 lat. W umo-
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wie nie wskazano, którzy pracownicy bêd¹ zwolnieni, gdy¿ bêdzie to mo¿liwe dopiero

po szczegó³owej analizie struktury zatrudnienia. Jednak¿e umowa zosta³a podpisana

i obowi¹zek wykonania œwiadczenia na rzecz zwolnionych w przysz³oœci pracowników

zaistnia³ w momencie jej podpisania. Oznacza to, ¿e na ten moment jednostka powinna

wiarygodnie oszacowaæ kwotê odpraw z tytu³u zwolnienia pracowników i wykazaæ j¹

jako rezerwa na odprawy pracownicze.

Jednostka nie ujawni³a jednak takiej rezerwy w momencie podpisania umowy. Uczyni³a

to dopiero w kolejnym roku – roku 20X1, przy sporz¹dzaniu sprawozdania finansowego

za rok 20X1. W zwi¹zku z powy¿szym – na 1.01.20X1 r. – oszacowa³a wartoœæ

przysz³ych œwiadczeñ na rzecz pracowników na kwotê 500 000 PLN, uznaj¹c tê kwotê

za rezerwê, gdy¿ nie mia³a pewnoœci zarówno co do poziomu, jak i wymagalnoœci oraz

ostatecznej listy zwalnianych osób i terminu ich zwolnienia. Skutkiem wprowadzenia po

raz pierwszy do ksi¹g rachunkowych rezerwy (zobowi¹zania) powinno byæ obni¿enie

kapita³u w³asnego, w pozycji „zysk/strata lat poprzednich”, gdy¿ obowi¹zek wykonania

œwiadczenia powsta³ w latach poprzednich, a nie w roku 20X1.

Poni¿ej pokazano w bilansie skutek finansowy utworzenia rezerwy (pominiêto skutek

podatkowy).

Bilans

Kapita³ w³asny

– zysk/strata lat ubieg³ych –500 000

Rezerwa na odprawy

dla pracowników

+500 000

Do momentu ostatecznego sporz¹dzenia listy wynagrodzeñ dla zwalnianych pracowni-

ków pozycja rezerw powinna podlegaæ weryfikacji, wskutek której kwota mo¿e ulegaæ

zmianie. Bêdzie to jednak ju¿ tylko zmiana szacunku, której skutki nale¿y odnosiæ na

bie¿¹cy wynik finansowy.

Zdefiniowanie rezerw jako kategorii zobowi¹zañ ma bezpoœredni wp³yw na zasady wyceny

i prezentacji tych aktywów, które utraci³y wartoœæ. Utrata wartoœci nie mo¿e stanowiæ tytu³u

tworzenia rezerwy, gdy¿ nie spe³nia ona warunku definicji zobowi¹zañ.

PRZYK£AD Na dzieñ 31 grudnia 20X0 r. jednostka ujê³a w sprawozdaniu finansowym rezer-

wy na prawdopodobne straty z tytu³u likwidacji maj¹tku na poziomie 10 000 PLN.

Zgodnie z definicj¹ zobowi¹zañ taka rezerwa nie stanowi zobowi¹zania i nale¿y j¹ roz-

wi¹zaæ. Jest ona co do istoty ekonomicznej utrat¹ wartoœci aktywów i powinna po zwe-

ryfikowaniu pomniejszyæ wartoœæ aktywów. Jeœli by³a oszacowana w sposób wiarygod-

ny, to oznacza, ¿e jednostka wydzieli³a maj¹tek podlegaj¹cy likwidacji, ustali³a dla niego

cenê sprzeda¿y netto i okreœli³a rezerwê jako ró¿nicê miêdzy cen¹ sprzeda¿y netto

a wartoœci¹ ksiêgow¹ maj¹tku, zatem jej rozwi¹zanie nie bêdzie mia³o skutku dla wyniku

finansowego roku 20X1. Bêdzie mia³o wp³yw jedynie na wartoœæ aktywów i pasywów

skorygowan¹ pod dat¹ 1 stycznia 20X2 r.

Jednostka zamknê³a ksiêgi rachunkowe i 31 grudnia 20X1 r. – wycinek bilansu przedsta-

wia³ siê nastêpuj¹co:

Bilans zamkniêcia na 31 grudnia 20X1 r.

Aktywa 10 000 Rezerwy na straty w aktywach 10 000

Na 1 stycznia 20X2 r. jednostka powinna rozwi¹zaæ rezerwê na straty, nie stanowi¹c¹

pozycji pasywów, i utworzyæ odpis aktualizuj¹cy wartoœæ aktywów.



65 Definicja zobowi¹zañ ogranicza praktyki tworzenia rezerw, czêsto uzasadnianych zasad¹

ostro¿noœci. Rezerwa jest co prawda szacunkiem, ale musi wynikaæ z okreœlonego obowi¹zku

wykonania œwiadczeñ w przysz³oœci. Innymi s³owy zastêpuje ona przejœciowo pozycjê „zobo-

wi¹zania”, przejœciowo, to znaczy do momentu, w którym jednostka uzyskuje pewnoœæ co do

terminu i/lub kwoty zobowi¹zania. Jeœli nie jest mo¿liwe spe³nienie któregokolwiek warunku

z definicji zobowi¹zania, to ani zobowi¹zanie, ani rezerwa nie powinny byæ ujête w ksiêgach

rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Oznacza to, ¿e jednostka, mimo istnienia obo-

wi¹zku wykonania œwiadczenia, nie ujmie zobowi¹zañ w bilansie, a jedynie wyka¿e je jako

zobowi¹zania pozabilansowe.
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WA¯NE! W polskim prawie bilansowym wprowadzenie definicji zobowi¹zañ jest jednym z wielu

zabiegów, jakie czyni ustawodawca w celu poprawy jakoœci bilansu. Chodzi g³ównie o to, aby

jednostki ujawni³y wszystkie d³ugi, nawet je¿eli ich realizacja bêdzie mia³a miejsce w odleg³ej

przysz³oœci. Z drugiej strony ma to na celu eliminacjê sztucznych rezerw, które nie spe³niaj¹

definicji zobowi¹zañ, stanowi¹c w ten sposób narzêdzie manipulacji wielkoœci¹ wyniku fi-

nansowego.

Definicja zobowi¹zañ ma ogromne znaczenie dla praktyki sporz¹dzania i analizy sprawozdañ

finansowych. Oznacza koniecznoœæ przyporz¹dkowania pozycji Ÿróde³ finansowania do dwóch

grup – kapita³u w³asnego lub szeroko pojêtych zobowi¹zañ, zgodnie z ich definicj¹. Wszystkie

pozycje pasywów nie spe³niaj¹ce warunków definicji zobowi¹zañ co do istoty ekonomicznej

stanowi¹ pozycjê kapita³u w³asnego.

PRZYK£AD Konsekwencj¹ wprowadzenia definicji zobowi¹zañ jest koniecznoœæ podzia³u

pasywów bilansu wy³¹cznie na dwie grupy – kapita³ w³asny i zobowi¹zania. W zwi¹zku

z tym podzia³em pojawiaj¹ siê pewne w¹tpliwoœci. Dotycz¹ one przede wszystkim rozli-

czeñ miêdzyokresowych obejmuj¹cych dwa rodzaje rozliczeñ:

– rozliczenia miêdzyokresowe bierne kosztów;

– rozliczenia miêdzyokresowe przychodów.

O ile w pierwszym przypadku nie ma w¹tpliwoœci, ¿e stanowi¹ one zobowi¹zania, to

w drugim taka w¹tpliwoœæ wystêpuje. Przyk³adowo pozycja „ujemna wartoœæ firmy” z pe-

wnoœci¹ nie stanowi zobowi¹zania w œwietle definicji zobowi¹zañ. Jeœli tak, to zgodnie

z treœci¹ ekonomiczn¹ wydaje siê, ¿e powinna ona powiêkszaæ kapita³ w³asny, a nie zo-

bowi¹zania. Oznacza to, ¿e jednostka, stosuj¹c definicjê zobowi¹zañ, powinna wykazaæ

ujemn¹ wartoœæ firmy jako element kapita³u w³asnego, tworz¹c w tym celu odrêbn¹ jego

pozycjê.

Podobnie bêdzie z innymi pozycjami rozliczeñ miêdzyokresowych przychodów, np. nie-

odp³atnym otrzymaniem œrodków trwa³ych czy wartoœci niematerialnych i prawnych.

Przedstawione rozwi¹zanie – ujêcie czêœci rozliczeñ miêdzyokresowych przychodów

w grupie kapita³u w³asnego – jest szczególnie wa¿ne w analizie finansowej. Zmienia bo-

wiem strukturê zad³u¿enia jednostki oraz wiele innych pochodnych wskaŸników eko-

nomiczno-finansowych.

66 Brak ujêcia zobowi¹zania w bilansie powoduj¹ ukrywanie bardzo istotnej informacji dla oceny

przysz³ej sytuacji finansowej jednostki. Definicja zobowi¹zañ pozwala na ujawnienie powsta-

³ych w jednostkach zobowi¹zañ po to, aby w sposób jasny i rzetelny prezentowa³y one swoj¹ sy-

tuacjê finansow¹. Jest to szczególnie istotne w dobie ró¿nego rodzaju restrukturyzacji jedno-

stek, które powoduj¹ okreœlone skutki finansowe dla ich przysz³ej sytuacji finansowej.

PRZYK£AD Jednostka na mocy umowy z inwestorem zagranicznym – podpisanej w roku

20X0 – przyjê³a na siebie obowi¹zek redukcji zatrudnienia o 20% w okresie 3 lat. W umo-

www.meritum.pl 71

3. ZOBOWI¥ZANIA 66

wie nie wskazano, którzy pracownicy bêd¹ zwolnieni, gdy¿ bêdzie to mo¿liwe dopiero

po szczegó³owej analizie struktury zatrudnienia. Jednak¿e umowa zosta³a podpisana

i obowi¹zek wykonania œwiadczenia na rzecz zwolnionych w przysz³oœci pracowników

zaistnia³ w momencie jej podpisania. Oznacza to, ¿e na ten moment jednostka powinna

wiarygodnie oszacowaæ kwotê odpraw z tytu³u zwolnienia pracowników i wykazaæ j¹

jako rezerwa na odprawy pracownicze.

Jednostka nie ujawni³a jednak takiej rezerwy w momencie podpisania umowy. Uczyni³a

to dopiero w kolejnym roku – roku 20X1, przy sporz¹dzaniu sprawozdania finansowego

za rok 20X1. W zwi¹zku z powy¿szym – na 1.01.20X1 r. – oszacowa³a wartoœæ

przysz³ych œwiadczeñ na rzecz pracowników na kwotê 500 000 PLN, uznaj¹c tê kwotê

za rezerwê, gdy¿ nie mia³a pewnoœci zarówno co do poziomu, jak i wymagalnoœci oraz

ostatecznej listy zwalnianych osób i terminu ich zwolnienia. Skutkiem wprowadzenia po

raz pierwszy do ksi¹g rachunkowych rezerwy (zobowi¹zania) powinno byæ obni¿enie

kapita³u w³asnego, w pozycji „zysk/strata lat poprzednich”, gdy¿ obowi¹zek wykonania

œwiadczenia powsta³ w latach poprzednich, a nie w roku 20X1.

Poni¿ej pokazano w bilansie skutek finansowy utworzenia rezerwy (pominiêto skutek

podatkowy).

Bilans

Kapita³ w³asny

– zysk/strata lat ubieg³ych –500 000

Rezerwa na odprawy

dla pracowników

+500 000

Do momentu ostatecznego sporz¹dzenia listy wynagrodzeñ dla zwalnianych pracowni-

ków pozycja rezerw powinna podlegaæ weryfikacji, wskutek której kwota mo¿e ulegaæ

zmianie. Bêdzie to jednak ju¿ tylko zmiana szacunku, której skutki nale¿y odnosiæ na

bie¿¹cy wynik finansowy.

Zdefiniowanie rezerw jako kategorii zobowi¹zañ ma bezpoœredni wp³yw na zasady wyceny

i prezentacji tych aktywów, które utraci³y wartoœæ. Utrata wartoœci nie mo¿e stanowiæ tytu³u

tworzenia rezerwy, gdy¿ nie spe³nia ona warunku definicji zobowi¹zañ.

PRZYK£AD Na dzieñ 31 grudnia 20X0 r. jednostka ujê³a w sprawozdaniu finansowym rezer-

wy na prawdopodobne straty z tytu³u likwidacji maj¹tku na poziomie 10 000 PLN.

Zgodnie z definicj¹ zobowi¹zañ taka rezerwa nie stanowi zobowi¹zania i nale¿y j¹ roz-

wi¹zaæ. Jest ona co do istoty ekonomicznej utrat¹ wartoœci aktywów i powinna po zwe-

ryfikowaniu pomniejszyæ wartoœæ aktywów. Jeœli by³a oszacowana w sposób wiarygod-

ny, to oznacza, ¿e jednostka wydzieli³a maj¹tek podlegaj¹cy likwidacji, ustali³a dla niego

cenê sprzeda¿y netto i okreœli³a rezerwê jako ró¿nicê miêdzy cen¹ sprzeda¿y netto

a wartoœci¹ ksiêgow¹ maj¹tku, zatem jej rozwi¹zanie nie bêdzie mia³o skutku dla wyniku

finansowego roku 20X1. Bêdzie mia³o wp³yw jedynie na wartoœæ aktywów i pasywów

skorygowan¹ pod dat¹ 1 stycznia 20X2 r.

Jednostka zamknê³a ksiêgi rachunkowe i 31 grudnia 20X1 r. – wycinek bilansu przedsta-

wia³ siê nastêpuj¹co:

Bilans zamkniêcia na 31 grudnia 20X1 r.

Aktywa 10 000 Rezerwy na straty w aktywach 10 000

Na 1 stycznia 20X2 r. jednostka powinna rozwi¹zaæ rezerwê na straty, nie stanowi¹c¹

pozycji pasywów, i utworzyæ odpis aktualizuj¹cy wartoœæ aktywów.
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Sporz¹dzony wycinek bilansu na 1 stycznia 20X2 r. wygl¹da³by nastêpuj¹co:

Bilans otwarcia na 1 stycznia 20X2 r.

Aktywa 0

(10 000 – 10 000 utrata wartoœci)

Rezerwy na straty w aktywach 0

4. KAPITA£ W£ASNY

4. Kapita³ w³asny

67 Dzia³alnoœæ gospodarcza w ci¹gu roku obrotowego mo¿e byæ finansowana z obcych lub w³as-

nych Ÿróde³ finansowania. Struktura Ÿróde³ finansowania maj¹tku jednostki jest ujawniana

w pasywach bilansu.

�ród³a finansowania maj¹tku dziel¹ siê na zobowi¹zania i kapita³y w³asne. Rodzaj kapita³ów

w³asnych jest uzale¿niony od formy prawnej jednostki.

WA¯NE! Kapita³ w³asny jest w bilansie kategori¹ wtórn¹. Stanowi on udzia³ w³aœcicieli w akty-

wach przedsiêbiorstwa pomniejszonych o jego zobowi¹zania.

Kapita³ w³asny to wielkoœæ odzwierciedlaj¹ca wartoœæ ksiêgow¹ przedsiêbiorstwa. Jest to

swego rodzaju pojêcie abstrakcyjne. Wartoœæ kapita³u w³asnego z jednej strony oznacza rosz-

czenie w³aœcicieli wobec jednostki, z drugiej zaœ oznacza aktywa netto, które nale¿¹ do

w³aœcicieli (s¹ finansowane przez w³aœcicieli kapita³u). Wartoœæ kapita³u zale¿y od wyceny

maj¹tku (aktywów) i zobowi¹zañ – nie mo¿na dokonaæ jego wyceny w sposób bezpoœredni.

PRZYK£AD Bilans jednostki A na 1 stycznia 20X1 r. jest nastêpuj¹cy:

Bilans jednostki A na 1 stycznia 20X1 r.

Aktywa Pasywa

Œrodki pieniê¿ne 300 000 Kapita³ w³asny 100 000

Zobowi¹zania 200 000

Z bilansu wynika, ¿e kapita³ w³asny wynosi 100 000 PLN. Mo¿na przyj¹æ, ¿e faktycznie

taka jest jego wartoœæ, gdy¿ po sp³acie zobowi¹zañ jednostce pozostan¹ œrodki pieniê¿-

ne w wysokoœci 100 000 PLN. Jeœli kapita³ w³asny wystêpuje pod postaci¹ œrodków pie-

niê¿nych, jego wycena jest realna.

Bilans jednostki B na 1 stycznia 20X1 r. jest nastêpuj¹cy:

Bilans jednostki B na 1 stycznia 20X1 r.

Aktywa Pasywa

Zapasy 300 000 Kapita³ w³asny 100 000

Zobowi¹zania 200 000

Z bilansu wynika, ¿e kapita³ w³asny spó³ki B te¿ wynosi 100 000 PLN, ale pojawiaj¹ siê

w¹tpliwoœci, czy jest to jego realna wartoœæ. Dlaczego?

Podstawowymi elementami wyceny kapita³u w³asnego w tym przypadku jest g³ównie

wycena zapasów. Je¿eli cena sprzeda¿y zapasów wyniesie 400 000 PLN, to wartoœæ ka-
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pita³u w³asnego po ich sprzeda¿y wyniesie nie 100 000 PLN, ale 200 000 PLN. Œrodki

pieniê¿ne uzyskane z tytu³u sprzeda¿y zapasów przeznaczone na pokrycie zobowi¹zañ

bêd¹ wynosi³y 200 000 PLN, natomiast pozosta³a czêœæ (200 000 PLN) nale¿na jest

w³aœcicielom, czyli oznacza ich kapita³.

Za³ó¿my, ¿e wycena zapasów spó³ki B w cenie historycznej na 1 stycznia 20X1 r. nie od-

zwierciedla prawid³owo korzyœci ekonomicznych z tytu³u ich sprzeda¿y. Jeœli cena

sprzeda¿y zapasów wyniesie 250 000 PLN, to wartoœæ kapita³u w³asnego wyniesie

50 000 PLN, a nie 100 000 PLN.

Na wartoœæ kapita³u w³asnego ma wp³yw równie¿ wartoœæ zobowi¹zañ. Jeœli przyjmiemy,

¿e w bilansie spó³ki B na 1 stycznia 20X1 r. nie zosta³y ujawnione dodatkowe zobo-

wi¹zania z tytu³u odsetek za zw³okê w ich zap³acie, to wskutek ich ujêcia wartoœæ kapi-

ta³u w³asnego ulegnie zmianie. Je¿eli zapasy zostan¹ sprzedane za 250 000 PLN, a war-

toœæ zobowi¹zañ odsetkowych wynosi 30 000 PLN, kapita³ w³asny mia³by wartoœæ tylko

20 000 PLN.

Bilans jednostki B na 1 stycznia 20X1 r. – skorygowany

Aktywa Pasywa

Zapasy 250 000

(w tym wartoœæ pocz¹tkowa minus odpis

aktualizuj¹cy wartoœæ 50 000)

Kapita³ w³asny 20 000*

Zobowi¹zania, w tym: 230 000

– z tytu³u odsetek

od zobowi¹zañ

30 000

* Kapita³ w³asny przed korekt¹: 100 000 PLN

– odpis utraty wartoœci zapasów – 50 000 PLN

– odsetki od zobowi¹zañ – 30 000 PLN

Kapita³ w³asny po korekcie 20 000 PLN

Dla w³aœcicieli kapita³u bardzo wa¿na jest wycena w rachunkowoœci, dziêki której aktywa

i zobowi¹zania uzyskuj¹ okreœlone wartoœci, od których z kolei zale¿y wartoœæ kapita³u w³as-

nego.

68W celu lepszego zrozumienia definicji podstawowych kategorii kapita³ w³asny mo¿na podzie-

liæ na dwie czêœci:

1) kapita³ w³asny wnoszony przez w³aœcicieli (kapita³ w³asny podstawowy);

2) kapita³ w³asny bêd¹cy skutkiem dokonañ jednostki w trakcie dzia³alnoœci (pozosta³y kapi-

ta³ w³asny).

Pierwszy element kapita³u w³asnego nie jest uzale¿niony od wyceny aktywów i zobowi¹zañ,

poniewa¿ jego wartoœæ jest determinowana przez wartoœæ wniesionych do jednostki udzia³ów

(akcji) przez jej w³aœcicieli; w takiej wartoœci pozostaje on w jednostce a¿ do momentu podjê-

cia ponownej decyzji w sprawie jego wysokoœci przez w³aœcicieli kapita³u.

Druga czêœæ kapita³u w³asnego przyjmuje wartoœæ uzale¿nion¹ od wyceny aktywów i zobo-

wi¹zañ bêd¹cych skutkiem dokonañ jednostki w trakcie jej dzia³alnoœci i na dzieñ bilansowy.

Stanowi zatem efekt zdarzeñ innych ni¿ wynikaj¹cych z decyzji w³aœciciela odnoœnie do

wniesienia lub podzia³u kapita³u w³asnego.

PRZYK£AD Na 31 grudnia 20X3 r. spó³ka posiada³a nastêpuj¹ce sk³adniki maj¹tku i Ÿród³a

finansowania:
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Sporz¹dzony wycinek bilansu na 1 stycznia 20X2 r. wygl¹da³by nastêpuj¹co:

Bilans otwarcia na 1 stycznia 20X2 r.

Aktywa 0

(10 000 – 10 000 utrata wartoœci)

Rezerwy na straty w aktywach 0

4. KAPITA£ W£ASNY

4. Kapita³ w³asny

67 Dzia³alnoœæ gospodarcza w ci¹gu roku obrotowego mo¿e byæ finansowana z obcych lub w³as-

nych Ÿróde³ finansowania. Struktura Ÿróde³ finansowania maj¹tku jednostki jest ujawniana

w pasywach bilansu.

�ród³a finansowania maj¹tku dziel¹ siê na zobowi¹zania i kapita³y w³asne. Rodzaj kapita³ów

w³asnych jest uzale¿niony od formy prawnej jednostki.

WA¯NE! Kapita³ w³asny jest w bilansie kategori¹ wtórn¹. Stanowi on udzia³ w³aœcicieli w akty-

wach przedsiêbiorstwa pomniejszonych o jego zobowi¹zania.

Kapita³ w³asny to wielkoœæ odzwierciedlaj¹ca wartoœæ ksiêgow¹ przedsiêbiorstwa. Jest to

swego rodzaju pojêcie abstrakcyjne. Wartoœæ kapita³u w³asnego z jednej strony oznacza rosz-

czenie w³aœcicieli wobec jednostki, z drugiej zaœ oznacza aktywa netto, które nale¿¹ do

w³aœcicieli (s¹ finansowane przez w³aœcicieli kapita³u). Wartoœæ kapita³u zale¿y od wyceny

maj¹tku (aktywów) i zobowi¹zañ – nie mo¿na dokonaæ jego wyceny w sposób bezpoœredni.

PRZYK£AD Bilans jednostki A na 1 stycznia 20X1 r. jest nastêpuj¹cy:

Bilans jednostki A na 1 stycznia 20X1 r.

Aktywa Pasywa

Œrodki pieniê¿ne 300 000 Kapita³ w³asny 100 000

Zobowi¹zania 200 000

Z bilansu wynika, ¿e kapita³ w³asny wynosi 100 000 PLN. Mo¿na przyj¹æ, ¿e faktycznie

taka jest jego wartoœæ, gdy¿ po sp³acie zobowi¹zañ jednostce pozostan¹ œrodki pieniê¿-

ne w wysokoœci 100 000 PLN. Jeœli kapita³ w³asny wystêpuje pod postaci¹ œrodków pie-

niê¿nych, jego wycena jest realna.

Bilans jednostki B na 1 stycznia 20X1 r. jest nastêpuj¹cy:

Bilans jednostki B na 1 stycznia 20X1 r.

Aktywa Pasywa

Zapasy 300 000 Kapita³ w³asny 100 000

Zobowi¹zania 200 000

Z bilansu wynika, ¿e kapita³ w³asny spó³ki B te¿ wynosi 100 000 PLN, ale pojawiaj¹ siê

w¹tpliwoœci, czy jest to jego realna wartoœæ. Dlaczego?

Podstawowymi elementami wyceny kapita³u w³asnego w tym przypadku jest g³ównie

wycena zapasów. Je¿eli cena sprzeda¿y zapasów wyniesie 400 000 PLN, to wartoœæ ka-
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pita³u w³asnego po ich sprzeda¿y wyniesie nie 100 000 PLN, ale 200 000 PLN. Œrodki

pieniê¿ne uzyskane z tytu³u sprzeda¿y zapasów przeznaczone na pokrycie zobowi¹zañ

bêd¹ wynosi³y 200 000 PLN, natomiast pozosta³a czêœæ (200 000 PLN) nale¿na jest

w³aœcicielom, czyli oznacza ich kapita³.

Za³ó¿my, ¿e wycena zapasów spó³ki B w cenie historycznej na 1 stycznia 20X1 r. nie od-

zwierciedla prawid³owo korzyœci ekonomicznych z tytu³u ich sprzeda¿y. Jeœli cena

sprzeda¿y zapasów wyniesie 250 000 PLN, to wartoœæ kapita³u w³asnego wyniesie

50 000 PLN, a nie 100 000 PLN.

Na wartoœæ kapita³u w³asnego ma wp³yw równie¿ wartoœæ zobowi¹zañ. Jeœli przyjmiemy,

¿e w bilansie spó³ki B na 1 stycznia 20X1 r. nie zosta³y ujawnione dodatkowe zobo-

wi¹zania z tytu³u odsetek za zw³okê w ich zap³acie, to wskutek ich ujêcia wartoœæ kapi-

ta³u w³asnego ulegnie zmianie. Je¿eli zapasy zostan¹ sprzedane za 250 000 PLN, a war-

toœæ zobowi¹zañ odsetkowych wynosi 30 000 PLN, kapita³ w³asny mia³by wartoœæ tylko

20 000 PLN.

Bilans jednostki B na 1 stycznia 20X1 r. – skorygowany

Aktywa Pasywa

Zapasy 250 000

(w tym wartoœæ pocz¹tkowa minus odpis

aktualizuj¹cy wartoœæ 50 000)

Kapita³ w³asny 20 000*

Zobowi¹zania, w tym: 230 000

– z tytu³u odsetek

od zobowi¹zañ

30 000

* Kapita³ w³asny przed korekt¹: 100 000 PLN

– odpis utraty wartoœci zapasów – 50 000 PLN

– odsetki od zobowi¹zañ – 30 000 PLN

Kapita³ w³asny po korekcie 20 000 PLN

Dla w³aœcicieli kapita³u bardzo wa¿na jest wycena w rachunkowoœci, dziêki której aktywa

i zobowi¹zania uzyskuj¹ okreœlone wartoœci, od których z kolei zale¿y wartoœæ kapita³u w³as-

nego.

68W celu lepszego zrozumienia definicji podstawowych kategorii kapita³ w³asny mo¿na podzie-

liæ na dwie czêœci:

1) kapita³ w³asny wnoszony przez w³aœcicieli (kapita³ w³asny podstawowy);

2) kapita³ w³asny bêd¹cy skutkiem dokonañ jednostki w trakcie dzia³alnoœci (pozosta³y kapi-

ta³ w³asny).

Pierwszy element kapita³u w³asnego nie jest uzale¿niony od wyceny aktywów i zobowi¹zañ,

poniewa¿ jego wartoœæ jest determinowana przez wartoœæ wniesionych do jednostki udzia³ów

(akcji) przez jej w³aœcicieli; w takiej wartoœci pozostaje on w jednostce a¿ do momentu podjê-

cia ponownej decyzji w sprawie jego wysokoœci przez w³aœcicieli kapita³u.

Druga czêœæ kapita³u w³asnego przyjmuje wartoœæ uzale¿nion¹ od wyceny aktywów i zobo-

wi¹zañ bêd¹cych skutkiem dokonañ jednostki w trakcie jej dzia³alnoœci i na dzieñ bilansowy.

Stanowi zatem efekt zdarzeñ innych ni¿ wynikaj¹cych z decyzji w³aœciciela odnoœnie do

wniesienia lub podzia³u kapita³u w³asnego.

PRZYK£AD Na 31 grudnia 20X3 r. spó³ka posiada³a nastêpuj¹ce sk³adniki maj¹tku i Ÿród³a

finansowania:
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Bilans na 31 grudnia 20X3 r.

Aktywa Pasywa

Nale¿noœci 10 000

Œrodki pieniê¿ne 20 000

Kapita³ w³asny podstawowy 15 000

Zobowi¹zania 15 000

Na dzieñ bilansowy ustalono, ¿e nale¿noœci mog¹ byæ œci¹gniête w kwocie 8 000 PLN,

a odsetki karne od zobowi¹zañ za zw³okê w zap³acie wynosz¹ 1 000 PLN.

W przypadku, gdy przedstawione ustalenia nie zostan¹ ujête w bilansie na dzieñ bilan-

sowy wartoœæ kapita³u w³asnego wyniesie 15 000 PLN:

Aktywa 30 000

Zobowi¹zania 15 000

Kapita³ w³asny 15 000

W przypadku, gdy przedstawione ustalenia zostan¹ ujête w bilansie na dzieñ bilansowy

zmieni siê wartoœæ aktywów, zobowi¹zañ i w rezultacie kapita³u w³asnego:

Aktywa 28 000

Zobowi¹zania 16 000

Kapita³ w³asny 12 000

Bilans po korekcie na 31 grudnia 20X3 r.

Aktywa Pasywa

Nale¿noœci 8 000

Œrodki pieniê¿ne 20 000

Kapita³ w³asny, w tym: 12 000

– Kapita³ w³asny podstawowy 15 000

– Pozosta³y kapita³ w³asny –3 000

Zobowi¹zania 16 000

Wskutek wyceny aktywów i zobowi¹zañ zmienia siê ostatecznie kwota kapita³u w³asne-

go w pozycji „Pozosta³y kapita³ w³asny”. Kapita³ w³asny podstawowy pozostaje bez

zmian, gdy¿ wycena aktywów i zobowi¹zañ nie jest zwi¹zana z decyzj¹ w³aœciciela. Po-

zosta³y kapita³ w³asny jest skutkiem dokonañ przedsiêbiorstwa w trakcie dzia³alnoœci go-

spodarczej podejmowanych na dzieñ bilansowy, maj¹cych zapewniæ, ¿e wykazywane

wartoœci aktywów i zobowi¹zañ spe³niaj¹ warunki definicji i prezentuj¹ przysz³e korzyœci

ekonomiczne (lub ich odp³yw).

5. PRZYCHODY

5. Przychody

69 Definicja przychodów bazuje na definicji aktywów. Przychód jest to wzrost korzyœci ekono-

micznych w okresie sprawozdawczym, który musi jednak spe³niaæ okreœlone warunki.

WA¯NE! Wed³ug ustawy o rachunkowoœci przychody i zyski to uprawdopodobnione powstanie

w okresie sprawozdawczym korzyœci ekonomicznych, o wiarygodnie okreœlonej wartoœci,

w formie zwiêkszenia wartoœci aktywów, albo zmniejszenia wartoœci zobowi¹zañ, które do-

prowadz¹ do wzrostu kapita³u w³asnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób ni¿

wniesienie œrodków przez udzia³owców lub w³aœcicieli.

Po pierwsze, przychód musi byæ uprawdopodobniony, po drugie nale¿y ustaliæ wiarygodnie

jego wartoœæ, po trzecie jest to tylko taki wzrost korzyœci ekonomicznych, który doprowadzi do

wzrostu kapita³u w³asnego (lub zmniejszenia jego niedoboru) w inny sposób ni¿ wniesienie

œrodków przez udzia³owców lub w³aœcicieli. Dodatkowo w definicji przychodu okreœlono for-

mê powstania korzyœci ekonomicznych – mo¿e on oznaczaæ albo wzrost aktywów, albo

zmniejszenie zobowi¹zañ. Definicja przychodów bazuje na „z³otej zasadzie bilansowej”, co

powoduje, ¿e moment uznania przychodów staje siê jednoznaczny, mimo ogólnego cha-

rakteru jego definicji.

70
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PRZYK£AD Jednostka naby³a aktywa za kwotê 100 000 PLN, p³ac¹c gotówk¹ za ich naby-

cie. Powstaj¹ korzyœci ekonomiczne, ich wartoœæ jest wiarygodnie okreœlona i wynosi

100 000 PLN. Zwiêkszy³y siê aktywa, ale nie mamy do czynienia z przychodem, ponie-

wa¿ wzrost aktywów nie doprowadzi³ do wzrostu kapita³u w³asnego, ale do pomniejsze-

nia innych aktywów – œrodków pieniê¿nych.

PRZYK£AD Jednostka otrzyma³a nieodp³atnie aktywa, których wartoœæ wiarygodnie osza-

cowano na kwotê 5000 PLN. To, czy nale¿y uznaæ przychód, czy te¿ nie zale¿y od

kogo jednostka otrzyma³a aktywa. Je¿eli jest to darowizna od kontrahenta, który nie

jest w³aœcicielem kapita³u jednostki, otrzymane aktywa stanowi¹ przychód, gdy¿ po-

wiêkszaj¹ siê aktywa i powiêksza siê kapita³ w³asny w inny sposób ni¿ wniesienie œrod-

ków przez w³aœciciela. Gdyby aktywa stanowi³y aport od w³aœciciela przychód nie mo¿e

byæ uznany.

PRZYK£AD W jednostce ma miejsce przedawnienie jej zobowi¹zañ lub ich umorzenie.

W efekcie zmniejszenia zobowi¹zañ – dla zachowania równowagi bilansowej – musi

nast¹piæ albo zwiêkszenie innej pozycji pasywów, albo zmniejszenie aktywów. W wyniku

przedawnienia zobowi¹zañ nie ulega zmianie wartoœæ aktywów, natomiast zwiêksza siê

kapita³ w³asny. Jednostka odnosi korzyœæ ekonomiczn¹ dlatego, ¿e nie bêdzie musia³a

sp³acaæ d³ugów. Korzyœæ ta w rezultacie zwiêksza kapita³ w³asny, ale jest to inna droga

wzrostu kapita³u ni¿ zwiêkszenie udzia³ów w³aœcicieli. Korzyœæ ta jest przychodem.

71Definicja przychodów (i zysków) nie odpowiada jeszcze na pytanie, w jaki sposób uj¹æ przy-

chód, pozwala jedynie stwierdziæ, czy przychód powinien byæ uznany. To, czy bêdzie on ujêty

w wyniku bie¿¹cego okresu, czy te¿ bêdzie odnoszony na kapita³ w³asny bezpoœrednio, zale¿y

od rodzaju przychodu – Ÿród³a jego powstania.

PRZYK£AD Je¿eli w bie¿¹cym okresie jednostka odnalaz³aby skradziony wczeœniej samo-

chód, który zosta³ zlikwidowany w poprzednich latach (i uznana zosta³a w wyniku tego

strata), oraz wprowadzi³a go do aktywów, powsta³by zysk, co do istoty ekonomicznej

przychód odniesiony na wynik finansowy bie¿¹cego okresu, poniewa¿ odnalezienie sa-

mochodu mia³o miejsce w bie¿¹cym okresie.

Jeœli jednostka w danym okresie otrzyma³a œrodek trwa³y nieodp³atnie od osoby nie

bêd¹cej w³aœcicielem, to w tym okresie – okresie otrzymania – uznaje przychód zgodnie

z jego definicj¹. To, ¿e nale¿y go rozliczaæ w czasie wynika ze szczegó³owych zasad

ustalania wyniku bie¿¹cego okresu, przyjêtych przez system rachunkowoœci.

Wprowadzenie aktywów do bilansu po raz pierwszy, wynikaj¹ce z nieujawnienia ich w latach

poprzednich, stanowi przychód jednostki, który ze wzglêdu na Ÿród³o powstania – zdarzenia

lat poprzednich – jest odnoszony nie na wynik finansowy bie¿¹cego okresu, ale na wynik lat

poprzednich. Nie jest to typowy przypadek ujêcia przychodu, gdy¿ stanowi on skutek specjal-
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Bilans na 31 grudnia 20X3 r.

Aktywa Pasywa

Nale¿noœci 10 000

Œrodki pieniê¿ne 20 000

Kapita³ w³asny podstawowy 15 000

Zobowi¹zania 15 000

Na dzieñ bilansowy ustalono, ¿e nale¿noœci mog¹ byæ œci¹gniête w kwocie 8 000 PLN,

a odsetki karne od zobowi¹zañ za zw³okê w zap³acie wynosz¹ 1 000 PLN.

W przypadku, gdy przedstawione ustalenia nie zostan¹ ujête w bilansie na dzieñ bilan-

sowy wartoœæ kapita³u w³asnego wyniesie 15 000 PLN:

Aktywa 30 000

Zobowi¹zania 15 000

Kapita³ w³asny 15 000

W przypadku, gdy przedstawione ustalenia zostan¹ ujête w bilansie na dzieñ bilansowy

zmieni siê wartoœæ aktywów, zobowi¹zañ i w rezultacie kapita³u w³asnego:

Aktywa 28 000

Zobowi¹zania 16 000

Kapita³ w³asny 12 000

Bilans po korekcie na 31 grudnia 20X3 r.

Aktywa Pasywa

Nale¿noœci 8 000

Œrodki pieniê¿ne 20 000

Kapita³ w³asny, w tym: 12 000

– Kapita³ w³asny podstawowy 15 000

– Pozosta³y kapita³ w³asny –3 000

Zobowi¹zania 16 000

Wskutek wyceny aktywów i zobowi¹zañ zmienia siê ostatecznie kwota kapita³u w³asne-

go w pozycji „Pozosta³y kapita³ w³asny”. Kapita³ w³asny podstawowy pozostaje bez

zmian, gdy¿ wycena aktywów i zobowi¹zañ nie jest zwi¹zana z decyzj¹ w³aœciciela. Po-

zosta³y kapita³ w³asny jest skutkiem dokonañ przedsiêbiorstwa w trakcie dzia³alnoœci go-

spodarczej podejmowanych na dzieñ bilansowy, maj¹cych zapewniæ, ¿e wykazywane

wartoœci aktywów i zobowi¹zañ spe³niaj¹ warunki definicji i prezentuj¹ przysz³e korzyœci

ekonomiczne (lub ich odp³yw).

5. PRZYCHODY

5. Przychody

69 Definicja przychodów bazuje na definicji aktywów. Przychód jest to wzrost korzyœci ekono-

micznych w okresie sprawozdawczym, który musi jednak spe³niaæ okreœlone warunki.

WA¯NE! Wed³ug ustawy o rachunkowoœci przychody i zyski to uprawdopodobnione powstanie

w okresie sprawozdawczym korzyœci ekonomicznych, o wiarygodnie okreœlonej wartoœci,

w formie zwiêkszenia wartoœci aktywów, albo zmniejszenia wartoœci zobowi¹zañ, które do-

prowadz¹ do wzrostu kapita³u w³asnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób ni¿

wniesienie œrodków przez udzia³owców lub w³aœcicieli.

Po pierwsze, przychód musi byæ uprawdopodobniony, po drugie nale¿y ustaliæ wiarygodnie

jego wartoœæ, po trzecie jest to tylko taki wzrost korzyœci ekonomicznych, który doprowadzi do

wzrostu kapita³u w³asnego (lub zmniejszenia jego niedoboru) w inny sposób ni¿ wniesienie

œrodków przez udzia³owców lub w³aœcicieli. Dodatkowo w definicji przychodu okreœlono for-

mê powstania korzyœci ekonomicznych – mo¿e on oznaczaæ albo wzrost aktywów, albo

zmniejszenie zobowi¹zañ. Definicja przychodów bazuje na „z³otej zasadzie bilansowej”, co

powoduje, ¿e moment uznania przychodów staje siê jednoznaczny, mimo ogólnego cha-

rakteru jego definicji.

70
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PRZYK£AD Jednostka naby³a aktywa za kwotê 100 000 PLN, p³ac¹c gotówk¹ za ich naby-

cie. Powstaj¹ korzyœci ekonomiczne, ich wartoœæ jest wiarygodnie okreœlona i wynosi

100 000 PLN. Zwiêkszy³y siê aktywa, ale nie mamy do czynienia z przychodem, ponie-

wa¿ wzrost aktywów nie doprowadzi³ do wzrostu kapita³u w³asnego, ale do pomniejsze-

nia innych aktywów – œrodków pieniê¿nych.

PRZYK£AD Jednostka otrzyma³a nieodp³atnie aktywa, których wartoœæ wiarygodnie osza-

cowano na kwotê 5000 PLN. To, czy nale¿y uznaæ przychód, czy te¿ nie zale¿y od

kogo jednostka otrzyma³a aktywa. Je¿eli jest to darowizna od kontrahenta, który nie

jest w³aœcicielem kapita³u jednostki, otrzymane aktywa stanowi¹ przychód, gdy¿ po-

wiêkszaj¹ siê aktywa i powiêksza siê kapita³ w³asny w inny sposób ni¿ wniesienie œrod-

ków przez w³aœciciela. Gdyby aktywa stanowi³y aport od w³aœciciela przychód nie mo¿e

byæ uznany.

PRZYK£AD W jednostce ma miejsce przedawnienie jej zobowi¹zañ lub ich umorzenie.

W efekcie zmniejszenia zobowi¹zañ – dla zachowania równowagi bilansowej – musi

nast¹piæ albo zwiêkszenie innej pozycji pasywów, albo zmniejszenie aktywów. W wyniku

przedawnienia zobowi¹zañ nie ulega zmianie wartoœæ aktywów, natomiast zwiêksza siê

kapita³ w³asny. Jednostka odnosi korzyœæ ekonomiczn¹ dlatego, ¿e nie bêdzie musia³a

sp³acaæ d³ugów. Korzyœæ ta w rezultacie zwiêksza kapita³ w³asny, ale jest to inna droga

wzrostu kapita³u ni¿ zwiêkszenie udzia³ów w³aœcicieli. Korzyœæ ta jest przychodem.

71Definicja przychodów (i zysków) nie odpowiada jeszcze na pytanie, w jaki sposób uj¹æ przy-

chód, pozwala jedynie stwierdziæ, czy przychód powinien byæ uznany. To, czy bêdzie on ujêty

w wyniku bie¿¹cego okresu, czy te¿ bêdzie odnoszony na kapita³ w³asny bezpoœrednio, zale¿y

od rodzaju przychodu – Ÿród³a jego powstania.

PRZYK£AD Je¿eli w bie¿¹cym okresie jednostka odnalaz³aby skradziony wczeœniej samo-

chód, który zosta³ zlikwidowany w poprzednich latach (i uznana zosta³a w wyniku tego

strata), oraz wprowadzi³a go do aktywów, powsta³by zysk, co do istoty ekonomicznej

przychód odniesiony na wynik finansowy bie¿¹cego okresu, poniewa¿ odnalezienie sa-

mochodu mia³o miejsce w bie¿¹cym okresie.

Jeœli jednostka w danym okresie otrzyma³a œrodek trwa³y nieodp³atnie od osoby nie

bêd¹cej w³aœcicielem, to w tym okresie – okresie otrzymania – uznaje przychód zgodnie

z jego definicj¹. To, ¿e nale¿y go rozliczaæ w czasie wynika ze szczegó³owych zasad

ustalania wyniku bie¿¹cego okresu, przyjêtych przez system rachunkowoœci.

Wprowadzenie aktywów do bilansu po raz pierwszy, wynikaj¹ce z nieujawnienia ich w latach

poprzednich, stanowi przychód jednostki, który ze wzglêdu na Ÿród³o powstania – zdarzenia

lat poprzednich – jest odnoszony nie na wynik finansowy bie¿¹cego okresu, ale na wynik lat

poprzednich. Nie jest to typowy przypadek ujêcia przychodu, gdy¿ stanowi on skutek specjal-



nych zdarzeñ – istotnych b³êdów pope³nionych w poprzednich latach oraz istotnych zmian

w polityce rachunkowoœci.

Odrêbnym przypadkiem ujêcia przychodów bezpoœrednio w kapitale w³asnym jest skutek

aktualizacji wyceny okreœlonych aktywów, np. w polskim prawie bilansowym – m.in. inwesty-

cji d³ugoterminowych w aktywa finansowe i œrodków trwa³ych.

72 Definicja przychodów okreœla moment uznania przychodu rachunkowoœci. Zasady ujêcia

przychodu w wyniku finansowym bie¿¹cego okresu s¹ ustalane odrêbnie i nakazuj¹ albo ujê-

cie przychodu w ca³oœci w wyniku finansowym okresu uznania (lub kapitale w³asnym), albo

ujêcie tylko czêœci tego przychodu w wyniku finansowym okresu uznania przychodu. W ostat-

nim przypadku powstaje kategoria odroczonego przychodu, który zgodnie z treœci¹ ekono-

miczn¹ powinien byæ wykazany w bilansie nie jako zobowi¹zanie, ale jako czêœæ kapita³u

w³asnego.

Reasumuj¹c, istota definicji kategorii przychodu musi byæ rozpatrywana w œwietle kategorii

bilansowych – aktywów, zobowi¹zañ i kapita³u w³asnego (por. rys. 7).

73 Poni¿ej zilustrowano istotê definicji przychodu w kontekœcie kategorii bilansowych.
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72–73 PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

BILANS

AKTYWA KAPITA£ W£ASNY

A) od w³aœcicieli kapita³u (podstawowy)

B) pozosta³y kapita³

ZOBOWI¥ZANIA

(2) zmniejszenie

(1) zwiêkszenie� (2) zwiêkszenie�(1) zwiêkszenie�

gdzie: (1) przychód uznany w wyniku zwiêkszenia aktywów

(2) przychód w wyniku zmniejszenia zobowi¹zañuznany

�ród³o: opracowanie w³asne.

Rysunek 7. Istota definicji przychodu

PRZYK£AD Wniesienie aportu przez w³aœcicieli

Bilans

Aktywa � Kapita³ w³asny �

W jednostce ma miejsce wzrost aktywów, ale jego przyczyn¹ jest dop³ata w³aœcicieli do

kapita³u – w formie aportu. Nie mo¿e mieæ miejsca uznanie przychodu, poniewa¿

nast¹pi³ przyrost kapita³u w³asnego, ale drog¹ zwiêkszenia udzia³ów w³aœcicieli.
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PRZYK£AD Zamiana zobowi¹zañ na udzia³y

Bilans

Kapita³ w³asny �

Zobowi¹zania �

W tym przypadku przychód równie¿ nie zostanie uznany, mimo zmniejszenia zobo-

wi¹zañ, gdy¿ ich zmniejszenie oznacza co prawda wzrost kapita³u w³asnego, ale drog¹

wzrostu udzia³ów w³aœcicieli.

PRZYK£AD Sp³ata nale¿noœci

Bilans

Aktywa – œrodki pieniê¿ne �

Aktywa – nale¿noœci �

Kapita³ w³asny – bez zmian,

PRZYK£AD Zaci¹gniêcie kredytu

Bilans

Aktywa – œrodki pieniê¿ne � Kapita³ w³asny – bez zmian

Zobowi¹zania – kredyt �

W przypadku sp³aty nale¿noœci i zaci¹gniêcia kredytu, co prawda powiêksza siê wartoœæ

aktywów, ale nie powoduje to zwiêkszenie kapita³u w³asnego, zatem przyrost aktywów

nie mo¿e prowadziæ do uznania przychodu.

PRZYK£AD Sp³ata zobowi¹zañ

Bilans

Aktywa – œrodki pieniê¿ne � Kapita³ w³asny – bez zmian

Zobowi¹zania �

W przypadku sp³aty zobowi¹zañ ulegaj¹ one zmniejszeniu, ale nie mo¿na uznaæ przy-

chodu, poniewa¿ zmniejszaj¹ siê aktywa, a wartoœæ kapita³u w³asnego pozostaje bez

zmian.

PRZYK£AD Otrzymanie nieodp³atnie aktywów od kontrahenta

Bilans

Aktywa � Kapita³ w³asny �

W efekcie otrzymania sk³adnika aktywów zwiêksza siê suma bilansowa. Wzrost w pasy-

wach mo¿e nast¹piæ jedynie w pozycji „kapita³ w³asny”, nie mog¹ wzrosn¹æ zobowi¹za-

nia, ani ulec zmniejszeniu aktywa (bo otrzymanie aktywów jest nieodp³atne). Oznacza

to, ¿e nast¹pi³ wzrost kapita³u w³asnego, ale inn¹ drog¹ ni¿ zwiêkszenie udzia³ów

w³aœcicieli, wyst¹pi³ wiêc przychód.
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AKTYWA KAPITA£ W£ASNY

A) od w³aœcicieli kapita³u (podstawowy)

B) pozosta³y kapita³

ZOBOWI¥ZANIA

(2) zmniejszenie

(1) zwiêkszenie� (2) zwiêkszenie�(1) zwiêkszenie�

gdzie: (1) przychód uznany w wyniku zwiêkszenia aktywów

(2) przychód w wyniku zmniejszenia zobowi¹zañuznany

�ród³o: opracowanie w³asne.

Rysunek 7. Istota definicji przychodu

PRZYK£AD Wniesienie aportu przez w³aœcicieli

Bilans

Aktywa � Kapita³ w³asny �

W jednostce ma miejsce wzrost aktywów, ale jego przyczyn¹ jest dop³ata w³aœcicieli do

kapita³u – w formie aportu. Nie mo¿e mieæ miejsca uznanie przychodu, poniewa¿

nast¹pi³ przyrost kapita³u w³asnego, ale drog¹ zwiêkszenia udzia³ów w³aœcicieli.

www.meritum.pl 77

5. PRZYCHODY 73

PRZYK£AD Zamiana zobowi¹zañ na udzia³y
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74–75 PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

PRZYK£AD Przedawnienie zobowi¹zañ

Bilans

Kapita³ w³asny �

Zobowi¹zania �

W efekcie zmniejszenia zobowi¹zañ – dla zachowania równowagi bilansowej – musi

nast¹piæ albo zwiêkszenie innej pozycji pasywów, albo zmniejszenie aktywów.

W wyniku przedawnienia zobowi¹zañ nie ulega zmianie wartoœæ aktywów, natomiast

zwiêksza siê kapita³ w³asny. Jednostka odnosi korzyœæ ekonomiczn¹ dlatego, ¿e nie bê-

dzie sp³acaæ d³ugów. Korzyœæ ta w rezultacie zwiêksza kapita³ w³asny, ale jest to inna

droga wzrostu kapita³u ni¿ zwiêkszenie udzia³ów. Korzyœæ ta jest zatem przychodem.

6. KOSZTY

6. Koszty

74 Koszt w rachunkowoœci jest uznawany w momencie, w którym nastêpuje uprawdopodobnienie

zmniejszenia korzyœci ekonomicznych, spe³niaj¹ce okreœlone w definicji kosztów warunki:

1) zmniejszenie korzyœci powinno mieæ wiarygodnie okreœlon¹ wartoœæ;

2) musi ono doprowadziæ do zmniejszenia kapita³u w³asnego (lub zwiêkszenia jego niedobo-

ru) w inny sposób ni¿ wycofanie œrodków przez w³aœcicieli lub udzia³owców.

WA¯NE! Wed³ug ustawy o rachunkowoœci, koszty i straty to uprawdopodobnione zmniejszenia

w okresie sprawozdawczym korzyœci ekonomicznych, o wiarygodnie okreœlonej wartoœci,

w formie zmniejszenia wartoœci aktywów albo zwiêkszenia wartoœci zobowi¹zañ i rezerw,

które doprowadz¹ do zmniejszenia kapita³u w³asnego lub zwiêkszenia jego niedoboru w inny

sposób ni¿ wycofanie œrodków przez udzia³owców lub w³aœcicieli.

Definicja kosztu okreœla formê zmniejszenia korzyœci ekonomicznych – jest to albo zmniej-

szenie wartoœci aktywów, albo zwiêkszenie wartoœci zobowi¹zañ.

75 Definicja kosztu jest bardzo istotna przy rozró¿nieniu dwóch pojêæ – czêsto u¿ywanych za-

miennie: kosztów i nak³adów. Poniesienie nak³adów nie jest jednak jednoznaczne z ponie-

sieniem kosztów. Jednostka mo¿e ponieœæ nak³ady, ale nie uznaæ ich przejœciowo za koszty.

Klasyfikuje je wówczas jako element aktywów (czyli tzw. rozliczenia miêdzyokresowego czyn-

ne – RMC), uznaj¹c, ¿e nie nast¹pi³a utrata korzyœci, czyli zgodnie z definicj¹ kosztu, nie

mo¿na go uznaæ. Wrêcz odwrotnie, taka klasyfikacja nak³adów oznacza, ¿e poniesione w da-

nym okresie nak³ady przynios¹ w przysz³oœci korzyœci, nale¿y zatem uznaæ je za aktywa.

W kontekœcie definicji kosztów i aktywów zmienia siê istota rozliczeñ miêdzyokresowych

czynnych, do których czêsto w praktyce stosuje siê okreœlenie „aktywowanie kosztów”. Co do

istoty ekonomicznej w rozliczeniach miêdzyokresowych czynnych aktywowane s¹ nie koszty,

ale nak³ady.

PRZYK£AD Je¿eli jednostka w roku n zap³aci³a roczn¹ sk³adkê ubezpieczenia za samo-

chód za rok n+1, to nie ponios³a jeszcze kosztu, gdy¿ nast¹pi³o co prawda zmniejsze-

nie aktywów (œrodków pieniê¿nych), ale doprowadzi³o ono do wzrostu innego sk³adnika

aktywów – rozliczenia miêdzyokresowego czynnego (RMC). Koszt nie powsta³ (nie zo-
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sta³ poniesiony zgodnie z definicj¹). W powy¿szym zdarzeniu mamy do czynienia z po-

niesieniem nak³adu (wydatku), a nie poniesieniem kosztu.

76Poni¿ej zamieszczono przyk³ady sytuacji, w których ma miejsce uznanie kosztów zgodnie

z ich definicj¹.

PRZYK£AD W jednostce mia³o miejsce przekazanie nieodp³atne kontrahentowi czêœci za-

pasów (aktywów).

Bilans

Aktywa �

– przekazanie aktywów

Kapita³ w³asny �

– zmniejszenie kapita³u

W efekcie przekazania aktywów innej jednostce zmniejsza siê suma bilansowa o war-

toœæ nieodp³atnie przekazanych aktywów. Zmniejszenie w pasywach bilansu mo¿e

nast¹piæ jedynie w pozycji „kapita³ w³asny”, nie mog¹ zmniejszyæ siê zobowi¹zania, po-

niewa¿ przekazanie nie stanowi zaspokojenia jakichkolwiek zobowi¹zañ. Równowaga

bilansowa nie mo¿e byæ równie¿ osi¹gniêta poprzez zwiêkszenie innych aktywów, gdy¿

przekazanie aktywów jest nieodp³atne, a wiêc jednostka nie spodziewa siê ¿adnych ko-

rzyœci ekonomicznych (aktywów) z tego tytu³u. Oznacza to, ¿e nast¹pi³o zmniejszenie

wartoœci kapita³u w³asnego, ale inn¹ droga ni¿ podzia³ kapita³u miêdzy w³aœcicieli.

W opisanym przypadku nale¿y zatem uznaæ koszt.

PRZYK£AD Pracownicy wykonali pracê i zosta³y naliczone ich wynagrodzenia na liœcie

p³ac.

Bilans

Kapita³ w³asny �

Zobowi¹zania z tytu³u wynagrodzeñ �

W efekcie wzrostu zobowi¹zañ z tytu³u wynagrodzeñ dla zachowania równowagi bilan-

sowej musi nast¹piæ albo zmniejszenie wartoœci innej pozycji pasywów, albo zwiêksze-

nie wartoœci aktywów. W wyniku pojawienia siê zobowi¹zania wobec pracowników za

wykonan¹ pracê nie ulega zmianie wartoœæ aktywów, natomiast zmniejsza siê kapita³

w³asny. Jednostka ponosi koszt (z tytu³u zu¿ycia si³y roboczej), który w rezultacie powo-

duje uszczuplenie kapita³u w³asnego, ale jest to inna droga zmniejszenia kapita³u ni¿

jego podzia³ miêdzy w³aœcicieli. Zmniejszenie kapita³u w³asnego jest w tym przypadku

kosztem.

Reasumuj¹c, istota definicji kategorii kosztu musi byæ rozpatrywana w œwietle bilansu

(por. rys. 8). W przeciwieñstwie do przychodów koszty oznaczaj¹ utratê (zmniejszenie) ko-

rzyœci ekonomicznych. Podobnie jak w przypadku przychodów, definicja kosztów nie okreœ-

la, w jaki sposób nale¿y uj¹æ koszt, a jedynie pozwala stwierdziæ, ¿e koszt powinien byæ

uznany.

PRZYK£AD Je¿eli jednostka w danym okresie ujawnia rezerwy z tytu³u obowi¹zku wykona-

nia œwiadczenia, który to obowi¹zek powsta³ w poprzednim okresie, to koszt jest uzna-

ny, ale powinien byæ odniesiony nie na bie¿¹cy wynik finansowy, ale bezpoœrednio na

kapita³ w³asny, gdy¿ zdarzenie bêd¹ce Ÿród³em jego powstania wyst¹pi³o w poprze-

dnich okresach. Nie jest to typowe ujêcie kosztów i mo¿e mieæ miejsce g³ównie w przy-

padku istotnych b³êdów lat poprzednich lub zmiany polityki rachunkowoœci.



78 www.meritum.pl

74–75 PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

PRZYK£AD Przedawnienie zobowi¹zañ

Bilans

Kapita³ w³asny �

Zobowi¹zania �

W efekcie zmniejszenia zobowi¹zañ – dla zachowania równowagi bilansowej – musi

nast¹piæ albo zwiêkszenie innej pozycji pasywów, albo zmniejszenie aktywów.

W wyniku przedawnienia zobowi¹zañ nie ulega zmianie wartoœæ aktywów, natomiast

zwiêksza siê kapita³ w³asny. Jednostka odnosi korzyœæ ekonomiczn¹ dlatego, ¿e nie bê-

dzie sp³acaæ d³ugów. Korzyœæ ta w rezultacie zwiêksza kapita³ w³asny, ale jest to inna

droga wzrostu kapita³u ni¿ zwiêkszenie udzia³ów. Korzyœæ ta jest zatem przychodem.

6. KOSZTY

6. Koszty

74 Koszt w rachunkowoœci jest uznawany w momencie, w którym nastêpuje uprawdopodobnienie

zmniejszenia korzyœci ekonomicznych, spe³niaj¹ce okreœlone w definicji kosztów warunki:

1) zmniejszenie korzyœci powinno mieæ wiarygodnie okreœlon¹ wartoœæ;

2) musi ono doprowadziæ do zmniejszenia kapita³u w³asnego (lub zwiêkszenia jego niedobo-

ru) w inny sposób ni¿ wycofanie œrodków przez w³aœcicieli lub udzia³owców.

WA¯NE! Wed³ug ustawy o rachunkowoœci, koszty i straty to uprawdopodobnione zmniejszenia

w okresie sprawozdawczym korzyœci ekonomicznych, o wiarygodnie okreœlonej wartoœci,

w formie zmniejszenia wartoœci aktywów albo zwiêkszenia wartoœci zobowi¹zañ i rezerw,

które doprowadz¹ do zmniejszenia kapita³u w³asnego lub zwiêkszenia jego niedoboru w inny

sposób ni¿ wycofanie œrodków przez udzia³owców lub w³aœcicieli.

Definicja kosztu okreœla formê zmniejszenia korzyœci ekonomicznych – jest to albo zmniej-

szenie wartoœci aktywów, albo zwiêkszenie wartoœci zobowi¹zañ.

75 Definicja kosztu jest bardzo istotna przy rozró¿nieniu dwóch pojêæ – czêsto u¿ywanych za-

miennie: kosztów i nak³adów. Poniesienie nak³adów nie jest jednak jednoznaczne z ponie-

sieniem kosztów. Jednostka mo¿e ponieœæ nak³ady, ale nie uznaæ ich przejœciowo za koszty.

Klasyfikuje je wówczas jako element aktywów (czyli tzw. rozliczenia miêdzyokresowego czyn-

ne – RMC), uznaj¹c, ¿e nie nast¹pi³a utrata korzyœci, czyli zgodnie z definicj¹ kosztu, nie

mo¿na go uznaæ. Wrêcz odwrotnie, taka klasyfikacja nak³adów oznacza, ¿e poniesione w da-

nym okresie nak³ady przynios¹ w przysz³oœci korzyœci, nale¿y zatem uznaæ je za aktywa.

W kontekœcie definicji kosztów i aktywów zmienia siê istota rozliczeñ miêdzyokresowych

czynnych, do których czêsto w praktyce stosuje siê okreœlenie „aktywowanie kosztów”. Co do

istoty ekonomicznej w rozliczeniach miêdzyokresowych czynnych aktywowane s¹ nie koszty,

ale nak³ady.

PRZYK£AD Je¿eli jednostka w roku n zap³aci³a roczn¹ sk³adkê ubezpieczenia za samo-

chód za rok n+1, to nie ponios³a jeszcze kosztu, gdy¿ nast¹pi³o co prawda zmniejsze-

nie aktywów (œrodków pieniê¿nych), ale doprowadzi³o ono do wzrostu innego sk³adnika

aktywów – rozliczenia miêdzyokresowego czynnego (RMC). Koszt nie powsta³ (nie zo-
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sta³ poniesiony zgodnie z definicj¹). W powy¿szym zdarzeniu mamy do czynienia z po-

niesieniem nak³adu (wydatku), a nie poniesieniem kosztu.

76Poni¿ej zamieszczono przyk³ady sytuacji, w których ma miejsce uznanie kosztów zgodnie

z ich definicj¹.

PRZYK£AD W jednostce mia³o miejsce przekazanie nieodp³atne kontrahentowi czêœci za-

pasów (aktywów).

Bilans

Aktywa �

– przekazanie aktywów

Kapita³ w³asny �

– zmniejszenie kapita³u
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niewa¿ przekazanie nie stanowi zaspokojenia jakichkolwiek zobowi¹zañ. Równowaga

bilansowa nie mo¿e byæ równie¿ osi¹gniêta poprzez zwiêkszenie innych aktywów, gdy¿

przekazanie aktywów jest nieodp³atne, a wiêc jednostka nie spodziewa siê ¿adnych ko-

rzyœci ekonomicznych (aktywów) z tego tytu³u. Oznacza to, ¿e nast¹pi³o zmniejszenie

wartoœci kapita³u w³asnego, ale inn¹ droga ni¿ podzia³ kapita³u miêdzy w³aœcicieli.

W opisanym przypadku nale¿y zatem uznaæ koszt.

PRZYK£AD Pracownicy wykonali pracê i zosta³y naliczone ich wynagrodzenia na liœcie

p³ac.

Bilans

Kapita³ w³asny �

Zobowi¹zania z tytu³u wynagrodzeñ �
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duje uszczuplenie kapita³u w³asnego, ale jest to inna droga zmniejszenia kapita³u ni¿

jego podzia³ miêdzy w³aœcicieli. Zmniejszenie kapita³u w³asnego jest w tym przypadku

kosztem.

Reasumuj¹c, istota definicji kategorii kosztu musi byæ rozpatrywana w œwietle bilansu

(por. rys. 8). W przeciwieñstwie do przychodów koszty oznaczaj¹ utratê (zmniejszenie) ko-

rzyœci ekonomicznych. Podobnie jak w przypadku przychodów, definicja kosztów nie okreœ-

la, w jaki sposób nale¿y uj¹æ koszt, a jedynie pozwala stwierdziæ, ¿e koszt powinien byæ

uznany.

PRZYK£AD Je¿eli jednostka w danym okresie ujawnia rezerwy z tytu³u obowi¹zku wykona-

nia œwiadczenia, który to obowi¹zek powsta³ w poprzednim okresie, to koszt jest uzna-

ny, ale powinien byæ odniesiony nie na bie¿¹cy wynik finansowy, ale bezpoœrednio na

kapita³ w³asny, gdy¿ zdarzenie bêd¹ce Ÿród³em jego powstania wyst¹pi³o w poprze-

dnich okresach. Nie jest to typowe ujêcie kosztów i mo¿e mieæ miejsce g³ównie w przy-

padku istotnych b³êdów lat poprzednich lub zmiany polityki rachunkowoœci.



77 Poni¿ej zilustrowano definicjê kosztów na przyk³adach kilku zdarzeñ.
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BILANS

AKTYWA KAPITA£ W£ASNY

A) od w³aœcicieli kapita³u (kapita³ podstawowy)

B) pozosta³y kapita³ w³asny

ZOBOWI¥ZANIA

gdzie: (1) koszt uznany w wyniku zmniejszenia aktywów

(2) koszt uznany w wyniku zwiêkszenia zobowi¹zañ

(1) zmniejszenie

(2) zwiêkszenie�

(1) zmniejszenie

�ród³o: opracowanie w³asne.

(2) zmniejszenie

Rysunek 8. Istota definicji kosztu

PRZYK£AD Deklaracja dywidendy

Bilans

Kapita³ w³asny �

Zobowi¹zania �

W tym przypadku koszt nie mo¿e byæ uznany, mimo zwiêkszenia zobowi¹zañ, poniewa¿

ich zwiêkszenie powoduje uszczuplenie udzia³u w³aœcicieli w kapitale w³asnym.

PRZYK£AD Udzielenie po¿yczki

Bilans

Aktywa – œrodki pieniê¿ne �

Aktywa – udzielona po¿yczka �

Kapita³ w³asny – bez zmian

PRZYK£AD Sp³ata kredytu

Bilans

Aktywa – œrodki pieniê¿ne � Kapita³ w³asny – bez zmian

Zobowi¹zania – kredyt �

PRZYK£AD Zaci¹gniecie kredytu

Bilans

Aktywa – œrodki pieniê¿ne � Kapita³ w³asny – bez zmian

Zobowi¹zania – kredyt �

W ostatnich trzech przyk³adach koszt nie mo¿e byæ uznany, mimo ¿e ma miejsce

zmniejszenie aktywów lub zwiêkszenie zobowi¹zañ. Skutkiem zmian aktywów i zobo-

wi¹zañ nie jest bowiem zmniejszenie kapita³u w³asnego.

www.meritum.pl 81

7. WYNIK FINANSOWY 78–79

PRZYK£AD Przekazanie nieodp³atne aktywów innej jednostce

Bilans

Aktywa � Kapita³ w³asny �

W efekcie zmniejszenia aktywów zmniejsza siê suma bilansowa tak¿e w pasywach.

Zmniejszenie mo¿e nast¹piæ jedynie w pozycji „kapita³ w³asny”, nie mog¹ zmniejszyæ

siê zobowi¹zania, poniewa¿ przekazanie jest nieodp³atne.

Oznacza to, ¿e nast¹pi³o zmniejszenie wartoœci kapita³u w³asnego, ale inn¹ drog¹ ni¿

podzia³ kapita³u miêdzy w³aœcicieli. W opisanym przypadku nale¿y zatem uznaæ koszt.

7. WYNIK FINANSOWY

7. Wynik finansowy

78

WA¯NE! Wynik finansowy – to ró¿nica przychodów i kosztów uznanych w okresie sprawozdaw-

czym.

Wynik finansowy w œwietle terminologii stosowanej w rachunkowoœci to zysk brutto, a zatem

nie obejmuje on jeszcze obowi¹zkowych obci¹¿eñ z tytu³u podatku dochodowego.

Zysk brutto pomniejszony o obowi¹zkowe odpisy z tytu³u podatku dochodowego jest okreœla-

ny mianem zysku netto, wyniku finansowego netto b¹dŸ zysku do podzia³u dla w³aœcicieli ka-

pita³u.

PRZYK£AD Przedsiêbiorstwo osi¹gnê³o przychody ze sprzeda¿y w wysokoœci 100 000

PLN, sprzedaj¹c towary nabyte za 80 000 PLN. Dodatkowo ponios³o koszty zarz¹dzania

w wysokoœci 5000 PLN. Stopa podatku dochodowego wynosi³a 20%.

Zysk brutto = Przychody – Koszty

Zysk brutto = 100 000 – 80 000 – 5000 = 15 000 PLN

Zysk brutto obci¹¿ony jest kosztem z tytu³u podatku dochodowego od osób prawnych

w wysokoœci 20%, czyli kwot¹ 3 000 PLN.

Zysk netto wynosi zatem:

Zysk netto = Zysk brutto – Podatek dochodowy

Zysk netto = 15 000 – 3000 = 12 000 PLN

Zysk netto w wysokoœci 12 000 PLN stanowi zysk do podzia³u przez inwestorów, którzy

decyduj¹, jaka czêœæ zostanie w spó³ce – zwiêkszaj¹c kapita³ w³asny, a jaka czêœæ bê-

dzie zadeklarowana na dywidendy.

79Na wynik finansowy netto, oprócz typowych kosztów i przychodów, ma wp³yw podatek docho-

dowy, uznawany w rachunkowoœci za koszt dzia³alnoœci gospodarczej. Uwa¿a siê, ¿e jest to

koszt ponoszony przez jednostkê w zwi¹zku z tym, ¿e rz¹d œwiadczy us³ugi na jej rzecz. S¹

one zwi¹zane z prawem legalnego prowadzenia dzia³alnoœci przynosz¹cej przedsiêbiorstwu

korzyœci w sprzyjaj¹cym klimacie ekonomicznym, który zapewnia rz¹d. [por. E.S. Hend-

riksen, M. van Breda, Teoria rachunkowoœci, Warszawa 2002, s. 704].
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79Na wynik finansowy netto, oprócz typowych kosztów i przychodów, ma wp³yw podatek docho-

dowy, uznawany w rachunkowoœci za koszt dzia³alnoœci gospodarczej. Uwa¿a siê, ¿e jest to

koszt ponoszony przez jednostkê w zwi¹zku z tym, ¿e rz¹d œwiadczy us³ugi na jej rzecz. S¹

one zwi¹zane z prawem legalnego prowadzenia dzia³alnoœci przynosz¹cej przedsiêbiorstwu
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Specyfika podatków dochodowych zosta³a uwzglêdniona przez specjalne miejsce, jakie zajê³y

w rachunku zysków i strat – miêdzy zyskiem brutto i zyskiem netto. Ponadto uzyska³y one

w wielu krajach odmienn¹ nazwê – zamiast „koszty z tytu³u podatku dochodowego” zosta³y

okreœlone mianem „obci¹¿enia z tytu³u podatku dochodowego”. W ten sposób podatek docho-

dowy sta³ siê pe³noprawn¹ pozycj¹ wynikow¹ – zazwyczaj kosztem, ale w okreœlonych przy-

padkach równie¿ przychodem. Od innych przychodów i kosztów odró¿nia go Ÿród³o powsta-

nia, poniewa¿ nie jest on skutkiem bezpoœrednim zdarzenia, ale jedynie jego skutkiem po-

œrednim.

79 PODSTAWOWE KATEGORIE POMIARU W RACHUNKOWOŒCI

WA¯NE! Podatek dochodowy – jako kategoria ekonomiczna powoduj¹ca wydatek dla przedsiê-

biorstwa – od pocz¹tku swojego istnienia stanowi³ nie lada dylemat dla rachunkowców.

W celu umiejscowienia go w strukturze teorii rachunkowoœci – zgodnie z jej nadrzêdnymi za-

sadami – wymaga³ zdefiniowania. Pocz¹tkowo by³ traktowany jako nietypowy element wyniku

– bardziej jako kategoria podzia³u zysku ni¿ koszt dzia³alnoœci. Rodzi³o to okreœlone skutki

przede wszystkim dla systemu wynagradzania cz³onków Zarz¹du jednostki, poniewa¿ byli oni

motywowani nagrodami liczonymi od zysku brutto, czyli zysku nie obci¹¿onego podatkiem

dochodowym. Argumentem za traktowaniem podatku jako elementu podzia³u zysku by³o to,

¿e posiada on inne cechy ni¿ typowe koszty ponoszone przez jednostkê. Za podstawow¹ cechê

pozwalaj¹c¹ odró¿niæ podatek dochodowy od kosztu uznawano fakt, ¿e p³atnoœci podatkowe

nie s¹ realizowane w zamian za konkretne us³ugi lub produkty, a ponadto, ¿e jednostka nie

ma ¿adnego wp³ywu na to, czy podatek zostanie na ni¹ na³o¿ony. W³aœnie te szczególne cha-

rakterystyki podatku by³y przywo³ywane jako uzasadnienie uznania go za element dystrybucji

(podzia³u) wyniku. W konsekwencji rz¹d by³ traktowany jako interesariusz jednostki – udzia-

³owiec, który partycypuje w zyskach jednostki, maj¹c priorytet w stosunku do innych udzia-

³owców [por. M. G. Winborne, D. L. Kleespie, Tax Allocation in Perspective, „Accounting Re-

view” 1966, paŸdziernik, s. 737–738.]

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 12, 13, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 u.rach.

Literatura: D. Cairns, Applying International Accounting Standards, London 1999; Framework

for the Preparation and Presentation of Financial Statements, IASC 1989; E.S. Hendriksen,

M. van Breda, Teoria rachunkowoœci, Warszawa 2002; IAS 1 Presentation of Financial State-
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ZA£O¯ENIA FUNDAMENTALNE I NADRZÊDNE ZASADY RACHUNKOWOŒCI

1. ZASADY RACHUNKOWOŒCI I ICH KLASYFIKACJA

1. Zasady rachunkowoœci i ich klasyfikacja

80 Rachunkowoœæ jako system informacyjny, s³u¿¹cy do przetwarzania danych o zdarzeniach

i transakcjach gospodarczych do postaci zestandaryzowanych sprawozdañ finansowych ogól-

nego przeznaczenia, opiera siê na wypracowanych przez lata zasadach, konwencjach i pra-

ktykach. Zasady te s¹ wynikiem d¹¿enia do optymalnego zaspokojenia potrzeb informacyj-

nych u¿ytkowników sprawozdañ finansowych, w tym m.in. zapewnienia odpowiedniej jakoœci

informacji finansowej.

81 Miêdzy funkcjonuj¹cymi w teorii i praktyce zasadami rachunkowoœci mo¿na zidentyfikowaæ

okreœlone relacje i zale¿noœci, które stanowi¹ podstawê ich klasyfikacji i grupowania (por.

rys. 1).

82 Zasady rachunkowoœci maj¹ ró¿ne znaczenie w pomiarze sytuacji finansowej i wyniku pod-

miotu, stanowi¹c kluczowy element jego systemu rachunkowoœci. Mog¹ byæ one zatem rozpa-

trywane jako specyficzne dla danego systemu instrumenty kszta³towania sytuacji maj¹tko-

wej, finansowej i dokonañ jednostki (por. rys. 2). Wœród nich wystêpuj¹ instrumenty o zna-

czeniu fundamentalnym, które determinuj¹ pozosta³e czynniki i procedury pomiaru. Nale¿¹

do nich bezdyskusyjnie fundamentalne za³o¿enia rachunkowoœci, takie jak: zasada konty-

nuacji dzia³ania i zasada memoria³owa (I poziom instrumentów) oraz definicje podsta-

wowych kategorii finansowych (II poziom), do których nale¿¹: aktywa, zobowi¹zania, przy-

chody i koszty.

Kolejna grupa zasad determinuj¹cych pomiar dzia³alnoœci gospodarczej jednostki obejmuje

zasady nadrzêdne rachunkowoœci oraz cechy jakoœciowe informacji finansowej (III poziom).

W odniesieniu do tej grupy zasad œrodowisko rachunkowców prezentuje ró¿ne opinie i podej-

œcia. Przez jednych okreœlone zasady s¹ uznawane za nadrzêdne zasady rachunkowoœci,

przez innych zaœ za cechê jakoœciow¹ informacji prezentowanej w sprawozdaniu finanso-
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�ród³o: opracowanie w³asne.

zasady zwyczajowe

Stopieñ generalizacji

zasady szczegó³owezasady ogólnezasady nadrzêdnezasady fundamentalne

Obowi¹zek stosowania

zasady bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce zasady pozostawione do wyboru jednostki

Przedmiot zainteresowania

zasady wyceny bilansowej

i pomiaru wyniku finansowego

zasady prezentacji informacji

Sposób unormowania

zasady skodyfikowane w prawie rachunkowoœci

Rysunek 1. Podstawowe kryteria klasyfikacji zasad rachunkowoœci

wym. Na przyk³ad, o ile zasada wyceny w koszcie (lub w wartoœci) stanowi niew¹tpliwie zasa-

dê nadrzêdn¹, to w przypadku zasady ostro¿noœci nie ma ju¿ takiej jednomyœlnoœci. Niektórzy

uznaj¹ j¹ za nadrzêdn¹ zasadê rachunkowoœci, inni jedynie za cechê jakoœciow¹ informacji

generowanej przez rachunkowoœæ (por. A. Beresiñska, M. Golec, A. Karmañska, Koncepcje

„true and fair” w praktyce œwiatowej i w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne SKwP” 1997, t. 39).

Generalnie mo¿na przyj¹æ, ¿e zasady nadrzêdne rachunkowoœci stanowi¹ bazê dla kolejnego

poziomu hierarchicznego instrumentów pomiaru i kszta³towania sytuacji finansowej i wyni-

ków jednostki, czyli zasad ogólnych wyceny i ustalania wyniki finansowego (IV poziom). Ich

celem jest z jednej strony uszczegó³owienie zasad nadrzêdnych, z drugiej zaœ – uogólnienie

szczegó³owych zasad V poziomu. Uwzglêdniaj¹ one rodzaj kategorii finansowych, Ÿród³o

ich pochodzenia oraz moment pomiaru. Ostatni, V poziom zasad to szczegó³owe zasady po-

miaru oraz definicje zwi¹zanych z nimi szczegó³owych kategorii finansowych – parametrów

wyceny.

Poni¿ej zosta³y omówione szczegó³owo fundamentalne (poziom I) i nadrzêdne zasady ra-

chunkowoœci (poziom III). Definicje podstawowych kategorii omówiono w poprzednim roz-

dziale ksi¹¿ki, a pozosta³e zasady rachunkowoœci – ogólne i szczegó³owe – stanowi¹ przed-

miot rozwa¿añ czêœci II i III niniejszej publikacji.

2. FUNDAMENTALNE ZASADY (ZA£O¯ENIA) RACHUNKOWOŒCI

2. Fundamentalne zasady (za³o¿enia) rachunkowoœci

83W literaturze przedmiotu tocz¹ siê nieustannie dyskusje i spory na temat priorytetowoœci za-

sad rachunkowoœci – które z nich s¹ kluczowe (fundamentalne), a które wtórne (o ni¿szym
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�ród³o: opracowanie w³asne.

Cele rachunkowoœci

Za³o¿enia fundamentalne

Zasady nadrzêdne pomiaru

oraz cechy jakoœciowe informacji finansowej

Zasady ogólne wyceny

i ustalania wyniku

finansowego

Definicje

szczegó³owych

kategorii finansowych

Zasady szczegó³owe

pomiaru

I poziom

Definicje podstawowych kategoriiII poziom

III poziom

IV poziom

V poziom

Rysunek 2. Hierarchizacja zasad rachunkowoœci



ZA£O¯ENIA FUNDAMENTALNE I NADRZÊDNE ZASADY RACHUNKOWOŒCI

1. ZASADY RACHUNKOWOŒCI I ICH KLASYFIKACJA

1. Zasady rachunkowoœci i ich klasyfikacja

80 Rachunkowoœæ jako system informacyjny, s³u¿¹cy do przetwarzania danych o zdarzeniach

i transakcjach gospodarczych do postaci zestandaryzowanych sprawozdañ finansowych ogól-

nego przeznaczenia, opiera siê na wypracowanych przez lata zasadach, konwencjach i pra-

ktykach. Zasady te s¹ wynikiem d¹¿enia do optymalnego zaspokojenia potrzeb informacyj-

nych u¿ytkowników sprawozdañ finansowych, w tym m.in. zapewnienia odpowiedniej jakoœci

informacji finansowej.

81 Miêdzy funkcjonuj¹cymi w teorii i praktyce zasadami rachunkowoœci mo¿na zidentyfikowaæ

okreœlone relacje i zale¿noœci, które stanowi¹ podstawê ich klasyfikacji i grupowania (por.

rys. 1).

82 Zasady rachunkowoœci maj¹ ró¿ne znaczenie w pomiarze sytuacji finansowej i wyniku pod-

miotu, stanowi¹c kluczowy element jego systemu rachunkowoœci. Mog¹ byæ one zatem rozpa-

trywane jako specyficzne dla danego systemu instrumenty kszta³towania sytuacji maj¹tko-

wej, finansowej i dokonañ jednostki (por. rys. 2). Wœród nich wystêpuj¹ instrumenty o zna-

czeniu fundamentalnym, które determinuj¹ pozosta³e czynniki i procedury pomiaru. Nale¿¹

do nich bezdyskusyjnie fundamentalne za³o¿enia rachunkowoœci, takie jak: zasada konty-

nuacji dzia³ania i zasada memoria³owa (I poziom instrumentów) oraz definicje podsta-

wowych kategorii finansowych (II poziom), do których nale¿¹: aktywa, zobowi¹zania, przy-

chody i koszty.

Kolejna grupa zasad determinuj¹cych pomiar dzia³alnoœci gospodarczej jednostki obejmuje

zasady nadrzêdne rachunkowoœci oraz cechy jakoœciowe informacji finansowej (III poziom).

W odniesieniu do tej grupy zasad œrodowisko rachunkowców prezentuje ró¿ne opinie i podej-

œcia. Przez jednych okreœlone zasady s¹ uznawane za nadrzêdne zasady rachunkowoœci,

przez innych zaœ za cechê jakoœciow¹ informacji prezentowanej w sprawozdaniu finanso-

84 www.meritum.pl

80–82 ZA£O¯ENIA FUNDAMENTALNE I NADRZÊDNE ZASADY RACHUNKOWOŒCI

�ród³o: opracowanie w³asne.

zasady zwyczajowe

Stopieñ generalizacji

zasady szczegó³owezasady ogólnezasady nadrzêdnezasady fundamentalne

Obowi¹zek stosowania

zasady bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce zasady pozostawione do wyboru jednostki

Przedmiot zainteresowania

zasady wyceny bilansowej

i pomiaru wyniku finansowego

zasady prezentacji informacji

Sposób unormowania

zasady skodyfikowane w prawie rachunkowoœci

Rysunek 1. Podstawowe kryteria klasyfikacji zasad rachunkowoœci

wym. Na przyk³ad, o ile zasada wyceny w koszcie (lub w wartoœci) stanowi niew¹tpliwie zasa-

dê nadrzêdn¹, to w przypadku zasady ostro¿noœci nie ma ju¿ takiej jednomyœlnoœci. Niektórzy

uznaj¹ j¹ za nadrzêdn¹ zasadê rachunkowoœci, inni jedynie za cechê jakoœciow¹ informacji

generowanej przez rachunkowoœæ (por. A. Beresiñska, M. Golec, A. Karmañska, Koncepcje

„true and fair” w praktyce œwiatowej i w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne SKwP” 1997, t. 39).

Generalnie mo¿na przyj¹æ, ¿e zasady nadrzêdne rachunkowoœci stanowi¹ bazê dla kolejnego

poziomu hierarchicznego instrumentów pomiaru i kszta³towania sytuacji finansowej i wyni-

ków jednostki, czyli zasad ogólnych wyceny i ustalania wyniki finansowego (IV poziom). Ich

celem jest z jednej strony uszczegó³owienie zasad nadrzêdnych, z drugiej zaœ – uogólnienie

szczegó³owych zasad V poziomu. Uwzglêdniaj¹ one rodzaj kategorii finansowych, Ÿród³o

ich pochodzenia oraz moment pomiaru. Ostatni, V poziom zasad to szczegó³owe zasady po-

miaru oraz definicje zwi¹zanych z nimi szczegó³owych kategorii finansowych – parametrów

wyceny.

Poni¿ej zosta³y omówione szczegó³owo fundamentalne (poziom I) i nadrzêdne zasady ra-

chunkowoœci (poziom III). Definicje podstawowych kategorii omówiono w poprzednim roz-

dziale ksi¹¿ki, a pozosta³e zasady rachunkowoœci – ogólne i szczegó³owe – stanowi¹ przed-

miot rozwa¿añ czêœci II i III niniejszej publikacji.

2. FUNDAMENTALNE ZASADY (ZA£O¯ENIA) RACHUNKOWOŒCI

2. Fundamentalne zasady (za³o¿enia) rachunkowoœci

83W literaturze przedmiotu tocz¹ siê nieustannie dyskusje i spory na temat priorytetowoœci za-

sad rachunkowoœci – które z nich s¹ kluczowe (fundamentalne), a które wtórne (o ni¿szym

www.meritum.pl 85

2. FUNDAMENTALNE ZASADY (ZA£O¯ENIA) RACHUNKOWOŒCI 83

�ród³o: opracowanie w³asne.

Cele rachunkowoœci

Za³o¿enia fundamentalne

Zasady nadrzêdne pomiaru

oraz cechy jakoœciowe informacji finansowej

Zasady ogólne wyceny

i ustalania wyniku

finansowego

Definicje

szczegó³owych

kategorii finansowych

Zasady szczegó³owe

pomiaru

I poziom

Definicje podstawowych kategoriiII poziom

III poziom

IV poziom

V poziom

Rysunek 2. Hierarchizacja zasad rachunkowoœci



stopniu generalizacji). Jak dot¹d nie wypracowano jednolitej i powszechnie akceptowanej

klasyfikacji koncepcji i podstawowych zasad rachunkowoœci. Mimo tego wielu autorów, jak

równie¿ wiele profesjonalnych organizacji œrodowiskowych rachunkowoœci uznaje zasadê

kontynuacji dzia³ania oraz zasadê memoria³ow¹ [zob. Framework for the Preparation

and Presentation of Financial Statements, IASC 1989, par. 92–93] za fundamentalne zasady

(za³o¿enia) rachunkowoœci. W celu szerszego objaœnienia wymienionych zasad fundamental-

nych nale¿y odwo³aæ siê do obowi¹zuj¹cej w rachunkowoœci koncepcji podmiotu lub jed-

nostki sprawozdawczej (entity).

A. Fundamentalne zasady rachunkowoœci a koncepcja

podmiotu (jednostki sprawozdawczej)

84 Koncepcja podmiotu zak³ada, ¿e podmiotem zainteresowania rachunkowoœci jest ka¿da jed-

nostka wyodrêbniona z otoczenia i oddzielona od jej w³aœcicieli oraz innych podmiotów. Jed-

nostk¹ sprawozdawcz¹ w rachunkowoœci mo¿e byæ np.: przedsiêbiorstwo osób fizycznych,

spó³ka cywilna, spó³ka kapita³owa, spó³dzielnia, fundacja, ale tak¿e grupa sk³adaj¹ca siê z kil-

ku spó³ek kapita³owych [por. art. 2 u.rach.]. Koncepcja podmiotu (jednostki sprawozdawczej)

ogranicza ponadto liczbê transakcji i zdarzeñ, które bêd¹ podlegaæ ujêciu w systemie rachun-

kowoœci i uwzglêdnianiu w procesie tworzenia sprawozdañ finansowych.
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WA¯NE! W zale¿noœci od tego, czy podmiotem rachunkowoœci jest elementarna jednostka gos-

podarcza, czy grupa jednostek gospodarczych bêdziemy mieli do czynienia z tzw. sprawozda-

wczoœci¹ jednostkow¹ lub sprawozdawczoœci¹ skonsolidowan¹, zwan¹ tak¿e sprawozdaw-

czoœci¹ grup kapita³owych.

PRZYK£AD Wyrazem zastosowania zasady jednostki sprawozdawczej jest oddzielenie, do

celów pomiaru i prezentacji sytuacji maj¹tkowej, finansowej i wyników dzia³alnoœci, pry-

watnego maj¹tku przedsiêbiorcy od tej jego czêœci, która zosta³a przeznaczona na po-

trzeby prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Jednoczeœnie, uwzglêdniaj¹c powszech-

nie wystêpuj¹ce obecnie zjawisko oddzielenia sfery w³asnoœci od sfery zarz¹dzania,

koncepcja podmiotu podkreœla funkcjê rozliczeniow¹ rachunkowoœci polegaj¹c¹ na roz-

liczaniu kierownictwa podmiotu z efektywnego gospodarowania powierzonym mu przez

w³aœciciela maj¹tkiem.

Dopiero po zdefiniowaniu podmiotu rachunkowoœci, mo¿na powróciæ do objaœnienia wymie-

nionych wczeœniej za³o¿eñ fundamentalnych – kontynuacji dzia³ania i memoria³u.

B. Zasada kontynuacji dzia³ania

85 Zasada kontynuacji dzia³ania (going concern) stanowi fundamentalny postulat rachunko-

woœci, na którym s¹ oparte nadrzêdne, ogólne i szczegó³owe zasady wyceny i inne metody po-

stêpowania stosowane przy sporz¹dzaniu sprawozdañ finansowych. Zgodnie z t¹ zasad¹

przyjmuje siê (a za³o¿enie to musi zostaæ potwierdzone rzeczywist¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹

podmiotu), ¿e jednostka bêdzie w stanie w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci kontynuowaæ

dzia³alnoœæ w niezmienionym istotnie zakresie. Spe³nienie tego za³o¿enia pozwala u¿ytkow-

nikom sprawozdañ finansowych na dokonywanie analiz i ocen dotychczasowych dokonañ

jednostki oraz na przewidywanie przysz³ej sytuacji finansowej na podstawie zgromadzonych

danych historycznych. W przypadku odst¹pienia od zasady kontynuacji dzia³ania, na skutek

podjêcia decyzji o zaprzestaniu lub istotnym ograniczeniu dzia³alnoœci, jednostka przyjmuje

inne zasady wyceny aktywów i pasywów, co rzutuje na jej wynik finansowy w danym okresie

oraz na jej ocenê i decyzje podejmowane przez obecnych oraz potencjalnych inwestorów lub

innych u¿ytkowników informacji finansowych pochodz¹cych z systemu rachunkowoœci.
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PRZYK£AD Przedsiêbiorstwo nabywa budynek, sk³adnik maj¹tku, który mo¿ê byæ wykorzy-

stywany w dzia³alnoœci gospodarczej przez kilkadziesi¹t lat. Jeœli przedsiêbiorstwo ma

zamiar kontynuowaæ dzia³alnoœæ w d³ugim okresie, czyli bêdzie spe³niona zasada konty-

nuacji dzia³alnoœci, bêdzie to oznaczaæ, ¿e poniesiony wydatek na nabycie budynku zo-

stanie roz³o¿ony na kilkadziesi¹t lat. Gdyby jednak przedsiêbiorstwo okreœli³o w statucie

ograniczony okres dzia³ania, np. 5 lat, poniesiony wydatek zosta³by roz³o¿ony tylko na

5 lat. Przyk³adowo, gdyby cena nabycia budynku wynosi³a 100 000 PLN, a oszacowany

okres jego u¿ytecznoœci – 20 lat, to przy za³o¿eniu kontynuacji dzia³ania roczny koszt

z tytu³u zu¿ycia budynku wyniós³by 5000 PLN. W przypadku ograniczenia dzia³alnoœci

do 5 lat – roczny koszt amortyzacji wynosi³by a¿ 20 000 PLN.

WA¯NE! W dzisiejszym z³o¿onym i zmiennym otoczeniu biznesowym podmiotów coraz trud-

niejsze staje siê zachowanie zasady kontynuacji dzia³ania. Jednostki gospodarcze s¹ zmuszo-

ne do elastycznego reagowania na zmiany warunków ekonomicznych, co oznacza niejedno-

krotnie koniecznoœæ zmiany profilu i zakresu dzia³ania. St¹d te¿ wiele regulacji rachunkowo-

œci wskazuje na koniecznoœæ oddzielnego prezentowania w sprawozdaniu finansowym infor-

macji na temat dzia³alnoœci kontynuowanej i zaniechanej tak, aby z jednej strony rozdzieliæ

obszary sprawozdania finansowego sporz¹dzone wed³ug ró¿nych zasad szczegó³owych ra-

chunkowoœci (inne zasady wyceny i pomiaru wyników s¹ stosowane dla dzia³alnoœci konty-

nuowanej i zaniechanej), z drugiej zaœ strony tak, aby umo¿liwiæ u¿ytkownikom sprawozdañ

finansowych lepsze przewidywanie przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych jednostki (np. czêœæ

z nich bêdzie wynikaæ z dotychczas prowadzonej dzia³alnoœci, inna zaœ z tytu³u sprzeda¿y

sk³adników maj¹tku wykorzystywanych w dzia³alnoœci zaniechanej).

86Zasada kontynuacji dzia³ania jest fundamentem nie tylko regulacji miêdzynarodowych – zo-

sta³a skodyfikowana w wiêkszoœci krajowych regulacji rachunkowoœci. W polskim prawie bi-

lansowym – ustawie o rachunkowoœci – uzyska³a rangê podstawowego za³o¿enia, na którym

bazuj¹ pozosta³e zasady rachunkowoœci (por. tab. 1).



stopniu generalizacji). Jak dot¹d nie wypracowano jednolitej i powszechnie akceptowanej

klasyfikacji koncepcji i podstawowych zasad rachunkowoœci. Mimo tego wielu autorów, jak

równie¿ wiele profesjonalnych organizacji œrodowiskowych rachunkowoœci uznaje zasadê

kontynuacji dzia³ania oraz zasadê memoria³ow¹ [zob. Framework for the Preparation

and Presentation of Financial Statements, IASC 1989, par. 92–93] za fundamentalne zasady

(za³o¿enia) rachunkowoœci. W celu szerszego objaœnienia wymienionych zasad fundamental-

nych nale¿y odwo³aæ siê do obowi¹zuj¹cej w rachunkowoœci koncepcji podmiotu lub jed-

nostki sprawozdawczej (entity).

A. Fundamentalne zasady rachunkowoœci a koncepcja

podmiotu (jednostki sprawozdawczej)

84 Koncepcja podmiotu zak³ada, ¿e podmiotem zainteresowania rachunkowoœci jest ka¿da jed-

nostka wyodrêbniona z otoczenia i oddzielona od jej w³aœcicieli oraz innych podmiotów. Jed-

nostk¹ sprawozdawcz¹ w rachunkowoœci mo¿e byæ np.: przedsiêbiorstwo osób fizycznych,

spó³ka cywilna, spó³ka kapita³owa, spó³dzielnia, fundacja, ale tak¿e grupa sk³adaj¹ca siê z kil-

ku spó³ek kapita³owych [por. art. 2 u.rach.]. Koncepcja podmiotu (jednostki sprawozdawczej)

ogranicza ponadto liczbê transakcji i zdarzeñ, które bêd¹ podlegaæ ujêciu w systemie rachun-

kowoœci i uwzglêdnianiu w procesie tworzenia sprawozdañ finansowych.
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WA¯NE! W zale¿noœci od tego, czy podmiotem rachunkowoœci jest elementarna jednostka gos-

podarcza, czy grupa jednostek gospodarczych bêdziemy mieli do czynienia z tzw. sprawozda-

wczoœci¹ jednostkow¹ lub sprawozdawczoœci¹ skonsolidowan¹, zwan¹ tak¿e sprawozdaw-

czoœci¹ grup kapita³owych.

PRZYK£AD Wyrazem zastosowania zasady jednostki sprawozdawczej jest oddzielenie, do

celów pomiaru i prezentacji sytuacji maj¹tkowej, finansowej i wyników dzia³alnoœci, pry-

watnego maj¹tku przedsiêbiorcy od tej jego czêœci, która zosta³a przeznaczona na po-

trzeby prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Jednoczeœnie, uwzglêdniaj¹c powszech-

nie wystêpuj¹ce obecnie zjawisko oddzielenia sfery w³asnoœci od sfery zarz¹dzania,

koncepcja podmiotu podkreœla funkcjê rozliczeniow¹ rachunkowoœci polegaj¹c¹ na roz-

liczaniu kierownictwa podmiotu z efektywnego gospodarowania powierzonym mu przez

w³aœciciela maj¹tkiem.

Dopiero po zdefiniowaniu podmiotu rachunkowoœci, mo¿na powróciæ do objaœnienia wymie-

nionych wczeœniej za³o¿eñ fundamentalnych – kontynuacji dzia³ania i memoria³u.

B. Zasada kontynuacji dzia³ania

85 Zasada kontynuacji dzia³ania (going concern) stanowi fundamentalny postulat rachunko-

woœci, na którym s¹ oparte nadrzêdne, ogólne i szczegó³owe zasady wyceny i inne metody po-

stêpowania stosowane przy sporz¹dzaniu sprawozdañ finansowych. Zgodnie z t¹ zasad¹

przyjmuje siê (a za³o¿enie to musi zostaæ potwierdzone rzeczywist¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹

podmiotu), ¿e jednostka bêdzie w stanie w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci kontynuowaæ

dzia³alnoœæ w niezmienionym istotnie zakresie. Spe³nienie tego za³o¿enia pozwala u¿ytkow-

nikom sprawozdañ finansowych na dokonywanie analiz i ocen dotychczasowych dokonañ

jednostki oraz na przewidywanie przysz³ej sytuacji finansowej na podstawie zgromadzonych

danych historycznych. W przypadku odst¹pienia od zasady kontynuacji dzia³ania, na skutek

podjêcia decyzji o zaprzestaniu lub istotnym ograniczeniu dzia³alnoœci, jednostka przyjmuje

inne zasady wyceny aktywów i pasywów, co rzutuje na jej wynik finansowy w danym okresie

oraz na jej ocenê i decyzje podejmowane przez obecnych oraz potencjalnych inwestorów lub

innych u¿ytkowników informacji finansowych pochodz¹cych z systemu rachunkowoœci.
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PRZYK£AD Przedsiêbiorstwo nabywa budynek, sk³adnik maj¹tku, który mo¿ê byæ wykorzy-

stywany w dzia³alnoœci gospodarczej przez kilkadziesi¹t lat. Jeœli przedsiêbiorstwo ma

zamiar kontynuowaæ dzia³alnoœæ w d³ugim okresie, czyli bêdzie spe³niona zasada konty-

nuacji dzia³alnoœci, bêdzie to oznaczaæ, ¿e poniesiony wydatek na nabycie budynku zo-

stanie roz³o¿ony na kilkadziesi¹t lat. Gdyby jednak przedsiêbiorstwo okreœli³o w statucie

ograniczony okres dzia³ania, np. 5 lat, poniesiony wydatek zosta³by roz³o¿ony tylko na

5 lat. Przyk³adowo, gdyby cena nabycia budynku wynosi³a 100 000 PLN, a oszacowany

okres jego u¿ytecznoœci – 20 lat, to przy za³o¿eniu kontynuacji dzia³ania roczny koszt

z tytu³u zu¿ycia budynku wyniós³by 5000 PLN. W przypadku ograniczenia dzia³alnoœci

do 5 lat – roczny koszt amortyzacji wynosi³by a¿ 20 000 PLN.

WA¯NE! W dzisiejszym z³o¿onym i zmiennym otoczeniu biznesowym podmiotów coraz trud-

niejsze staje siê zachowanie zasady kontynuacji dzia³ania. Jednostki gospodarcze s¹ zmuszo-

ne do elastycznego reagowania na zmiany warunków ekonomicznych, co oznacza niejedno-

krotnie koniecznoœæ zmiany profilu i zakresu dzia³ania. St¹d te¿ wiele regulacji rachunkowo-

œci wskazuje na koniecznoœæ oddzielnego prezentowania w sprawozdaniu finansowym infor-

macji na temat dzia³alnoœci kontynuowanej i zaniechanej tak, aby z jednej strony rozdzieliæ

obszary sprawozdania finansowego sporz¹dzone wed³ug ró¿nych zasad szczegó³owych ra-

chunkowoœci (inne zasady wyceny i pomiaru wyników s¹ stosowane dla dzia³alnoœci konty-

nuowanej i zaniechanej), z drugiej zaœ strony tak, aby umo¿liwiæ u¿ytkownikom sprawozdañ

finansowych lepsze przewidywanie przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych jednostki (np. czêœæ

z nich bêdzie wynikaæ z dotychczas prowadzonej dzia³alnoœci, inna zaœ z tytu³u sprzeda¿y

sk³adników maj¹tku wykorzystywanych w dzia³alnoœci zaniechanej).

86Zasada kontynuacji dzia³ania jest fundamentem nie tylko regulacji miêdzynarodowych – zo-

sta³a skodyfikowana w wiêkszoœci krajowych regulacji rachunkowoœci. W polskim prawie bi-

lansowym – ustawie o rachunkowoœci – uzyska³a rangê podstawowego za³o¿enia, na którym

bazuj¹ pozosta³e zasady rachunkowoœci (por. tab. 1).



Tabela 1. Za³o¿enie kontynuacji dzia³ania w polskim prawie bilansowym

Zasada Treœæ okreœlona w u.rach. Komentarz

Za³o¿enie kontynuacji

dzia³ania art. 5 ust. 2

u.rach.

Przy stosowaniu przyjêtych zasad (po-

lityki) rachunkowoœci przyjmuje siê za-

³o¿enie, ¿e jednostka bêdzie kontynuo-

wa³a w daj¹cej siê przewidzieæ przysz-

³oœci dzia³alnoœæ w niezmniejszonym

istotnie zakresie, bez postawienia jej

w stan likwidacji lub upad³oœci, chyba

¿e jest to niezgodne ze stanem fak-

tycznym lub prawnym. Ustalaj¹c zdol-

noœæ jednostki do kontynuowania dzia-

³alnoœci, kierownik jednostki uwzglêd-

nia wszystkie informacje dostêpne na

dzieñ sporz¹dzenia sprawozdania fi-

nansowego, dotycz¹ce daj¹cej siê

przewidzieæ przysz³oœci, obejmuj¹cej

okres nie krótszy ni¿ jeden rok od dnia

bilansowego.

Ta zasada, czêsto nazywana za³o¿e-

niem podstawowym pomiaru dokony-

wanego przez rachunkowoœæ, przyj-

muje, ¿e jednostka bêdzie kontynuo-

wa³a dzia³alnoœæ w przysz³oœci, co jest

warunkiem koniecznym do stosowania

przepisów zawartych w u.rach. Pra-

wid³owoœæ zasady kontynuacji dzia-

³ania oznacza zatem zgodnoœæ ze sta-

nem rzeczywistym. Jest to bowiem za-

sada, która nie formu³uje konkretnych

zaleceñ, ale umo¿liwia stosowanie in-

nych zasad nadrzêdnych rachunkowo-

œci.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie u.rach.

C. Zasada memoria³owa

87 W myœl zasady memoria³owej (accrual) efekty transakcji i zdarzeñ gospodarczych s¹ ujmo-

wane w rachunkowoœci w momencie ich zajœcia, a nie w momencie wyst¹pienia przep³ywów

pieniê¿nych z tego tytu³u. Wyj¹tkiem w tym wzglêdzie jest sprawozdanie „Rachunek prze-

p³ywów pieniê¿nych”, które sporz¹dza siê wed³ug tzw. zasady kasowej. Zastosowanie zasady

memoria³owej, notabene jednej z najbardziej charakterystycznych zasad rachunkowoœci, po-

zwala na ujawnienie w sprawozdaniach finansowych informacji na temat skutków transakcji

i zdarzeñ gospodarczych w tym okresie, którego one dotycz¹, bez wzglêdu na faktyczny ter-

min przep³ywu œrodków pieniê¿nych. Pozwala ona zatem na pe³n¹ realizacjê celu sprawozda-

wczoœci finansowej, czyli dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach dzia³alno-

œci oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które bêd¹ u¿yteczne w procesie podejmo-

wania decyzji gospodarczych. Decyzje te wymagaj¹ zazwyczaj oceny zdolnoœci jednostki do

wypracowywania œrodków pieniê¿nych i ich ekwiwalentów oraz oceny terminów i stopnia pe-

wnoœci ich wypracowania [zob. Framework for the Preparation and Presentation of Financial

Statements, IASC 1989, par. 13, 15].

Rachunkowoœæ oparta na zasadzie memoria³owej pozwala na dostarczenie u¿ytkownikom in-

formacji nie tylko o przesz³ych zdarzeniach gospodarczych zrealizowanych przez jednostkê,

które wywo³a³y przep³yw œrodków pieniê¿nych (wp³yw lub wydatek), ale tak¿e o obowi¹zkach

zap³aty przez jednostkê okreœlonej kwoty w przysz³oœci (np. z tytu³u powsta³ych zobowi¹zañ

wykazanych w bilansie) oraz o zasobach odzwierciedlaj¹cych prawo jednostki do otrzymania

okreœlonych sum œrodków pieniê¿nych w przysz³oœci (np. z tytu³u nale¿noœci handlowych wy-

kazanych w bilansie).
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WA¯NE! Badanie empiryczne przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykaza³y, ¿e rachunkowoœæ

oparta na zasadzie memoria³owej stanowi u¿yteczniejsz¹ bazê do podejmowania decyzji in-

westycyjnych ni¿ rachunkowoœæ oparta na podejœciu gotówkowym [zob. R. M. Board,
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J.F.S. Day, The Informative Content of Cash Flow Figures, „Accounting and Business Rese-

arch” 1989, zima, s. 3–11]. A. J. Tracy stwierdza, ¿e zestawienie przep³ywów œrodków pie-

niê¿nych, jakkolwiek bardzo po¿yteczne pod pewnymi wzglêdami, nie zawiera informacji nie-

zbêdnych do okreœlenia kondycji finansowej firmy oraz zysku i (...) w ¿adnym stopniu nie

zast¹pi dwóch innych sprawozdañ, czyli rachunku wyników i bilansu [A. J. Tracy, Sprawozda-

nia finansowe firm, Warszawa 1996, s. 19].

PRZYK£AD Przedsiêbiorstwo X naby³o 5 stycznia 20X1 r. 10 000 par butów po cenie netto

60 PLN/parê. Termin p³atnoœci za nabyte towary przypada 5 lutego 20X1 r. W styczniu

sprzedano do sklepów detalicznych 3000 par butów po cenie netto 100 PLN/parê. Umo-

wa ze sklepami detalicznymi przewiduje realizacjê p³atnoœci za dostarczone towary ka¿-

dego 10 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym mia³a miejsce dostawa.

Zak³adaj¹c, ¿e przedstawiona transakcja by³a jedyn¹, jak¹ przeprowadzi³o przedsiêbior-

stwo X w styczniu 20X1 r. przedstawiamy poni¿ej zakres informacji finansowej mo¿liwej

do uzyskania z systemu rachunkowoœci funkcjonuj¹cego na bazie kasowej i memo-

ria³owej.

Zasada kasowa:

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych

w styczniu 20X1 r. (w PLN)

Wp³ywy ze sprzeda¿y 0

Wydatki 0

Przep³ywy netto 0

Zasada memoria³owa:

Bilans na koniec

stycznia 20X1 r. (w PLN)

Rachunek zysków i strat za miesi¹c

styczeñ 20X1 r. (w PLN)

Zapasy 420 000 Zysk brutto 120 000 Przychody ze sprzeda¿y 300 000

Nale¿noœci 300 000 Zobowi¹zania 600 000 Wartoœæ sprzedanych towarów 180 000

Kasa 0 Zysk na sprzeda¿y 120 000

Wnioski:

Porównanie zestawieñ informacji finansowych, dotycz¹cych stycznia 20X1 r. przygoto-

wanych na bazie kasowej i memoria³owej, potwierdza wy¿szoœæ tych drugich, jeœli cho-

dzi o zakres informacji i ich u¿ytecznoœæ w przewidywaniu przysz³ych przep³ywów pie-

niê¿nych oraz terminowoœci ich wystêpowania. Ilustracj¹ tego niech bêdzie przepro-

wadzona poni¿ej interpretacja.

W przedmiotowej, celowo dobranej, skrajnej sytuacji system rachunkowoœci oparty na

przep³ywach pieniê¿nych nie dostarcza praktycznie ¿adnej istotnej informacji, oprócz

tej, ¿e w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym nie wyst¹pi³ przep³yw pieni¹dza

w jednostce (nie wyst¹pi³ ani wp³yw, ani wydatek). Nie znamy jednak przyczyn tego sta-

nu – czy brak przep³ywów pieniê¿nych wynika z tego, ¿e jednostka nie podejmowa³a ja-

kichkolwiek dzia³añ lub nie uczestniczy³a w ¿adnych zdarzeniach gospodarczych, czy

te¿ przeprowadzone dzia³ania i wystêpuj¹ce zdarzenia gospodarcze nie mia³y wymiaru

kasowego. Je¿eli jednak wyst¹pi³y jakieœ transakcje (jak w rozwa¿anym przypadku), to

u¿ytkownik informacji generowanej na bazie kasowej nie uzyska odpowiedzi na pytanie,

czy w zwi¹zku z przeprowadzon¹ transakcj¹ jednostka mo¿e oczekiwaæ okreœlonych

wp³ywów w przysz³oœci i w jakiej ewentualnie wysokoœci lub w jakiej wysokoœci bêdzie

musia³a ponieœæ wydatki w kolejnych okresach.

Ca³kowicie inny obraz sytuacji finansowej jednostki uzyska u¿ytkownik informacji spo-

rz¹dzonej na zasadzie memoria³owej:
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Zasada Treœæ okreœlona w u.rach. Komentarz

Za³o¿enie kontynuacji

dzia³ania art. 5 ust. 2

u.rach.

Przy stosowaniu przyjêtych zasad (po-

lityki) rachunkowoœci przyjmuje siê za-

³o¿enie, ¿e jednostka bêdzie kontynuo-

wa³a w daj¹cej siê przewidzieæ przysz-

³oœci dzia³alnoœæ w niezmniejszonym

istotnie zakresie, bez postawienia jej

w stan likwidacji lub upad³oœci, chyba

¿e jest to niezgodne ze stanem fak-

tycznym lub prawnym. Ustalaj¹c zdol-

noœæ jednostki do kontynuowania dzia-

³alnoœci, kierownik jednostki uwzglêd-

nia wszystkie informacje dostêpne na

dzieñ sporz¹dzenia sprawozdania fi-

nansowego, dotycz¹ce daj¹cej siê

przewidzieæ przysz³oœci, obejmuj¹cej

okres nie krótszy ni¿ jeden rok od dnia

bilansowego.

Ta zasada, czêsto nazywana za³o¿e-

niem podstawowym pomiaru dokony-

wanego przez rachunkowoœæ, przyj-

muje, ¿e jednostka bêdzie kontynuo-

wa³a dzia³alnoœæ w przysz³oœci, co jest

warunkiem koniecznym do stosowania

przepisów zawartych w u.rach. Pra-

wid³owoœæ zasady kontynuacji dzia-

³ania oznacza zatem zgodnoœæ ze sta-

nem rzeczywistym. Jest to bowiem za-

sada, która nie formu³uje konkretnych

zaleceñ, ale umo¿liwia stosowanie in-

nych zasad nadrzêdnych rachunkowo-

œci.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie u.rach.

C. Zasada memoria³owa

87 W myœl zasady memoria³owej (accrual) efekty transakcji i zdarzeñ gospodarczych s¹ ujmo-

wane w rachunkowoœci w momencie ich zajœcia, a nie w momencie wyst¹pienia przep³ywów

pieniê¿nych z tego tytu³u. Wyj¹tkiem w tym wzglêdzie jest sprawozdanie „Rachunek prze-

p³ywów pieniê¿nych”, które sporz¹dza siê wed³ug tzw. zasady kasowej. Zastosowanie zasady

memoria³owej, notabene jednej z najbardziej charakterystycznych zasad rachunkowoœci, po-

zwala na ujawnienie w sprawozdaniach finansowych informacji na temat skutków transakcji

i zdarzeñ gospodarczych w tym okresie, którego one dotycz¹, bez wzglêdu na faktyczny ter-

min przep³ywu œrodków pieniê¿nych. Pozwala ona zatem na pe³n¹ realizacjê celu sprawozda-

wczoœci finansowej, czyli dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach dzia³alno-

œci oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które bêd¹ u¿yteczne w procesie podejmo-

wania decyzji gospodarczych. Decyzje te wymagaj¹ zazwyczaj oceny zdolnoœci jednostki do

wypracowywania œrodków pieniê¿nych i ich ekwiwalentów oraz oceny terminów i stopnia pe-

wnoœci ich wypracowania [zob. Framework for the Preparation and Presentation of Financial

Statements, IASC 1989, par. 13, 15].

Rachunkowoœæ oparta na zasadzie memoria³owej pozwala na dostarczenie u¿ytkownikom in-

formacji nie tylko o przesz³ych zdarzeniach gospodarczych zrealizowanych przez jednostkê,

które wywo³a³y przep³yw œrodków pieniê¿nych (wp³yw lub wydatek), ale tak¿e o obowi¹zkach

zap³aty przez jednostkê okreœlonej kwoty w przysz³oœci (np. z tytu³u powsta³ych zobowi¹zañ

wykazanych w bilansie) oraz o zasobach odzwierciedlaj¹cych prawo jednostki do otrzymania

okreœlonych sum œrodków pieniê¿nych w przysz³oœci (np. z tytu³u nale¿noœci handlowych wy-

kazanych w bilansie).
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J.F.S. Day, The Informative Content of Cash Flow Figures, „Accounting and Business Rese-

arch” 1989, zima, s. 3–11]. A. J. Tracy stwierdza, ¿e zestawienie przep³ywów œrodków pie-

niê¿nych, jakkolwiek bardzo po¿yteczne pod pewnymi wzglêdami, nie zawiera informacji nie-

zbêdnych do okreœlenia kondycji finansowej firmy oraz zysku i (...) w ¿adnym stopniu nie

zast¹pi dwóch innych sprawozdañ, czyli rachunku wyników i bilansu [A. J. Tracy, Sprawozda-

nia finansowe firm, Warszawa 1996, s. 19].

PRZYK£AD Przedsiêbiorstwo X naby³o 5 stycznia 20X1 r. 10 000 par butów po cenie netto

60 PLN/parê. Termin p³atnoœci za nabyte towary przypada 5 lutego 20X1 r. W styczniu

sprzedano do sklepów detalicznych 3000 par butów po cenie netto 100 PLN/parê. Umo-

wa ze sklepami detalicznymi przewiduje realizacjê p³atnoœci za dostarczone towary ka¿-

dego 10 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym mia³a miejsce dostawa.

Zak³adaj¹c, ¿e przedstawiona transakcja by³a jedyn¹, jak¹ przeprowadzi³o przedsiêbior-

stwo X w styczniu 20X1 r. przedstawiamy poni¿ej zakres informacji finansowej mo¿liwej

do uzyskania z systemu rachunkowoœci funkcjonuj¹cego na bazie kasowej i memo-

ria³owej.

Zasada kasowa:

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych

w styczniu 20X1 r. (w PLN)

Wp³ywy ze sprzeda¿y 0

Wydatki 0

Przep³ywy netto 0

Zasada memoria³owa:

Bilans na koniec

stycznia 20X1 r. (w PLN)

Rachunek zysków i strat za miesi¹c

styczeñ 20X1 r. (w PLN)

Zapasy 420 000 Zysk brutto 120 000 Przychody ze sprzeda¿y 300 000

Nale¿noœci 300 000 Zobowi¹zania 600 000 Wartoœæ sprzedanych towarów 180 000

Kasa 0 Zysk na sprzeda¿y 120 000

Wnioski:

Porównanie zestawieñ informacji finansowych, dotycz¹cych stycznia 20X1 r. przygoto-

wanych na bazie kasowej i memoria³owej, potwierdza wy¿szoœæ tych drugich, jeœli cho-

dzi o zakres informacji i ich u¿ytecznoœæ w przewidywaniu przysz³ych przep³ywów pie-

niê¿nych oraz terminowoœci ich wystêpowania. Ilustracj¹ tego niech bêdzie przepro-

wadzona poni¿ej interpretacja.

W przedmiotowej, celowo dobranej, skrajnej sytuacji system rachunkowoœci oparty na

przep³ywach pieniê¿nych nie dostarcza praktycznie ¿adnej istotnej informacji, oprócz

tej, ¿e w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym nie wyst¹pi³ przep³yw pieni¹dza

w jednostce (nie wyst¹pi³ ani wp³yw, ani wydatek). Nie znamy jednak przyczyn tego sta-

nu – czy brak przep³ywów pieniê¿nych wynika z tego, ¿e jednostka nie podejmowa³a ja-

kichkolwiek dzia³añ lub nie uczestniczy³a w ¿adnych zdarzeniach gospodarczych, czy

te¿ przeprowadzone dzia³ania i wystêpuj¹ce zdarzenia gospodarcze nie mia³y wymiaru

kasowego. Je¿eli jednak wyst¹pi³y jakieœ transakcje (jak w rozwa¿anym przypadku), to

u¿ytkownik informacji generowanej na bazie kasowej nie uzyska odpowiedzi na pytanie,

czy w zwi¹zku z przeprowadzon¹ transakcj¹ jednostka mo¿e oczekiwaæ okreœlonych

wp³ywów w przysz³oœci i w jakiej ewentualnie wysokoœci lub w jakiej wysokoœci bêdzie

musia³a ponieœæ wydatki w kolejnych okresach.

Ca³kowicie inny obraz sytuacji finansowej jednostki uzyska u¿ytkownik informacji spo-

rz¹dzonej na zasadzie memoria³owej:
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1) porównanie stanu pocz¹tkowego i koñcowego (1 stycznia i 31 stycznia) œrodków pie-

niê¿nych (kasy) wyka¿e, ¿e przep³ywy pieniê¿ne netto w styczniu wynios³y zero, co oz-

nacza albo brak jakichkolwiek wp³ywów i wydatków, albo wzajemne zrównowa¿enie

wp³ywów i wydatków (zweryfikowanie jednej z tych dwóch alternatyw wymaga³oby dys-

ponowania sprawozdaniem „Rachunek przep³ywów pieniê¿nych”);

2) zawarta w bilansie informacja o nale¿noœciach w kwocie 300 000 PLN wskazuje jed-

noznacznie, ¿e jednostka oczekuje realizacji w przysz³ych okresach wp³ywów gotówki

w wysokoœci równej wartoœci nale¿noœci. Podobnie rzecz siê ma w odniesieniu do zobo-

wi¹zañ wykazanych po stronie pasywów bilansu, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e informuj¹ one

o czekaj¹cych jednostkê w przysz³oœci wydatkach œrodków pieniê¿nych w wysokoœci

600 000 PLN;

3) nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jednostka posiada zapasy towarów, których sprzeda¿ w przysz-

³oœci powinna zapewniæ jej dodatkowe wp³ywy gotówki oraz wygenerowanie okreœlonej

kwoty zysku;

4) na podstawie opartego na zasadzie memoria³owej rachunku zysków i strat mo¿na

oceniæ rentownoœæ sprzeda¿y (dzia³alnoœci handlowej) jednostki, która w tym przypadku

wynios³a 40%; rentownoœæ sprzeda¿y mo¿e stanowiæ podstawê do przewidywania

przysz³ych wyników finansowych przedsiêbiorstwa.

88 Zasada memoria³owa jest odpowiedzialna za ca³okszta³t pomiaru dokonywanego w rachunko-

woœci. W praktyce jest czêsto uto¿samiana z pomiarem wyniku finansowego. Takie podejœcie

obserwujemy równie¿ w polskim prawie bilansowym (por. tab. 2).

Tabela 2. Zasada memoria³owa w polskim prawie bilansowym

Zasada Treœæ okreœlona w u.rach. Komentarz

Zasada memoria³owa

art. 6 ust. 1 u.rach.

W ksiêgach rachunkowych jednostki

nale¿y uj¹æ wszystkie osi¹gniête, przy-

padaj¹ce na jej rzecz przychody i ob-

ci¹¿aj¹ce j¹ koszty zwi¹zane z tymi

przychodami, dotycz¹ce danego roku

obrotowego, niezale¿nie od terminu

ich zap³aty.

Zastosowanie w sposób prawid³owy

zasady memoria³u wymaga z jednej

strony oceny, czy wszystkie osi¹gniê-

te, przypadaj¹ce na rzecz jednostki

przychody dotycz¹ce danego roku ob-

rotowego zosta³y uznane za przychody

w wyniku finansowym danego roku.

Z drugiej strony, czy wszystkie ob-

ci¹¿aj¹ce jednostkê koszty dotycz¹ce

danego roku, zwi¹zane z tymi przycho-

dami, zosta³y uwzglêdnione w wyniku

finansowym danego roku. Prawid³o-

woœæ zasady memoria³owej oznacza,

¿e ujêcie skutków zdarzenia w wyniku

finansowym mia³o miejsce niezale¿nie

nie tylko od terminu zap³aty, ale rów-

nie¿ od tego, czy transakcja zosta³a

udokumentowana faktur¹ (rachun-

kiem), czy jedynie w sposób wiary-

godny oszacowana.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie u.rach.

89 Fundamentalne zasady rachunkowoœci s¹ uszczegó³awiane za pomoc¹ zasad ni¿szych pozio-

mów klasyfikacyjnych (nadrzêdnych, ogólnych, szczegó³owych), czyni¹c tym samym mo¿li-

wym prze³o¿enie ogólnych konwencji, koncepcji i za³o¿eñ rachunkowoœci na praktyczny zbiór

zasad pomiaru wyniku finansowego oraz sytuacji finansowej podmiotu (por. rys. 3).

3. ZASADY NADRZÊDNE RACHUNKOWOŒCI

3. Zasady nadrzêdne rachunkowoœci

A. Zasady nadrzêdne rachunkowoœci a zasada

wiarygodnego i rzetelnego obrazu

90Nadrzêdne zasady rachunkowoœci stanowi¹ szkielet konstrukcyjny ka¿dego systemu rachun-

kowoœci. Wskazuj¹ one, w jaki sposób rachunkowoœæ powinna postrzegaæ, transformowaæ

i komunikowaæ dane o z³o¿onej rzeczywistoœci gospodarczej jednostki tak, aby na jej wyjœciu

uzyskaæ wysokiej jakoœci „obraz finansowy” podmiotu, który bêdzie w stanie zaspokoiæ po-

trzeby informacyjne interesariuszy. Zasady te nale¿y rozpatrywaæ w kontekœcie koncepcji na-

czelnej, która stanowi punkt odniesienia dla ca³ego systemu rachunkowoœci i której s¹ pod-

porz¹dkowane wszystkie inne zasady rachunkowoœci. Koncepcj¹ t¹ jest zasada wiarygod-

nego i rzetelnego obrazu (true and fair view). Dotyczy ona sprawozdañ finansowych

i oznacza wierne, zgodne z prawd¹ odzwierciedlenie rzeczywistoœci jednostki, uczciw¹ pre-

zentacjê jej sytuacji maj¹tkowej i finansowej, dokonañ i zmian w sytuacji finansowej oraz
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�ród³o: opracowanie w³asne.

Zasady ogólne rachunkowoœci – ogólne zasady

ustalania wyniku finansowego i wyceny bilansowej

Zasady szczegó³owe ustalania wyniku finansowego

i wyceny bilansowej

Pomiar wyniku i sytuacji finansowej podmiotu
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Rysunek 3. Poziomy klasyfikacyjne zasad rachunkowoœci



90 www.meritum.pl

88–89 ZA£O¯ENIA FUNDAMENTALNE I NADRZÊDNE ZASADY RACHUNKOWOŒCI

1) porównanie stanu pocz¹tkowego i koñcowego (1 stycznia i 31 stycznia) œrodków pie-

niê¿nych (kasy) wyka¿e, ¿e przep³ywy pieniê¿ne netto w styczniu wynios³y zero, co oz-

nacza albo brak jakichkolwiek wp³ywów i wydatków, albo wzajemne zrównowa¿enie

wp³ywów i wydatków (zweryfikowanie jednej z tych dwóch alternatyw wymaga³oby dys-

ponowania sprawozdaniem „Rachunek przep³ywów pieniê¿nych”);

2) zawarta w bilansie informacja o nale¿noœciach w kwocie 300 000 PLN wskazuje jed-

noznacznie, ¿e jednostka oczekuje realizacji w przysz³ych okresach wp³ywów gotówki

w wysokoœci równej wartoœci nale¿noœci. Podobnie rzecz siê ma w odniesieniu do zobo-

wi¹zañ wykazanych po stronie pasywów bilansu, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e informuj¹ one

o czekaj¹cych jednostkê w przysz³oœci wydatkach œrodków pieniê¿nych w wysokoœci

600 000 PLN;

3) nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jednostka posiada zapasy towarów, których sprzeda¿ w przysz-

³oœci powinna zapewniæ jej dodatkowe wp³ywy gotówki oraz wygenerowanie okreœlonej

kwoty zysku;

4) na podstawie opartego na zasadzie memoria³owej rachunku zysków i strat mo¿na

oceniæ rentownoœæ sprzeda¿y (dzia³alnoœci handlowej) jednostki, która w tym przypadku

wynios³a 40%; rentownoœæ sprzeda¿y mo¿e stanowiæ podstawê do przewidywania

przysz³ych wyników finansowych przedsiêbiorstwa.

88 Zasada memoria³owa jest odpowiedzialna za ca³okszta³t pomiaru dokonywanego w rachunko-

woœci. W praktyce jest czêsto uto¿samiana z pomiarem wyniku finansowego. Takie podejœcie

obserwujemy równie¿ w polskim prawie bilansowym (por. tab. 2).

Tabela 2. Zasada memoria³owa w polskim prawie bilansowym

Zasada Treœæ okreœlona w u.rach. Komentarz

Zasada memoria³owa

art. 6 ust. 1 u.rach.

W ksiêgach rachunkowych jednostki

nale¿y uj¹æ wszystkie osi¹gniête, przy-

padaj¹ce na jej rzecz przychody i ob-

ci¹¿aj¹ce j¹ koszty zwi¹zane z tymi

przychodami, dotycz¹ce danego roku

obrotowego, niezale¿nie od terminu

ich zap³aty.

Zastosowanie w sposób prawid³owy

zasady memoria³u wymaga z jednej

strony oceny, czy wszystkie osi¹gniê-

te, przypadaj¹ce na rzecz jednostki

przychody dotycz¹ce danego roku ob-

rotowego zosta³y uznane za przychody

w wyniku finansowym danego roku.

Z drugiej strony, czy wszystkie ob-

ci¹¿aj¹ce jednostkê koszty dotycz¹ce

danego roku, zwi¹zane z tymi przycho-

dami, zosta³y uwzglêdnione w wyniku

finansowym danego roku. Prawid³o-

woœæ zasady memoria³owej oznacza,

¿e ujêcie skutków zdarzenia w wyniku

finansowym mia³o miejsce niezale¿nie

nie tylko od terminu zap³aty, ale rów-

nie¿ od tego, czy transakcja zosta³a

udokumentowana faktur¹ (rachun-

kiem), czy jedynie w sposób wiary-

godny oszacowana.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie u.rach.

89 Fundamentalne zasady rachunkowoœci s¹ uszczegó³awiane za pomoc¹ zasad ni¿szych pozio-

mów klasyfikacyjnych (nadrzêdnych, ogólnych, szczegó³owych), czyni¹c tym samym mo¿li-

wym prze³o¿enie ogólnych konwencji, koncepcji i za³o¿eñ rachunkowoœci na praktyczny zbiór

zasad pomiaru wyniku finansowego oraz sytuacji finansowej podmiotu (por. rys. 3).

3. ZASADY NADRZÊDNE RACHUNKOWOŒCI

3. Zasady nadrzêdne rachunkowoœci

A. Zasady nadrzêdne rachunkowoœci a zasada

wiarygodnego i rzetelnego obrazu

90Nadrzêdne zasady rachunkowoœci stanowi¹ szkielet konstrukcyjny ka¿dego systemu rachun-

kowoœci. Wskazuj¹ one, w jaki sposób rachunkowoœæ powinna postrzegaæ, transformowaæ

i komunikowaæ dane o z³o¿onej rzeczywistoœci gospodarczej jednostki tak, aby na jej wyjœciu

uzyskaæ wysokiej jakoœci „obraz finansowy” podmiotu, który bêdzie w stanie zaspokoiæ po-

trzeby informacyjne interesariuszy. Zasady te nale¿y rozpatrywaæ w kontekœcie koncepcji na-

czelnej, która stanowi punkt odniesienia dla ca³ego systemu rachunkowoœci i której s¹ pod-

porz¹dkowane wszystkie inne zasady rachunkowoœci. Koncepcj¹ t¹ jest zasada wiarygod-

nego i rzetelnego obrazu (true and fair view). Dotyczy ona sprawozdañ finansowych

i oznacza wierne, zgodne z prawd¹ odzwierciedlenie rzeczywistoœci jednostki, uczciw¹ pre-

zentacjê jej sytuacji maj¹tkowej i finansowej, dokonañ i zmian w sytuacji finansowej oraz
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rentownoœci. Jedynie takie rozumienie tej zasady zapewnia odpowiedni¹ jakoœæ informacji

generowanych przez system rachunkowoœci.

Zasada true and fair jest czêsto wspomagana zasad¹ treœci ekonomicznej, która nakazuje

dokonywanie pomiaru i prezentacji zdarzeñ w rachunkowoœci zgodnie z ich treœci¹ ekono-

miczn¹, a nie tylko z form¹ prawn¹. Takie podejœcie do pomiaru i prezentacji zdarzeñ wystê-

puje w polskim prawie bilansowym (por. tab. 3).

91 Tabela 3. Zasada jasnego i rzetelnego obrazu w polskim prawie bilansowym

Zasada Treœæ okreœlona w u.rach. Komentarz

Zasada jasnego i rzetel-

nego obrazu (true and

fair view) art. 4 ust. 1

u.rach.

Jednostki obowi¹zane s¹ stosowaæ

okreœlone ustaw¹ zasady rachunko-

woœci, rzetelnie i jasno przedstawiaj¹c

sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹ oraz

wynik finansowy.

Ta zasada podkreœla, ¿e dokonuj¹c

pomiaru sytuacji finansowej i doko-

nañ, jednostka powinna stosowaæ za-

sady nadrzêdne rachunkowoœci i

szczegó³owe zasady wyceny i pomia-

ru.

Treœæ ekonomiczna

art. 4 ust. 2 u.rach.

Zdarzenia, w tym operacje gospodar-

cze, ujmuje siê w ksiêgach rachunko-

wych i wykazuje w sprawozdaniu fi-

nansowym zgodnie z ich treœci¹ eko-

nomiczn¹.

Zasada treœci ekonomicznej oznacza,

¿e skutki finansowe zdarzenia powin-

ny byæ rozpatrywane z punktu widze-

nia jego ekonomicznych, a nie tylko

prawnych aspektów. Stanowi ona

usprawiedliwienie odstêpstwa jedno-

stki od szczegó³owego przepisu pra-

wa bilansowego wówczas, gdy nie

odpowiada on ekonomicznej treœci

zdarzenia.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie u.rach.
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PRZYK£AD W grudniu 20X1 r. w³aœciciele dop³acili 100 000 PLN do kapita³u w³asnego.

Dzieñ bilansowy spó³ki to 31 grudnia 20X1 r. Zgodnie z prawem handlowym dop³ata

wymaga rejestracji w s¹dzie. Spó³ka z³o¿y³a wniosek w s¹dzie, ale do dnia bilansowe-

go rejestracja nie zosta³a dokonana. Powstaje pytanie, w jakiej pozycji w bilansie na

31 grudnia 20X1 r. wykazaæ skutek dop³aty do kapita³u. Zgodnie ze stanem prawnym

na 31 grudnia 20X1 r. spó³ka nie powinna wykazaæ kwoty dop³aty w grupie „Kapita³

w³asny”, gdy¿ nie zosta³a dokonana rejestracja w s¹dzie. Oznacza³oby to ujawnienie

w bilansie pozycji „Zobowi¹zania” (wobec udzia³owców). Takie ujêcie jest jednak nie-

zgodne z treœci¹ ekonomiczn¹ zdarzenia, poniewa¿ spó³ka uzyska³a gotówkê od

udzia³owców w wysokoœci 100 000 PLN na powiêkszenie kapita³u w³asnego i nie ci¹¿y

na niej obowi¹zek zwrotu, czyli nie s¹ spe³nione warunki definicji zobowi¹zania. Sto-

suj¹c zasadê wy¿szoœci treœci ekonomicznej nad form¹ (czyli zasadê treœci ekonomi-

cznej) spó³ka w bilansie na 31 grudnia 20X1 r. wyka¿e pozycjê 100 000 PLN jako pozy-

cjê „Kapita³u w³asnego”, wyjaœniaj¹c w Informacji dodatkowej stan prawny dotycz¹cy

zdarzenia.

Zasady nadrzêdne s¹ wspólne dla wiêkszoœci Ÿróde³ regulacyjnych rachunkowoœci. Charakte-

ryzuj¹ siê one wysok¹ stabilnoœci¹ i ograniczonymi mo¿liwoœciami wyboru. Z regu³y wybór

zdeterminowany jest przez model rachunkowoœci, w którym funkcjonuje dana jednostka

i z którego wynikaj¹ obowi¹zuj¹ce j¹ regulacje prawne lub œrodowiskowe. Zró¿nicowanie

krajowych systemów rachunkowoœci wynika w du¿ej mierze z odmiennego roz³o¿enia akcen-

tów w ramach zbioru poszczególnych zasad nadrzêdnych. Jest to szczególnie widoczne w od-

niesieniu do najwa¿niejszych, a jednoczeœnie wzajemnie przeciwstawnych zasad pomiaru

wyniku finansowego i sytuacji finansowej podmiotu, takich jak zasada ostro¿noœci oraz

zasada wspó³miernoœci przychodów i kosztów.
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WA¯NE! W praktyce s¹ stosowane ró¿ne szczegó³owe zasady przygotowania i prezentacji spra-

wozdañ finansowych (skodyfikowane w prawie rachunkowoœci) ustalane na bazie b¹dŸ za-

sady wspó³miernoœci kosztów i przychodów, b¹dŸ zasady ostro¿noœci. Pierwsza z nich

k³adzie nacisk na krótkoterminowe zyski, a jej adresatem s¹ g³ównie prywatni inwestorzy.

Ma ona zastosowanie w krajach o rozwiniêtym rynku kapita³owym.

Druga koncepcja prowadzi do zak³adania rezerw maj¹cych na celu „wyg³adzenie” zysków

w d³ugim okresie. Jest ona zatem w³aœciwa dla d³ugoterminowych kredytodawców i zapewnia

stabilnoœæ wyników w d³ugim okresie [Comparison of Prudence and Matching Principles, Dis-

ccusion Memorandum, OECD Working Group on Accounting Standards, Paris 1993, cyt. za

A. Jaruga, Postêp w harmonizacji standardów rachunkowoœci w œwiecie: bariery i nowe prob-

lemy, £ódŸ 1994].

Z punktu widzenia u¿ytkowników sprawozdañ finansowych bardzo istotne jest, jaka koncep-

cja dominuje przy sporz¹dzaniu sprawozdañ finansowych. Ostro¿na wycena pozbawia inwes-

tora bie¿¹cych korzyœci z inwestycji, poniewa¿ tworzone rezerwy zmniejszaj¹ kwotê zysku do-

stêpnego do podzia³u w formie dywidendy. Z drugiej jednak strony ostro¿na wycena zmniej-

sza ryzyko inwestowania. Wspó³miernoœæ kosztów i przychodów oznacza natomiast potencjal-

nie wiêksze korzyœci bie¿¹ce dla inwestora (w postaci mo¿liwoœci realizacji wiêkszej dy-

widendy), ale jednoczeœnie zwiêksza ryzyko inwestycji.

92Nierównomierne przypisanie wag poszczególnym zasadom nadrzêdnym rachunkowoœci po-

woduje daleko id¹ce konsekwencje na poziomie zasad szczegó³owych. Zasady szczegó³owe,

stanowi¹c konkretyzacjê zasad nadrzêdnych i ogólnych oraz instrumentarium ich bezpoœred-

niej implementacji do praktyki rachunkowoœci, potêguj¹ zjawisko zró¿nicowania krajowych

systemów rachunkowoœci. Zró¿nicowanie to jest pog³êbiane dodatkowo stosunkowo du¿¹

swobod¹ wyboru, jak¹ dysponuj¹ jednostki sprawozdawcze na poziomie zasad szczegó³owych

rachunkowoœci. Wiêkszoœæ regulacji rachunkowoœci, zarówno prawnych, jak i œrodowisko-

wych, przewiduje w wielu wypadkach mo¿liwoœæ wyboru jednej spoœród dwóch, trzech lub

wiêkszej liczby alternatywnych rozwi¹zañ szczegó³owych. Wybrane przez dan¹ jednostkê

alternatywne zasady szczegó³owe powinny wynikaæ i byæ zgodne z zasadami nadrzêdnymi

i ogólnymi rachunkowoœci oraz zapewniaæ odpowiedni¹ jakoœæ sprawozdañ finansowych. Wy-

brane i stosowane przez dan¹ jednostkê zasady szczegó³owe powinny znaleŸæ odzwierciedle-

nie w stosownej dokumentacji systemu rachunkowoœci podmiotu, zwanej dokumentacj¹

polityki rachunkowoœci. Znajomoœæ szczegó³owych zasad rachunkowoœci stosowanych

przez dany podmiot przy sporz¹dzaniu i prezentacji sprawozdañ finansowych jest niezwykle

wa¿na dla ich u¿ytkowników, gdy¿ warunkuje zrozumia³oœæ, a przez to i u¿ytecznoœæ informa-

cji finansowych generowanych w systemie rachunkowoœci finansowej. Dlatego te¿ wiêkszoœæ

podmiotów jest zobowi¹zana do ujawniania tego typu informacji. W polskich warunkach ma

to miejsce w tzw. Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Dalsze rozwa¿ania na temat nadrzêdnych zasad rachunkowoœci rozpoczynamy od uszcze-

gó³owienia zasady kontynuacji dzia³ania na potrzeby okresowego pomiaru sytuacji maj¹tko-

wej i finansowej oraz wyników podmiotu.

B. Zasada periodyzacji

93Zasada kontynuacji dzia³ania zak³ada nieprzerwane funkcjonowanie jednostki gospodarczej

w d³u¿szej perspektywie, przy niezmienionym istotnie zakresie dzia³alnoœci. W ca³ym okresie

swojej dzia³alnoœci podmiot gospodarczy wchodzi w ró¿ne interakcje z otoczeniem, w wyniku

których zmienia siê jego sytuacja maj¹tkowa, finansowa oraz s¹ generowane okreœlone ko-

rzyœci lub straty. Dla u¿ytkowników informacji pochodz¹cej z systemu rachunkowoœci istotna



rentownoœci. Jedynie takie rozumienie tej zasady zapewnia odpowiedni¹ jakoœæ informacji

generowanych przez system rachunkowoœci.

Zasada true and fair jest czêsto wspomagana zasad¹ treœci ekonomicznej, która nakazuje

dokonywanie pomiaru i prezentacji zdarzeñ w rachunkowoœci zgodnie z ich treœci¹ ekono-

miczn¹, a nie tylko z form¹ prawn¹. Takie podejœcie do pomiaru i prezentacji zdarzeñ wystê-

puje w polskim prawie bilansowym (por. tab. 3).

91 Tabela 3. Zasada jasnego i rzetelnego obrazu w polskim prawie bilansowym

Zasada Treœæ okreœlona w u.rach. Komentarz

Zasada jasnego i rzetel-

nego obrazu (true and

fair view) art. 4 ust. 1

u.rach.

Jednostki obowi¹zane s¹ stosowaæ

okreœlone ustaw¹ zasady rachunko-

woœci, rzetelnie i jasno przedstawiaj¹c

sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹ oraz

wynik finansowy.

Ta zasada podkreœla, ¿e dokonuj¹c

pomiaru sytuacji finansowej i doko-

nañ, jednostka powinna stosowaæ za-

sady nadrzêdne rachunkowoœci i

szczegó³owe zasady wyceny i pomia-

ru.

Treœæ ekonomiczna

art. 4 ust. 2 u.rach.

Zdarzenia, w tym operacje gospodar-

cze, ujmuje siê w ksiêgach rachunko-

wych i wykazuje w sprawozdaniu fi-

nansowym zgodnie z ich treœci¹ eko-

nomiczn¹.

Zasada treœci ekonomicznej oznacza,

¿e skutki finansowe zdarzenia powin-

ny byæ rozpatrywane z punktu widze-

nia jego ekonomicznych, a nie tylko

prawnych aspektów. Stanowi ona

usprawiedliwienie odstêpstwa jedno-

stki od szczegó³owego przepisu pra-

wa bilansowego wówczas, gdy nie

odpowiada on ekonomicznej treœci

zdarzenia.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie u.rach.
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PRZYK£AD W grudniu 20X1 r. w³aœciciele dop³acili 100 000 PLN do kapita³u w³asnego.

Dzieñ bilansowy spó³ki to 31 grudnia 20X1 r. Zgodnie z prawem handlowym dop³ata

wymaga rejestracji w s¹dzie. Spó³ka z³o¿y³a wniosek w s¹dzie, ale do dnia bilansowe-

go rejestracja nie zosta³a dokonana. Powstaje pytanie, w jakiej pozycji w bilansie na

31 grudnia 20X1 r. wykazaæ skutek dop³aty do kapita³u. Zgodnie ze stanem prawnym

na 31 grudnia 20X1 r. spó³ka nie powinna wykazaæ kwoty dop³aty w grupie „Kapita³

w³asny”, gdy¿ nie zosta³a dokonana rejestracja w s¹dzie. Oznacza³oby to ujawnienie

w bilansie pozycji „Zobowi¹zania” (wobec udzia³owców). Takie ujêcie jest jednak nie-

zgodne z treœci¹ ekonomiczn¹ zdarzenia, poniewa¿ spó³ka uzyska³a gotówkê od

udzia³owców w wysokoœci 100 000 PLN na powiêkszenie kapita³u w³asnego i nie ci¹¿y

na niej obowi¹zek zwrotu, czyli nie s¹ spe³nione warunki definicji zobowi¹zania. Sto-

suj¹c zasadê wy¿szoœci treœci ekonomicznej nad form¹ (czyli zasadê treœci ekonomi-

cznej) spó³ka w bilansie na 31 grudnia 20X1 r. wyka¿e pozycjê 100 000 PLN jako pozy-

cjê „Kapita³u w³asnego”, wyjaœniaj¹c w Informacji dodatkowej stan prawny dotycz¹cy

zdarzenia.

Zasady nadrzêdne s¹ wspólne dla wiêkszoœci Ÿróde³ regulacyjnych rachunkowoœci. Charakte-

ryzuj¹ siê one wysok¹ stabilnoœci¹ i ograniczonymi mo¿liwoœciami wyboru. Z regu³y wybór

zdeterminowany jest przez model rachunkowoœci, w którym funkcjonuje dana jednostka

i z którego wynikaj¹ obowi¹zuj¹ce j¹ regulacje prawne lub œrodowiskowe. Zró¿nicowanie

krajowych systemów rachunkowoœci wynika w du¿ej mierze z odmiennego roz³o¿enia akcen-

tów w ramach zbioru poszczególnych zasad nadrzêdnych. Jest to szczególnie widoczne w od-

niesieniu do najwa¿niejszych, a jednoczeœnie wzajemnie przeciwstawnych zasad pomiaru

wyniku finansowego i sytuacji finansowej podmiotu, takich jak zasada ostro¿noœci oraz

zasada wspó³miernoœci przychodów i kosztów.
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3. ZASADY NADRZÊDNE RACHUNKOWOŒCI 92–93

WA¯NE! W praktyce s¹ stosowane ró¿ne szczegó³owe zasady przygotowania i prezentacji spra-

wozdañ finansowych (skodyfikowane w prawie rachunkowoœci) ustalane na bazie b¹dŸ za-

sady wspó³miernoœci kosztów i przychodów, b¹dŸ zasady ostro¿noœci. Pierwsza z nich

k³adzie nacisk na krótkoterminowe zyski, a jej adresatem s¹ g³ównie prywatni inwestorzy.

Ma ona zastosowanie w krajach o rozwiniêtym rynku kapita³owym.

Druga koncepcja prowadzi do zak³adania rezerw maj¹cych na celu „wyg³adzenie” zysków

w d³ugim okresie. Jest ona zatem w³aœciwa dla d³ugoterminowych kredytodawców i zapewnia

stabilnoœæ wyników w d³ugim okresie [Comparison of Prudence and Matching Principles, Dis-

ccusion Memorandum, OECD Working Group on Accounting Standards, Paris 1993, cyt. za

A. Jaruga, Postêp w harmonizacji standardów rachunkowoœci w œwiecie: bariery i nowe prob-

lemy, £ódŸ 1994].

Z punktu widzenia u¿ytkowników sprawozdañ finansowych bardzo istotne jest, jaka koncep-

cja dominuje przy sporz¹dzaniu sprawozdañ finansowych. Ostro¿na wycena pozbawia inwes-

tora bie¿¹cych korzyœci z inwestycji, poniewa¿ tworzone rezerwy zmniejszaj¹ kwotê zysku do-

stêpnego do podzia³u w formie dywidendy. Z drugiej jednak strony ostro¿na wycena zmniej-

sza ryzyko inwestowania. Wspó³miernoœæ kosztów i przychodów oznacza natomiast potencjal-

nie wiêksze korzyœci bie¿¹ce dla inwestora (w postaci mo¿liwoœci realizacji wiêkszej dy-

widendy), ale jednoczeœnie zwiêksza ryzyko inwestycji.

92Nierównomierne przypisanie wag poszczególnym zasadom nadrzêdnym rachunkowoœci po-

woduje daleko id¹ce konsekwencje na poziomie zasad szczegó³owych. Zasady szczegó³owe,

stanowi¹c konkretyzacjê zasad nadrzêdnych i ogólnych oraz instrumentarium ich bezpoœred-

niej implementacji do praktyki rachunkowoœci, potêguj¹ zjawisko zró¿nicowania krajowych

systemów rachunkowoœci. Zró¿nicowanie to jest pog³êbiane dodatkowo stosunkowo du¿¹

swobod¹ wyboru, jak¹ dysponuj¹ jednostki sprawozdawcze na poziomie zasad szczegó³owych

rachunkowoœci. Wiêkszoœæ regulacji rachunkowoœci, zarówno prawnych, jak i œrodowisko-

wych, przewiduje w wielu wypadkach mo¿liwoœæ wyboru jednej spoœród dwóch, trzech lub

wiêkszej liczby alternatywnych rozwi¹zañ szczegó³owych. Wybrane przez dan¹ jednostkê

alternatywne zasady szczegó³owe powinny wynikaæ i byæ zgodne z zasadami nadrzêdnymi

i ogólnymi rachunkowoœci oraz zapewniaæ odpowiedni¹ jakoœæ sprawozdañ finansowych. Wy-

brane i stosowane przez dan¹ jednostkê zasady szczegó³owe powinny znaleŸæ odzwierciedle-

nie w stosownej dokumentacji systemu rachunkowoœci podmiotu, zwanej dokumentacj¹

polityki rachunkowoœci. Znajomoœæ szczegó³owych zasad rachunkowoœci stosowanych

przez dany podmiot przy sporz¹dzaniu i prezentacji sprawozdañ finansowych jest niezwykle

wa¿na dla ich u¿ytkowników, gdy¿ warunkuje zrozumia³oœæ, a przez to i u¿ytecznoœæ informa-

cji finansowych generowanych w systemie rachunkowoœci finansowej. Dlatego te¿ wiêkszoœæ

podmiotów jest zobowi¹zana do ujawniania tego typu informacji. W polskich warunkach ma

to miejsce w tzw. Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Dalsze rozwa¿ania na temat nadrzêdnych zasad rachunkowoœci rozpoczynamy od uszcze-

gó³owienia zasady kontynuacji dzia³ania na potrzeby okresowego pomiaru sytuacji maj¹tko-

wej i finansowej oraz wyników podmiotu.

B. Zasada periodyzacji

93Zasada kontynuacji dzia³ania zak³ada nieprzerwane funkcjonowanie jednostki gospodarczej

w d³u¿szej perspektywie, przy niezmienionym istotnie zakresie dzia³alnoœci. W ca³ym okresie

swojej dzia³alnoœci podmiot gospodarczy wchodzi w ró¿ne interakcje z otoczeniem, w wyniku

których zmienia siê jego sytuacja maj¹tkowa, finansowa oraz s¹ generowane okreœlone ko-

rzyœci lub straty. Dla u¿ytkowników informacji pochodz¹cej z systemu rachunkowoœci istotna



jest okresowa ocena skutków finansowych dzia³alnoœci podmiotu, s³u¿¹ca do podejmowania

szerokiego spektrum decyzji gospodarczych w odniesieniu do przysz³oœci jednostki oraz rozli-

czenia zarz¹du z efektywnego i racjonalnego gospodarowania powierzonym mu przez inwes-

torów maj¹tkiem.

Realizacja powy¿szych potrzeb informacyjnych wymaga od rachunkowoœci wprowadzenia

sztucznego podzia³u ca³ego cyklu ¿ycia jednostki na okreœlonej d³ugoœci przedzia³y czasowe,

w ramach których bêdzie dokonywany pomiar jej dokonañ oraz sytuacji finansowej. Te wyró¿-

nione przedzia³y czasowe nosz¹ nazwê okresów sprawozdawczych i w zale¿noœci od regu-

lacji prawnych lub polityki podmiotu bêd¹ równe dwunastu, szeœciu, trzem miesi¹com lub je-

szcze krótszym okresom.
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PRZYK£AD Przy braku zasady periodyzacji w rachunkowoœci moglibyœmy dokonaæ pomia-

ru wyników finansowych przedsiêbiorstwa jedynie za ca³y okres jego funkcjonowania,

tj. od momentu za³o¿enia do jego likwidacji. Nie by³oby zatem mo¿liwoœci okresowego

monitorowania sytuacji finansowej podmiotu i jej zmian oraz wyników finansowych ge-

nerowanych systematycznie w okresie jego funkcjonowania.

Z tak¹ sytuacj¹ mieliœmy do czynienia w czasach wielkich wypraw morskich statków

handlowych, kiedy to rzeczywisty zwrot z inwestycji w wyprawê (zysk) by³ kalkulowa-

ny, a przynajmniej komunikowany zainteresowanym stronom, dopiero po szczêœli-

wym powrocie z podró¿y. Inwestorzy nie mieli mo¿liwoœci dokonywania okresowej

oceny wyniku ca³ej ekspedycji. Wyprawê tak¹ mo¿na zatem porównaæ do cyklu ¿ycia

przedsiêbiorstwa, do którego odnosi siê zasada kontynuacji dzia³ania, zaœ zasada

periodyzacji odzwierciedla poszczególne porty na trasie rejsu i realizowane w nich

transakcje.

W celu dokonania oceny efektywnoœci funkcjonowania podmiotu i podjêcia ewentualnych

dzia³añ korekcyjnych, jak równie¿ rozliczenia osób nim zarz¹dzaj¹cych nale¿y dokonaæ

sztucznego przerwania za³o¿onego wczeœniej, bli¿ej nieokreœlonego okresu kontynuacji dzia-

³ania, wprowadzaj¹c tym samym okreœlone przedzia³y czasu – okresy sprawozdawcze (pe-

riod) i realizuj¹c w ten sposób zasadê periodyzacji.

Okres ograniczony dwoma punktami – punktem (momentem) rozpoczynaj¹cym i punktem

(momentem) koñcz¹cym dany okres sprawozdawczy – stanowi warunek umo¿liwiaj¹cy doko-

nanie pomiaru dzia³alnoœci jednostki.

Co jest przedmiotem pomiaru dokonywanego przez rachunkowoœæ w okresie sprawozdaw-

czym?

Po pierwsze to, co podmiot zrealizowa³ (osi¹gn¹³) w ci¹gu okresu, a wiêc dokonania pod-

miotu.

Po drugie to, co podmiot posiada w momencie pocz¹tkowym i koñcowym danego okresu.

W pierwszym przypadku bêdziemy mówiæ o pomiarze dokonañ przedsiêbiorstwa (g³ównie

rentownoœci), w drugim zaœ o wycenie sk³adników maj¹tku i Ÿróde³ finansowania.

Rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ finansowa s¹ zorientowane na przedstawienie finansowe-

go obrazu podmiotu i jego dokonañ. Prze³o¿enie zjawisk ekonomicznych (transakcji i zda-

rzeñ gospodarczych), których podmiotem jest jednostka sprawozdawcza, na format liczbowy

w wyra¿eniu finansowym wymaga okreœlenia:

– jednostki pomiaru;

– zasad pomiaru.

C. Zasada jednostki pomiaru

94Aby uzyskaæ informacjê o charakterze finansowym, nale¿y ka¿de opisywane zjawisko wyraziæ

za pomoc¹ miernika pieniê¿nego (jednostki pieniê¿nej). Warunek ten w doœæ istotny spo-

sób ogranicza zakres przedmiotowy rachunkowoœci, oznacza on bowiem, ¿e przedmiotem za-

interesowania rachunkowoœci mog¹ byæ tylko te dane (zjawiska), które mo¿na wyraziæ w ka-

tegorii pieniê¿nej. A zatem wszystko to, co stanowi fragment rzeczywistoœci gospodarczej

jednostki, ale nie da siê wyceniæ i wyraziæ w wartoœci pieniê¿nej, nie znajdzie odzwierciedle-

nia w systemie rachunkowoœci jednostki.

Z zasad¹ jednostki pomiaru w postaci miernika pieniê¿nego wi¹¿e siê kolejne za³o¿enie –

przyjmuje siê bowiem, ¿e pieni¹dz stanowi sta³¹ jednostkê pomiaru, dziêki czemu jest mo¿li-

we porównywanie danych z rachunkowoœci na przestrzeni lat. Konsekwencj¹ tego za³o¿enia

jest brak odzwierciedlenia w rachunkowoœci zmian si³y nabywczej pieni¹dza lub kapita³u,

którymi dysponuje jednostka. Wynika to z dominuj¹cej w praktyce wiêkszoœci podmiotów za-

sady zachowania kapita³u nominalnego.
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Maj¹c zdefiniowan¹ jednostkê pomiaru w rachunkowoœci, mo¿na przejœæ do okreœlenia jej za-

sad wyceny. W tej czêœci opracowania omówiono jedynie nadrzêdne zasady wyceny stosowa-

ne w rachunkowoœci. Zasady ogólne i szczegó³owe zosta³y opisane wyczerpuj¹co w odrêbnych

czêœciach publikacji (czêœæ II i czêœæ III).

Wœród nadrzêdnych zasad wyceny wykorzystywanych powszechnie w teorii i praktyce rachun-

kowoœci wymieniæ nale¿y w szczególnoœci:

– zasadê wyceny w koszcie historycznym;

– zasadê ostro¿noœci;

– zasadê wspó³miernoœci.

D. Zasada kosztu historycznego

95Zgodnie z zasad¹ kosztu historycznego zarówno aktywa, jak i pasywa podmiotu oraz po-

noszone przez niego nak³ady s¹ wyceniane w równowartoœci kwot œrodków pieniê¿nych lub

ich ekwiwalentów przekazanych (w przypadku aktywów i ponoszonych kosztów) lub pozyska-

nych (np. w wyniku zaci¹gniêcia zobowi¹zania). Innymi s³owy s¹ wyceniane w wartoœci wy-

miany na dzieñ nabycia i w tej wartoœci s¹ wykazywane w sprawozdaniach finansowych.

W przypadku nieodp³atnego pozyskania sk³adników maj¹tku ich wartoœæ ustala siê w drodze

szacunkowego ustalenia kwoty œrodków pieniê¿nych lub ich ekwiwalentów, jakie nale¿a³oby

przekazaæ tytu³em ich pozyskania. Podstawowymi parametrami pomiaru w koncepcji kosztu

historycznego s¹ cena nabycia i koszt wytworzenia.

Zasada kosztu historycznego jest oparta na koncepcji nominalizmu pieniê¿nego [M. Gmytra-

siewicz, A. Karmañska, Rachunkowoœæ finansowa, Warszawa 2004, s. 33], o której by³a mowa

w odniesieniu do zasady jednostki pomiaru. Zalet¹ zasady kosztu historycznego jest przede

wszystkim ³atwoœæ jej weryfikacji (faktura, arkusz kalkulacyjny kosztów etc.) i obiektywizm

WA¯NE! W sytuacji, kiedy za³o¿enie o stabilnoœci pieni¹dza jako jednostki pomiaru nie daje siê

obroniæ na skutek wystêpowania w gospodarce danego kraju wysokiej inflacji, wówczas uchy-

la siê za³o¿enie o sta³ej sile nabywczej pieni¹dza przez zastosowanie odpowiednich metod

wyceny. Metody te mieszcz¹ siê w nurcie zwanym rachunkowoœci¹ inflacyjn¹.



jest okresowa ocena skutków finansowych dzia³alnoœci podmiotu, s³u¿¹ca do podejmowania

szerokiego spektrum decyzji gospodarczych w odniesieniu do przysz³oœci jednostki oraz rozli-

czenia zarz¹du z efektywnego i racjonalnego gospodarowania powierzonym mu przez inwes-

torów maj¹tkiem.

Realizacja powy¿szych potrzeb informacyjnych wymaga od rachunkowoœci wprowadzenia

sztucznego podzia³u ca³ego cyklu ¿ycia jednostki na okreœlonej d³ugoœci przedzia³y czasowe,

w ramach których bêdzie dokonywany pomiar jej dokonañ oraz sytuacji finansowej. Te wyró¿-

nione przedzia³y czasowe nosz¹ nazwê okresów sprawozdawczych i w zale¿noœci od regu-

lacji prawnych lub polityki podmiotu bêd¹ równe dwunastu, szeœciu, trzem miesi¹com lub je-

szcze krótszym okresom.
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PRZYK£AD Przy braku zasady periodyzacji w rachunkowoœci moglibyœmy dokonaæ pomia-

ru wyników finansowych przedsiêbiorstwa jedynie za ca³y okres jego funkcjonowania,

tj. od momentu za³o¿enia do jego likwidacji. Nie by³oby zatem mo¿liwoœci okresowego

monitorowania sytuacji finansowej podmiotu i jej zmian oraz wyników finansowych ge-

nerowanych systematycznie w okresie jego funkcjonowania.

Z tak¹ sytuacj¹ mieliœmy do czynienia w czasach wielkich wypraw morskich statków

handlowych, kiedy to rzeczywisty zwrot z inwestycji w wyprawê (zysk) by³ kalkulowa-

ny, a przynajmniej komunikowany zainteresowanym stronom, dopiero po szczêœli-

wym powrocie z podró¿y. Inwestorzy nie mieli mo¿liwoœci dokonywania okresowej

oceny wyniku ca³ej ekspedycji. Wyprawê tak¹ mo¿na zatem porównaæ do cyklu ¿ycia

przedsiêbiorstwa, do którego odnosi siê zasada kontynuacji dzia³ania, zaœ zasada

periodyzacji odzwierciedla poszczególne porty na trasie rejsu i realizowane w nich

transakcje.

W celu dokonania oceny efektywnoœci funkcjonowania podmiotu i podjêcia ewentualnych

dzia³añ korekcyjnych, jak równie¿ rozliczenia osób nim zarz¹dzaj¹cych nale¿y dokonaæ

sztucznego przerwania za³o¿onego wczeœniej, bli¿ej nieokreœlonego okresu kontynuacji dzia-

³ania, wprowadzaj¹c tym samym okreœlone przedzia³y czasu – okresy sprawozdawcze (pe-

riod) i realizuj¹c w ten sposób zasadê periodyzacji.

Okres ograniczony dwoma punktami – punktem (momentem) rozpoczynaj¹cym i punktem

(momentem) koñcz¹cym dany okres sprawozdawczy – stanowi warunek umo¿liwiaj¹cy doko-

nanie pomiaru dzia³alnoœci jednostki.

Co jest przedmiotem pomiaru dokonywanego przez rachunkowoœæ w okresie sprawozdaw-

czym?

Po pierwsze to, co podmiot zrealizowa³ (osi¹gn¹³) w ci¹gu okresu, a wiêc dokonania pod-

miotu.

Po drugie to, co podmiot posiada w momencie pocz¹tkowym i koñcowym danego okresu.

W pierwszym przypadku bêdziemy mówiæ o pomiarze dokonañ przedsiêbiorstwa (g³ównie

rentownoœci), w drugim zaœ o wycenie sk³adników maj¹tku i Ÿróde³ finansowania.

Rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ finansowa s¹ zorientowane na przedstawienie finansowe-

go obrazu podmiotu i jego dokonañ. Prze³o¿enie zjawisk ekonomicznych (transakcji i zda-

rzeñ gospodarczych), których podmiotem jest jednostka sprawozdawcza, na format liczbowy

w wyra¿eniu finansowym wymaga okreœlenia:

– jednostki pomiaru;

– zasad pomiaru.

C. Zasada jednostki pomiaru

94Aby uzyskaæ informacjê o charakterze finansowym, nale¿y ka¿de opisywane zjawisko wyraziæ

za pomoc¹ miernika pieniê¿nego (jednostki pieniê¿nej). Warunek ten w doœæ istotny spo-

sób ogranicza zakres przedmiotowy rachunkowoœci, oznacza on bowiem, ¿e przedmiotem za-

interesowania rachunkowoœci mog¹ byæ tylko te dane (zjawiska), które mo¿na wyraziæ w ka-

tegorii pieniê¿nej. A zatem wszystko to, co stanowi fragment rzeczywistoœci gospodarczej

jednostki, ale nie da siê wyceniæ i wyraziæ w wartoœci pieniê¿nej, nie znajdzie odzwierciedle-

nia w systemie rachunkowoœci jednostki.

Z zasad¹ jednostki pomiaru w postaci miernika pieniê¿nego wi¹¿e siê kolejne za³o¿enie –

przyjmuje siê bowiem, ¿e pieni¹dz stanowi sta³¹ jednostkê pomiaru, dziêki czemu jest mo¿li-

we porównywanie danych z rachunkowoœci na przestrzeni lat. Konsekwencj¹ tego za³o¿enia

jest brak odzwierciedlenia w rachunkowoœci zmian si³y nabywczej pieni¹dza lub kapita³u,

którymi dysponuje jednostka. Wynika to z dominuj¹cej w praktyce wiêkszoœci podmiotów za-

sady zachowania kapita³u nominalnego.

www.meritum.pl 95

3. ZASADY NADRZÊDNE RACHUNKOWOŒCI 94–95

Maj¹c zdefiniowan¹ jednostkê pomiaru w rachunkowoœci, mo¿na przejœæ do okreœlenia jej za-

sad wyceny. W tej czêœci opracowania omówiono jedynie nadrzêdne zasady wyceny stosowa-

ne w rachunkowoœci. Zasady ogólne i szczegó³owe zosta³y opisane wyczerpuj¹co w odrêbnych

czêœciach publikacji (czêœæ II i czêœæ III).

Wœród nadrzêdnych zasad wyceny wykorzystywanych powszechnie w teorii i praktyce rachun-

kowoœci wymieniæ nale¿y w szczególnoœci:

– zasadê wyceny w koszcie historycznym;

– zasadê ostro¿noœci;

– zasadê wspó³miernoœci.

D. Zasada kosztu historycznego

95Zgodnie z zasad¹ kosztu historycznego zarówno aktywa, jak i pasywa podmiotu oraz po-

noszone przez niego nak³ady s¹ wyceniane w równowartoœci kwot œrodków pieniê¿nych lub

ich ekwiwalentów przekazanych (w przypadku aktywów i ponoszonych kosztów) lub pozyska-

nych (np. w wyniku zaci¹gniêcia zobowi¹zania). Innymi s³owy s¹ wyceniane w wartoœci wy-

miany na dzieñ nabycia i w tej wartoœci s¹ wykazywane w sprawozdaniach finansowych.

W przypadku nieodp³atnego pozyskania sk³adników maj¹tku ich wartoœæ ustala siê w drodze

szacunkowego ustalenia kwoty œrodków pieniê¿nych lub ich ekwiwalentów, jakie nale¿a³oby

przekazaæ tytu³em ich pozyskania. Podstawowymi parametrami pomiaru w koncepcji kosztu

historycznego s¹ cena nabycia i koszt wytworzenia.

Zasada kosztu historycznego jest oparta na koncepcji nominalizmu pieniê¿nego [M. Gmytra-

siewicz, A. Karmañska, Rachunkowoœæ finansowa, Warszawa 2004, s. 33], o której by³a mowa

w odniesieniu do zasady jednostki pomiaru. Zalet¹ zasady kosztu historycznego jest przede

wszystkim ³atwoœæ jej weryfikacji (faktura, arkusz kalkulacyjny kosztów etc.) i obiektywizm

WA¯NE! W sytuacji, kiedy za³o¿enie o stabilnoœci pieni¹dza jako jednostki pomiaru nie daje siê

obroniæ na skutek wystêpowania w gospodarce danego kraju wysokiej inflacji, wówczas uchy-

la siê za³o¿enie o sta³ej sile nabywczej pieni¹dza przez zastosowanie odpowiednich metod

wyceny. Metody te mieszcz¹ siê w nurcie zwanym rachunkowoœci¹ inflacyjn¹.



[M. Gmytrasiewicz, A. Karmañska, Rachunkowoœæ finansowa, op. cit., s. 33], wynikaj¹cy

z postulatu jednostki pomiaru oraz zasady kontynuacji dzia³ania, w przypadku której nie ma

potrzeby dokonywania wyceny w innej wartoœci ni¿ historyczna (np. wartoœci likwidacyjnej,

bie¿¹cej lub odtworzeniowej). Wad¹ tej zasady jest to, ¿e jest ona sprzeczna z koncepcj¹

ochrony maj¹tku jednostki przed skutkami inflacji.
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PRZYK£AD Na skutek zastosowania zasady kosztu historycznego w rachunkowoœci, przed-

siêbiorstwo, które naby³o w styczniu 20X1 r. œrodki trwa³e, w postaci gruntów za 80 000

PLN bêdzie wykazywa³o je w bilansie w kolejnych okresach sprawozdawczych dok³ad-

nie w tej samej wielkoœci, bez wzglêdu na to, ¿e rynkowa wartoœæ tych gruntów

w bie¿¹cym okresie sprawozdawczym mo¿e wynieœæ np. 110 000 PLN.

Dzieñ nabycia (20X1 r.):

wartoœæ rynkowa = 80 000 PLN

wartoœæ bilansowa = 80 000 PLN

Kolejny okres sprawozdawczy (np. 20X2 r.):

wartoœæ rynkowa = 110 000 PLN

wartoœæ bilansowa = 80 000 PLN*

* realna, rynkowa wartoœæ gruntu nieujawniona

w sprawozdaniu finansowym 30 000 PLN

Obecnie w krajowych i miêdzynarodowych regulacjach rachunkowoœci coraz czêœciej i w co-

raz wiêkszym zakresie odchodzi siê od œcis³ego przestrzegania zasady kosztu historycznego

przy dokonywaniu wyceny na kolejne dni bilansowe, na rzecz koncepcji opartej na wartoœci

odtworzeniowej, której immanentn¹ cech¹ jest wykorzystanie parametrów wyceny, takich

jak wartoœæ rynkowa lub wartoœæ godziwa.

96 Polska rachunkowoœæ tak¿e bazuje na zasadzie kosztu historycznego, przy jednoczesnym

przyzwoleniu lub nakazie stosowania odstêpstwa od tej zasady w odniesieniu do okreœlonych

pozycji bilansowych (por. tab. 4).

Tabela 4. Zasada wyceny w koszcie historycznym w polskim prawie bilansowym

Zasada Treœæ okreœlona w u.rach. Komentarz

Zasada wyceny w kosz-

cie historycznym art. 7

ust. 1 u.rach.

Poszczególne sk³adniki aktywów i pa-

sywów wycenia siê, stosuj¹c rzeczy-

wiœcie poniesione na ich nabycie (wy-

tworzenie) ceny (koszty), z zachowa-

niem zasady ostro¿noœci.

Prawid³owe zastosowanie tej zasady

oznacza, ¿e poszczególne sk³adniki

aktywów i pasywów zosta³y wycenio-

ne przy zastosowaniu rzeczywiœcie

poniesionych na ich nabycie (wytwo-

rzenie) cen (kosztów). Nale¿y uznaæ,

¿e prawid³owa wycena to uwzglêdnie-

nie tylko i wy³¹cznie rzeczywistych

i poniesionych nak³adów na nabycie

lub wytworzenie sk³adników maj¹tku.

Przy wycenie pozycji nie nale¿y zatem

stosowaæ jeszcze nie poniesionych,

a dopiero planowanych do poniesienia

kosztów, chyba ¿e u.rach. nakazuje

odstêpstwo od zasady wyceny

w koszcie historycznym.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie u.rach.

E. Zasada ostro¿noœci

97Zasada ostro¿noœci (prudence, conservatism) odnosi siê do dwóch aspektów rachunkowo-

œci, które s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane, a mianowicie:

– wyceny bilansowej;

– pomiaru wyników.

W sferze wyceny bilansowej zasada ostro¿noœci, nazywana w tym przypadku tak¿e zasad¹

ostro¿nej wyceny, dba o to, aby wartoœæ maj¹tku (aktywów) podmiotu nie zosta³a zawy¿ona,

a wartoœæ zobowi¹zañ zani¿ona, co doprowadzi³oby do nieuzasadnionego zawy¿enia jego ka-

pita³u w³asnego, a co za tym idzie os³abienia bezpieczeñstwa wierzycieli jednostki.

Zasada ostro¿noœci, a œciœlej jej relatywnie du¿e znaczenie, jest charakterystyczna dla konty-

nentalnego modelu rachunkowoœci, w którym konsekwencj¹ dominuj¹cego udzia³u sektora

bankowego w strukturze Ÿróde³ finansowania przedsiêbiorstw jest szczególnie silna orien-

tacja na ochronê interesów wierzycieli.

W sferze pomiaru dokonañ zasada ostro¿noœci nakazuje ujawnianie w sprawozdaniu finan-

sowym (rachunku zysków i strat) wy³¹cznie niew¹tpliwych, przypadaj¹cych na rzecz jednost-

ki przychodów (zrealizowanych) oraz wszystkich kosztów i strat, które powsta³y w wyniku jej

dzia³alnoœci lub których powstania na podstawie racjonalnych za³o¿eñ oczekuje siê

w przysz³oœci.

Rezultatem stosowania zasady ostro¿noœci jest tworzenie w rachunkowoœci ró¿nego rodzaju

rezerw lub odpisów aktualizuj¹cych. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, ¿e zasada ostro¿noœci

nie upowa¿nia do tworzenia nadmiernych rezerw, co sprowadza³oby siê do nieuzasadnione-

go zani¿ania wyniku finansowego i kapita³ów w³asnych jednostki.
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PRZYK£AD Zasadê ostro¿noœci w przypadku wyceny maj¹tku przedsiêbiorstwa odniesiemy

do nale¿noœci.

Przedsiêbiorstwo X posiada nale¿noœci w wysokoœci 300 000 PLN. Na dzieñ bilansowy,

zamykaj¹cy kolejny okres sprawozdawczy, podmiot ten ma informacje o z³ej kondycji fi-

nansowej swojego odbiorcy, który jest mu winien 300 000 PLN. Zasada ostro¿noœci na-

kazuje w takim przypadku zastanowiæ siê, czy z³a sytuacja finansowa odbiorcy nie

wp³ynie na realn¹ mo¿liwoœæ windykacji kwoty posiadanych nale¿noœci. Jeœli tak, to

przedsiêbiorstwo musi okreœliæ, jak¹ czêœæ nale¿noœci ma szansê odzyskaæ w kontek-

œcie zaistnia³ej sytuacji, tak, aby nie wykazaæ sk³adnika maj¹tku (nale¿noœci) w kwocie

zawy¿onej, czyli w tym przypadku niemo¿liwej do odzyskania.

Je¿eli w wyniku przeprowadzonej analizy i rozmów z kontrahentem ustalono (np. podpi-

sano porozumienie), ¿e sp³aci on 75% nale¿noœci, wówczas pozosta³¹ ich czeœæ nale¿y

odpisaæ w koszty, urealniaj¹c tym samym jej wartoœæ. Podejmuj¹c takie dzia³ania wyra-

¿ono os¹d, ¿e posiadany przez przedsiêbiorstwo sk³adnik aktywów – nale¿noœci – nie

przyniesie w przysz³oœci korzyœci, które zosta³y mu przypisane w momencie jego pow-

stania.

Bilans (w PLN) Rachunek zysków i strat (w PLN)

Nale¿noœci 225 000 Kapita³ w³asny –75 000

Koszty –75 000

(wartoœæ odpisanych nale¿noœci)

Nale¿noœæ pierwotna 300 000 PLN

– odpis aktualizuj¹cy 75 000 PLN

Wartoœæ realna nale¿noœci 225 000 PLN



[M. Gmytrasiewicz, A. Karmañska, Rachunkowoœæ finansowa, op. cit., s. 33], wynikaj¹cy

z postulatu jednostki pomiaru oraz zasady kontynuacji dzia³ania, w przypadku której nie ma

potrzeby dokonywania wyceny w innej wartoœci ni¿ historyczna (np. wartoœci likwidacyjnej,

bie¿¹cej lub odtworzeniowej). Wad¹ tej zasady jest to, ¿e jest ona sprzeczna z koncepcj¹

ochrony maj¹tku jednostki przed skutkami inflacji.
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PRZYK£AD Na skutek zastosowania zasady kosztu historycznego w rachunkowoœci, przed-

siêbiorstwo, które naby³o w styczniu 20X1 r. œrodki trwa³e, w postaci gruntów za 80 000

PLN bêdzie wykazywa³o je w bilansie w kolejnych okresach sprawozdawczych dok³ad-

nie w tej samej wielkoœci, bez wzglêdu na to, ¿e rynkowa wartoœæ tych gruntów

w bie¿¹cym okresie sprawozdawczym mo¿e wynieœæ np. 110 000 PLN.

Dzieñ nabycia (20X1 r.):

wartoœæ rynkowa = 80 000 PLN

wartoœæ bilansowa = 80 000 PLN

Kolejny okres sprawozdawczy (np. 20X2 r.):

wartoœæ rynkowa = 110 000 PLN

wartoœæ bilansowa = 80 000 PLN*

* realna, rynkowa wartoœæ gruntu nieujawniona

w sprawozdaniu finansowym 30 000 PLN

Obecnie w krajowych i miêdzynarodowych regulacjach rachunkowoœci coraz czêœciej i w co-

raz wiêkszym zakresie odchodzi siê od œcis³ego przestrzegania zasady kosztu historycznego

przy dokonywaniu wyceny na kolejne dni bilansowe, na rzecz koncepcji opartej na wartoœci

odtworzeniowej, której immanentn¹ cech¹ jest wykorzystanie parametrów wyceny, takich

jak wartoœæ rynkowa lub wartoœæ godziwa.

96 Polska rachunkowoœæ tak¿e bazuje na zasadzie kosztu historycznego, przy jednoczesnym

przyzwoleniu lub nakazie stosowania odstêpstwa od tej zasady w odniesieniu do okreœlonych

pozycji bilansowych (por. tab. 4).

Tabela 4. Zasada wyceny w koszcie historycznym w polskim prawie bilansowym

Zasada Treœæ okreœlona w u.rach. Komentarz

Zasada wyceny w kosz-

cie historycznym art. 7

ust. 1 u.rach.

Poszczególne sk³adniki aktywów i pa-

sywów wycenia siê, stosuj¹c rzeczy-

wiœcie poniesione na ich nabycie (wy-

tworzenie) ceny (koszty), z zachowa-

niem zasady ostro¿noœci.

Prawid³owe zastosowanie tej zasady

oznacza, ¿e poszczególne sk³adniki

aktywów i pasywów zosta³y wycenio-

ne przy zastosowaniu rzeczywiœcie

poniesionych na ich nabycie (wytwo-

rzenie) cen (kosztów). Nale¿y uznaæ,

¿e prawid³owa wycena to uwzglêdnie-

nie tylko i wy³¹cznie rzeczywistych

i poniesionych nak³adów na nabycie

lub wytworzenie sk³adników maj¹tku.

Przy wycenie pozycji nie nale¿y zatem

stosowaæ jeszcze nie poniesionych,

a dopiero planowanych do poniesienia

kosztów, chyba ¿e u.rach. nakazuje

odstêpstwo od zasady wyceny

w koszcie historycznym.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie u.rach.

E. Zasada ostro¿noœci

97Zasada ostro¿noœci (prudence, conservatism) odnosi siê do dwóch aspektów rachunkowo-

œci, które s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane, a mianowicie:

– wyceny bilansowej;

– pomiaru wyników.

W sferze wyceny bilansowej zasada ostro¿noœci, nazywana w tym przypadku tak¿e zasad¹

ostro¿nej wyceny, dba o to, aby wartoœæ maj¹tku (aktywów) podmiotu nie zosta³a zawy¿ona,

a wartoœæ zobowi¹zañ zani¿ona, co doprowadzi³oby do nieuzasadnionego zawy¿enia jego ka-

pita³u w³asnego, a co za tym idzie os³abienia bezpieczeñstwa wierzycieli jednostki.

Zasada ostro¿noœci, a œciœlej jej relatywnie du¿e znaczenie, jest charakterystyczna dla konty-

nentalnego modelu rachunkowoœci, w którym konsekwencj¹ dominuj¹cego udzia³u sektora

bankowego w strukturze Ÿróde³ finansowania przedsiêbiorstw jest szczególnie silna orien-

tacja na ochronê interesów wierzycieli.

W sferze pomiaru dokonañ zasada ostro¿noœci nakazuje ujawnianie w sprawozdaniu finan-

sowym (rachunku zysków i strat) wy³¹cznie niew¹tpliwych, przypadaj¹cych na rzecz jednost-

ki przychodów (zrealizowanych) oraz wszystkich kosztów i strat, które powsta³y w wyniku jej

dzia³alnoœci lub których powstania na podstawie racjonalnych za³o¿eñ oczekuje siê

w przysz³oœci.
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rezerw lub odpisów aktualizuj¹cych. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, ¿e zasada ostro¿noœci

nie upowa¿nia do tworzenia nadmiernych rezerw, co sprowadza³oby siê do nieuzasadnione-

go zani¿ania wyniku finansowego i kapita³ów w³asnych jednostki.
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PRZYK£AD Zasadê ostro¿noœci w przypadku wyceny maj¹tku przedsiêbiorstwa odniesiemy

do nale¿noœci.

Przedsiêbiorstwo X posiada nale¿noœci w wysokoœci 300 000 PLN. Na dzieñ bilansowy,

zamykaj¹cy kolejny okres sprawozdawczy, podmiot ten ma informacje o z³ej kondycji fi-

nansowej swojego odbiorcy, który jest mu winien 300 000 PLN. Zasada ostro¿noœci na-

kazuje w takim przypadku zastanowiæ siê, czy z³a sytuacja finansowa odbiorcy nie

wp³ynie na realn¹ mo¿liwoœæ windykacji kwoty posiadanych nale¿noœci. Jeœli tak, to

przedsiêbiorstwo musi okreœliæ, jak¹ czêœæ nale¿noœci ma szansê odzyskaæ w kontek-

œcie zaistnia³ej sytuacji, tak, aby nie wykazaæ sk³adnika maj¹tku (nale¿noœci) w kwocie

zawy¿onej, czyli w tym przypadku niemo¿liwej do odzyskania.

Je¿eli w wyniku przeprowadzonej analizy i rozmów z kontrahentem ustalono (np. podpi-

sano porozumienie), ¿e sp³aci on 75% nale¿noœci, wówczas pozosta³¹ ich czeœæ nale¿y

odpisaæ w koszty, urealniaj¹c tym samym jej wartoœæ. Podejmuj¹c takie dzia³ania wyra-

¿ono os¹d, ¿e posiadany przez przedsiêbiorstwo sk³adnik aktywów – nale¿noœci – nie

przyniesie w przysz³oœci korzyœci, które zosta³y mu przypisane w momencie jego pow-

stania.

Bilans (w PLN) Rachunek zysków i strat (w PLN)

Nale¿noœci 225 000 Kapita³ w³asny –75 000

Koszty –75 000

(wartoœæ odpisanych nale¿noœci)

Nale¿noœæ pierwotna 300 000 PLN

– odpis aktualizuj¹cy 75 000 PLN

Wartoœæ realna nale¿noœci 225 000 PLN
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98 ZA£O¯ENIA FUNDAMENTALNE I NADRZÊDNE ZASADY RACHUNKOWOŒCI

PRZYK£AD Rezerwy na naprawy gwarancyjne ilustruj¹ zasadê ostro¿noœci w odniesieniu

do zasad pomiaru wyników przedsiêbiorstwa.

Przedsiêbiorstwo produkuj¹ce sprzêt AGD udziela rocznej gwarancji na sprzedawane

przez siebie produkty. Postanowienia umowy gwarancyjnej zobowi¹zuj¹ firmê do napra-

wienia wszelkich usterek powsta³ych w trakcie u¿ytkowania sprzêtu zgodnie z zalecenia-

mi zawartymi w instrukcji obs³ugi.

Zastosowanie zasady ostro¿noœci polega na ostro¿nym obliczaniu wyniku finansowego,

poprzez uwzglêdnianie w nim skutków finansowych wszelkich niekorzystnych zdarzeñ,

które mog¹ pojawiæ siê w przysz³oœci w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ w danym okresie sprawo-

zdawczym produktów objêtych wspomnian¹ gwarancj¹.

Innymi s³owy, w dniu koñcz¹cym okres sprawozdawczy nale¿y „spojrzeæ w przysz³oœæ”

i postaraæ siê zidentyfikowaæ wszelkie przes³anki wskazuj¹ce na koniecznoœæ poniesie-

nia w kolejnych okresach kosztów, których Ÿród³em jest zdarzenie maj¹ce miejsce

w bie¿¹cym okresie sprawozdawczym.

Przedsiêbiorstwo powinno zatem oszacowaæ prawdopodobne przysz³e koszty napraw

gwarancyjnych, które bêd¹ konieczne do poniesienia w okresie gwarancyjnym i utwo-

rzyæ na ten cel rezerwê, odnosz¹c jej skutki w ciê¿ar wyniku finansowego. Wysokoœæ re-

zerwy powinna zostaæ okreœlona na podstawie dotychczasowych doœwiadczeñ firmy

w odniesieniu do stopnia usterkowoœci produktów i kosztów ich usuniêcia.

Na potrzeby przyk³adu zak³adamy, ¿e:

– jeœli drobne usterki zostan¹ wykryte we wszystkich sprzedanych produktach, wów-

czas koszty napraw wynios¹ 100 000 PLN lub

– jeœli powa¿niejsze usterki zostan¹ wykryte we wszystkich sprzedanych produktach,

wówczas koszty napraw wynios¹ 200 000 PLN.

Dotychczasowe doœwiadczenie jednostki i oczekiwania odnoœnie do przysz³oœci pro-

wadz¹ do wniosku, ¿e spoœród sprzedanych produktów 75% nie bêdzie posiada³o ¿ad-

nych usterek, 20% sprzedanych towarów bêdzie mia³o drobne usterki, a 5% sprzeda-

nych towarów bêdzie mia³o powa¿niejsze usterki.

Oczekiwana wartoœæ kosztów napraw gwarancyjnych oraz kwota rezerwy z tego tytu³u

wyniesie zatem:

(75% x 0) + (20% x 100 000 PLN) + (5% x 200 000 PLN) = 30 000 PLN

Bilans (w PLN) Rachunek zysków i strat (w PLN)

Kapita³ w³asny –30 000

Rezerwa 30 000 PLN

na naprawy gwarancyjne

Koszty –30 000

(napraw gwarancyjnych)

98 Zasada ostro¿noœci nale¿y do najbardziej uznaniowych zasad rachunkowoœci i wzbudza wiele

kontrowersji. Jej zastosowanie prowadzi do swego rodzaju sprzeniewierzenia zasadzie me-

moria³owej, w szczególnoœci w odniesieniu do uznawania kosztów. W myœl zasady ostro¿nej

wyceny na dzieñ bilansowy s¹ uznawane koszty, które jeszcze nie zosta³y rzeczywiœcie ponie-

sione. Zasada ostro¿noœci w polskim prawie bilansowym ma odzwierciedlenie szczególnie

w kontekœcie wyceny aktywów i pasywów, ale podkreœla siê równie¿ jej aspekt wynikowy

(por. tab. 5).3. ZASADY NADRZÊDNE RACHUNKOWOŒCI

Tabela 5. Zasada ostro¿noœci w polskim prawie bilansowym

Zasada Treœæ okreœlona w u.rach. Komentarz

Zasada ostro¿noœci

art. 7 ust. 1 u.rach.

Poszczególne sk³adniki aktywów i pa-

sywów wycenia siê stosuj¹c rzeczywi-

œcie poniesione na ich nabycie (wy-

tworzenie) ceny (koszty), z zachowa-

niem zasady ostro¿noœci.

W szczególnoœci nale¿y w tym celu

w wyniku finansowym (...) uwzglêd-

niæ: 1) zmniejszenia wartoœci u¿ytko-

wej lub handlowej sk³adników akty-

wów, w tym równie¿ dokonywane w

postaci odpisów amortyzacyjnych lub

umorzeniowych; 2) wy³¹cznie niew¹t-

pliwe pozosta³e przychody operacyjne

i zyski nadzwyczajne; 3) wszystkie po-

niesione pozosta³e koszty operacyjne

i straty nadzwyczajne; 4) rezerwy na

znane jednostce ryzyko oraz skutki in-

nych zdarzeñ.

Z jednej strony zasada ostro¿noœci ma

zastosowanie bezpoœrednie do wyce-

ny bilansowej, stanowi¹c w ten spo-

sób odstêpstwo od kosztu historycz-

nego, z drugiej strony zastosowana

bezpoœrednio do ustalania wyniku fi-

nansowego powoduje zarachowanie

kosztów i strat z tytu³u przysz³ych zda-

rzeñ. Zasada ostro¿noœci zabrania

ponadto uwzglêdniania w wyniku fi-

nansowym w¹tpliwych przychodów.

Powstaje pytanie, co nale¿y rozumieæ

przez przychody w¹tpliwe. Pojêcie to

powinno byæ rozpatrywane w kontek-

œcie zasady memoria³owej. Nie jest za-

tem w¹tpliwym przychodem przychód

niezrealizowany w sensie kasowym

(niezap³acony), ale przychód niezreali-

zowany w rozumieniu memoria³owym,

tzn. taki, który nie zaistnia³, nie zosta³

wypracowany przez jednostkê, do któ-

rego jednostka nie ma prawa. Ocena

prawid³owoœci tej zasady jest szczegó-

lnie trudna, gdy¿ w ogromnej mierze

zale¿y od polityki finansowej jednostki.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie u.rach.

Przeciwwag¹ dla zasady ostro¿noœci, pozwalaj¹c¹ na zachowanie wiernego i rzetelnego obra-

zu sytuacji finansowej i dokonañ jednostki, poprzez wywa¿enie obowi¹zuj¹cych konwencji

rachunkowoœci, jest zasada wspó³miernoœci przychodów i kosztów (matching).

F. Zasada wspó³miernoœci kosztów i przychodów

99Zasada wspó³miernoœci przychodów i kosztów jest zorientowana na prawid³owy pomiar

wyników dzia³alnoœci podmiotu. Stanowi ona swego rodzaju ³¹cznik miêdzy zasad¹ memo-

ria³ow¹ i zasad¹ periodyzacji, wskazuj¹cy na obowi¹zek alokacji kosztów i przychodów do po-

szczególnych okresów sprawozdawczych tak, aby zachowaæ relacje przyczynowo-skutkowe

miêdzy nak³adami ponoszonymi na osi¹gniêcie okreœlonego celu i korzyœciami wynikaj¹cymi

z podjêtych dzia³añ.

Za wspó³mierne z przychodami osi¹gniêtymi w danym okresie sprawozdawczym uznaje siê,

oprócz kosztów zwi¹zanych z nimi relacj¹ przyczynowo-skutkow¹ (np. przychody ze sprzeda¿y

towarów i wartoœæ (koszt) sprzedanych towarów), tak¿e koszty dotycz¹ce ogó³u przychodów

generowanych w danym okresie, takie jak np.: koszty zarz¹du, koszty sprzeda¿y itp. Koszty te,

ze wzglêdu na ich ujmowanie w wyniku finansowym tego okresu, w którym zosta³y po-

niesione, nazywa siê kosztami okresu.

100Konsekwencj¹ wystêpowania zasady wspó³miernoœci przychodów i kosztów s¹ wszelkiego ro-

dzaju rozliczenia miêdzyokresowe kosztów i przychodów. Zasada wspó³miernoœci przy-

chodów i kosztów jest wkomponowana tak¿e poœrednio w ogóln¹ definicjê aktywów, która
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Zastosowanie zasady ostro¿noœci polega na ostro¿nym obliczaniu wyniku finansowego,

poprzez uwzglêdnianie w nim skutków finansowych wszelkich niekorzystnych zdarzeñ,
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w bie¿¹cym okresie sprawozdawczym.

Przedsiêbiorstwo powinno zatem oszacowaæ prawdopodobne przysz³e koszty napraw

gwarancyjnych, które bêd¹ konieczne do poniesienia w okresie gwarancyjnym i utwo-

rzyæ na ten cel rezerwê, odnosz¹c jej skutki w ciê¿ar wyniku finansowego. Wysokoœæ re-

zerwy powinna zostaæ okreœlona na podstawie dotychczasowych doœwiadczeñ firmy

w odniesieniu do stopnia usterkowoœci produktów i kosztów ich usuniêcia.

Na potrzeby przyk³adu zak³adamy, ¿e:

– jeœli drobne usterki zostan¹ wykryte we wszystkich sprzedanych produktach, wów-

czas koszty napraw wynios¹ 100 000 PLN lub

– jeœli powa¿niejsze usterki zostan¹ wykryte we wszystkich sprzedanych produktach,

wówczas koszty napraw wynios¹ 200 000 PLN.

Dotychczasowe doœwiadczenie jednostki i oczekiwania odnoœnie do przysz³oœci pro-

wadz¹ do wniosku, ¿e spoœród sprzedanych produktów 75% nie bêdzie posiada³o ¿ad-

nych usterek, 20% sprzedanych towarów bêdzie mia³o drobne usterki, a 5% sprzeda-

nych towarów bêdzie mia³o powa¿niejsze usterki.

Oczekiwana wartoœæ kosztów napraw gwarancyjnych oraz kwota rezerwy z tego tytu³u

wyniesie zatem:

(75% x 0) + (20% x 100 000 PLN) + (5% x 200 000 PLN) = 30 000 PLN
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i zyski nadzwyczajne; 3) wszystkie po-
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i straty nadzwyczajne; 4) rezerwy na

znane jednostce ryzyko oraz skutki in-
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zastosowanie bezpoœrednie do wyce-
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towarów i wartoœæ (koszt) sprzedanych towarów), tak¿e koszty dotycz¹ce ogó³u przychodów
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uznaje za sk³adniki maj¹tku wszelkie nak³ady (przysz³e koszty) poniesione w zwi¹zku z ge-

nerowaniem w przysz³oœci okreœlonych korzyœci ekonomicznych. Nak³ady te do czasu wypra-

cowania wspó³miernych do nich korzyœci ekonomicznych s¹ „magazynowane” w bilansie.

Czynnoœæ tê nazywamy aktywowaniem kosztów (poniesionych nak³adów).
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PRZYK£AD Wœród kosztów rozliczanych w czasie w celu zachowania zasady wspó³mierno-

œci kosztów i przychodów s¹ koszty zapasów. Za³ó¿my, ¿e z 10 000 par butów zakupio-

nych przez przedsiêbiorstwo X sprzedano jedynie 3000 par. Oznacza to, ¿e w rachunku

zysków i strat mo¿na uj¹æ koszt jedynie tej czêœci nabytych towarów, w stosunku do któ-

rych powsta³ wspó³mierny przychód. Pozosta³e 7000 par musi „poczekaæ” w bilansie na

wygenerowanie przychodu, do którego cena nabycia bêdzie wspó³miernym kosztem,

czyli przewa¿nie do dnia sprzeda¿y.

Bilans (w PLN) Rachunek zysków i strat (w PLN)

Zapasy 420 000 Przychody ze sprzeda¿y 300 000

Wartoœæ sprzedanych towarów 180 000

Czêœæ nak³adu

oczekuj¹ca na wyge-

nerowanie w przysz-

³oœci przychodu, do

którego bêdzie

wspó³mierna

Czêœæ nak³¹du

(koszt) wspó³mierna

do wygenerowanego

w danym okresie

przychodu

Zakupiona partia butów

(poniesiony nak³ad

ca³kowity)

10 000 par x 60 PLN/parê

= 600 000 PLN

101 Zasada wspó³miernoœci kosztów i przychodów jest odpowiedzialna za alokacjê kosztów

i przychodów pomiêdzy okresami sprawozdawczymi, której skutkiem s¹ pozycje bilansowe

– rozliczenia miêdzyokresowe. Powy¿szy aspekt jest przedmiotem regulacji u.rach. (por.

tab. 6).

3. ZASADY NADRZÊDNE RACHUNKOWOŒCI

Tabela 6. Zasada wspó³miernoœci kosztów i przychodów w polskim prawie

bilansowym

Zasada Treœæ okreœlona w u.rach. Komentarz

Zasada wspó³miernoœci

kosztów i przychodów

art. 6 ust. 2 u.rach.

Dla zapewnienia wspó³miernoœci przy-

chodów i zwi¹zanych z nimi kosztów

do aktywów lub pasywów danego

okresu sprawozdawczego zaliczane

bêd¹ koszty lub przychody dotycz¹ce

przysz³ych okresów oraz przypadaj¹ce

na ten okres sprawozdawczy koszty,

które jeszcze nie zosta³y poniesione.

Prawid³owoœæ stosowania zasady

wspó³miernoœci oznacza ujêcie w wy-

niku finansowym danego okresu tych

wszystkich kosztów, które w sposób

bezpoœredni lub poœredni przyczyni³y

siê do powstania przychodów danego

okresu. Ustawodawca u¿y³ bardzo

ogólnych stwierdzeñ w stosunku do

zasady wspó³miernoœci, mówi¹c o

kosztach dotycz¹cych danego okresu,

zwi¹zanych z przychodami tego okre-

su. Przez okreœlenie „koszty dotycz¹ce

danego okresu sprawozdawczego” na-

le¿y zatem rozumieæ zarówno koszty

poniesione, jak i te koszty, które zo-

stan¹ poniesione w nastêpnych okre-

sach, jeœli tylko dotycz¹ przychodów

danego roku. Przez okreœlenie koszty

zwi¹zane z przychodami danego okre-

su nale¿y rozumieæ dwa rodzaje ko-

sztów: – koszty zwi¹zane w sposób

bezpoœredni z konkretnym przycho-

dem danego roku; – koszty zwi¹zane

w sposób poœredni z ogó³em przycho-

dów, czyli koszty, których nie bêdzie

mo¿na przyporz¹dkowaæ w przysz³oœci

do konkretnego przychodu. Oznacza

to, ¿e musz¹ one obci¹¿yæ wynik fi-

nansowy okresu, w którym zosta³y po-

niesione.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie u.rach.

Porównuj¹c zasadê wspó³miernoœci przychodów i kosztów z zasad¹ ostro¿noœci nale¿y za-

uwa¿yæ, ¿e pierwsza z nich prowadzi do wczeœniejszej realizacji wiêkszych zysków. W d³ugim

okresie ró¿nice niweluj¹ siê. St¹d konkurencyjnoœæ zasady wspó³miernoœci i zasady ostro¿-

noœci ma miejsce tylko w krótkim okresie.

Uzupe³nieniem przedstawionych dotychczas nadrzêdnych zasad rachunkowoœci, maj¹cym na

celu zapewnienie wysokiej jakoœci informacji finansowych prezentowanych w sprawozda-

niach finansowych, a w szczególnoœci wiarygodnego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej

i dokonañ jednostki, s¹ nastêpuj¹ce zasady:

102– ci¹g³oœci stosowanych zasad rachunkowoœci, która stoi na stra¿y porównywalnoœci

sprawozdañ finansowych. Zasada ta jest jednoczeœnie jednym z przyk³adów, w jaki sposób

zasady nadrzêdne wskazuj¹ metodê postêpowania (jak?) prowadz¹c¹ do uzyskania za-

mierzonych efektów koñcowych (co?). W tym przypadku zapewnienie cechy jakoœciowej

„porównywalnoœæ” wymaga przestrzegania na poziomie zasad rachunkowoœci zasady

ci¹g³oœci stosowanej polityki rachunkowoœci;

103– zakazu kompensat, która jest zwi¹zana z zasad¹ istotnoœci informacji finansowej.
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uznaje za sk³adniki maj¹tku wszelkie nak³ady (przysz³e koszty) poniesione w zwi¹zku z ge-

nerowaniem w przysz³oœci okreœlonych korzyœci ekonomicznych. Nak³ady te do czasu wypra-

cowania wspó³miernych do nich korzyœci ekonomicznych s¹ „magazynowane” w bilansie.

Czynnoœæ tê nazywamy aktywowaniem kosztów (poniesionych nak³adów).

100 www.meritum.pl

101 ZA£O¯ENIA FUNDAMENTALNE I NADRZÊDNE ZASADY RACHUNKOWOŒCI

PRZYK£AD Wœród kosztów rozliczanych w czasie w celu zachowania zasady wspó³mierno-

œci kosztów i przychodów s¹ koszty zapasów. Za³ó¿my, ¿e z 10 000 par butów zakupio-

nych przez przedsiêbiorstwo X sprzedano jedynie 3000 par. Oznacza to, ¿e w rachunku

zysków i strat mo¿na uj¹æ koszt jedynie tej czêœci nabytych towarów, w stosunku do któ-

rych powsta³ wspó³mierny przychód. Pozosta³e 7000 par musi „poczekaæ” w bilansie na

wygenerowanie przychodu, do którego cena nabycia bêdzie wspó³miernym kosztem,

czyli przewa¿nie do dnia sprzeda¿y.

Bilans (w PLN) Rachunek zysków i strat (w PLN)

Zapasy 420 000 Przychody ze sprzeda¿y 300 000

Wartoœæ sprzedanych towarów 180 000

Czêœæ nak³adu

oczekuj¹ca na wyge-

nerowanie w przysz-

³oœci przychodu, do

którego bêdzie

wspó³mierna

Czêœæ nak³¹du

(koszt) wspó³mierna

do wygenerowanego

w danym okresie

przychodu

Zakupiona partia butów

(poniesiony nak³ad

ca³kowity)

10 000 par x 60 PLN/parê

= 600 000 PLN

101 Zasada wspó³miernoœci kosztów i przychodów jest odpowiedzialna za alokacjê kosztów

i przychodów pomiêdzy okresami sprawozdawczymi, której skutkiem s¹ pozycje bilansowe

– rozliczenia miêdzyokresowe. Powy¿szy aspekt jest przedmiotem regulacji u.rach. (por.

tab. 6).

3. ZASADY NADRZÊDNE RACHUNKOWOŒCI

Tabela 6. Zasada wspó³miernoœci kosztów i przychodów w polskim prawie

bilansowym

Zasada Treœæ okreœlona w u.rach. Komentarz

Zasada wspó³miernoœci

kosztów i przychodów

art. 6 ust. 2 u.rach.

Dla zapewnienia wspó³miernoœci przy-

chodów i zwi¹zanych z nimi kosztów

do aktywów lub pasywów danego

okresu sprawozdawczego zaliczane

bêd¹ koszty lub przychody dotycz¹ce

przysz³ych okresów oraz przypadaj¹ce

na ten okres sprawozdawczy koszty,

które jeszcze nie zosta³y poniesione.

Prawid³owoœæ stosowania zasady

wspó³miernoœci oznacza ujêcie w wy-

niku finansowym danego okresu tych

wszystkich kosztów, które w sposób

bezpoœredni lub poœredni przyczyni³y

siê do powstania przychodów danego

okresu. Ustawodawca u¿y³ bardzo

ogólnych stwierdzeñ w stosunku do

zasady wspó³miernoœci, mówi¹c o

kosztach dotycz¹cych danego okresu,

zwi¹zanych z przychodami tego okre-

su. Przez okreœlenie „koszty dotycz¹ce

danego okresu sprawozdawczego” na-

le¿y zatem rozumieæ zarówno koszty

poniesione, jak i te koszty, które zo-

stan¹ poniesione w nastêpnych okre-

sach, jeœli tylko dotycz¹ przychodów

danego roku. Przez okreœlenie koszty

zwi¹zane z przychodami danego okre-

su nale¿y rozumieæ dwa rodzaje ko-

sztów: – koszty zwi¹zane w sposób

bezpoœredni z konkretnym przycho-

dem danego roku; – koszty zwi¹zane

w sposób poœredni z ogó³em przycho-

dów, czyli koszty, których nie bêdzie

mo¿na przyporz¹dkowaæ w przysz³oœci

do konkretnego przychodu. Oznacza

to, ¿e musz¹ one obci¹¿yæ wynik fi-

nansowy okresu, w którym zosta³y po-

niesione.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie u.rach.

Porównuj¹c zasadê wspó³miernoœci przychodów i kosztów z zasad¹ ostro¿noœci nale¿y za-

uwa¿yæ, ¿e pierwsza z nich prowadzi do wczeœniejszej realizacji wiêkszych zysków. W d³ugim

okresie ró¿nice niweluj¹ siê. St¹d konkurencyjnoœæ zasady wspó³miernoœci i zasady ostro¿-

noœci ma miejsce tylko w krótkim okresie.

Uzupe³nieniem przedstawionych dotychczas nadrzêdnych zasad rachunkowoœci, maj¹cym na

celu zapewnienie wysokiej jakoœci informacji finansowych prezentowanych w sprawozda-

niach finansowych, a w szczególnoœci wiarygodnego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej

i dokonañ jednostki, s¹ nastêpuj¹ce zasady:

102– ci¹g³oœci stosowanych zasad rachunkowoœci, która stoi na stra¿y porównywalnoœci

sprawozdañ finansowych. Zasada ta jest jednoczeœnie jednym z przyk³adów, w jaki sposób

zasady nadrzêdne wskazuj¹ metodê postêpowania (jak?) prowadz¹c¹ do uzyskania za-

mierzonych efektów koñcowych (co?). W tym przypadku zapewnienie cechy jakoœciowej

„porównywalnoœæ” wymaga przestrzegania na poziomie zasad rachunkowoœci zasady

ci¹g³oœci stosowanej polityki rachunkowoœci;

103– zakazu kompensat, która jest zwi¹zana z zasad¹ istotnoœci informacji finansowej.
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104 ZA£O¯ENIA FUNDAMENTALNE I NADRZÊDNE ZASADY RACHUNKOWOŒCI

PRZYK£AD Na 31 grudnia 20X1 r. jednostka A posiada nale¿noœci od jednostki B w kwocie

10 000 PLN i zobowi¹zania wobec jednostki B w kwocie 120 000 PLN. W bilansie na

31 grudnia 20X1 r. nie mo¿e wykazaæ jednej kwoty rozrachunku – zobowi¹zania wobec

jednostki B w kwocie 110 000 PLN, gdy¿ obowi¹zuje j¹ zasada zakazu kompensaty.

10 stycznia 20X1 r. jednostki chc¹ rozliczyæ swoje p³atnoœci i jednostka A kompensuje

zobowi¹zania i nale¿noœci, p³ac¹c jednostce B kwotê 110 000 PLN. Takie dzia³anie jest

zgodne z zasad¹ zakazu kompensaty, poniewa¿ kompensata dotyczy p³atnoœci, a nie

pozycji memoria³owych.

PRZYK£AD W 20X1 r. spó³ka wypracowa³a zysk brutto w wysokoœci 200 000 PLN,

a w 20X2 r. zysk brutto w wysokoœci 300 000 PLN. Czy (pomijaj¹c inflacjê) przyrost zys-

ku oznacza w rzeczywistoœci poprawê op³acalnoœci dzia³alnoœci, czy te¿ wynika on

z przyjêcia w 20X2 r. odmiennych zasad wyceny i ustalania wyniku finansowego ni¿

w 20X1 r.? Za³ó¿my, ¿e w 20X1 roku spó³ka amortyzowa³a jednorazowo œrodki trwa³e do

wartoœci 3500 PLN, stosuj¹c w rachunkowoœci rozwi¹zanie zgodne z prawem podatko-

wym. Koszt z tytu³u amortyzacji jednorazowej w 20X1 r. wynosi³ 50 000 PLN. W 20X2 r.

spó³ka równie¿ naby³a œrodki trwa³e w wartoœci jednostkowej do 3500 PLN, na ³¹czn¹

kwotê 100 000 PLN. Zmieni³a jednak zasady ich amortyzacji do celów ksiêgowych

uznaj¹c, ¿e zgodnie z okresem u¿ytkowania roz³o¿y poniesione nak³ady na 2 lata.

W 20X2 r. spó³ka nie zachowa³a zatem zasady ci¹g³oœci. Nale¿y uj¹æ to w rachunkowo-

œci i doprowadziæ do porównywalnoœci zysk brutto 20X2 r. z zyskiem brutto 20X1 r.

Mimo ¿e zatwierdzony zysk brutto za 20X1 r. wynosi³ 200 000 PLN, nie mo¿e on byæ po-

równany z zyskiem 20X2 r., gdy¿ zosta³ ustalony na podstawie odmiennych zasad ra-

chunkowoœci. W zwi¹zku z tym nale¿y statystycznie obliczyæ zysk brutto 20X1 r., usta-

laj¹c, jaka by³aby jego wartoœæ, gdyby by³ on liczony na podstawie zasad przyjêtych

w 20X2 r. W niniejszym przyk³adzie oznacza³oby to zwiêkszenie zysku brutto 20X1 r.

o kwotê 25 000 PLN. Spó³ka naby³a w 20X0 roku œrodki trwa³e na kwotê 50 000 PLN, co

zgodnie z zasadami rachunkowoœci przyjêtymi w 20X2 r., da³oby koszt amortyzacji

20X1 r. w kwocie 50% poniesionych wydatków, czyli nie 50 000 PLN (jak ujêto w ksiê-

gach rachunkowych 20X1 roku), ale 25 000 PLN. Zysk brutto w 20X1 r. wyniós³by zatem

nie 200 000 PLN, ale 225 000 PLN.

104 Zasady ci¹g³oœci i zakazu kompensaty zosta³y skodyfikowane w polskim prawie bilansowym

(por. tab. 7).

Tabela 7. Zasada ci¹g³oœci i zakazu kompensaty w polskim prawie bilansowym

Zasada Treœæ okreœlona w u.rach. Komentarz

Zasada ci¹g³oœci me-

tod art. 5 ust. 1 u.rach.

Przyjête zasady (politykê) rachunko-

woœci nale¿y stosowaæ w sposób

ci¹g³y, dokonuj¹c w kolejnych latach

obrotowych jednakowego grupowania

operacji gospodarczych, wyceny akty-

wów i pasywów, w tym tak¿e dokony-

wania odpisów amortyzacyjnych lub

umorzeniowych, ustalania wyniku fi-

nansowego i sporz¹dzania sprawoz-

dañ finansowych tak, aby za kolejne

lata informacje z nich wynikaj¹ce by³y

porównywalne. Wykazane w ksiêgach

rachunkowych na dzieñ ich zamkniê-

cia stany aktywów i pasywów nale¿y

uj¹æ w tej samej wysokoœci, w otwar-

tych na nastêpny rok obrotowy ksiê-

gach rachunkowych.

Ocena prawid³owoœci tej zasady wy-

maga udzielenia odpowiedzi m.in. na

nastêpuj¹ce pytania: 1) czy zmieniono

zasady grupowania operacji na kon-

tach; 2) czy zmieniono zasady wyceny

aktywów i pasywów; 3) czy zmieniono

zasady dokonywania odpisów amorty-

zacyjnych; 4) czy zmieniono zasady

ustalania wyniku finansowego; 5) czy

zmieniono zasady sporz¹dzania spra-

wozdañ finansowych. Jeœli odpowiedŸ

na wszystkie pytania brzmi: „nie”, to

oznacza, ¿e zasada ci¹g³oœci zosta³a

zachowana, a porównywalnoœæ da-

nych finansowych zapewniona. Jeœli

odpowiedŸ na choæby jedno pytanie

brzmi: „tak”, to oznacza, ¿e zasada

ci¹g³oœci nie zosta³a zachowana, a za-

tem nale¿y oceniæ, czy wp³yw dokona-

nych zmian jest istotny z punktu wi-

dzenia wyniku finansowego i sytuacji

finansowej jednostki. W przypadku od-

powiedzi twierdz¹cej w informacji do-

datkowej nale¿y podaæ: – przyczyny

zmian; – okreœliæ liczbowo ich wp³yw

na wynik finansowy; – przeliczyæ po-

zycje sprawozdañ finansowych roku

poprzedniego wed³ug zasad roku

bie¿¹cego w celu uzyskania porówny-

walnoœci danych.

Zasada zakazu kompen-

saty art. 7 ust. 3 u.rach.

Wartoœæ poszczególnych sk³adników

aktywów i pasywów, przychodów

i zwi¹zanych z nimi kosztów, jak te¿

zysków i strat nadzwyczajnych ustala

siê oddzielnie. Nie mo¿na kompenso-

waæ ze sob¹ wartoœci ró¿nych co do

rodzaju aktywów i pasywów, przycho-

dów i kosztów zwi¹zanych z nimi oraz

zysków i strat nadzwyczajnych.

Zasada zakazu kompensaty oznacza,

¿e nie mo¿na kompensowaæ ze sob¹

ró¿nych co do rodzaju: – aktywów

i pasywów; – przychodów i kosztów

z nimi zwi¹zanych; – zysków i strat

nadzwyczajnych. Warunkiem prawid-

³owego stosowania tej zasady jest roz-

patrywanie jej w kontekœcie zasady

memoria³owej, co oznacza, ¿e zakaz

kompensaty obowi¹zuje jedynie

w przypadku kategorii memoria³o-

wych, a nie ma zastosowania w przy-

padku kategorii kasowych.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie u.rach.

www.meritum.pl 103

3. ZASADY NADRZÊDNE RACHUNKOWOŒCI 104



102 www.meritum.pl

104 ZA£O¯ENIA FUNDAMENTALNE I NADRZÊDNE ZASADY RACHUNKOWOŒCI

PRZYK£AD Na 31 grudnia 20X1 r. jednostka A posiada nale¿noœci od jednostki B w kwocie

10 000 PLN i zobowi¹zania wobec jednostki B w kwocie 120 000 PLN. W bilansie na

31 grudnia 20X1 r. nie mo¿e wykazaæ jednej kwoty rozrachunku – zobowi¹zania wobec

jednostki B w kwocie 110 000 PLN, gdy¿ obowi¹zuje j¹ zasada zakazu kompensaty.

10 stycznia 20X1 r. jednostki chc¹ rozliczyæ swoje p³atnoœci i jednostka A kompensuje

zobowi¹zania i nale¿noœci, p³ac¹c jednostce B kwotê 110 000 PLN. Takie dzia³anie jest

zgodne z zasad¹ zakazu kompensaty, poniewa¿ kompensata dotyczy p³atnoœci, a nie

pozycji memoria³owych.

PRZYK£AD W 20X1 r. spó³ka wypracowa³a zysk brutto w wysokoœci 200 000 PLN,

a w 20X2 r. zysk brutto w wysokoœci 300 000 PLN. Czy (pomijaj¹c inflacjê) przyrost zys-

ku oznacza w rzeczywistoœci poprawê op³acalnoœci dzia³alnoœci, czy te¿ wynika on

z przyjêcia w 20X2 r. odmiennych zasad wyceny i ustalania wyniku finansowego ni¿

w 20X1 r.? Za³ó¿my, ¿e w 20X1 roku spó³ka amortyzowa³a jednorazowo œrodki trwa³e do

wartoœci 3500 PLN, stosuj¹c w rachunkowoœci rozwi¹zanie zgodne z prawem podatko-

wym. Koszt z tytu³u amortyzacji jednorazowej w 20X1 r. wynosi³ 50 000 PLN. W 20X2 r.

spó³ka równie¿ naby³a œrodki trwa³e w wartoœci jednostkowej do 3500 PLN, na ³¹czn¹

kwotê 100 000 PLN. Zmieni³a jednak zasady ich amortyzacji do celów ksiêgowych

uznaj¹c, ¿e zgodnie z okresem u¿ytkowania roz³o¿y poniesione nak³ady na 2 lata.

W 20X2 r. spó³ka nie zachowa³a zatem zasady ci¹g³oœci. Nale¿y uj¹æ to w rachunkowo-

œci i doprowadziæ do porównywalnoœci zysk brutto 20X2 r. z zyskiem brutto 20X1 r.

Mimo ¿e zatwierdzony zysk brutto za 20X1 r. wynosi³ 200 000 PLN, nie mo¿e on byæ po-

równany z zyskiem 20X2 r., gdy¿ zosta³ ustalony na podstawie odmiennych zasad ra-

chunkowoœci. W zwi¹zku z tym nale¿y statystycznie obliczyæ zysk brutto 20X1 r., usta-

laj¹c, jaka by³aby jego wartoœæ, gdyby by³ on liczony na podstawie zasad przyjêtych

w 20X2 r. W niniejszym przyk³adzie oznacza³oby to zwiêkszenie zysku brutto 20X1 r.

o kwotê 25 000 PLN. Spó³ka naby³a w 20X0 roku œrodki trwa³e na kwotê 50 000 PLN, co

zgodnie z zasadami rachunkowoœci przyjêtymi w 20X2 r., da³oby koszt amortyzacji

20X1 r. w kwocie 50% poniesionych wydatków, czyli nie 50 000 PLN (jak ujêto w ksiê-

gach rachunkowych 20X1 roku), ale 25 000 PLN. Zysk brutto w 20X1 r. wyniós³by zatem

nie 200 000 PLN, ale 225 000 PLN.

104 Zasady ci¹g³oœci i zakazu kompensaty zosta³y skodyfikowane w polskim prawie bilansowym

(por. tab. 7).

Tabela 7. Zasada ci¹g³oœci i zakazu kompensaty w polskim prawie bilansowym

Zasada Treœæ okreœlona w u.rach. Komentarz

Zasada ci¹g³oœci me-

tod art. 5 ust. 1 u.rach.

Przyjête zasady (politykê) rachunko-

woœci nale¿y stosowaæ w sposób

ci¹g³y, dokonuj¹c w kolejnych latach

obrotowych jednakowego grupowania

operacji gospodarczych, wyceny akty-

wów i pasywów, w tym tak¿e dokony-

wania odpisów amortyzacyjnych lub

umorzeniowych, ustalania wyniku fi-

nansowego i sporz¹dzania sprawoz-

dañ finansowych tak, aby za kolejne

lata informacje z nich wynikaj¹ce by³y

porównywalne. Wykazane w ksiêgach

rachunkowych na dzieñ ich zamkniê-

cia stany aktywów i pasywów nale¿y

uj¹æ w tej samej wysokoœci, w otwar-

tych na nastêpny rok obrotowy ksiê-

gach rachunkowych.

Ocena prawid³owoœci tej zasady wy-

maga udzielenia odpowiedzi m.in. na

nastêpuj¹ce pytania: 1) czy zmieniono

zasady grupowania operacji na kon-

tach; 2) czy zmieniono zasady wyceny

aktywów i pasywów; 3) czy zmieniono

zasady dokonywania odpisów amorty-

zacyjnych; 4) czy zmieniono zasady

ustalania wyniku finansowego; 5) czy

zmieniono zasady sporz¹dzania spra-
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oznacza, ¿e zasada ci¹g³oœci zosta³a
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datkowej nale¿y podaæ: – przyczyny

zmian; – okreœliæ liczbowo ich wp³yw

na wynik finansowy; – przeliczyæ po-
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waæ ze sob¹ wartoœci ró¿nych co do
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zysków i strat nadzwyczajnych.
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wych, a nie ma zastosowania w przy-
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�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie u.rach.
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4. CECHY JAKOŒCIOWE INFORMACJI FINANSOWEJ

4. Cechy jakoœciowe informacji finansowej

A. U¿ytecznoœæ informacji

105 G³ównym walorem informacji, w tym tak¿e tych generowanych w systemie rachunkowoœci,

jest zdolnoœæ do zaspokajania potrzeb informacyjnych szerokiego grona jej u¿ytkowników.

Najwa¿niejszym wyznacznikiem zdolnoœci zaspokajania potrzeb informacyjnych jest u¿ytecz-

noœæ informacji. U¿ytecznoœæ informacji nale¿y oceniaæ z perspektywy celu, do realizacji któ-

rego ma ona s³u¿yæ. W przypadku informacji p³yn¹cych z systemu rachunkowoœci celem tym

jest wspomaganie procesu podejmowania decyzji gospodarczych. Nale¿y zatem zauwa¿yæ, ¿e

cechy jakoœciowe wynikaj¹ z ogólnego celu rachunkowoœci, podobnie jak fundamentalne,

nadrzêdne i ogólne zasady rachunkowoœci. Podczas gdy cechy jakoœciowe wskazuj¹ co? lub

jaka? informacja ma byæ generowana w systemie rachunkowoœci, to zasady rachunkowoœci

wskazuj¹, w jaki sposób uzyskaæ tê informacjê (por. rys. 4).
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�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie

, IASC, 1989.

Framework for the Preparation and Presentation of Financial

Statements

Zrozumia³oœæ Istotnoœæ Wiarygodnoœæ Porównywalnoœæ

materialnoœæ

wierne odzwierciedlenie

przewaga treœci nad form¹

neutralnoœæ

ostro¿noœæ/konserwatyzm

kompletnoœæ

U¯YTECZNOŒÆ

charakter

informacji

Ograniczenia dotycz¹ce przydatnoœci i wiarygodnoœci

– terminowoœæ

– wywa¿enie kosztów i korzyœci

– wywa¿enie ró¿nych cech sprawozdania finansowego

Rysunek 4. Cechy jakoœciowe informacji finansowej wed³ug regulacji

miêdzynarodowych

WA¯NE! Cechy jakoœciowe informacji finansowej to zbiór jej w³aœciwoœci, które spra-

wiaj¹, ¿e staje siê ona u¿yteczna dla odbiorców w procesie podejmowania decyzji.

107 Ze wzglêdu na liczne i zró¿nicowane grono u¿ytkowników informacji generowanej w syste-

mie rachunkowoœci niezwykle trudno jest zdefiniowaæ uniwersalny zbiór cech jakoœciowych,

który spe³nia³by oczekiwania i wymagania wszystkich zainteresowanych grup. Dlatego te¿

uznano, ¿e „wzorcowym u¿ytkownikiem”, któremu nale¿y podporz¹dkowaæ cechy jakoœciowe

produktu rachunkowoœci (informacji finansowej) jest w³aœciciel kapita³u – inwestor. To

on bowiem najwiêcej ryzykuje inwestuj¹c w dany podmiot, a zatem bêdzie te¿ z pewnoœci¹

wymaga³ najwy¿szej jakoœci informacji w celu ochrony w³asnego interesu. W zwi¹zku z tym

mo¿na przyj¹æ, ¿e informacja zaspokajaj¹ca potrzeby w³aœciciela kapita³u bêdzie spe³niaæ tak-

¿e wymagania pozosta³ych jej u¿ytkowników.

U¿ytecznoœæ nale¿y traktowaæ jako nadrzêdn¹ cechê jakoœciow¹ informacji finansowej. Pozo-

sta³e cechy rozpatrywane s¹ jedynie w kategoriach ich wp³ywu na u¿ytecznoœæ.

B. Zrozumia³oœæ

108Podstawow¹ cech¹ determinuj¹c¹ u¿ytecznoœæ informacji finansowej jest zrozumia³oœæ. Ty-

lko informacja zrozumia³a dla u¿ytkownika mo¿e oddzia³ywaæ na podejmowane przez niego

decyzje. Nawet najbardziej istotna i wiarygodna informacja staje siê bezu¿yteczna dla u¿ytko-

wników, jeœli nie potrafi¹ jej w³aœciwie odczytaæ i zinterpretowaæ. Zrozumia³oœæ to cecha ja-

koœciowa silnie uwarunkowana indywidualn¹ charakterystyk¹ ka¿dego z u¿ytkowników: po-

ziomem wiedzy, doœwiadczeniem, wykszta³ceniem, zainteresowaniami etc. St¹d te¿ zrozu-

mia³oœæ nale¿y rozpatrywaæ w odniesieniu do okreœlonej klasy u¿ytkowników, a nie w katego-

riach ogólnych. Celem informacji generowanej w systemie rachunkowoœci jest wspomaganie

decyzji gospodarczych, dlatego te¿ przyjmuje siê, ¿e informacja powinna byæ zrozumia³a dla

odbiorców posiadaj¹cych okreœlony poziom wiedzy z zakresu dzia³alnoœci gospodarczej, biz-

nesu i rachunkowoœci oraz wykazuj¹cych chêæ i maj¹cych czas na nale¿yte przeanalizowanie

jej treœci. Nie oznacza to jednak, ¿e nie nale¿y ujawniaæ niektórych istotnych i wiarygodnych

informacji, które ze wzglêdu na swój stopieñ z³o¿onoœci mog³yby byæ niezrozumia³e dla pew-

nej grupy u¿ytkowników.

Zrozumia³oœæ stanowi warunek konieczny do zapewnienia u¿ytecznoœci informacji. Nie jest

to jednak warunek wystarczaj¹cy. Aby informacja zrozumia³a sta³a siê u¿yteczna, musi byæ

ona tak¿e istotna i wiarygodna.

C. Istotnoœæ

109Istotnoœæ (relevance) informacji jest definiowana w kontekœcie potrzeb decyzyjnych jej

u¿ytkowników. Informacja istotna to taka, która ma wp³yw na decyzje podejmowane przez

decydenta w ten sposób, ¿e potwierdza lub zmienia jego dotychczasowe za³o¿enia, co do

zdarzeñ przesz³ych, teraŸniejszych i przysz³ych. Inaczej rzecz ujmuj¹c, informacja jest istot-

na, je¿eli jej pominiêcie lub zniekszta³cenie mo¿e wp³yn¹æ na decyzje gospodarcze podej-

mowane na jej podstawie. Za istotn¹ mo¿na zatem uznaæ tak¹ informacjê, o której jej u¿yt-

kownik móg³by powiedzieæ, ¿e gdyby ni¹ dysponowa³, to podj¹³by inn¹ decyzjê ni¿ w sytua-

cji, gdyby jej nie posiada³ albo te¿ podj¹³by wprawdzie tak¹ sam¹ decyzjê, ale pozyskana in-

formacja pozwoli³aby na zredukowanie niepewnoœci i utwierdzenie siê w przekonaniu co

do wyniku tej decyzji.
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Istotnoœæ informacji jest uwarunkowana przez dwa zasadnicze czynniki:

1) charakter informacji (pojemnoœæ informacyjn¹);

2) materialnoœæ informacji (materiality), czyli rz¹d wielkoœci.
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WA¯NE! W jêzyku polskim bardzo czêsto termin „istotnoœæ” jest odnoszony zarówno do istotno-

œci w sensie ogólnym, jak i do jednej z wy¿ej wymienionych determinant istotnoœci – mate-

rialnoœci. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e materialnoœæ to istotnoœæ w sensie iloœciowym (iloœæ,

wartoœæ etc.).

110 Istotnoœæ w sensie ogólnym ma wyraŸnie charakter jakoœciowy (kwalitatywny), materialnoœæ

zaœ – charakter iloœciowy (kwantytatywny). W wielu wypadkach ju¿ sam charakter informacji

decyduje o istotnoœci, niezale¿nie od jej kwantytatywnego wymiaru. Ujawnienie niektórych

informacji, mimo ich relatywnie nieznacznej wielkoœci/wartoœci, jest niezwykle istotne

z punktu widzenia poprawy predykcji przysz³ej sytuacji finansowej jednostki.

PRZYK£AD Przyk³adem informacji istotnej z punktu widzenia samego jej charakteru jest od-

dzielne ujawnienie w sprawozdaniu finansowym (rachunku zysków i strat) informacji na

temat przychodów, kosztów i wyników finansowych zrealizowanych na dzia³alnoœci kon-

tynuowanej i zaniechanej. Informacja taka jest istotna z punktu widzenia jej u¿ytkowni-

ków, poniewa¿ wp³ywa na podniesienie jakoœci za³o¿eñ dotycz¹cych przysz³ych wy-

ników finansowych przedsiêbiorstwa.

Podobnie ujawnienie informacji o wejœciu firmy na nowy rynek mo¿e stanowiæ niezwykle

istotn¹ informacjê dla odbiorców, zw³aszcza w sytuacji gdy rynek ten jest rozwijaj¹cy siê

lub ma znaczenie strategiczne dla przysz³oœci jednostki. Nie ma w tej sytuacji znaczenia

fakt, ¿e przychody i koszty zwi¹zane z tym nowym segmentem dzia³alnoœci nie maj¹

obecnie istotnego udzia³u w wyniku finansowym jednostki.

111 W innych przypadkach, oprócz charakteru informacji, wa¿ne bêdzie tak¿e ujawnienie kwoty

(rzêdu wielkoœci), albo te¿ sama kwota bêdzie determinowaæ istotnoœæ takiej informacji.

PRZYK£AD W ka¿dym sprawozdaniu finansowym znaleŸæ mo¿na pozycjê „Inne lub pozo-

sta³e” stanowi¹c¹ tzw. worek, do którego s¹ klasyfikowane wszystkie informacje, które

ze wzglêdu na swój charakter lub relatywnie niewielk¹ kwotê nie podlegaj¹ oddzielnej

prezentacji. Niejednokrotnie pozycje ujmowane pierwotnie w sprawozdaniu w grupie

„Inne/Pozosta³e” przybieraj¹ z czasem stosunkowo du¿e wartoœci. Sytuacja taka, ze

wzglêdu w³aœnie na materialnoœæ, stanowi niejednokrotnie podstawê do wyodrêbnienia

osobnej pozycji sprawozdania finansowego.

Materialnoœæ jest dynamiczn¹ cech¹ jakoœciow¹. Stanowi ona swego rodzaju pu³ap lub próg

decyduj¹cy o istotnoœci danej informacji. Dynamizm tej cechy polega na tym, ¿e jest ona uwa-

runkowana sytuacyjnie, a zatem podlega zmianom wraz ze zmianami otoczenia.

PRZYK£AD W przypadku przedsiêbiorstwa, którego roczne obroty siêgaj¹ 100 000 euro bê-

dzie istotne z punktu widzenia materialnoœci oddzielne wykazanie przychodów rzêdu

50 000 euro jednego z segmentów dzia³alnoœci. Gdy globalne obroty przedsiêbiorstwa

wzrosn¹ do 1 000 000 euro, to przychody rzêdu 80 000 euro osi¹gane z tego samego

segmentu dzia³alnoœci oka¿¹ siê ju¿ niewystarczaj¹ce, aby ujawniaæ je oddzielnie.

112 Istotnoœæ zwi¹zana jest z funkcj¹ prognostyczn¹ (predictive value) i potwierdzaj¹c¹ (feedback

value). Informacja jest istotna, je¿eli przyczynia siê do poprawy jakoœci prognoz dokonywa-

nych przez decydenta lub te¿ jeœli ma zdolnoœæ do weryfikowania/potwierdzania przyjêtych

za³o¿eñ co do przebiegu okreœlonych zjawisk i procesów. Funkcja prognostyczna i potwier-

dzaj¹ca s¹ ze sob¹ œciœle zwi¹zane.

D. Wiarygodnoœæ

113O informacji mówi siê, ¿e jest wiarygodna tylko wtedy, gdy jest ona wolna od b³êdów i stron-

niczoœci oraz rzetelnie i jasno odzwierciedla zdarzenia gospodarcze i warunki ekonomiczne,

w których funkcjonuje jednostka. W tym celu informacja finansowa powinna byæ kompletna,

to znaczy winna uwzglêdniaæ wszystkie okolicznoœci i czynniki, zarówno te o charakterze po-

zytywnym, jak i negatywnym, maj¹ce wp³yw na sytuacjê finansow¹ i wyniki podmiotu.

114Ka¿da œwiadoma manipulacja w obszarze doboru struktury i zakresu prezentowanych infor-

macji, ukierunkowana na wywo³anie po¿¹danego, z punktu widzenia sporz¹dzaj¹cych infor-

macje, zachowania decydenta, przyczynia siê do utraty wiarygodnoœci tych informacji. Mówi

siê wówczas, ¿e informacja nie posiada atrybutu neutralnoœci. Neutralnoœæ, jako jeden z wy-

znaczników wiarygodnoœci informacji, sta³a siê podstaw¹ do okreœlenia standardowego pro-

duktu rachunkowoœci – sprawozdania finansowego – mianem „sprawozdania ogólnego prze-

znaczenia”. Oznacza to, ¿e informacje finansowe prezentowane przez rachunkowoœæ

w ustrukturalizowany i zestandaryzowany sposób (w formie sprawozdañ finansowych) s¹

przygotowywane pod k¹tem potrzeb decyzyjnych szerokiego grona odbiorców, a nie wybranej

ich grupy. Zró¿nicowany zakres zainteresowañ informacyjnych tak szeroko zdefiniowanego

krêgu u¿ytkowników ogranicza mo¿liwoœci dowolnego kszta³towania przekazu informa-

cyjnego, np. pod k¹tem wspomnianego wczeœniej modelowania zachowañ wybranej grupy od-

biorców.
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WA¯NE! Ogromna z³o¿onoœæ stosunków gospodarczych wystêpuj¹cych miêdzy wspó³czesnymi

podmiotami biznesowymi powoduje, ¿e treœæ ekonomiczna niektórych transakcji i zdarzeñ

jest odmienna od formy prawnej, która je reguluje. W celu dostarczenia wiarygodnej informa-

cji na temat dokonywanych transakcji i zdarzeñ gospodarczych nale¿y je ujmowaæ w systemie

rachunkowoœci zgodnie z treœci¹ ekonomiczn¹, a nie tylko form¹ prawn¹.

115Rachunkowoœæ jako system odzwierciedlaj¹cy ca³okszta³t relacji i stosunków ekonomicznych

jednostki sprawozdawczej z otoczeniem biznesowym i jego uczestnikami musi umieæ sobie

radziæ tak¿e z niepewnoœci¹ – immanentn¹ cech¹ dzia³alnoœci gospodarczej. Wiele informa-

cji w rachunkowoœci powstaje na bazie dokonywanych os¹dów, oszacowañ, aproksymacji etc.

Wszystkie one stanowi¹ pewne przybli¿enie rezultatów przysz³ych dzia³añ jednostki i zda-

rzeñ, w których mo¿e ona uczestniczyæ. Uwzglêdnienie dozy niepewnoœci w informacji finan-

sowej nie podwa¿a jej wiarygodnoœci. Wa¿ne jest jednak to, aby informacje powstaj¹ce w wa-

runkach niepewnoœci by³y tworzone na podstawie procedur i algorytmów powszechnie uzna-

wanych za obiektywne i sprawdzalne.

PRZYK£AD Rezerwy to klasyczne wielkoœci szacunkowe w rachunkowoœci. Sprawdzanie

wiarygodnoœci oszacowanych kwot rezerw odbywa siê zazwyczaj poprzez weryfikacjê

za³o¿eñ wejœciowych (zmiennych niezale¿nych) przyjêtych do obliczeñ, jak równie¿

przez analizê poprawnoœci samych algorytmów (modelu wyceny).



Istotnoœæ informacji jest uwarunkowana przez dwa zasadnicze czynniki:

1) charakter informacji (pojemnoœæ informacyjn¹);

2) materialnoœæ informacji (materiality), czyli rz¹d wielkoœci.
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WA¯NE! W jêzyku polskim bardzo czêsto termin „istotnoœæ” jest odnoszony zarówno do istotno-

œci w sensie ogólnym, jak i do jednej z wy¿ej wymienionych determinant istotnoœci – mate-

rialnoœci. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e materialnoœæ to istotnoœæ w sensie iloœciowym (iloœæ,

wartoœæ etc.).

110 Istotnoœæ w sensie ogólnym ma wyraŸnie charakter jakoœciowy (kwalitatywny), materialnoœæ

zaœ – charakter iloœciowy (kwantytatywny). W wielu wypadkach ju¿ sam charakter informacji

decyduje o istotnoœci, niezale¿nie od jej kwantytatywnego wymiaru. Ujawnienie niektórych

informacji, mimo ich relatywnie nieznacznej wielkoœci/wartoœci, jest niezwykle istotne

z punktu widzenia poprawy predykcji przysz³ej sytuacji finansowej jednostki.

PRZYK£AD Przyk³adem informacji istotnej z punktu widzenia samego jej charakteru jest od-

dzielne ujawnienie w sprawozdaniu finansowym (rachunku zysków i strat) informacji na

temat przychodów, kosztów i wyników finansowych zrealizowanych na dzia³alnoœci kon-

tynuowanej i zaniechanej. Informacja taka jest istotna z punktu widzenia jej u¿ytkowni-

ków, poniewa¿ wp³ywa na podniesienie jakoœci za³o¿eñ dotycz¹cych przysz³ych wy-

ników finansowych przedsiêbiorstwa.

Podobnie ujawnienie informacji o wejœciu firmy na nowy rynek mo¿e stanowiæ niezwykle

istotn¹ informacjê dla odbiorców, zw³aszcza w sytuacji gdy rynek ten jest rozwijaj¹cy siê

lub ma znaczenie strategiczne dla przysz³oœci jednostki. Nie ma w tej sytuacji znaczenia

fakt, ¿e przychody i koszty zwi¹zane z tym nowym segmentem dzia³alnoœci nie maj¹

obecnie istotnego udzia³u w wyniku finansowym jednostki.

111 W innych przypadkach, oprócz charakteru informacji, wa¿ne bêdzie tak¿e ujawnienie kwoty

(rzêdu wielkoœci), albo te¿ sama kwota bêdzie determinowaæ istotnoœæ takiej informacji.

PRZYK£AD W ka¿dym sprawozdaniu finansowym znaleŸæ mo¿na pozycjê „Inne lub pozo-

sta³e” stanowi¹c¹ tzw. worek, do którego s¹ klasyfikowane wszystkie informacje, które

ze wzglêdu na swój charakter lub relatywnie niewielk¹ kwotê nie podlegaj¹ oddzielnej

prezentacji. Niejednokrotnie pozycje ujmowane pierwotnie w sprawozdaniu w grupie

„Inne/Pozosta³e” przybieraj¹ z czasem stosunkowo du¿e wartoœci. Sytuacja taka, ze

wzglêdu w³aœnie na materialnoœæ, stanowi niejednokrotnie podstawê do wyodrêbnienia

osobnej pozycji sprawozdania finansowego.

Materialnoœæ jest dynamiczn¹ cech¹ jakoœciow¹. Stanowi ona swego rodzaju pu³ap lub próg

decyduj¹cy o istotnoœci danej informacji. Dynamizm tej cechy polega na tym, ¿e jest ona uwa-

runkowana sytuacyjnie, a zatem podlega zmianom wraz ze zmianami otoczenia.

PRZYK£AD W przypadku przedsiêbiorstwa, którego roczne obroty siêgaj¹ 100 000 euro bê-

dzie istotne z punktu widzenia materialnoœci oddzielne wykazanie przychodów rzêdu

50 000 euro jednego z segmentów dzia³alnoœci. Gdy globalne obroty przedsiêbiorstwa

wzrosn¹ do 1 000 000 euro, to przychody rzêdu 80 000 euro osi¹gane z tego samego

segmentu dzia³alnoœci oka¿¹ siê ju¿ niewystarczaj¹ce, aby ujawniaæ je oddzielnie.

112 Istotnoœæ zwi¹zana jest z funkcj¹ prognostyczn¹ (predictive value) i potwierdzaj¹c¹ (feedback

value). Informacja jest istotna, je¿eli przyczynia siê do poprawy jakoœci prognoz dokonywa-

nych przez decydenta lub te¿ jeœli ma zdolnoœæ do weryfikowania/potwierdzania przyjêtych

za³o¿eñ co do przebiegu okreœlonych zjawisk i procesów. Funkcja prognostyczna i potwier-

dzaj¹ca s¹ ze sob¹ œciœle zwi¹zane.

D. Wiarygodnoœæ

113O informacji mówi siê, ¿e jest wiarygodna tylko wtedy, gdy jest ona wolna od b³êdów i stron-

niczoœci oraz rzetelnie i jasno odzwierciedla zdarzenia gospodarcze i warunki ekonomiczne,

w których funkcjonuje jednostka. W tym celu informacja finansowa powinna byæ kompletna,

to znaczy winna uwzglêdniaæ wszystkie okolicznoœci i czynniki, zarówno te o charakterze po-

zytywnym, jak i negatywnym, maj¹ce wp³yw na sytuacjê finansow¹ i wyniki podmiotu.

114Ka¿da œwiadoma manipulacja w obszarze doboru struktury i zakresu prezentowanych infor-

macji, ukierunkowana na wywo³anie po¿¹danego, z punktu widzenia sporz¹dzaj¹cych infor-

macje, zachowania decydenta, przyczynia siê do utraty wiarygodnoœci tych informacji. Mówi

siê wówczas, ¿e informacja nie posiada atrybutu neutralnoœci. Neutralnoœæ, jako jeden z wy-

znaczników wiarygodnoœci informacji, sta³a siê podstaw¹ do okreœlenia standardowego pro-

duktu rachunkowoœci – sprawozdania finansowego – mianem „sprawozdania ogólnego prze-

znaczenia”. Oznacza to, ¿e informacje finansowe prezentowane przez rachunkowoœæ

w ustrukturalizowany i zestandaryzowany sposób (w formie sprawozdañ finansowych) s¹

przygotowywane pod k¹tem potrzeb decyzyjnych szerokiego grona odbiorców, a nie wybranej

ich grupy. Zró¿nicowany zakres zainteresowañ informacyjnych tak szeroko zdefiniowanego

krêgu u¿ytkowników ogranicza mo¿liwoœci dowolnego kszta³towania przekazu informa-

cyjnego, np. pod k¹tem wspomnianego wczeœniej modelowania zachowañ wybranej grupy od-

biorców.
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WA¯NE! Ogromna z³o¿onoœæ stosunków gospodarczych wystêpuj¹cych miêdzy wspó³czesnymi

podmiotami biznesowymi powoduje, ¿e treœæ ekonomiczna niektórych transakcji i zdarzeñ

jest odmienna od formy prawnej, która je reguluje. W celu dostarczenia wiarygodnej informa-

cji na temat dokonywanych transakcji i zdarzeñ gospodarczych nale¿y je ujmowaæ w systemie

rachunkowoœci zgodnie z treœci¹ ekonomiczn¹, a nie tylko form¹ prawn¹.

115Rachunkowoœæ jako system odzwierciedlaj¹cy ca³okszta³t relacji i stosunków ekonomicznych

jednostki sprawozdawczej z otoczeniem biznesowym i jego uczestnikami musi umieæ sobie

radziæ tak¿e z niepewnoœci¹ – immanentn¹ cech¹ dzia³alnoœci gospodarczej. Wiele informa-

cji w rachunkowoœci powstaje na bazie dokonywanych os¹dów, oszacowañ, aproksymacji etc.

Wszystkie one stanowi¹ pewne przybli¿enie rezultatów przysz³ych dzia³añ jednostki i zda-

rzeñ, w których mo¿e ona uczestniczyæ. Uwzglêdnienie dozy niepewnoœci w informacji finan-

sowej nie podwa¿a jej wiarygodnoœci. Wa¿ne jest jednak to, aby informacje powstaj¹ce w wa-

runkach niepewnoœci by³y tworzone na podstawie procedur i algorytmów powszechnie uzna-

wanych za obiektywne i sprawdzalne.

PRZYK£AD Rezerwy to klasyczne wielkoœci szacunkowe w rachunkowoœci. Sprawdzanie

wiarygodnoœci oszacowanych kwot rezerw odbywa siê zazwyczaj poprzez weryfikacjê

za³o¿eñ wejœciowych (zmiennych niezale¿nych) przyjêtych do obliczeñ, jak równie¿

przez analizê poprawnoœci samych algorytmów (modelu wyceny).



116
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WA¯NE! Wiarygodnoœæ nie oznacza koniecznoœci prezentacji dok³adnych i jednoznacznie zde-

terminowanych informacji. Nawet informacja oszacowana przy za³o¿eniu okreœlonego pozio-

mu prawdopodobieñstwa (czyli z okreœlonym poziomem b³êdu) mo¿e byæ wiarygodna, pod

warunkiem jednak, ¿e jest sprawdzalna. Sprawdzalnoœæ (weryfikowalnoœæ) oznacza, ¿e ka¿dy,

kto zastosuje algorytmy i modele, stanowi¹ce podstawê do szacunków lub prognoz na podsta-

wie których informacja zosta³a wygenerowana, uzyska jednakowe albo bardzo zbli¿one

wyniki.

117 Kolejnym przejawem troski o wiarygodnoœæ informacji, szczególnie w kontekœcie niepewno-

œci, jest ostro¿noœæ. Ostro¿noœæ wyra¿a siê w takim podejœciu do niepewnoœci, które nie

prowadzi do zbyt optymistycznego przedstawiania sytuacji finansowej podmiotu i jego wyni-

ków. Ostro¿ne podejœcie bêdzie oznaczaæ zatem taki sposób ujêcia transakcji i zdarzeñ gos-

podarczych, który nie wp³ynie na zawy¿enie stanu posiadania jednostki, to znaczy nie spowo-

duje zawy¿enia wartoœci jej maj¹tku, albo te¿ zani¿enia jej zobowi¹zañ, albo poprzez nazbyt

optymistyczne ujmowanie przychodów i niedoszacowanie kosztów. Trzeba jednak pamiêtaæ

i o tym, ¿e ostro¿noœæ w ujmowaniu i prezentowaniu informacji finansowej nie upowa¿nia do

nazbyt pesymistycznego przedstawiania obrazu jednostki gospodarczej. Wywa¿enie obydwu

aspektów ostro¿noœci oznacza przyjêcie postawy „zdrowego sceptycyzmu” w prezentowaniu

informacji finansowych.

WA¯NE! Ostro¿noœæ, jako cecha wiarygodnej informacji finansowej, w niektórych systemach

regulacyjnych rachunkowoœci jest okreœlana mianem konserwatyzmu.

Reasumuj¹c, wiarygodnoœæ jest cech¹ jakoœciow¹, która pozwala u¿ytkownikom informacji

zaufaæ tym informacjom i przyj¹æ je za podstawê podejmowanych decyzji.

E. Porównywalnoœæ

118 Porównywalnoœæ informacji mo¿na rozpatrywaæ w czasie i przestrzeni. Porównywalnoœæ

w czasie dotyczy porównywania ze sob¹ informacji pochodz¹cych z ró¿nych okresów sprawo-

zdawczych (np. lat); porównywalnoœæ w przestrzeni to porównywanie danych po-

chodz¹cych z ró¿nych przedsiêbiorstw. Wszystko to odbywa siê przy za³o¿eniu, ¿e informacje

finansowe zosta³y przygotowane przy zastosowaniu takich samych i niezmiennych zasad. Po-

równywalnoœæ podnosi poziom u¿ytecznoœci informacji finansowej. Ka¿da informacja, która

mo¿e byæ odniesiona (porównana) do okreœlonego wzorca lub standardu, staje siê bardziej

u¿yteczna, daje bowiem podstawy do wyci¹gania wniosków, dokonywania ocen, generalizo-

wania itp.

PRZYK£AD Problem porównywalnoœci danych finansowych to zagadnienie szczególnie

wa¿ne w obszarze analizy finansowej. Dokonuj¹c analizy sytuacji finansowej i wyni-

ków dzia³alnoœci dwóch przedsiêbiorstw na podstawie ich sprawozdañ finansowych,

musimy przede wszystkim upewniæ siê, ¿e sprawozdania te, i le¿¹ce u ich podstaw

informacje finansowe, zosta³y sporz¹dzone wed³ug tych samych zasad. Konieczne

jest zatem uprzednie zapoznanie siê z polityk¹ rachunkowoœci analizowanych przed-

siêbiorstw.

119Chêæ zapewnienia porównywalnoœci informacji finansowych to jedna z przyczyn szeroko za-

krojonych prac nad harmonizacj¹ zasad rachunkowoœci w skali globalnej. Rozbie¿noœci w za-

sadach rachunkowoœci stosowanych w ró¿nych krajach utrudniaj¹ podejmowanie decyzji in-

westycyjnych i przep³yw kapita³u miêdzy poszczególnymi krajami, os³abiaj¹c w ten sposób

œwiatowy rozwój gospodarczy.
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PRZYK£AD Klasyczn¹ ju¿ niemal ilustracj¹ konsekwencji zró¿nicowania zasad rachunko-

woœci w skali miêdzynarodowej jest przekszta³cenie sprawozdañ firmy Daimler-Benz

z formatu niemieckiego, przygotowanego wed³ug niemieckich zasad rachunkowoœci, na

format amerykañski, przygotowanych wed³ug US GAAP. Okaza³o siê wówczas, ¿e dla

roku 1993 z zysku na poziomie 615 mln DM „zrobi³a siê” strata w wysokoœci 1839 mln

DM. Przekszta³cenia sprawozdañ dokonano na potrzeby wprowadzenia akcji tej firmy na

amerykañski rynek finansowy. Rozbie¿noœci miêdzy krajowymi regulacjami rachunko-

woœci prowadz¹, z jednej strony, do generowania niepotrzebnych kosztów „prze-

kszta³cenia” sprawozdañ (koniecznego do zapewnienia zrozumia³oœci i porównywalno-

œci informacji), z drugiej zaœ wp³ywaj¹ na poziom wiarygodnoœci prezentowanych da-

nych (które z zasad lepiej oddaj¹ rzeczywist¹ sytuacjê finansow¹ podmiotu?).

120Porównywalnoœæ to tak¿e bodziec dzia³añ id¹cych w kierunku eliminacji z krajowych rozwi¹zañ

rachunkowoœci alternatywnych zasad ujmowania i prezentacji informacji finansowych.

PRZYK£AD Wiele systemów regulacyjnych rachunkowoœci w ró¿nych krajach przewiduje

mo¿liwoœæ alternatywnego ujmowania takich samych zdarzeñ i transakcji gospodar-

czych. Na przyk³ad w polskiej ustawie o rachunkowoœci wystêpuj¹ cztery sposoby wy-

ceny rozchodu zapasów: LIFO, FIFO, wed³ug ceny œredniej wa¿onej i wed³ug szcze-

gó³owej identyfikacji. Ka¿da z tych metod prowadzi do odmiennych wyników w zakre-

sie poziomu wyceny zapasów w bilansie i kosztów operacyjnych w rachunku zysków

i strat.

F. Kompromis w ustalaniu poziomu cech jakoœciowych

informacji finansowych

121Poziom jakoœciowy informacji finansowej podlega pewnym racjonalnym ograniczeniom. Naj-

wa¿niejszym z nich jest zachowanie w³aœciwej relacji miêdzy kosztem generowania informa-

cji i potencjalnymi korzyœciami, jakie mo¿na uzyskaæ dziêki jej posiadaniu. Nie nale¿y d¹¿yæ

do generowania informacji, których koszt pozyskania przewy¿sza³by korzyœci, jakie mo¿na

osi¹gn¹æ w wyniku decyzji podjêtych na ich podstawie. Jest to ograniczenie o wa¿nym zna-

czeniu praktycznym, stanowi ono bowiem istotne kryterium wyboru w procesie kszta³towania

systemów rachunkowoœci w podmiotach gospodarczych.

PRZYK£AD Wiele rozwi¹zañ dotycz¹cych np. systemów rachunku kosztów przyjmuje pew-

ne uproszczenia, maj¹ce na celu ograniczenie kosztów pozyskania informacji. Zastoso-

wane uproszczenia pozwalaj¹ na uzyskanie wiarygodnych przybli¿eñ w procesie kalku-

lacji kosztów, przy racjonalnym nak³adzie pracy zwi¹zanym z generowaniem tych da-

nych.

Problem w odniesieniu do relacji koszty/korzyœci z informacji polega jednak na tym, ¿e

w wielu przypadkach podmiot ponosz¹cy koszty generowania informacji nie jest jedno-
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WA¯NE! Wiarygodnoœæ nie oznacza koniecznoœci prezentacji dok³adnych i jednoznacznie zde-

terminowanych informacji. Nawet informacja oszacowana przy za³o¿eniu okreœlonego pozio-

mu prawdopodobieñstwa (czyli z okreœlonym poziomem b³êdu) mo¿e byæ wiarygodna, pod

warunkiem jednak, ¿e jest sprawdzalna. Sprawdzalnoœæ (weryfikowalnoœæ) oznacza, ¿e ka¿dy,

kto zastosuje algorytmy i modele, stanowi¹ce podstawê do szacunków lub prognoz na podsta-

wie których informacja zosta³a wygenerowana, uzyska jednakowe albo bardzo zbli¿one

wyniki.

117 Kolejnym przejawem troski o wiarygodnoœæ informacji, szczególnie w kontekœcie niepewno-

œci, jest ostro¿noœæ. Ostro¿noœæ wyra¿a siê w takim podejœciu do niepewnoœci, które nie

prowadzi do zbyt optymistycznego przedstawiania sytuacji finansowej podmiotu i jego wyni-

ków. Ostro¿ne podejœcie bêdzie oznaczaæ zatem taki sposób ujêcia transakcji i zdarzeñ gos-

podarczych, który nie wp³ynie na zawy¿enie stanu posiadania jednostki, to znaczy nie spowo-

duje zawy¿enia wartoœci jej maj¹tku, albo te¿ zani¿enia jej zobowi¹zañ, albo poprzez nazbyt

optymistyczne ujmowanie przychodów i niedoszacowanie kosztów. Trzeba jednak pamiêtaæ

i o tym, ¿e ostro¿noœæ w ujmowaniu i prezentowaniu informacji finansowej nie upowa¿nia do

nazbyt pesymistycznego przedstawiania obrazu jednostki gospodarczej. Wywa¿enie obydwu

aspektów ostro¿noœci oznacza przyjêcie postawy „zdrowego sceptycyzmu” w prezentowaniu

informacji finansowych.

WA¯NE! Ostro¿noœæ, jako cecha wiarygodnej informacji finansowej, w niektórych systemach

regulacyjnych rachunkowoœci jest okreœlana mianem konserwatyzmu.

Reasumuj¹c, wiarygodnoœæ jest cech¹ jakoœciow¹, która pozwala u¿ytkownikom informacji

zaufaæ tym informacjom i przyj¹æ je za podstawê podejmowanych decyzji.

E. Porównywalnoœæ

118 Porównywalnoœæ informacji mo¿na rozpatrywaæ w czasie i przestrzeni. Porównywalnoœæ

w czasie dotyczy porównywania ze sob¹ informacji pochodz¹cych z ró¿nych okresów sprawo-

zdawczych (np. lat); porównywalnoœæ w przestrzeni to porównywanie danych po-

chodz¹cych z ró¿nych przedsiêbiorstw. Wszystko to odbywa siê przy za³o¿eniu, ¿e informacje

finansowe zosta³y przygotowane przy zastosowaniu takich samych i niezmiennych zasad. Po-

równywalnoœæ podnosi poziom u¿ytecznoœci informacji finansowej. Ka¿da informacja, która

mo¿e byæ odniesiona (porównana) do okreœlonego wzorca lub standardu, staje siê bardziej

u¿yteczna, daje bowiem podstawy do wyci¹gania wniosków, dokonywania ocen, generalizo-

wania itp.

PRZYK£AD Problem porównywalnoœci danych finansowych to zagadnienie szczególnie

wa¿ne w obszarze analizy finansowej. Dokonuj¹c analizy sytuacji finansowej i wyni-

ków dzia³alnoœci dwóch przedsiêbiorstw na podstawie ich sprawozdañ finansowych,

musimy przede wszystkim upewniæ siê, ¿e sprawozdania te, i le¿¹ce u ich podstaw

informacje finansowe, zosta³y sporz¹dzone wed³ug tych samych zasad. Konieczne

jest zatem uprzednie zapoznanie siê z polityk¹ rachunkowoœci analizowanych przed-

siêbiorstw.

119Chêæ zapewnienia porównywalnoœci informacji finansowych to jedna z przyczyn szeroko za-

krojonych prac nad harmonizacj¹ zasad rachunkowoœci w skali globalnej. Rozbie¿noœci w za-

sadach rachunkowoœci stosowanych w ró¿nych krajach utrudniaj¹ podejmowanie decyzji in-

westycyjnych i przep³yw kapita³u miêdzy poszczególnymi krajami, os³abiaj¹c w ten sposób

œwiatowy rozwój gospodarczy.
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PRZYK£AD Klasyczn¹ ju¿ niemal ilustracj¹ konsekwencji zró¿nicowania zasad rachunko-

woœci w skali miêdzynarodowej jest przekszta³cenie sprawozdañ firmy Daimler-Benz

z formatu niemieckiego, przygotowanego wed³ug niemieckich zasad rachunkowoœci, na

format amerykañski, przygotowanych wed³ug US GAAP. Okaza³o siê wówczas, ¿e dla

roku 1993 z zysku na poziomie 615 mln DM „zrobi³a siê” strata w wysokoœci 1839 mln

DM. Przekszta³cenia sprawozdañ dokonano na potrzeby wprowadzenia akcji tej firmy na

amerykañski rynek finansowy. Rozbie¿noœci miêdzy krajowymi regulacjami rachunko-

woœci prowadz¹, z jednej strony, do generowania niepotrzebnych kosztów „prze-

kszta³cenia” sprawozdañ (koniecznego do zapewnienia zrozumia³oœci i porównywalno-

œci informacji), z drugiej zaœ wp³ywaj¹ na poziom wiarygodnoœci prezentowanych da-

nych (które z zasad lepiej oddaj¹ rzeczywist¹ sytuacjê finansow¹ podmiotu?).

120Porównywalnoœæ to tak¿e bodziec dzia³añ id¹cych w kierunku eliminacji z krajowych rozwi¹zañ

rachunkowoœci alternatywnych zasad ujmowania i prezentacji informacji finansowych.

PRZYK£AD Wiele systemów regulacyjnych rachunkowoœci w ró¿nych krajach przewiduje

mo¿liwoœæ alternatywnego ujmowania takich samych zdarzeñ i transakcji gospodar-

czych. Na przyk³ad w polskiej ustawie o rachunkowoœci wystêpuj¹ cztery sposoby wy-

ceny rozchodu zapasów: LIFO, FIFO, wed³ug ceny œredniej wa¿onej i wed³ug szcze-

gó³owej identyfikacji. Ka¿da z tych metod prowadzi do odmiennych wyników w zakre-

sie poziomu wyceny zapasów w bilansie i kosztów operacyjnych w rachunku zysków

i strat.

F. Kompromis w ustalaniu poziomu cech jakoœciowych

informacji finansowych

121Poziom jakoœciowy informacji finansowej podlega pewnym racjonalnym ograniczeniom. Naj-

wa¿niejszym z nich jest zachowanie w³aœciwej relacji miêdzy kosztem generowania informa-

cji i potencjalnymi korzyœciami, jakie mo¿na uzyskaæ dziêki jej posiadaniu. Nie nale¿y d¹¿yæ

do generowania informacji, których koszt pozyskania przewy¿sza³by korzyœci, jakie mo¿na

osi¹gn¹æ w wyniku decyzji podjêtych na ich podstawie. Jest to ograniczenie o wa¿nym zna-

czeniu praktycznym, stanowi ono bowiem istotne kryterium wyboru w procesie kszta³towania

systemów rachunkowoœci w podmiotach gospodarczych.

PRZYK£AD Wiele rozwi¹zañ dotycz¹cych np. systemów rachunku kosztów przyjmuje pew-

ne uproszczenia, maj¹ce na celu ograniczenie kosztów pozyskania informacji. Zastoso-

wane uproszczenia pozwalaj¹ na uzyskanie wiarygodnych przybli¿eñ w procesie kalku-

lacji kosztów, przy racjonalnym nak³adzie pracy zwi¹zanym z generowaniem tych da-

nych.

Problem w odniesieniu do relacji koszty/korzyœci z informacji polega jednak na tym, ¿e

w wielu przypadkach podmiot ponosz¹cy koszty generowania informacji nie jest jedno-



czeœnie beneficjentem tej informacji. Tego typu relacje znacznie utrudniaj¹ analizê racjonal-

noœci generowania pewnych informacji.

122 Kolejnym kryterium ograniczaj¹cym poziom jakoœciowy informacji finansowych jest termi-

nowoœæ dostarczenia informacji. Najogólniej rzecz ujmuj¹c, informacja jest tylko wtedy u¿y-

teczna, gdy jest dostarczona w terminie, w którym mo¿e stanowiæ podstawê do podejmowania

decyzji. Terminowoœæ stanowi zatem wa¿ne ograniczenie wiarygodnoœci informacji. Bardzo

czêsto lepiej jest dostarczyæ informacjê zgrubn¹ (przybli¿on¹) ni¿ czekaæ na uzyskanie do-

k³adnych wyników lub na rzeczywiste potwierdzenie przyjêtych za³o¿eñ, w przeciwnym razie

mo¿e siê okazaæ, ¿e po utwierdzeniu siê w przyjêtych szacunkach i za³o¿eniach informacja

pozostanie bezu¿yteczna, gdy¿ up³ynie termin podjêcia decyzji.

123
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WA¯NE! Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet najbardziej wiarygodna i istotna informacja przestaje byæ

u¿yteczna, kiedy jest dostarczona po up³ywie terminu podjêcia decyzji.

124 Ostatnie kryterium, jakie niew¹tpliwie nale¿y uwzglêdniæ przy tworzeniu systemu informacyj-

nego rachunkowoœci, to wywa¿enie wszystkich cech jakoœciowych informacji i ich elementów

sk³adowych. Uzyskanie optymalnej jakoœci informacji finansowej bêdzie wymagaæ czêsto podjê-

cia decyzji o odst¹pieniu od maksymalizacji poziomu poszczególnych cech jakoœciowych.

125

WA¯NE! Cechy jakoœciowe sprawozdania finansowego nie s¹ tylko, jak siê czêsto uwa¿a, za-

gadnieniem teoretycznym rachunkowoœci. Stanowiæ one powinny wyznacznik w procesie

kszta³towania polityki rachunkowoœci jednostki, czyli takiego doboru alternatywnych zasad

rachunkowoœci przewidzianych w regulacjach prawnych i œrodowiskowych, które poprzez naj-

lepsze dopasowanie do specyfiki dzia³alnoœci jednostki pozwol¹ na uzyskanie najwy¿szej ja-

koœci sprawozdañ finansowych.

Wiele z wymienionych cech jakoœciowych sprawozdania finansowego zosta³o usankcjonowa-

ne w postaci nadrzêdnych zasad rachunkowoœci.

Cechy jakoœciowe rachunkowoœci, ³¹cznie z nadrzêdnymi zasadami rachunkowoœci, powinny

stanowiæ kryterium wyboru tak¿e we wszystkich tych sytuacjach, kiedy pojawia siê koniecz-

noœæ ujêcia w systemie rachunkowoœci okreœlonego zdarzenia lub transakcji gospodarczej,

które nie zosta³y szczegó³owo opisane w regulacjach prawnych i œrodowiskowych rachun-

kowoœci.

Podstawa prawna: art. 2, 4 ust. 1 i 2, art. 5, 6, 7 ust. 1 i 3, art. 8 u.rach.
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œwiatowej i w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne SKwP” 1997, t. 39; R.M. Board, J.F.S. Day, The

Informative Content of Cash Flow Figures, „Accounting and Business Research” 1989, zima;

Comparison of Prudence and Matching Principles, Discussion Memorandum, OECD Working

Group on Accounting Standards, Paris 1993; Framework for the Preparation and Presentation
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REGULACJE RACHUNKOWOŒCI W WARUNKACH GLOBALIZACJI

1. ISTOTA I �RÓD£A REGULACJI RACHUNKOWOŒCI

1. Istota i Ÿród³a regulacji rachunkowoœci

126 Rachunkowoœæ, jako dziedzina praktyczna opisuj¹ca i rejestruj¹ca zdarzenia gospodarcze

w podmiotach, wymaga regulacji. �ród³a tych regulacji w zale¿noœci od przyjêtego modelu

rozwi¹zañ w danym kraju mog¹ mieæ charakter prawny lub œrodowiskowy albo stanowiæ

po³¹czenie obu Ÿróde³.

Obok regulacji krajowych, szczególne znaczenie w ostatnich latach maj¹ miêdzynarodowe re-

gulacje rachunkowoœci, ze wzglêdu na proces globalizacji rynku kapita³owego na œwiecie.

Ponadto regulacje rachunkowoœci mog¹ (lub nie) pozostawaæ pod wp³ywem prawa podatko-

wego. W praktyce wielu krajów prawo bilansowe i prawo podatkowe stanowi¹ niezale¿ne

zbiory regulacji dzia³alnoœci gospodarczej.

Wed³ug najwa¿niejszych kryteriów Ÿród³a regulacji rachunkowoœci mo¿na sklasyfikowaæ

w nastêpuj¹cy sposób:

1) krajowe/miêdzynarodowe;

2) prawne/œrodowiskowe;

3) pozostaj¹ce lub nie pozostaj¹ce pod wp³ywem rozwi¹zañ prawa podatkowego (por. rys. 1).

127

128 Miêdzynarodowe regulacje rachunkowoœci, maj¹ce charakter zarówno regulacji prawnych,

jak i norm œrodowiskowych, nie pozostaj¹ pod wp³ywem przepisów podatkowych, stanowi¹c

w ten sposób autonomiczny wzglêdem prawa podatkowego system regulacji rachunkowoœci.

Najbardziej istotnymi elementami miêdzynarodowych regulacji rachunkowoœci s¹ Dyrektywy
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�ród³o: opracowanie w³asne.

REGULACJE RACHUNKOWOŒCI

REGULACJE PRAWNE REGULACJE ŒRODOWISKOWE

STANDARDY RACHUNKOWOŒCI

Tworzone przez œrodowisko zawodowe

rachunkowoœci, przy udziale innych

podmiotów ze œrodowiska biznesu oraz

przedstawicieli rynków kapita³owych

i instytucji finansowych

KRAJOWE MIÊDZYNARODOWE

Kodeksy,

ustawy, itp.

HARMONIZACJA

• ujednolicenie zasad

• zniwelowanie ró¿nic

• porównywalnoœæ w skali œwiatowej

Regulacje

autonomiczne

wzglêdem prawa

podatkowego

Regulacje pozostaj¹ce

pod wp³ywem prawa

podatkowego

R o d z a j ( c h a r a k t e r )

Rysunek 1. Rodzaj (charakter) regulacji rachunkowoœci

Unii Europejskiej, które nale¿y zaliczyæ do regulacji prawnych (s¹ one bowiem promulgowa-

ne przez Parlament Europejski), oraz Miêdzynarodowe Standardy Sprawdozdawczoœci Finan-

sowej (MSSF), wydawane przez organizacjê œrodowiskow¹ z sektora prywatnego jak¹ jest

Rada Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci (IASB). O ile Dyrektywy maj¹ zastoso-

wanie tylko w krajach Unii Europejskiej, o tyle Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci

(od 2002 r. Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej) mog¹ i powinny znaj-

dowaæ zastosowanie we wszystkich krajach œwiata. Te pierwsze s¹ obowi¹zkowe dla krajów

cz³onkowskich Unii, te drugie pozostawiaj¹ mo¿liwoœæ wyboru ich stosowania (nie maj¹ cha-

rakteru obligatoryjnego).

Zarówno Dyrektywy, jak i Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci by³y pierwotnie opra-

cowywane w latach 70. XX w. i w momencie ich powstawania nie przyœwieca³ im cel harmo-

nizacji rozwi¹zañ. Dyrektywy powstawa³y z myœl¹ o stworzeniu pewnych wspólnych ram spra-

wozdawczoœci finansowej dla krajów cz³onkowskich Unii, Standardy mia³y na celu prezenta-

cjê szczegó³owych rozwi¹zañ zagadnieñ uznanych za trudne dla krajów na ca³ym œwiecie. Dy-

rektywy skupi³y siê na nadrzêdnych zasadach, które s¹ trwa³ym elementem rachunkowoœci

oraz na zasadach ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych, dopuszczaj¹c wiele

opcji w tym zakresie. Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci skoncentrowa³y siê dodat-

kowo na szczegó³owych problemach wyceny bilansowej i pomiaru wyniku finansowego.

129Uregulowania dotycz¹ce rachunkowoœci i obowi¹zków sprawozdawczych przedsiêbiorstw

maj¹ szczególne znaczenie ze wzglêdu na odpowiedzialnoœæ Zarz¹du przed w³aœcicielami ka-

pita³u i zwi¹zan¹ z ni¹ ocen¹ efektywnoœci jego dzia³ania. W zwi¹zku z tym niezbêdne s¹ re-

gulacje i nadzór nie tylko ze strony pañstwa, ale równie¿ innych grup bezpoœrednio zaintere-

sowanych problemem sprawozdawczoœci finansowej (por. rys. 2).

130Podstawowymi organami reguluj¹cymi sprawozdawczoœæ finansow¹ s¹ zwykle: parlament

i rz¹d, gie³da papierów wartoœciowych oraz organizacje œrodowiskowe.
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�ród³o: opracowanie w³asne.

Teoria rachunkowoœci

• cele

• koncepcje

• zasady nadrzêdne

Organy prawne

(ustawodawstwo)

Jednostka (Zarz¹d) OtoczenieSprawozdania finansowe jednostki

BIEGLI REWIDENCI
P

o
d
m

io
ty

u
s
ta

n
a
w

ia
j¹

c
e

re
g
u

la
c
je

Profesjonalne organizacje

rachunkowoœci

Inne organy reguluj¹ce

R
E

G
U

L
A

C
J
E

R
A

C
H

U
N

K
O

W
O

Œ
C

I

P
o
d
m

io
ty

b
a
d
a
j¹

c
e

s
to

s
o
w

a
n

ie
re

g
u

la
c
ji

w
p
ra

k
ty

c
e
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128 Miêdzynarodowe regulacje rachunkowoœci, maj¹ce charakter zarówno regulacji prawnych,

jak i norm œrodowiskowych, nie pozostaj¹ pod wp³ywem przepisów podatkowych, stanowi¹c
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129Uregulowania dotycz¹ce rachunkowoœci i obowi¹zków sprawozdawczych przedsiêbiorstw
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Rysunek 2. Istota i Ÿród³a regulacji rachunkowoœci



Parlament – jest odpowiedzialny za legislacjê bezpoœrednio zwi¹zan¹ ze sprawozdawczoœci¹

finansow¹ (ustawy, kodeksy).

Rz¹d – jest inicjatorem procesu legislacyjnego, a tak¿e wywiera znacz¹cy wp³yw na ostatecz-

ny kszta³ty sprawozdawczoœci finansowej poprzez dzia³anie odpowiednich ministerstw (np.

handlu, przemys³u, finansów).

Organizacje profesjonalne rachunkowoœci – wydaj¹ dokumenty do dyskusji dotycz¹ce

sprawozdawczoœci finansowej, propozycje standardów rachunkowoœci, standardy stosowane

przez podmioty w praktyce gospodarczej.

Gie³da papierów wartoœciowych – ustala wymagania odnoœnie do wymogów informowania

dotycz¹cych spó³ek notowanych na gie³dzie. Jej regulacje s¹ zgodne z wymaganiami standar-

dów rachunkowoœci i wymaganiami prawa; stawiaj¹ jedynie bardziej szczegó³owe wymagania

w zakresie prezentacji informacji finansowych.

131 Wszystkie zarejestrowane jednostki gospodarcze maj¹ obowi¹zek stosowaæ siê do odpowied-

nich, w³aœciwych dla okreœlonego rodzaju jednostki, wymogów zawartych w prawie rachunko-

woœci. Ponadto musz¹ one stosowaæ politykê rachunkowoœci opisan¹ i zebran¹ w standar-

dach rachunkowoœci. Natomiast spó³ki notowane na gie³dzie papierów wartoœciowych maj¹

obowi¹zek uwzglêdniaæ w swoich sprawozdaniach finansowych postanowienia wydane przez

organizacje gie³dowe odnoœnie do wymagañ zwi¹zanych ze sprawozdawczoœci¹ finansow¹.

132 Bez wzglêdu na charakter regulacji rachunkowoœci oraz ich Ÿród³o maj¹ one wspólny obszar za-

interesowania – okreœlaj¹ cel, zasady pomiaru i prezentacji informacji finansowych o dzia³al-

noœci jednostki. W zale¿noœci jednak od przyjêtych priorytetów odnoœnie do u¿ytkowników

informacji generowanych przez rachunkowoœæ przyjmuj¹ okreœlone kierunki rozwi¹zañ. Osta-

teczny kszta³t rachunkowoœci i sprawozdañ finansowych jest wypadkow¹ wielu czynników oto-

czenia zewnêtrznego, a tak¿e wewnêtrznych zasad funkcjonowania przedsiêbiorstwa. W wa-

runkach globalizacji szczególnie istotny sta³ siê pierwszy aspekt – otoczenie zewnêtrzne.

2. WP£YW OTOCZENIA NA KSZTA£T SYSTEMÓW RACHUNKOWOŒCI

2. Wp³yw otoczenia na kszta³t systemów rachunkowoœci

133 Rachunkowoœæ jako system informacyjny jest ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb infor-

macyjnych szerokiego grona jej u¿ytkowników. Potrzeby te kszta³towane s¹ w du¿ej mierze

pod wp³ywem okolicznoœci, zdarzeñ lub relacji biznesowych charakterystycznych dla danej

gospodarki, regionu geograficznego, systemu politycznego itp. Z koniunkcji powy¿szych za-

le¿noœci wynika, ¿e efektywny system rachunkowoœci stanowi wypadkow¹ uwarunkowañ œro-

dowiskowych wystêpuj¹cych w danym kraju lub regionie – odzwierciedla jego atrybuty

i utrwala ich oddzia³ywanie (por. rys. 3).

114 www.meritum.pl

131–133 REGULACJE RACHUNKOWOŒCI W WARUNKACH GLOBALIZACJI

PRZYK£AD Czynnikami œrodowiskowymi wp³ywaj¹cymi na kszta³t systemów rachunkowo-

œci mog¹ byæ:

1) System polityczny i rodzaj w³asnoœci. W Polsce przed 1989 r. przepisy rachunko-

woœci w du¿ej mierze by³y zorientowane na zaspokojenie potrzeb informacyjnych

w³aœcicieli przedsiêbiorstw, czyli w wiêkszoœci przypadków Skarbu Pañstwa. St¹d te¿

wiele rozwi¹zañ rachunkowoœci by³o dostosowanych do potrzeb decyzyjnych organów

pañstwowych, np.: normatywny rachunek kosztów na potrzeby centralnego planowania.

Po zmianie systemu politycznego w Polsce (od 1989 roku) nast¹pi³y doœæ gwa³towne

zmiany polskich regulacji rachunkowoœci dostosowuj¹ce je do warunków gospodarki

rynkowej:
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Rysunek 3. Podstawowe grupy czynników œrodowiskowych determinuj¹cych

kszta³t systemów rachunkowoœci

1991 r. – rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad pro-

wadzenia rachunkowoœci (Dz. U. Nr 10, poz. 35 z póŸn. zm.);

1994 r. – ustawa z 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z póŸn.

zm.);

2000 r. – istotna nowelizacja u.rach: ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ra-

chunkowoœci (Dz. U. Nr 113, poz. 1186 z póŸn. zm.);

2008 r. – istotna nowelizacja u.rach.: ustawa z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o ra-

chunkowoœci (Dz. U. Nr 63, poz. 393 z póŸn. zm.).

2) Zjawiska inflacyjne – w gospodarkach cechuj¹cych siê wysokim poziomem inflacji

stosuje siê specyficzne zasady rachunkowoœci (zwane potocznie rachunkowoœci¹ infla-

cyjn¹), które w rachunku ekonomicznym uwzglêdniaj¹ utratê si³y nabywczej pieni¹dza.

3) Rynki finansowe i dominuj¹ce Ÿród³a kapita³u – w gospodarkach opartych g³ównie

na systemie bankowym, jako dawcy kapita³u, dominowaæ bêdzie z regu³y ostro¿ne po-

dejœcie do wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego, tak aby jak najlepiej za-

spokoiæ potrzeby informacyjne banku – istotnego u¿ytkownika systemu rachunkowoœci

– zorientowanego przede wszystkim na odzyskanie kredytu udzielonego jednostce. Ina-

czej bêdzie w przypadku gospodarek o dominuj¹cym udziale rynków kapita³owych

w roli dostarczycieli kapita³u. Uczestnicy tych rynków co do zasady cechuj¹ siê wy¿sz¹

tolerancj¹ ryzyka finansowego, a ich orientacja na maksymalizacjê stopy zwrotu z inwes-

tycji powoduje, ¿e cenniejsze dla nich jest poznanie rzeczywistej efektywnoœci i rentow-

noœci finansowej podmiotów ni¿ asekuracyjne spojrzenie przez pryzmat wartoœci stano-

wi¹cych zabezpieczenie w³asnych udzia³ów. St¹d te¿ zasada ostro¿noœci ustêpuje miej-

sca zasadzie wspó³miernoœci kosztów i przychodów oraz zagadnieniom zrównowa¿o-

nego rozwoju.

134Czynniki œrodowiskowe by³y punktem wyjœcia w procesie klasyfikacji systemów rachunkowo-

œci z perspektywy ró¿nych konfiguracji zmiennych niezale¿nych. Zasadniczym rezultatem

tego procesu by³o wyodrêbnienie dwóch g³ównych modeli rachunkowoœci wystêpuj¹cych

w praktyce:
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133 Rachunkowoœæ jako system informacyjny jest ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb infor-

macyjnych szerokiego grona jej u¿ytkowników. Potrzeby te kszta³towane s¹ w du¿ej mierze

pod wp³ywem okolicznoœci, zdarzeñ lub relacji biznesowych charakterystycznych dla danej

gospodarki, regionu geograficznego, systemu politycznego itp. Z koniunkcji powy¿szych za-

le¿noœci wynika, ¿e efektywny system rachunkowoœci stanowi wypadkow¹ uwarunkowañ œro-

dowiskowych wystêpuj¹cych w danym kraju lub regionie – odzwierciedla jego atrybuty

i utrwala ich oddzia³ywanie (por. rys. 3).
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œci mog¹ byæ:

1) System polityczny i rodzaj w³asnoœci. W Polsce przed 1989 r. przepisy rachunko-

woœci w du¿ej mierze by³y zorientowane na zaspokojenie potrzeb informacyjnych
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wiele rozwi¹zañ rachunkowoœci by³o dostosowanych do potrzeb decyzyjnych organów

pañstwowych, np.: normatywny rachunek kosztów na potrzeby centralnego planowania.

Po zmianie systemu politycznego w Polsce (od 1989 roku) nast¹pi³y doœæ gwa³towne

zmiany polskich regulacji rachunkowoœci dostosowuj¹ce je do warunków gospodarki

rynkowej:
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kszta³t systemów rachunkowoœci
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spokoiæ potrzeby informacyjne banku – istotnego u¿ytkownika systemu rachunkowoœci

– zorientowanego przede wszystkim na odzyskanie kredytu udzielonego jednostce. Ina-

czej bêdzie w przypadku gospodarek o dominuj¹cym udziale rynków kapita³owych

w roli dostarczycieli kapita³u. Uczestnicy tych rynków co do zasady cechuj¹ siê wy¿sz¹

tolerancj¹ ryzyka finansowego, a ich orientacja na maksymalizacjê stopy zwrotu z inwes-

tycji powoduje, ¿e cenniejsze dla nich jest poznanie rzeczywistej efektywnoœci i rentow-

noœci finansowej podmiotów ni¿ asekuracyjne spojrzenie przez pryzmat wartoœci stano-

wi¹cych zabezpieczenie w³asnych udzia³ów. St¹d te¿ zasada ostro¿noœci ustêpuje miej-

sca zasadzie wspó³miernoœci kosztów i przychodów oraz zagadnieniom zrównowa¿o-

nego rozwoju.

134Czynniki œrodowiskowe by³y punktem wyjœcia w procesie klasyfikacji systemów rachunkowo-

œci z perspektywy ró¿nych konfiguracji zmiennych niezale¿nych. Zasadniczym rezultatem

tego procesu by³o wyodrêbnienie dwóch g³ównych modeli rachunkowoœci wystêpuj¹cych

w praktyce:



– modelu anglosaskiego (np.: USA, Wielka Brytania, Holandia, Kanada, Nowa Zelandia

i Australia);

– modelu kontynentalnego (np.: kraje europejskie, z wyj¹tkiem W. Brytanii i Holandii;

Japonia).

Modele te zosta³y wyró¿nione ze wzglêdu na dominuj¹ce Ÿród³o pochodzenia kapita³u, co

w istocie oznacza orientacjê na potrzeby informacyjne odmiennych kategorii u¿ytkowników

informacji finansowych. W literaturze przedmiotu, odpowiednio do przedstawionych modeli

rachunkowoœci, wskazuje siê na dwa zasadnicze rodzaje systemów finansowania dzia³alnoœci

gospodarczej (Ÿróde³ kapita³u), okreœlane umownie jako:

– anglo-amerykañki (o dominuj¹cym udziale rynków kapita³owych);

– japoñsko-niemiecki (z silnie rozbudowanym systemem bankowym).

Powy¿sza dychotomia podzia³u systemów rachunkowoœci wynika z przyjêcia za kryterium wy-

boru tylko jednej zmiennej ró¿nicuj¹cej. Przy uwzglêdnieniu wiêkszej liczby czynników klaro-

wnoœæ dokonanego rozró¿nienia ulega pewnemu zatarciu. Wyró¿nione modele nale¿a³oby za-

tem traktowaæ jako skrajne bieguny continuum mo¿liwych do zidentyfikowania i wystê-

puj¹cych w praktyce modeli rachunkowoœci, miêdzy którymi znajduj¹ siê pewne konstrukcje

poœrednie.
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PRZYK£AD G.G. Mueller, H. Gernon i G.K. Meek wyró¿niaj¹ szeœæ modeli rachunkowoœci:

anglosaski, kontynentalny, po³udniowoamerykañski, model rachunkowoœci gospodarek

mieszanych, model rachunkowoœci krajów komunistycznych oraz model oparty na stan-

dardach miêdzynarodowych.

135 Wymienione modele ró¿ni¹ siê ze wzglêdu na priorytety, jakie leg³y u podstaw zdefiniowania

celu ich funkcjonowania. Pierwszy z wymienionych, adekwatny do anglo-amerykañskiego sy-

stemu finansowania, charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce cechy:

– orientacja na rynek kapita³owy;

– du¿e znaczenie akcjonariuszy (w³aœcicieli);

– postawa otwarta na ryzyko;

– prawo zwyczajowe common law;

– standardy rachunkowoœci, np.: IASB, FASB, ASB;

– zasada rzetelnego i wiernego obrazu jednostki (true and fair view);

– przewaga zasady wspó³miernoœci nad zasad¹ ostro¿noœci, przewaga treœci nad form¹.

136 Model kontynentalny, ukszta³towany w krajach, w których przedsiêbiorstwa s¹ bardzo silnie

powi¹zane z bankami, zabezpieczaj¹cymi ich g³ówne potrzeby finansowe, jest oparty na na-

stêpuj¹cych determinantach:

– orientacja na stabilny rozwój przedsiêbiorstw;

– du¿e znaczenie kredytodawców;

– postawa konserwatywna, unikanie ryzyka;

– kodeks handlowy;

– du¿y wp³yw prawa podatkowego;

– plan kont;

– przewaga zasady ostro¿noœci nad zasad¹ wspó³miernoœci.

Funkcjonowanie opisanych modeli rachunkowoœci na œwiecie stanowi szczególnie wa¿ny ele-

ment podejmowanych dzia³añ maj¹cych na celu opracowanie globalnych standardów rachun-

kowoœci i sprawozdawczoœci finansowej. Widocznym przejawem tych dzia³añ jest dokonuj¹cy

siê proces konwergencji miêdzynarodowych regulacji rachunkowoœci (MSSF/MSR) i regula-

cji amerykañskich (US GAAP).

3. CELE HARMONIZACJI RACHUNKOWOŒCI W DOBIE GLOBALIZACJI

3. Cele harmonizacji rachunkowoœci w dobie globalizacji

137Druga po³owa XX w. up³ynê³a pod znakiem przyspieszenia procesów globalizacji dzia³alnoœci

gospodarczej, rynków kapita³owych i pieniê¿nych, jak równie¿ rozwi¹zañ w zakresie regulacji

tych zjawisk. Przep³ywy kapita³ów charakteryzuj¹ siê tym, ¿e nie respektuj¹ granic terytorial-

nych pañstw. Kraje o stabilnej sytuacji politycznej, rozwiniêtych rynkach kapita³owych i pie-

niê¿nych, posiadaj¹ce czytelne systemy sprawozdawczoœci finansowej, a przez to zapewnia-

j¹ce wzglêdne bezpieczeñstwo inwestycyjne, stanowi¹ oœrodki przyci¹gaj¹ce kapita³ miêdzy-

narodowy. Swobodny i bezpieczny przep³yw kapita³u, towarów i us³ug oraz technologii i infor-

macji stanowi rdzeñ wielu porozumieñ miêdzynarodowych i sens istnienia organizacji oraz

przedsiêbiorstw o globalnym zasiêgu funkcjonowania.

Wyrównanie jakoœci otoczenia inwestycyjnego stanowi jeden z warunków komplementarno-

œci gospodarek i poprawy efektywnoœci wykorzystania ograniczonych zasobów ekonomicz-

nych w skali globalnej. Polepszenie warunków inwestowania mo¿na osi¹gn¹æ m.in. poprzez

poprawê przep³ywu rzetelnej i wiarygodnej informacji o sytuacji ekonomicznej i efektach

funkcjonowania podmiotu.

Jednym z narzêdzi s³u¿¹cych do realizacji zasygnalizowanych powy¿ej celów s¹ regulacje ra-

chunkowoœci zharmonizowane na poziomie miêdzynarodowym, w tym w szczególnoœci, spójne

zasady prezentacji sytuacji finansowej podmiotu, zmian tej sytuacji oraz jego dokonañ. Chodzi

miêdzy innymi o to, aby ogó³ uczestników œwiatowego biznesu mówi³ jednym jêzykiem (ra-

chunkowoœæ jest czêsto okreœlana przez praktyków i teoretyków rachunkowoœci jako jêzyk biz-

nesu) jasnym i zrozumia³ym dla wszystkich; aby ró¿nice dialektów jêzyka biznesu nie powodo-

wa³y zniekszta³ceñ komunikacyjnych rodz¹cych b³êdne decyzje ekonomiczne, a w rezultacie

nieracjonaln¹ alokacjê kapita³ów. Wypracowanie spójnego w skali globalnej, a przy tym po-

wszechnie akceptowanego narzêdzia komunikacji w biznesie nie jest mo¿liwe bez implemen-

tacji generalnie akceptowanych zasad rachunkowoœci do krajowych systemów gospodarczych.

Ostatnie lata ubieg³ego wieku charakteryzowa³y siê olbrzymi¹ dynamik¹ prac w zakresie har-

monizacji rozwi¹zañ stosowanych w systemach rachunkowoœci ró¿nych pañstw. Dziœ, z po-

wodów opisanych powy¿ej, nie wystarcz¹ ju¿ dobre jakoœciowo krajowe regulacje rachunko-

woœci. Gwa³towny rozwój firm miêdzynarodowych, powstawanie nowych produktów na ryn-

kach kapita³owych i pieniê¿nych wymagaj¹ nowej jakoœci uznawania, pomiaru, klasyfikacji

oraz komunikacji informacji finansowej.
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WA¯NE! Wspó³czeœnie etap finalny rachunkowoœci – sprawozdawczoœæ finansowa – musi byæ

zorientowany na nowego u¿ytkownika – u¿ytkownika globalnego. Jego wymagania w zakre-

sie zaspokajania potrzeb informacyjnych uwzglêdniaj¹, oprócz tradycyjnej wi¹zki atrybutów

jakoœciowych dostarczanej informacji (wiarygodnoœci, zrozumia³oœci, porównywalnoœci, istot-

noœci etc.), tak¿e kryteria wynikaj¹ce z funkcjonowania podmiotu w otoczeniu miêdzynarodo-

wym. Jednym z takich kryteriów jest minimalizacja kosztów zwi¹zanych z przygotowywaniem

i interpretacj¹ informacji finansowych (a coraz czêœciej tak¿e niefinansowych) przez firmy

dzia³aj¹ce w obszarze oddzia³ywania odmiennych systemów rachunkowoœci.

Ze wzglêdu na istniej¹ce ró¿nice w krajowych systemach rachunkowoœci, u¿ytkownicy spra-

wozdañ finansowych generowanych w ró¿nych pañstwach musz¹ posiadaæ odpowiedni¹ wie-

dzê na temat natury i istoty tych rozbie¿noœci, tak aby móc prawid³owo oceniæ ich wp³yw na

obraz sytuacji ekonomicznej podmiotu oraz jego dokonania. Brak harmonizacji zasad, pra-

ktyk, koncepcji i za³o¿eñ dotycz¹cych identyfikacji, pomiaru oraz komunikowania sytuacji

ekonomicznej, zmian tej sytuacji oraz dokonañ podmiotu by³ bodŸcem, a zarazem uzasadnie-



– modelu anglosaskiego (np.: USA, Wielka Brytania, Holandia, Kanada, Nowa Zelandia

i Australia);

– modelu kontynentalnego (np.: kraje europejskie, z wyj¹tkiem W. Brytanii i Holandii;

Japonia).

Modele te zosta³y wyró¿nione ze wzglêdu na dominuj¹ce Ÿród³o pochodzenia kapita³u, co

w istocie oznacza orientacjê na potrzeby informacyjne odmiennych kategorii u¿ytkowników

informacji finansowych. W literaturze przedmiotu, odpowiednio do przedstawionych modeli

rachunkowoœci, wskazuje siê na dwa zasadnicze rodzaje systemów finansowania dzia³alnoœci

gospodarczej (Ÿróde³ kapita³u), okreœlane umownie jako:

– anglo-amerykañki (o dominuj¹cym udziale rynków kapita³owych);

– japoñsko-niemiecki (z silnie rozbudowanym systemem bankowym).

Powy¿sza dychotomia podzia³u systemów rachunkowoœci wynika z przyjêcia za kryterium wy-

boru tylko jednej zmiennej ró¿nicuj¹cej. Przy uwzglêdnieniu wiêkszej liczby czynników klaro-

wnoœæ dokonanego rozró¿nienia ulega pewnemu zatarciu. Wyró¿nione modele nale¿a³oby za-

tem traktowaæ jako skrajne bieguny continuum mo¿liwych do zidentyfikowania i wystê-

puj¹cych w praktyce modeli rachunkowoœci, miêdzy którymi znajduj¹ siê pewne konstrukcje

poœrednie.
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135–136 REGULACJE RACHUNKOWOŒCI W WARUNKACH GLOBALIZACJI

PRZYK£AD G.G. Mueller, H. Gernon i G.K. Meek wyró¿niaj¹ szeœæ modeli rachunkowoœci:

anglosaski, kontynentalny, po³udniowoamerykañski, model rachunkowoœci gospodarek

mieszanych, model rachunkowoœci krajów komunistycznych oraz model oparty na stan-

dardach miêdzynarodowych.

135 Wymienione modele ró¿ni¹ siê ze wzglêdu na priorytety, jakie leg³y u podstaw zdefiniowania

celu ich funkcjonowania. Pierwszy z wymienionych, adekwatny do anglo-amerykañskiego sy-

stemu finansowania, charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce cechy:

– orientacja na rynek kapita³owy;

– du¿e znaczenie akcjonariuszy (w³aœcicieli);

– postawa otwarta na ryzyko;

– prawo zwyczajowe common law;

– standardy rachunkowoœci, np.: IASB, FASB, ASB;

– zasada rzetelnego i wiernego obrazu jednostki (true and fair view);

– przewaga zasady wspó³miernoœci nad zasad¹ ostro¿noœci, przewaga treœci nad form¹.

136 Model kontynentalny, ukszta³towany w krajach, w których przedsiêbiorstwa s¹ bardzo silnie

powi¹zane z bankami, zabezpieczaj¹cymi ich g³ówne potrzeby finansowe, jest oparty na na-

stêpuj¹cych determinantach:

– orientacja na stabilny rozwój przedsiêbiorstw;

– du¿e znaczenie kredytodawców;

– postawa konserwatywna, unikanie ryzyka;

– kodeks handlowy;

– du¿y wp³yw prawa podatkowego;

– plan kont;

– przewaga zasady ostro¿noœci nad zasad¹ wspó³miernoœci.

Funkcjonowanie opisanych modeli rachunkowoœci na œwiecie stanowi szczególnie wa¿ny ele-

ment podejmowanych dzia³añ maj¹cych na celu opracowanie globalnych standardów rachun-

kowoœci i sprawozdawczoœci finansowej. Widocznym przejawem tych dzia³añ jest dokonuj¹cy

siê proces konwergencji miêdzynarodowych regulacji rachunkowoœci (MSSF/MSR) i regula-

cji amerykañskich (US GAAP).
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137Druga po³owa XX w. up³ynê³a pod znakiem przyspieszenia procesów globalizacji dzia³alnoœci

gospodarczej, rynków kapita³owych i pieniê¿nych, jak równie¿ rozwi¹zañ w zakresie regulacji

tych zjawisk. Przep³ywy kapita³ów charakteryzuj¹ siê tym, ¿e nie respektuj¹ granic terytorial-

nych pañstw. Kraje o stabilnej sytuacji politycznej, rozwiniêtych rynkach kapita³owych i pie-

niê¿nych, posiadaj¹ce czytelne systemy sprawozdawczoœci finansowej, a przez to zapewnia-

j¹ce wzglêdne bezpieczeñstwo inwestycyjne, stanowi¹ oœrodki przyci¹gaj¹ce kapita³ miêdzy-

narodowy. Swobodny i bezpieczny przep³yw kapita³u, towarów i us³ug oraz technologii i infor-

macji stanowi rdzeñ wielu porozumieñ miêdzynarodowych i sens istnienia organizacji oraz

przedsiêbiorstw o globalnym zasiêgu funkcjonowania.

Wyrównanie jakoœci otoczenia inwestycyjnego stanowi jeden z warunków komplementarno-

œci gospodarek i poprawy efektywnoœci wykorzystania ograniczonych zasobów ekonomicz-

nych w skali globalnej. Polepszenie warunków inwestowania mo¿na osi¹gn¹æ m.in. poprzez

poprawê przep³ywu rzetelnej i wiarygodnej informacji o sytuacji ekonomicznej i efektach

funkcjonowania podmiotu.

Jednym z narzêdzi s³u¿¹cych do realizacji zasygnalizowanych powy¿ej celów s¹ regulacje ra-

chunkowoœci zharmonizowane na poziomie miêdzynarodowym, w tym w szczególnoœci, spójne

zasady prezentacji sytuacji finansowej podmiotu, zmian tej sytuacji oraz jego dokonañ. Chodzi

miêdzy innymi o to, aby ogó³ uczestników œwiatowego biznesu mówi³ jednym jêzykiem (ra-

chunkowoœæ jest czêsto okreœlana przez praktyków i teoretyków rachunkowoœci jako jêzyk biz-

nesu) jasnym i zrozumia³ym dla wszystkich; aby ró¿nice dialektów jêzyka biznesu nie powodo-

wa³y zniekszta³ceñ komunikacyjnych rodz¹cych b³êdne decyzje ekonomiczne, a w rezultacie

nieracjonaln¹ alokacjê kapita³ów. Wypracowanie spójnego w skali globalnej, a przy tym po-

wszechnie akceptowanego narzêdzia komunikacji w biznesie nie jest mo¿liwe bez implemen-

tacji generalnie akceptowanych zasad rachunkowoœci do krajowych systemów gospodarczych.

Ostatnie lata ubieg³ego wieku charakteryzowa³y siê olbrzymi¹ dynamik¹ prac w zakresie har-

monizacji rozwi¹zañ stosowanych w systemach rachunkowoœci ró¿nych pañstw. Dziœ, z po-

wodów opisanych powy¿ej, nie wystarcz¹ ju¿ dobre jakoœciowo krajowe regulacje rachunko-

woœci. Gwa³towny rozwój firm miêdzynarodowych, powstawanie nowych produktów na ryn-

kach kapita³owych i pieniê¿nych wymagaj¹ nowej jakoœci uznawania, pomiaru, klasyfikacji

oraz komunikacji informacji finansowej.
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WA¯NE! Wspó³czeœnie etap finalny rachunkowoœci – sprawozdawczoœæ finansowa – musi byæ

zorientowany na nowego u¿ytkownika – u¿ytkownika globalnego. Jego wymagania w zakre-

sie zaspokajania potrzeb informacyjnych uwzglêdniaj¹, oprócz tradycyjnej wi¹zki atrybutów

jakoœciowych dostarczanej informacji (wiarygodnoœci, zrozumia³oœci, porównywalnoœci, istot-

noœci etc.), tak¿e kryteria wynikaj¹ce z funkcjonowania podmiotu w otoczeniu miêdzynarodo-

wym. Jednym z takich kryteriów jest minimalizacja kosztów zwi¹zanych z przygotowywaniem

i interpretacj¹ informacji finansowych (a coraz czêœciej tak¿e niefinansowych) przez firmy

dzia³aj¹ce w obszarze oddzia³ywania odmiennych systemów rachunkowoœci.

Ze wzglêdu na istniej¹ce ró¿nice w krajowych systemach rachunkowoœci, u¿ytkownicy spra-

wozdañ finansowych generowanych w ró¿nych pañstwach musz¹ posiadaæ odpowiedni¹ wie-

dzê na temat natury i istoty tych rozbie¿noœci, tak aby móc prawid³owo oceniæ ich wp³yw na

obraz sytuacji ekonomicznej podmiotu oraz jego dokonania. Brak harmonizacji zasad, pra-

ktyk, koncepcji i za³o¿eñ dotycz¹cych identyfikacji, pomiaru oraz komunikowania sytuacji

ekonomicznej, zmian tej sytuacji oraz dokonañ podmiotu by³ bodŸcem, a zarazem uzasadnie-



niem, dla wykszta³cenia siê odrêbnego obszaru rachunkowoœci – rachunkowoœci miêdzy-

narodowej.

139 Rachunkowoœæ miêdzynarodowa zyskuje coraz mocniejsz¹ pozycjê w nauce i praktyce,

stanowi¹c odpowiedŸ na wyzwania globalnej ekonomii, rosn¹c¹ liczbê korporacji wielonaro-

dowych oraz potrzeby informacyjne u¿ytkowników œwiatowych. Mimo ¿e wci¹¿ brakuje zuni-

fikowanego okreœlenia pola zainteresowañ tego nurtu rachunkowoœci, to jest on przedmio-

tem pog³êbionych badañ teoretycznych i empirycznych maj¹cych na celu zidentyfikowanie

i zneutralizowanie zak³óceñ w przekazie oraz interpretacji informacji finansowych doty-

cz¹cych podmiotów gospodarczych funkcjonuj¹cych w odmiennych obszarach „jêzykowych”

(odmiennych systemach rachunkowoœci).

W literaturze funkcjonuj¹ ró¿ne definicje rachunkowoœci miêdzynarodowej. T.R. Weirich,

C.G. Avery i H.R. Anderson (1971) wyró¿niaj¹ trzy podejœcia do definiowania tego nurtu ra-

chunkowoœci:

– rachunkowoœæ grup kapita³owych;

– rachunkowoœæ miêdzynarodow¹ lub porównawcz¹;

– rachunkowoœæ uniwersaln¹ lub œwiatow¹.

Pierwsze z podejœæ jest najszersze, je¿eli chodzi o zakres, i dotyczy problemów wystêpuj¹cych

na poziomie rachunkowoœci podmiotów dominuj¹cych i ich filii, zlokalizowanych w ramach

odmiennych systemów rachunkowoœci (m.in. przeliczanie transakcji w walutach obcych,

konsolidacja sprawozdañ finansowych etc.). Drugi zestaw terminów dotyczy podejœcia de-

skryptywnego i informacyjnego zarazem. Chodzi g³ównie o rozbudzenie œwiadomoœci i zrozu-

mienie ró¿nic w krajowych systemach rachunkowoœci, poznanie praktyk i zasad rachunkowo-

œci obowi¹zuj¹cych w ró¿nych pañstwach oraz nabycie umiejêtnoœci oceny wp³ywu tych zró¿-

nicowañ na sprawozdawczoœæ finansow¹. Ostatnie z okreœleñ odnosi siê do bie¿¹cych ten-

dencji maj¹cych na celu ustanowienie powszechnie akceptowanych zasad rachunkowoœci

(globalnych standardów) na poziomie miêdzynarodowym.

140 Przes³anek wskazuj¹cych na potrzebê harmonizacji zasad rachunkowoœci jest wiele i z ka¿-

dym dniem ich przybywa. Do najistotniejszych mo¿na zaliczyæ:

– umiêdzynarodowienie wymiany towarów i us³ug;

– globalizacjê rynków kapita³owych (stopieñ globalizacji rynków kapita³owych pog³êbia ich

konsolidacja);

– rozwój wspólnot gospodarczych;

– rozwój miêdzynarodowych korporacji;

– zdobywanie kapita³u na gie³dach zagranicznych;

– funkcjonowanie takich organizacji, jak Bank Œwiatowy, MFW [A.A. Jaruga, Kierunki miê-

dzynarodowej harmonizacji rachunkowoœci, [w:] Materia³y na konferencjê Nowe regula-

cje rachunkowoœci a Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci, Warszawa 1999].
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WA¯NE! Potrzeba harmonizacji wynika zarówno z wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych uwarun-

kowañ funkcjonowania wspó³czesnych jednostek. Przedsiêbiorstwa, chc¹c sprostaæ nasila-

j¹cej siê konkurencji i koniecznoœci ponoszenia olbrzymich inwestycji zwi¹zanych np. ze

sfer¹ badañ i rozwoju (B+R), ekspansj¹ geograficzn¹, pod¹¿aniem za trendami w technologii

produkcji, przesy³ania informacji i zarz¹dzania, s¹ zmuszone do poszukiwania mo¿liwoœci

pozyskania kapita³u po relatywnie najni¿szej cenie, nie tylko na rodzimych rynkach kapi-

ta³owych, ale na ca³ym œwiecie.

Tabela 1. Zmiany w wielkoœci pozyskanego kapita³u i liczby przedsiêbiorstw

notowanych na gie³dach zagranicznych

Kapita³ pozyskany przez przedsiêbiorstwa zagraniczne w USA

1990 8 miliardów

1998 170 miliardów

Nowe przedsiêbiorstwa ubiegaj¹ce siê o rejestracjê w SEC:

1990 45 przedsiêbiorstw

1998 160 przedsiêbiorstw

�ród³o: International Accounting Standards Committee, „Financial Reporting in New Millennium”.

Z drugiej strony, inwestorzy z ró¿nych zak¹tków globu poszukuj¹ mo¿liwoœci jak najkorzyst-

niejszego ulokowania wolnych zasobów kapita³owych. Cena, jakiej bêd¹ oni oczekiwaæ w za-

mian za udostêpnienie swoich kapita³ów, bêdzie proporcjonalna do ryzyka skorelowanego

z dan¹ inwestycj¹. Chc¹c obni¿yæ tê cenê, a tym samym koszty finansowania, przedsiêbior-

stwo musi zrobiæ wszystko, aby zredukowaæ skalê ryzyka w oczach inwestora. Mo¿na tego do-

konaæ na ró¿ne sposoby, miêdzy innymi przez podniesienie poziomu rzetelnoœci i wiarygod-

noœci przekazywanych na zewn¹trz informacji o dzia³alnoœci i dokonaniach podmiotu. Jest to

jeden ze sposobów zmniejszenia ryzyka inwestora poddaj¹cy siê w najwiêkszym stopniu kon-

troli zarz¹du.

Rosn¹ca liczba zagranicznych inwestycji bezpoœrednich, fuzji i przejêæ, prowadz¹ca do

gwa³townego przyrostu liczby przedsiêbiorstw ponadnarodowych, oraz globalizacja rynków

kapita³owych i pieniê¿nych stawiaj¹ przed rachunkowoœci¹ (a co za tym idzie sprawozdaw-

czoœci¹ finansow¹), jako jêzykiem komunikowania sytuacji finansowej i dokonañ jednostek

gospodarczych, nowe wyzwania.

„Podobnie jak ma to miejsce w przypadku ka¿dego jêzyka, tak¿e rachunkowoœæ ma swoj¹

w³asn¹ terminologiê oraz bardziej lub mniej œciœle okreœlone zasady, procedury i regu³y,

wed³ug których informacje tworzone w tym systemie s¹ identyfikowane, gromadzone, prze-

twarzane i prezentowane” [S.T. Surdykowska, Rachunkowoœæ miêdzynarodowa, Kraków

1999, s. 31]. Chocia¿ podstawowe za³o¿enia i koncepcje rachunkowoœci na przestrzeni wie-

ków ulega³y rozprzestrzenieniu geograficznemu, to jednak system rachunkowoœci ka¿dego

kraju pozostaje pod wp³ywem otoczenia, w którym powstaj¹ typowe i obowi¹zuj¹ce ogólnie

akceptowane krajowe zasady rachunkowoœci lub dotycz¹ce tego obszaru akty prawne. To

„ska¿enie” uniwersalnych zasad rachunkowoœci specyfik¹ œrodowiska gospodarczego danego

pañstwa lub grupy pañstw powoduje sytuacjê, w której rachunkowoœæ, bêd¹c jêzykiem bizne-

su zrozumia³ym w jednym kraju, pozostaje niezrozumia³a w innych.

W dobie globalizacji i uznania informacji za najwa¿niejszy zasób organizacji takie zak³ócenia

komunikacyjne nie maj¹ racji bytu, gdy¿ s¹ Ÿród³em generowania dodatkowych kosztów

zwi¹zanych z preparacj¹, interpretacj¹ i utylizacj¹ informacji ekonomicznych oraz zwiêkszaj¹

ryzyko inwestycyjne, obni¿aj¹c tym samym efektywnoœæ wykorzystania globalnych zasobów

ekonomicznych. „Niew³aœciwa alokacja zasobów w skali œwiatowej os³abi tempo rozwoju eko-

nomicznego, a co za tym idzie – spo³ecznego i cywilizacyjnego” [P. Kabalski, W kierunku glo-

balnych standardów rachunkowoœci – dlaczego, jak i kiedy?, „Monitor Rachunkowoœci i Fi-

nansów” 2000, nr 2, s. 32].
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PRZYK£AD W momencie przekszta³cenia sprawozdañ finansowych firmy Daimler-Benz,

sporz¹dzonych zgodnie z praktyk¹ niemieck¹, na format amerykañski okaza³o siê, ¿e

ró¿nice w przypadku niektórych pozycji sprawozdañ siêgaj¹ blisko 400% (zob. tab. 2).

Ka¿dy u¿ytkownik sprawozdañ finansowych, patrz¹c na te dwa zestawy danych, zada



niem, dla wykszta³cenia siê odrêbnego obszaru rachunkowoœci – rachunkowoœci miêdzy-

narodowej.

139 Rachunkowoœæ miêdzynarodowa zyskuje coraz mocniejsz¹ pozycjê w nauce i praktyce,

stanowi¹c odpowiedŸ na wyzwania globalnej ekonomii, rosn¹c¹ liczbê korporacji wielonaro-

dowych oraz potrzeby informacyjne u¿ytkowników œwiatowych. Mimo ¿e wci¹¿ brakuje zuni-

fikowanego okreœlenia pola zainteresowañ tego nurtu rachunkowoœci, to jest on przedmio-

tem pog³êbionych badañ teoretycznych i empirycznych maj¹cych na celu zidentyfikowanie

i zneutralizowanie zak³óceñ w przekazie oraz interpretacji informacji finansowych doty-

cz¹cych podmiotów gospodarczych funkcjonuj¹cych w odmiennych obszarach „jêzykowych”

(odmiennych systemach rachunkowoœci).

W literaturze funkcjonuj¹ ró¿ne definicje rachunkowoœci miêdzynarodowej. T.R. Weirich,

C.G. Avery i H.R. Anderson (1971) wyró¿niaj¹ trzy podejœcia do definiowania tego nurtu ra-

chunkowoœci:

– rachunkowoœæ grup kapita³owych;

– rachunkowoœæ miêdzynarodow¹ lub porównawcz¹;

– rachunkowoœæ uniwersaln¹ lub œwiatow¹.

Pierwsze z podejœæ jest najszersze, je¿eli chodzi o zakres, i dotyczy problemów wystêpuj¹cych

na poziomie rachunkowoœci podmiotów dominuj¹cych i ich filii, zlokalizowanych w ramach

odmiennych systemów rachunkowoœci (m.in. przeliczanie transakcji w walutach obcych,

konsolidacja sprawozdañ finansowych etc.). Drugi zestaw terminów dotyczy podejœcia de-

skryptywnego i informacyjnego zarazem. Chodzi g³ównie o rozbudzenie œwiadomoœci i zrozu-

mienie ró¿nic w krajowych systemach rachunkowoœci, poznanie praktyk i zasad rachunkowo-

œci obowi¹zuj¹cych w ró¿nych pañstwach oraz nabycie umiejêtnoœci oceny wp³ywu tych zró¿-

nicowañ na sprawozdawczoœæ finansow¹. Ostatnie z okreœleñ odnosi siê do bie¿¹cych ten-

dencji maj¹cych na celu ustanowienie powszechnie akceptowanych zasad rachunkowoœci

(globalnych standardów) na poziomie miêdzynarodowym.

140 Przes³anek wskazuj¹cych na potrzebê harmonizacji zasad rachunkowoœci jest wiele i z ka¿-

dym dniem ich przybywa. Do najistotniejszych mo¿na zaliczyæ:

– umiêdzynarodowienie wymiany towarów i us³ug;

– globalizacjê rynków kapita³owych (stopieñ globalizacji rynków kapita³owych pog³êbia ich

konsolidacja);

– rozwój wspólnot gospodarczych;

– rozwój miêdzynarodowych korporacji;

– zdobywanie kapita³u na gie³dach zagranicznych;

– funkcjonowanie takich organizacji, jak Bank Œwiatowy, MFW [A.A. Jaruga, Kierunki miê-

dzynarodowej harmonizacji rachunkowoœci, [w:] Materia³y na konferencjê Nowe regula-

cje rachunkowoœci a Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci, Warszawa 1999].
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WA¯NE! Potrzeba harmonizacji wynika zarówno z wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych uwarun-

kowañ funkcjonowania wspó³czesnych jednostek. Przedsiêbiorstwa, chc¹c sprostaæ nasila-

j¹cej siê konkurencji i koniecznoœci ponoszenia olbrzymich inwestycji zwi¹zanych np. ze

sfer¹ badañ i rozwoju (B+R), ekspansj¹ geograficzn¹, pod¹¿aniem za trendami w technologii

produkcji, przesy³ania informacji i zarz¹dzania, s¹ zmuszone do poszukiwania mo¿liwoœci

pozyskania kapita³u po relatywnie najni¿szej cenie, nie tylko na rodzimych rynkach kapi-

ta³owych, ale na ca³ym œwiecie.

Tabela 1. Zmiany w wielkoœci pozyskanego kapita³u i liczby przedsiêbiorstw

notowanych na gie³dach zagranicznych

Kapita³ pozyskany przez przedsiêbiorstwa zagraniczne w USA

1990 8 miliardów

1998 170 miliardów

Nowe przedsiêbiorstwa ubiegaj¹ce siê o rejestracjê w SEC:

1990 45 przedsiêbiorstw

1998 160 przedsiêbiorstw

�ród³o: International Accounting Standards Committee, „Financial Reporting in New Millennium”.

Z drugiej strony, inwestorzy z ró¿nych zak¹tków globu poszukuj¹ mo¿liwoœci jak najkorzyst-

niejszego ulokowania wolnych zasobów kapita³owych. Cena, jakiej bêd¹ oni oczekiwaæ w za-

mian za udostêpnienie swoich kapita³ów, bêdzie proporcjonalna do ryzyka skorelowanego

z dan¹ inwestycj¹. Chc¹c obni¿yæ tê cenê, a tym samym koszty finansowania, przedsiêbior-

stwo musi zrobiæ wszystko, aby zredukowaæ skalê ryzyka w oczach inwestora. Mo¿na tego do-

konaæ na ró¿ne sposoby, miêdzy innymi przez podniesienie poziomu rzetelnoœci i wiarygod-

noœci przekazywanych na zewn¹trz informacji o dzia³alnoœci i dokonaniach podmiotu. Jest to

jeden ze sposobów zmniejszenia ryzyka inwestora poddaj¹cy siê w najwiêkszym stopniu kon-

troli zarz¹du.

Rosn¹ca liczba zagranicznych inwestycji bezpoœrednich, fuzji i przejêæ, prowadz¹ca do

gwa³townego przyrostu liczby przedsiêbiorstw ponadnarodowych, oraz globalizacja rynków

kapita³owych i pieniê¿nych stawiaj¹ przed rachunkowoœci¹ (a co za tym idzie sprawozdaw-

czoœci¹ finansow¹), jako jêzykiem komunikowania sytuacji finansowej i dokonañ jednostek

gospodarczych, nowe wyzwania.

„Podobnie jak ma to miejsce w przypadku ka¿dego jêzyka, tak¿e rachunkowoœæ ma swoj¹

w³asn¹ terminologiê oraz bardziej lub mniej œciœle okreœlone zasady, procedury i regu³y,

wed³ug których informacje tworzone w tym systemie s¹ identyfikowane, gromadzone, prze-

twarzane i prezentowane” [S.T. Surdykowska, Rachunkowoœæ miêdzynarodowa, Kraków

1999, s. 31]. Chocia¿ podstawowe za³o¿enia i koncepcje rachunkowoœci na przestrzeni wie-

ków ulega³y rozprzestrzenieniu geograficznemu, to jednak system rachunkowoœci ka¿dego

kraju pozostaje pod wp³ywem otoczenia, w którym powstaj¹ typowe i obowi¹zuj¹ce ogólnie

akceptowane krajowe zasady rachunkowoœci lub dotycz¹ce tego obszaru akty prawne. To

„ska¿enie” uniwersalnych zasad rachunkowoœci specyfik¹ œrodowiska gospodarczego danego

pañstwa lub grupy pañstw powoduje sytuacjê, w której rachunkowoœæ, bêd¹c jêzykiem bizne-

su zrozumia³ym w jednym kraju, pozostaje niezrozumia³a w innych.

W dobie globalizacji i uznania informacji za najwa¿niejszy zasób organizacji takie zak³ócenia

komunikacyjne nie maj¹ racji bytu, gdy¿ s¹ Ÿród³em generowania dodatkowych kosztów

zwi¹zanych z preparacj¹, interpretacj¹ i utylizacj¹ informacji ekonomicznych oraz zwiêkszaj¹

ryzyko inwestycyjne, obni¿aj¹c tym samym efektywnoœæ wykorzystania globalnych zasobów

ekonomicznych. „Niew³aœciwa alokacja zasobów w skali œwiatowej os³abi tempo rozwoju eko-

nomicznego, a co za tym idzie – spo³ecznego i cywilizacyjnego” [P. Kabalski, W kierunku glo-

balnych standardów rachunkowoœci – dlaczego, jak i kiedy?, „Monitor Rachunkowoœci i Fi-

nansów” 2000, nr 2, s. 32].
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sporz¹dzonych zgodnie z praktyk¹ niemieck¹, na format amerykañski okaza³o siê, ¿e

ró¿nice w przypadku niektórych pozycji sprawozdañ siêgaj¹ blisko 400% (zob. tab. 2).

Ka¿dy u¿ytkownik sprawozdañ finansowych, patrz¹c na te dwa zestawy danych, zada
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sobie natychmiast pytanie: Które z tych wartoœci s¹ wiarygodne? Na których oprzeæ ra-

chunek ekonomiczny? Proces harmonizacji jêzyka biznesu ma m.in. zapobiec wystêpo-

waniu podobnych zjawisk, wp³ywaj¹c tym samym na poprawê bezpieczeñstwa obrotu

gospodarczego i polepszenie jakoœci systemu komunikacji miêdzy inwestorem a przed-

siêbiorstwem (biorcy kapita³u biorc¹ kapita³ów).

Tabela 2. Wyniki transformacji sprawozdañ finansowych firmy Daimler-Benz

sporz¹dzonych zgodnie z regu³ami niemieckimi na format wymagany w USA

Wartoœci wyni-

kaj¹ce z regula-

cji niemieckich

w mln DM

Wartoœci na ba-

zie US GAAP

w mln DM

Ró¿nice

(w %)

Wynik finansowy 1993 615 (1839) –399

Wynik finansowy 1994 895 1052 +18

Kapita³ w³asny 1995 13842 22860 +65

�ród³o: C. Nobes, R. Parker, Comparative International Accounting, London 1997, s. 4.

Z makroekonomicznego punktu widzenia, wy¿sza jakoœæ informacji to, jak siê powszechnie

uwa¿a, ni¿szy koszt kapita³u, a ni¿szy koszt kapita³u to wzrost inwestycji (wzrost gospodar-

czy) i spadek bezrobocia, czyli priorytety polityki rz¹dów na ca³ym œwiecie (por. rys. 4).

141 Ujednolicenie zasad przygotowywania i prezentacji sprawozdañ finansowych niesie szereg

istotnych zalet dla:

1) inwestorów. W zamian za dostarczany kapita³ oczekuj¹ oni okreœlonej stopy zwrotu. Po-

dejmuj¹c decyzjê odnoœnie do wyboru najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestowania,

opieraj¹ siê na przesz³ych dokonaniach i perspektywach ich kszta³towania siê w przysz³oœci.

Podstawowym Ÿród³em informacji na potrzeby podejmowania takich decyzji s¹ sprawozdania

finansowe. W przypadku, gdy sprawozdania te nie bêd¹ rzetelnym Ÿród³em informacji ekono-

micznej, wybór najlepszych mo¿liwoœci ulokowania kapita³u bêdzie utrudniony. Ponadto in-

�ród³o: P. Kabalski, , „Monitor

Rachunkowoœci i Finansów” 2000, nr 2, s. 33.

W kierunku globalnych standardów rachunkowoœci dlaczego, jak i kiedy?
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Rysunek 4. Przes³anki harmonizacji rachunkowoœci w skali globalnej – koszty

istnienia odmiennych zasad rachunkowoœci

westorzy borykaæ siê bêd¹ z dodatkow¹ niepewnoœci¹ (a zatem rachunkowoœæ potêgowaæ bê-

dzie ryzyko zwi¹zane z czynnikami rynkowymi i technologicznymi). Wiêksza niepewnoœæ

i ryzyko wymagaj¹ rekompensaty w postaci wiêkszej stopy zwrotu. To z kolei oznacza zwiêk-

szony koszt kapita³u, a im wiêkszy koszt kapita³u, tym mniejszy zakres inwestycji, co w osta-

tecznym efekcie os³abia wzrost gospodarczy.

2) spó³ek. Brak jednolitych zasad przygotowywania i prezentacji sprawozdañ finansowych

stwarza problemy dla spó³ek dzia³aj¹cych na ró¿nych rynkach. Zmuszone s¹ one bowiem do

sporz¹dzania sprawozdañ finansowych w kilku wariantach, tak aby sprostaæ lokalnym wyma-

ganiom w zakresie rachunkowoœci. To z kolei poci¹ga za sob¹ du¿e nak³ady finansowe, które

z punktu widzenia gospodarki œwiatowej jako ca³oœci s¹ nieuzasadnione.

Reasumuj¹c, miêdzynarodowa harmonizacja czy konwergencja zasad rachunkowoœci jest

procesem ci¹g³ym, który ma na celu dostosowywanie regulacji rachunkowoœci do zmienia-

j¹cych siê warunków gospodarczych i spo³ecznych. Efektywny rozwój rynków finansowych

wymaga równie efektywnej i dynamicznej sprawozdawczoœci finansowej. Globalizacja rynków

kapita³owych wywiera zarazem bezpoœredni wp³yw na rozwój miêdzynarodowych standardów

rachunkowoœci, preferuj¹c te zasady rachunkowoœci, które w najlepszy sposób dostarczaj¹ in-

westorom niezbêdnych i wiarygodnych informacji finansowych. Powstanie globalnego syste-

mu regulacji finansowych oznacza zatem koniecznoœæ wypracowania jednolitych zasad ujmo-

wania skutków danego zdarzenia na ca³ym œwiecie. Idealnym rozwi¹zaniem by³oby wiêc

opracowanie jednolitych zasad pomiaru zdarzeñ gospodarczych niezale¿nie od miejsca na

œwiecie, w którym funkcjonuje podmiot. Podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do tego celu natrafia

jednak na przeszkody. W ka¿dym kraju – mimo istnienia nadrzêdnych, uniwersalnych zasad

rachunkowoœci – ostateczny kszta³t sprawozdañ finansowych jest odmienny. Powstaje zatem

pytanie, które standardy mog³yby stanowiæ punkt wyjœcia do opracowania unormowañ global-

nej sprawozdawczoœci finansowej. Wydaje siê, ¿e przede wszystkim te, które najlepiej s³u¿¹

do realizacji celów systemu rachunkowoœci i zaspokojenia potrzeb informacyjnych jej u¿ytko-

wników. Aby je wskazaæ, nale¿y dokonaæ analizy systemów rachunkowoœci funkcjonuj¹cych

w poszczególnych krajach, która stanowi przedmiot dzia³añ podejmowanych przez ró¿ne

instytucje odpowiedzialne za proces harmonizacji rachunkowoœci.

4. INSTYTUCJONALIZACJA PROCESU HARMONIZACJI RACHUNKOWOŒCI

4. Instytucjonalizacja procesu harmonizacji rachunkowoœci

142Istotn¹ rolê w procesie harmonizacji rachunkowoœci odgrywaj¹ ró¿ne instytucje i organiza-

cje. Z tego punktu widzenia mówi siê o zjawisku instytucjonalizacji rachunkowoœci, która ma

miejsce na trzech poziomach (z uwagi na zasiêg terytorialny):

1) poziom miêdzynarodowy:

– Rada Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci (IASB – International Accounting

Standards Board);

– Organizacja Narodów Zjednoczonych (UN – United Nations);

– Miêdzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartoœciowych (IOSCO – International

Organization of Securities Commissions);

– Miêdzynarodowa Federacja Ksiêgowych (IFAC – International Federation of Accountants);

2) poziom regionalny:

– Unia Europejska;

3) poziom krajowy:

– Amerykañska Rada Standardów Rachunkowoœci Finansowej (FASB – Financial Accoun-

tiung Standards Board)
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sobie natychmiast pytanie: Które z tych wartoœci s¹ wiarygodne? Na których oprzeæ ra-

chunek ekonomiczny? Proces harmonizacji jêzyka biznesu ma m.in. zapobiec wystêpo-

waniu podobnych zjawisk, wp³ywaj¹c tym samym na poprawê bezpieczeñstwa obrotu

gospodarczego i polepszenie jakoœci systemu komunikacji miêdzy inwestorem a przed-

siêbiorstwem (biorcy kapita³u biorc¹ kapita³ów).

Tabela 2. Wyniki transformacji sprawozdañ finansowych firmy Daimler-Benz

sporz¹dzonych zgodnie z regu³ami niemieckimi na format wymagany w USA

Wartoœci wyni-

kaj¹ce z regula-

cji niemieckich

w mln DM

Wartoœci na ba-

zie US GAAP

w mln DM

Ró¿nice

(w %)

Wynik finansowy 1993 615 (1839) –399

Wynik finansowy 1994 895 1052 +18

Kapita³ w³asny 1995 13842 22860 +65

�ród³o: C. Nobes, R. Parker, Comparative International Accounting, London 1997, s. 4.

Z makroekonomicznego punktu widzenia, wy¿sza jakoœæ informacji to, jak siê powszechnie

uwa¿a, ni¿szy koszt kapita³u, a ni¿szy koszt kapita³u to wzrost inwestycji (wzrost gospodar-

czy) i spadek bezrobocia, czyli priorytety polityki rz¹dów na ca³ym œwiecie (por. rys. 4).

141 Ujednolicenie zasad przygotowywania i prezentacji sprawozdañ finansowych niesie szereg

istotnych zalet dla:

1) inwestorów. W zamian za dostarczany kapita³ oczekuj¹ oni okreœlonej stopy zwrotu. Po-

dejmuj¹c decyzjê odnoœnie do wyboru najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestowania,

opieraj¹ siê na przesz³ych dokonaniach i perspektywach ich kszta³towania siê w przysz³oœci.

Podstawowym Ÿród³em informacji na potrzeby podejmowania takich decyzji s¹ sprawozdania

finansowe. W przypadku, gdy sprawozdania te nie bêd¹ rzetelnym Ÿród³em informacji ekono-

micznej, wybór najlepszych mo¿liwoœci ulokowania kapita³u bêdzie utrudniony. Ponadto in-

�ród³o: P. Kabalski, , „Monitor

Rachunkowoœci i Finansów” 2000, nr 2, s. 33.
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dzie ryzyko zwi¹zane z czynnikami rynkowymi i technologicznymi). Wiêksza niepewnoœæ

i ryzyko wymagaj¹ rekompensaty w postaci wiêkszej stopy zwrotu. To z kolei oznacza zwiêk-

szony koszt kapita³u, a im wiêkszy koszt kapita³u, tym mniejszy zakres inwestycji, co w osta-
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2) spó³ek. Brak jednolitych zasad przygotowywania i prezentacji sprawozdañ finansowych

stwarza problemy dla spó³ek dzia³aj¹cych na ró¿nych rynkach. Zmuszone s¹ one bowiem do

sporz¹dzania sprawozdañ finansowych w kilku wariantach, tak aby sprostaæ lokalnym wyma-

ganiom w zakresie rachunkowoœci. To z kolei poci¹ga za sob¹ du¿e nak³ady finansowe, które

z punktu widzenia gospodarki œwiatowej jako ca³oœci s¹ nieuzasadnione.

Reasumuj¹c, miêdzynarodowa harmonizacja czy konwergencja zasad rachunkowoœci jest

procesem ci¹g³ym, który ma na celu dostosowywanie regulacji rachunkowoœci do zmienia-
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mu regulacji finansowych oznacza zatem koniecznoœæ wypracowania jednolitych zasad ujmo-

wania skutków danego zdarzenia na ca³ym œwiecie. Idealnym rozwi¹zaniem by³oby wiêc

opracowanie jednolitych zasad pomiaru zdarzeñ gospodarczych niezale¿nie od miejsca na
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4. Instytucjonalizacja procesu harmonizacji rachunkowoœci

142Istotn¹ rolê w procesie harmonizacji rachunkowoœci odgrywaj¹ ró¿ne instytucje i organiza-

cje. Z tego punktu widzenia mówi siê o zjawisku instytucjonalizacji rachunkowoœci, która ma

miejsce na trzech poziomach (z uwagi na zasiêg terytorialny):

1) poziom miêdzynarodowy:

– Rada Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci (IASB – International Accounting

Standards Board);

– Organizacja Narodów Zjednoczonych (UN – United Nations);

– Miêdzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartoœciowych (IOSCO – International

Organization of Securities Commissions);

– Miêdzynarodowa Federacja Ksiêgowych (IFAC – International Federation of Accountants);

2) poziom regionalny:
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3) poziom krajowy:

– Amerykañska Rada Standardów Rachunkowoœci Finansowej (FASB – Financial Accoun-

tiung Standards Board)
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A. Rada Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci

(IASB)

143 Szczególne miejsce w stanowieniu jednolitych, ogólnie obowi¹zuj¹cych regulacji rachunko-

woœci zajmuje Rada Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci (IASB).

Organizacja ta powsta³a w 1973 r. w wyniku porozumienia zawodowych organizacji ksiêgo-

wych z 9 krajów (Australii, Francji, Holandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Niemiec, Stanów

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii). Pocz¹tkowo dzia³a³a jako Komitet Miêdzynarodo-

wych Standardów Rachunkowoœci (IASC – International Accounting Standards Committee).

Komitet Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci postawi³ sobie za cel „formu³owanie

i og³aszanie – w interesie publicznym – standardów rachunkowoœci, które powinny byæ prze-

strzegane przy prezentacji zbadanych sprawozdañ finansowych, jak te¿ promowanie standar-

dów, tak aby zosta³y one zaakceptowane i by³y przestrzegane na ca³ym œwiecie”. W 1983 r. do

IASC w³¹czono wszystkie organizacje ksiêgowych zrzeszone w Miêdzynarodowej Federacji

Ksiêgowych (IFAC – International Federation of Accountants).

Standardy opracowywane na pocz¹tku istnienia IASC cechowa³y siê wielowariantowoœci¹

rozwi¹zañ i nie zyskiwa³y uznania jako wzorzec regulacji rachunkowoœci. Podstawow¹ przy-

czyn¹ tego stanu by³ brak szerszej akceptacji przez inne organy ustawodawcze w poszczegól-

nych krajach, b¹dŸ na forum miêdzynarodowym.

Kamieniem milowym z punktu widzenia roli, jak¹ obecnie odgrywa IASB, okaza³o siê

nawi¹zanie wspó³pracy z IOSCO (pod koniec lat 80. XX w.). Wspó³praca miêdzy tymi organi-

zacjami doprowadzi³a do podpisania w 1995 r. umowy, na mocy której powsta³ zestaw stan-

dardów rachunkowoœci, umo¿liwiaj¹cy spó³kom notowanym na gie³dach zagranicznych, przy-

gotowanie jednolitego pakietu sprawozdañ finansowych bez koniecznoœci ich rekonsyliacji

do krajowych regulacji rachunkowoœci. Chodzi³o tutaj g³ównie o spó³ki notowane na gie³dach

w Stanach Zjednoczonych.

W 1997 r. IASC stwierdzi³, ¿e aby móc nadal skutecznie funkcjonowaæ, musi zacz¹æ dzia³aæ na

rzecz ujednolicenia lokalnych standardów rachunkowoœci, przyjêtych praktyk i wysokiej jako-

œci globalnych standardów rachunkowoœci. W tym celu konieczna by³a restrukturyzacja IASC.

Pod koniec 1997 r. utworzona zosta³a w ramach IASC Grupa Robocza ds. Strategii, która

mia³a opracowaæ now¹ strukturê Komitetu i zaproponowaæ now¹ strategiê dzia³ania. Prace

nad now¹ strategi¹ doprowadzi³y do opracowania nowej konstytucji IASC, która zosta³a przy-

jêta w 2000 r.

W marcu 2001 r. powo³ano Fundacjê IASC. W jej sk³ad wchodz¹ dwa podstawowe organy: Fun-

datorzy IASC (19 Mê¿ów Zaufania) oraz Rada Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowo-

œci (RMSR), a dodatkowo tak¿e Sta³y Komitet ds. Interpretacji oraz Grupa Doradcza ds. Stan-

dardów. Do zadañ Fundatorów IASC nale¿y powo³ywanie cz³onków RMSR, Sta³ego Komitetu

ds. Interpretacji oraz Grupy Doradczej ds. Standardów, a tak¿e pozyskanie niezbêdnych fun-

duszy i zarz¹dzanie nimi.

Historiê procesu restrukturyzacji IASC przedstawia tab. 3.

Tabela 3. Historia restrukturyzacji IASC

wrzesieñ 1996 r. Zarz¹d IASC powo³uje Grupê Robocz¹ ds. Strategii (GRS), której zada-

niem jest opracowanie strategii i struktury IASC po zakoñczeniu realizacji

programu pracy nad standardami podstawowymi.

grudzieñ 1998 r. GRS publikuje dokument Przygotowanie IASC do przysz³ych wymogów

i zwraca siê o nadsy³anie komentarzy do jego treœci.

kwiecieñ–paŸdziernik 1999 r. Liczne spotkania GRS w celu omówienia komentarzy dotycz¹cych wstêp-

nych propozycji oraz opracowania ostatecznych zaleceñ.
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grudzieñ 1999 r. Ostateczny raport GRS zawieraj¹cy zalecenie dotycz¹ce przygotowania

IASC do przysz³ych wymogów. Zarz¹d IASC powo³uje Komitet Nominacy-

jny Fundatorów IASC.

styczeñ 2000 r. Komitet Nominacyjny na swojego przewodnicz¹cego wybiera Prezesa

SEC Arthura Levitta i zaczyna przyjmowaæ zg³oszenia kandydatów na

Fundatorów.

marzec 2000 r. Zarz¹d IASC zatwierdza now¹ Konstytucjê IASC uwzglêdniaj¹c¹ propozy-

cje GRS.

maj 2000 r. Komitet Nominacyjny og³asza listê Fundatorów IASC.

maj 2000 r. Organy cz³onkowskie IASC zatwierdzaj¹ restrukturyzacjê oraz now¹ Kon-

stytucjê IASC.

czerwiec 2000 r. Sir David Tweedie zostaje wybrany przez Fundatorów IASC na pierwsze-

go Przewodnicz¹cego nowego Zarz¹du IASC.

czerwiec–grudzieñ 2000 r. Fundatorzy IASC przyjmuj¹ zg³oszenia na cz³onków nowego Zarz¹du

IASC.

grudzieñ 2000 r. Zarz¹d IASC zatwierdza oœwiadczenie nowej Rady Miêdzynarodowych

Standardów Rachunkowoœci dotycz¹ce przedsiêwziêæ przewidzianych do

realizacji i ewentualnych przedsiêwziêæ dodatkowych.

styczeñ 2001 r. Fundatorzy IASC przyjmuj¹ zg³oszenia na cz³onków Grupy Doradczej. Zo-

staje og³oszona lista cz³onków i nowa nazwa Rady Miêdzynarodowych

Standardów Rachunkowoœci.

marzec 2001 r. Powo³anie Fundacji IASC.

kwiecieñ 2001 r. Pierwsze posiedzenie Rady Miêdzynarodowych Standardów Rachunko-

woœci (IASB).

�ród³o: Kieszonkowy przewodnik po Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowoœci, Warszawa 2001, s. 8–9.

Rada Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci rozpoczê³a dzia³alnoœæ 1 kwietnia

2001 r. Jej aktualn¹ strukturê przedstawia rys. 5.

Rada jest odpowiedzialna za opracowywanie, ustanawianie i publikowanie Miêdzynarodo-

wych Standardów Rachunkowoœci oraz projektów standardów, a tak¿e za zatwierdzanie inter-
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�ród³o: Who we are and what we do, IFRS Foundation, last revised: November 2011.
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STA£Y KOMITET DS. INTERPRETACJI

GRUPA DORADCZA 30–40 cz³onków

KOMITET STERUJ¥CY

Najwa¿niejsze przedsiêwziêcia

ujête w programie dzia³añ

FUNDACJA IASC

22 fundatorów dokonuje nominacji,

sprawuje nadzór i zarz¹dza funduszami

Rysunek 5. Struktura Rady Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci
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niem jest opracowanie strategii i struktury IASC po zakoñczeniu realizacji
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pretacji Sta³ego Komitetu ds. Interpretacji RMSR [zob. wiêcej: http://www.iasplus.com/re-

struct/restruct.htm].

Prace Rady Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci dotycz¹ dwóch g³ównych nurtów.

Pierwszy wi¹¿e siê z uchwalaniem nowych standardów, które odnosz¹ siê do problemów do-

tychczas nie ujmowanych, a których uregulowanie jest niezbêdne w zmieniaj¹cym siê oto-

czeniu gospodarczym. Drugi natomiast odnosz¹cy siê do istniej¹cych ju¿ standardów, polega

na weryfikacji, b¹dŸ na zast¹pieniu starego standardu nowym.

B. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

144 W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych zagadnieniami dotycz¹cymi harmonizacji re-

gulacji rachunkowoœci zajmuje siê ISAR. Pe³na nazwa tej grupy, która od 1983 r. posiada sta-

tus sta³ego cia³a ONZ brzmi Intergovernmental Working Group of Experts on International

Standards of Accounting and Reporting (Miêdzyrz¹dowa Grupa Robocza Ekspertów ds. Miê-

dzynarodowych Standardów Rachunkowoœci i Sprawozdawczoœci). Do najwa¿niejszych zadañ

ISAR nale¿y:

– wnoszenie wk³adu w rozwój standardów rachunkowoœci na szczeblu regionalnym i kra-

jowym;

– podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienie porównywalnoœci informacji przed-

stawianych przez firmy miêdzynarodowe w sprawozdaniach finansowych;

– dokonywanie przegl¹du prac w zakresie miêdzynarodowej rachunkowoœci i sprawozdaw-

czoœci, ³¹cznie z przegl¹dem prac organizacji tworz¹cych standardy;

– promowanie wzrostu przejrzystoœci informacji finansowej przez wsparcie rozwoju miêdzy-

narodowych standardów rachunkowoœci i auditingu.

C. Miêdzynarodowa Organizacja Komisji Papierów

Wartoœciowych (IOSCO)

145 Miêdzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartoœciowych zosta³a za³o¿ona w 1983 r.

w wyniku przekszta³cenia miêdzyamerykañskiego regionalnego stowarzyszenia sk³adaj¹cego

siê z 11 organizacji do spraw regulacji rynków papierów wartoœciowych z Pó³nocnej i Po³ud-

niowej Ameryki. W 1984 r. do³¹czy³y do niej pierwsze kraje spoza kontynentu amerykañskie-

go: Francja, Indonezja, Korea i Wielka Brytania. Obecnie IOSCO liczy 181 cz³onków, a zasiêg

jej dzia³ania przekracza 90% œwiatowego rynku papierów wartoœciowych.

Do najwa¿niejszych zadañ IOSCO zalicza siê:

– wspó³pracê w celu promowania wysokiej jakoœci standardów umo¿liwiaj¹cych stworzenie

i utrzymanie przejrzystych i efektywnych rynków papierów wartoœciowych;

– wymianê informacji w celu promowania rozwoju krajowych rynków papierów wartoœcio-

wych;

– stanowienie standardów umo¿liwiaj¹cych swobodn¹ wymianê kapita³u oraz zawieranie

miêdzynarodowych transakcji kapita³owych;

– œwiadczenie wzajemnej pomocy w celu integracji rynków papierów wartoœciowych poprzez

rygorystyczne stosowanie standardów oraz efektywne przeciwdzia³anie nadu¿yciom.
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D. Miêdzynarodowa Federacja Ksiêgowych (IFAC)

146Miêdzynarodowa Federacja Ksiêgowych zosta³a utworzona w 1977 r. Do IFAC nale¿y obecnie

157 profesjonalnych organizacji ksiêgowych ze 118 krajów, których celem jest rozwój i umoc-

nienie w œwiecie pozycji zawodu ksiêgowego/rachunkowca oraz wspieranie procesu harmo-

nizacji rachunkowoœci. Swoim dzia³aniem ma wnosiæ pozytywny wk³ad do rozwoju silnej gos-

podarki œwiatowej dziêki ustanawianiu i promowaniu standardów rachunkowoœci. Federacja

dzia³a poprzez komitety zajmuj¹ce siê edukacj¹, etyk¹, rachunkowoœci¹ finansow¹ i za-

rz¹dcz¹, a tak¿e promowaniem standardów rachunkowoœci sektora publicznego.

E. Unia Europejska

147Unia Europejska realizuje program harmonizacji rachunkowoœci od ponad 30 lat w drodze

publikacji dyrektyw dotycz¹cych prawa spó³ek. Od 1968 r. UE wyda³a kilkanaœcie dyrektyw

dotycz¹cych prawa spó³ek, z czego z punktu widzenia harmonizacji rachunkowoœci zasad-

nicze znaczenie maj¹ dwie dyrektywy:

– IV Dyrektywa z 25 lipca 1978 r. o rocznych zamkniêciach rachunkowych spó³ek o okreœlo-

nych formach prawnych (78/660/EEC);

– VII Dyrektywa z 13 czerwca 1983 r. o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, ich

przygotowaniu, publikacji i badaniu.

Zagadnienia uregulowane w IV Dyrektywie to m.in.:

– zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu (true and fair view);

– zakaz kompensaty;

– tworzenie rezerw;

– wycena zapasów;

– amortyzacja;

– ustalanie wartoœci podlegaj¹cej umorzeniu.

Za najistotniejsz¹ z uregulowanych kwestii nale¿y uznaæ zasadê true and fair view. Artyku³ 2

IV Dyrektywy stanowi bowiem, ¿e roczne sprawozdanie finansowe nale¿y sporz¹dzaæ w spo-

sób zrozumia³y i zgodny z jej przepisami; sprawozdanie powinno przedstawiaæ w sposób pra-

wdziwy i rzetelny bilans spó³ki, jej sytuacjê finansow¹ oraz zyski i straty. Wprowadzenie tego

zapisu wynika³o ze stanowiska Wielkiej Brytanii reprezentuj¹cej anglosaski model rachun-

kowoœci.

VII Dyrektywa wprowadzi³a natomiast obowi¹zek konsolidacji sprawozdañ finansowych

w sytuacji, gdy jednostka dominuj¹ca kontroluje jedn¹ lub wiêcej jednostek zale¿nych.

Dyrektywy s¹ okreœlane zbiorem minimalnych wspólnych zasad, które musz¹ zostaæ wprowa-

dzone przez pañstwa cz³onkowskie. Przyjêcie dyrektyw nie spowodowa³o natomiast ujednoli-

cenia stosowanych rozwi¹zañ rachunkowoœci. Pozostawiaj¹ one bowiem szeroki zakres alter-

natywnych rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na uwzglêdnienie specyficznych dla danego pañstwa

rozwi¹zañ. Dyrektywy podlegaj¹ ci¹g³ej aktualizacji uwzglêdniaj¹cej trendy rozwoju rachun-

kowoœci na œwiecie. Regulatorzy rachunkowoœci z krajów UE uznali to jednak za niewystar-

czaj¹cy krok w kierunku harmonizacji rachunkowoœci. Podstawowymi przeszkodami by³y

wspomniany ju¿ szeroki zakres dozwolonych rozwi¹zañ oraz niechêæ krajów cz³onkowskich

do rezygnacji ze stosowanych wczeœniej rozwi¹zañ. Przeszkod¹ w ujednolicaniu rozwi¹zañ

rachunkowoœci w ramach UE by³ równie¿ bardzo d³ugi czas opracowywania kolejnych dyrek-

tyw, a nastêpnie ich wdro¿enia do legislacji poszczególnych krajów.
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pretacji Sta³ego Komitetu ds. Interpretacji RMSR [zob. wiêcej: http://www.iasplus.com/re-

struct/restruct.htm].

Prace Rady Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci dotycz¹ dwóch g³ównych nurtów.

Pierwszy wi¹¿e siê z uchwalaniem nowych standardów, które odnosz¹ siê do problemów do-

tychczas nie ujmowanych, a których uregulowanie jest niezbêdne w zmieniaj¹cym siê oto-

czeniu gospodarczym. Drugi natomiast odnosz¹cy siê do istniej¹cych ju¿ standardów, polega

na weryfikacji, b¹dŸ na zast¹pieniu starego standardu nowym.

B. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

144 W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych zagadnieniami dotycz¹cymi harmonizacji re-

gulacji rachunkowoœci zajmuje siê ISAR. Pe³na nazwa tej grupy, która od 1983 r. posiada sta-

tus sta³ego cia³a ONZ brzmi Intergovernmental Working Group of Experts on International

Standards of Accounting and Reporting (Miêdzyrz¹dowa Grupa Robocza Ekspertów ds. Miê-

dzynarodowych Standardów Rachunkowoœci i Sprawozdawczoœci). Do najwa¿niejszych zadañ

ISAR nale¿y:

– wnoszenie wk³adu w rozwój standardów rachunkowoœci na szczeblu regionalnym i kra-

jowym;

– podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienie porównywalnoœci informacji przed-

stawianych przez firmy miêdzynarodowe w sprawozdaniach finansowych;

– dokonywanie przegl¹du prac w zakresie miêdzynarodowej rachunkowoœci i sprawozdaw-

czoœci, ³¹cznie z przegl¹dem prac organizacji tworz¹cych standardy;

– promowanie wzrostu przejrzystoœci informacji finansowej przez wsparcie rozwoju miêdzy-

narodowych standardów rachunkowoœci i auditingu.

C. Miêdzynarodowa Organizacja Komisji Papierów

Wartoœciowych (IOSCO)

145 Miêdzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartoœciowych zosta³a za³o¿ona w 1983 r.

w wyniku przekszta³cenia miêdzyamerykañskiego regionalnego stowarzyszenia sk³adaj¹cego

siê z 11 organizacji do spraw regulacji rynków papierów wartoœciowych z Pó³nocnej i Po³ud-

niowej Ameryki. W 1984 r. do³¹czy³y do niej pierwsze kraje spoza kontynentu amerykañskie-

go: Francja, Indonezja, Korea i Wielka Brytania. Obecnie IOSCO liczy 181 cz³onków, a zasiêg

jej dzia³ania przekracza 90% œwiatowego rynku papierów wartoœciowych.

Do najwa¿niejszych zadañ IOSCO zalicza siê:

– wspó³pracê w celu promowania wysokiej jakoœci standardów umo¿liwiaj¹cych stworzenie

i utrzymanie przejrzystych i efektywnych rynków papierów wartoœciowych;

– wymianê informacji w celu promowania rozwoju krajowych rynków papierów wartoœcio-

wych;

– stanowienie standardów umo¿liwiaj¹cych swobodn¹ wymianê kapita³u oraz zawieranie

miêdzynarodowych transakcji kapita³owych;

– œwiadczenie wzajemnej pomocy w celu integracji rynków papierów wartoœciowych poprzez

rygorystyczne stosowanie standardów oraz efektywne przeciwdzia³anie nadu¿yciom.
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D. Miêdzynarodowa Federacja Ksiêgowych (IFAC)

146Miêdzynarodowa Federacja Ksiêgowych zosta³a utworzona w 1977 r. Do IFAC nale¿y obecnie

157 profesjonalnych organizacji ksiêgowych ze 118 krajów, których celem jest rozwój i umoc-

nienie w œwiecie pozycji zawodu ksiêgowego/rachunkowca oraz wspieranie procesu harmo-

nizacji rachunkowoœci. Swoim dzia³aniem ma wnosiæ pozytywny wk³ad do rozwoju silnej gos-

podarki œwiatowej dziêki ustanawianiu i promowaniu standardów rachunkowoœci. Federacja

dzia³a poprzez komitety zajmuj¹ce siê edukacj¹, etyk¹, rachunkowoœci¹ finansow¹ i za-

rz¹dcz¹, a tak¿e promowaniem standardów rachunkowoœci sektora publicznego.

E. Unia Europejska

147Unia Europejska realizuje program harmonizacji rachunkowoœci od ponad 30 lat w drodze

publikacji dyrektyw dotycz¹cych prawa spó³ek. Od 1968 r. UE wyda³a kilkanaœcie dyrektyw

dotycz¹cych prawa spó³ek, z czego z punktu widzenia harmonizacji rachunkowoœci zasad-

nicze znaczenie maj¹ dwie dyrektywy:

– IV Dyrektywa z 25 lipca 1978 r. o rocznych zamkniêciach rachunkowych spó³ek o okreœlo-

nych formach prawnych (78/660/EEC);

– VII Dyrektywa z 13 czerwca 1983 r. o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, ich

przygotowaniu, publikacji i badaniu.

Zagadnienia uregulowane w IV Dyrektywie to m.in.:

– zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu (true and fair view);

– zakaz kompensaty;

– tworzenie rezerw;

– wycena zapasów;

– amortyzacja;

– ustalanie wartoœci podlegaj¹cej umorzeniu.

Za najistotniejsz¹ z uregulowanych kwestii nale¿y uznaæ zasadê true and fair view. Artyku³ 2

IV Dyrektywy stanowi bowiem, ¿e roczne sprawozdanie finansowe nale¿y sporz¹dzaæ w spo-

sób zrozumia³y i zgodny z jej przepisami; sprawozdanie powinno przedstawiaæ w sposób pra-

wdziwy i rzetelny bilans spó³ki, jej sytuacjê finansow¹ oraz zyski i straty. Wprowadzenie tego

zapisu wynika³o ze stanowiska Wielkiej Brytanii reprezentuj¹cej anglosaski model rachun-

kowoœci.

VII Dyrektywa wprowadzi³a natomiast obowi¹zek konsolidacji sprawozdañ finansowych

w sytuacji, gdy jednostka dominuj¹ca kontroluje jedn¹ lub wiêcej jednostek zale¿nych.

Dyrektywy s¹ okreœlane zbiorem minimalnych wspólnych zasad, które musz¹ zostaæ wprowa-

dzone przez pañstwa cz³onkowskie. Przyjêcie dyrektyw nie spowodowa³o natomiast ujednoli-

cenia stosowanych rozwi¹zañ rachunkowoœci. Pozostawiaj¹ one bowiem szeroki zakres alter-

natywnych rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na uwzglêdnienie specyficznych dla danego pañstwa

rozwi¹zañ. Dyrektywy podlegaj¹ ci¹g³ej aktualizacji uwzglêdniaj¹cej trendy rozwoju rachun-

kowoœci na œwiecie. Regulatorzy rachunkowoœci z krajów UE uznali to jednak za niewystar-

czaj¹cy krok w kierunku harmonizacji rachunkowoœci. Podstawowymi przeszkodami by³y

wspomniany ju¿ szeroki zakres dozwolonych rozwi¹zañ oraz niechêæ krajów cz³onkowskich

do rezygnacji ze stosowanych wczeœniej rozwi¹zañ. Przeszkod¹ w ujednolicaniu rozwi¹zañ

rachunkowoœci w ramach UE by³ równie¿ bardzo d³ugi czas opracowywania kolejnych dyrek-

tyw, a nastêpnie ich wdro¿enia do legislacji poszczególnych krajów.
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148 Rozwój regulacji rachunkowoœci w ramach UE by³ uwarunkowany za³o¿eniami Strategii Liz-

boñskiej i jej g³ównym celem, za jaki uznano uczynienie z UE najbardziej konkurencyjnej go-

spodarki na œwiecie. Realizacja tego celu mia³ byæ mo¿liwa m.in. dziêki zintegrowanemu i li-

beralnemu rynkowi kapita³owemu, który usprawni przep³yw kapita³u. Cele strategiczne do-

tycz¹ce realizacji tych za³o¿eñ zosta³y og³oszone ju¿ w 1999 r. w ramach przedstawionego

przez UE Financial Services Action Plan (FSAP). Podstawowym celem FSAP by³o stworzenie

jednolitego rynku kapita³owego poprzez ustanowienie jednolitych regulacji prawnych obo-

wi¹zuj¹cych na rynku papierów wartoœciowych, które bêd¹ stymulowaæ miêdzynarodowe

transakcje kapita³owe. Jednoczeœnie, MSR zosta³y okreœlone jako najbardziej odpowiedni

wzorzec dla opracowania jednolitych regulacji w zakresie sprawozdawczoœci finansowej.

W czerwcu 2000 r. przyjêty zosta³ dokument EU Financial Reporting Strategy: The Way For-

ward, w którym og³oszono, ¿e od 2005 r. wszystkie spó³ki notowane na gie³dach UE bêd¹ zo-

bowi¹zane do sporz¹dzania skonsolidowanych sprawozdañ finansowych wed³ug MSR. Obo-

wi¹zek ten zosta³ natomiast formalnie wprowadzony przez Rozporz¹dzenie Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady nr 1606/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania miêdzynarodo-

wych standardów rachunkowoœci. W 2001 r. opublikowano jeszcze dyrektywê wprowadzaj¹c¹

poprawki do dyrektywy IV, VII oraz dyrektywy dotycz¹cej sprawozdañ sporz¹dzanych przez

banki. Zmiany te by³y niezbêdne z punktu widzenia przyjêcia MSR, w ramach których MSR

39 wymaga³ (i wymaga nadal), aby skutki zmian niektórych instrumentów finansowych (wy-

cenianych w wartoœci godziwej) by³y ujmowane w wyniku finansowym. Nale¿y jednoczeœnie

zauwa¿yæ, i¿ ju¿ w 1995 r. Komisja Europejska zezwoli³a spó³kom notowanym na zagranicz-

nych gie³dach na sporz¹dzanie skonsolidowanych sprawozdañ finansowych zgodnie z MSR.

W 2006 r. przyjête zosta³y dwie dyrektywy (2006/43/WE oraz 2006/46/WE) zmieniaj¹ce Dyrek-

tywê IV i Dyrektywê VII. Zmiany te dotyczy³y m.in. dzia³alnoœci bieg³ych rewidentów, odpo-

wiedzialnoœci prawnej organów spó³ek za sporz¹dzenie sprawozdañ finansowych oraz obo-

wi¹zku powo³ywania w jednostkach zaufania publicznego komitetów audytu.

F. Amerykañska Rada Standardów Rachunkowoœci

Finansowej (FASB)

149 Amerykañska Rada Standardów Rachunkowoœci Finansowej jest krajowym cia³em ustawoda-

wczym, która swe znaczenie na forum miêdzynarodowym zawdziêcza legitymacji, jak¹ ame-

rykañska komisja papierów wartoœciowych i gie³d (SEC) przyzna³a tworzonym przez FASB

standardom – tzw. ogólnie akceptowanym zasadom rachunkowoœci (US GAAP – Generally

Accepted Accounting Principles). Zgodnie z postanowieniem SEC spó³ki notowane na amery-

kañskich rynkach papierów wartoœciowych musz¹ bowiem sporz¹dzaæ sprawozdania finanso-

we zgodne z US GAAP.

Misj¹ utworzonej w 1973 r. FASB jest ustanawianie standardów rachunkowoœci, sprawozdaw-

czoœci finansowej w celu edukacji emitentów papierów wartoœciowych, audytorów oraz u¿yt-

kowników sprawozdañ finansowych. Standardy rachunkowoœci s¹ uznawane przez FASB za

kluczowy czynnik efektywnego funkcjonowania gospodarki, poniewa¿ w³aœciwa alokacja ka-

pita³u zale¿y w du¿ym stopniu od przejrzystych i zrozumia³ych sprawozdañ finansowych. Rea-

lizuj¹c ten cel FASB podejmuje dzia³ania w zakresie:

– zwiêkszenia u¿ytecznoœci sprawozdañ finansowych poprzez koncentracjê na podstawo-

wych za³o¿eniach w zakresie istotnoœci i wiarygodnoœci;

– sta³ego doskonalenia standardów, tak aby odzwierciedla³y zmiany w otoczeniu spo³eczno-

-ekonomicznym oraz w sposobie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej;

– promowania miêdzynarodowej konwergencji standardów rachunkowoœci;
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– poprawy powszechnego zrozumienia celów informacji zawartych w sprawozdaniach finan-

sowych.

Zarówno US GAAP, jak i MSR reprezentuj¹ anglosaski model rachunkowoœci. Jednak¿e mimo

starañ IASB, a tak¿e Komisji Europejskiej, MSR nie uzyska³y jak dot¹d pe³nej aprobaty SEC,

która umo¿liwi³aby unijnym spó³kom dostêp do amerykañskiego rynku kapita³owego bez ko-

niecznoœci przekszta³cenia sprawozdañ finansowych na format zgodny z US GAAP.

Mimo wspólnych podstaw oba Ÿród³a regulacji nie s¹ ze sob¹ w pe³ni zgodne. Amerykañskie

przepisy s¹ znacznie bardziej rozbudowane i reguluj¹ poszczególne zagadnienia z wiêkszym

stopniem szczegó³owoœci. SEC zarzuca ponadto MSR „brak doœwiadczenia” w ich stosowaniu

na uznanych rynkach kapita³owych.

150Zarówno IASB, jak i FASB podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu harmonizacjê standardów ra-

chunkowoœci w skali œwiatowej. Za kamienie milowe na drodze ku globalnym standardom ra-

chunkowoœci nale¿y uznaæ dwa wydarzenia. Pierwszym z nich jest amerykañska ustawa

z 2002 r. o reformie rachunkowoœci spó³ek publicznych i ochronie inwestorów, na mocy któ-

rej amerykañska SEC uzyska³a prawo uznania MSR za Ÿród³o regulacji rachunkowoœci dla

spó³ek notowanych na gie³dach amerykañskich pod warunkiem, ¿e zapewni¹ one lepsz¹

ochronê inwestorów. Drugim jest porozumienie z Norwalk (w stanie Connecticut). 18 sierp-

nia 2002 r. dosz³o tam do spotkania przedstawicieli IASB i FASB, na którym uzgodniono

wspó³pracê obu organizacji polegaj¹c¹ na zaanga¿owaniu w rozwój standardów rachunkowo-

œci akceptowalnych w skali globalnej. Priorytetowe znaczenie przypisano czterem obszarom

wspó³pracy:

– dzia³aniom w celu usuniêcia najwa¿niejszych ró¿nic miêdzy MSR a US GAAP do 1 stycznia

2005 r.;

– dzia³aniom w celu usuniêcia pozosta³ych ró¿nic, które pozostan¹ 1 stycznia 2005 r.;

– kontynuacji wspó³pracy nad obecnie realizowanymi projektami;

– zwiêkszeniu koordynacji dzia³añ podejmowanych przez obie rady.

Rola, jak¹ odgrywaj¹ IASB i FASB determinuje dalszy rozwój rachunkowoœci, która w skali

globalnej przyjmuje kszta³t modelu anglosaskiego. Rosn¹ce znaczenie MSR, które od 1 stycz-

nia 2005 r. s¹ obowi¹zuj¹cym Ÿród³em regulacji dla unijnych spó³ek gie³dowych sporz¹dza-

j¹cych skonsolidowane sprawozdania finansowe, pozwala przypuszczaæ, ¿e w dalszej perspe-

ktywie zostanie osi¹gniêty cel regulatorów rachunkowoœci z IASB i FASB i powstan¹ jednoli-

te standardy rachunkowoœci obowi¹zuj¹ce w skali œwiatowej. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e

akceptacja MSR przez kraje UE oznacza ich akceptacjê przez 27 pañstw. MSR s¹ aktualnie

obowi¹zuj¹ce (2011 r.) równie¿ dla spó³ek notowanych na regulowanych rynkach w: Turcji,

RPA, Korei, Rosji (dla banków i innych instytucji finansowych), Kanadzie, Brazylii, Australii

oraz Argentynie i Meksyku (od 2012 r.).

Podsumowuj¹c, z instytucjonalnego punktu widzenia w procesie ujednolicania zasad rachun-

kowoœci w skali œwiatowej istotn¹ rolê mo¿e odegraæ IASB, w du¿ej mierze korzystaj¹ca z roz-

wi¹zañ modelu anglosaskiego. Jako organizacja ponadnarodowa Rada w istocie ma chara-

kter globalny. Jak stwierdza M. Gmytrasiewicz, „dalsza harmonizacja norm i wzorców ponad-

narodowych rachunkowoœci bêdzie opieraæ siê przede wszystkim na Komitecie Miêdzynaro-

dowych Standardów Rachunkowoœci oraz na œcis³ej wspó³pracy tego Komitetu z w³adzami

Unii Europejskiej (...)” [M. Gmytrasiewicz, Globalna harmonizacja zasad rachunkowoœci,

„Problemy Rachunkowoœci” 2000, nr 2, s. 7].

IASB, ustanawiaj¹c indywidualne standardy, nie korzysta wy³¹cznie z jednego wzorca, ale wy-

biera najlepsze praktyki rachunkowoœci z ró¿nych krajów [R. Ignatowski, Europa u progu

adaptacji Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci, (w:) Ustawa o rachunkowoœci

a MSR – analiza porównawcza, red. J. Gierusz, Gdañsk 2002, s. 19–50.; J. Kogut, Rola Miê-

dzynarodowych Standardów Rachunkowoœci w globalnej harmonizacji rachunkowoœci, (w:)

Rachunkowoœæ wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk,

Gdañsk 2002, s. 259–266]. Celem IASB, zapisanym w jej konstytucji, jest „opracowanie jed-
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148 Rozwój regulacji rachunkowoœci w ramach UE by³ uwarunkowany za³o¿eniami Strategii Liz-

boñskiej i jej g³ównym celem, za jaki uznano uczynienie z UE najbardziej konkurencyjnej go-

spodarki na œwiecie. Realizacja tego celu mia³ byæ mo¿liwa m.in. dziêki zintegrowanemu i li-

beralnemu rynkowi kapita³owemu, który usprawni przep³yw kapita³u. Cele strategiczne do-

tycz¹ce realizacji tych za³o¿eñ zosta³y og³oszone ju¿ w 1999 r. w ramach przedstawionego

przez UE Financial Services Action Plan (FSAP). Podstawowym celem FSAP by³o stworzenie

jednolitego rynku kapita³owego poprzez ustanowienie jednolitych regulacji prawnych obo-

wi¹zuj¹cych na rynku papierów wartoœciowych, które bêd¹ stymulowaæ miêdzynarodowe

transakcje kapita³owe. Jednoczeœnie, MSR zosta³y okreœlone jako najbardziej odpowiedni

wzorzec dla opracowania jednolitych regulacji w zakresie sprawozdawczoœci finansowej.

W czerwcu 2000 r. przyjêty zosta³ dokument EU Financial Reporting Strategy: The Way For-

ward, w którym og³oszono, ¿e od 2005 r. wszystkie spó³ki notowane na gie³dach UE bêd¹ zo-

bowi¹zane do sporz¹dzania skonsolidowanych sprawozdañ finansowych wed³ug MSR. Obo-

wi¹zek ten zosta³ natomiast formalnie wprowadzony przez Rozporz¹dzenie Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady nr 1606/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania miêdzynarodo-

wych standardów rachunkowoœci. W 2001 r. opublikowano jeszcze dyrektywê wprowadzaj¹c¹

poprawki do dyrektywy IV, VII oraz dyrektywy dotycz¹cej sprawozdañ sporz¹dzanych przez

banki. Zmiany te by³y niezbêdne z punktu widzenia przyjêcia MSR, w ramach których MSR

39 wymaga³ (i wymaga nadal), aby skutki zmian niektórych instrumentów finansowych (wy-

cenianych w wartoœci godziwej) by³y ujmowane w wyniku finansowym. Nale¿y jednoczeœnie

zauwa¿yæ, i¿ ju¿ w 1995 r. Komisja Europejska zezwoli³a spó³kom notowanym na zagranicz-

nych gie³dach na sporz¹dzanie skonsolidowanych sprawozdañ finansowych zgodnie z MSR.

W 2006 r. przyjête zosta³y dwie dyrektywy (2006/43/WE oraz 2006/46/WE) zmieniaj¹ce Dyrek-

tywê IV i Dyrektywê VII. Zmiany te dotyczy³y m.in. dzia³alnoœci bieg³ych rewidentów, odpo-

wiedzialnoœci prawnej organów spó³ek za sporz¹dzenie sprawozdañ finansowych oraz obo-

wi¹zku powo³ywania w jednostkach zaufania publicznego komitetów audytu.

F. Amerykañska Rada Standardów Rachunkowoœci

Finansowej (FASB)

149 Amerykañska Rada Standardów Rachunkowoœci Finansowej jest krajowym cia³em ustawoda-

wczym, która swe znaczenie na forum miêdzynarodowym zawdziêcza legitymacji, jak¹ ame-

rykañska komisja papierów wartoœciowych i gie³d (SEC) przyzna³a tworzonym przez FASB

standardom – tzw. ogólnie akceptowanym zasadom rachunkowoœci (US GAAP – Generally

Accepted Accounting Principles). Zgodnie z postanowieniem SEC spó³ki notowane na amery-

kañskich rynkach papierów wartoœciowych musz¹ bowiem sporz¹dzaæ sprawozdania finanso-

we zgodne z US GAAP.

Misj¹ utworzonej w 1973 r. FASB jest ustanawianie standardów rachunkowoœci, sprawozdaw-

czoœci finansowej w celu edukacji emitentów papierów wartoœciowych, audytorów oraz u¿yt-

kowników sprawozdañ finansowych. Standardy rachunkowoœci s¹ uznawane przez FASB za

kluczowy czynnik efektywnego funkcjonowania gospodarki, poniewa¿ w³aœciwa alokacja ka-

pita³u zale¿y w du¿ym stopniu od przejrzystych i zrozumia³ych sprawozdañ finansowych. Rea-

lizuj¹c ten cel FASB podejmuje dzia³ania w zakresie:

– zwiêkszenia u¿ytecznoœci sprawozdañ finansowych poprzez koncentracjê na podstawo-

wych za³o¿eniach w zakresie istotnoœci i wiarygodnoœci;

– sta³ego doskonalenia standardów, tak aby odzwierciedla³y zmiany w otoczeniu spo³eczno-

-ekonomicznym oraz w sposobie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej;

– promowania miêdzynarodowej konwergencji standardów rachunkowoœci;
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– poprawy powszechnego zrozumienia celów informacji zawartych w sprawozdaniach finan-

sowych.

Zarówno US GAAP, jak i MSR reprezentuj¹ anglosaski model rachunkowoœci. Jednak¿e mimo

starañ IASB, a tak¿e Komisji Europejskiej, MSR nie uzyska³y jak dot¹d pe³nej aprobaty SEC,

która umo¿liwi³aby unijnym spó³kom dostêp do amerykañskiego rynku kapita³owego bez ko-

niecznoœci przekszta³cenia sprawozdañ finansowych na format zgodny z US GAAP.

Mimo wspólnych podstaw oba Ÿród³a regulacji nie s¹ ze sob¹ w pe³ni zgodne. Amerykañskie

przepisy s¹ znacznie bardziej rozbudowane i reguluj¹ poszczególne zagadnienia z wiêkszym

stopniem szczegó³owoœci. SEC zarzuca ponadto MSR „brak doœwiadczenia” w ich stosowaniu

na uznanych rynkach kapita³owych.

150Zarówno IASB, jak i FASB podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu harmonizacjê standardów ra-

chunkowoœci w skali œwiatowej. Za kamienie milowe na drodze ku globalnym standardom ra-

chunkowoœci nale¿y uznaæ dwa wydarzenia. Pierwszym z nich jest amerykañska ustawa

z 2002 r. o reformie rachunkowoœci spó³ek publicznych i ochronie inwestorów, na mocy któ-

rej amerykañska SEC uzyska³a prawo uznania MSR za Ÿród³o regulacji rachunkowoœci dla

spó³ek notowanych na gie³dach amerykañskich pod warunkiem, ¿e zapewni¹ one lepsz¹

ochronê inwestorów. Drugim jest porozumienie z Norwalk (w stanie Connecticut). 18 sierp-

nia 2002 r. dosz³o tam do spotkania przedstawicieli IASB i FASB, na którym uzgodniono

wspó³pracê obu organizacji polegaj¹c¹ na zaanga¿owaniu w rozwój standardów rachunkowo-

œci akceptowalnych w skali globalnej. Priorytetowe znaczenie przypisano czterem obszarom

wspó³pracy:

– dzia³aniom w celu usuniêcia najwa¿niejszych ró¿nic miêdzy MSR a US GAAP do 1 stycznia

2005 r.;

– dzia³aniom w celu usuniêcia pozosta³ych ró¿nic, które pozostan¹ 1 stycznia 2005 r.;

– kontynuacji wspó³pracy nad obecnie realizowanymi projektami;

– zwiêkszeniu koordynacji dzia³añ podejmowanych przez obie rady.

Rola, jak¹ odgrywaj¹ IASB i FASB determinuje dalszy rozwój rachunkowoœci, która w skali

globalnej przyjmuje kszta³t modelu anglosaskiego. Rosn¹ce znaczenie MSR, które od 1 stycz-

nia 2005 r. s¹ obowi¹zuj¹cym Ÿród³em regulacji dla unijnych spó³ek gie³dowych sporz¹dza-

j¹cych skonsolidowane sprawozdania finansowe, pozwala przypuszczaæ, ¿e w dalszej perspe-

ktywie zostanie osi¹gniêty cel regulatorów rachunkowoœci z IASB i FASB i powstan¹ jednoli-

te standardy rachunkowoœci obowi¹zuj¹ce w skali œwiatowej. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e

akceptacja MSR przez kraje UE oznacza ich akceptacjê przez 27 pañstw. MSR s¹ aktualnie

obowi¹zuj¹ce (2011 r.) równie¿ dla spó³ek notowanych na regulowanych rynkach w: Turcji,

RPA, Korei, Rosji (dla banków i innych instytucji finansowych), Kanadzie, Brazylii, Australii

oraz Argentynie i Meksyku (od 2012 r.).

Podsumowuj¹c, z instytucjonalnego punktu widzenia w procesie ujednolicania zasad rachun-

kowoœci w skali œwiatowej istotn¹ rolê mo¿e odegraæ IASB, w du¿ej mierze korzystaj¹ca z roz-

wi¹zañ modelu anglosaskiego. Jako organizacja ponadnarodowa Rada w istocie ma chara-

kter globalny. Jak stwierdza M. Gmytrasiewicz, „dalsza harmonizacja norm i wzorców ponad-

narodowych rachunkowoœci bêdzie opieraæ siê przede wszystkim na Komitecie Miêdzynaro-

dowych Standardów Rachunkowoœci oraz na œcis³ej wspó³pracy tego Komitetu z w³adzami

Unii Europejskiej (...)” [M. Gmytrasiewicz, Globalna harmonizacja zasad rachunkowoœci,

„Problemy Rachunkowoœci” 2000, nr 2, s. 7].

IASB, ustanawiaj¹c indywidualne standardy, nie korzysta wy³¹cznie z jednego wzorca, ale wy-

biera najlepsze praktyki rachunkowoœci z ró¿nych krajów [R. Ignatowski, Europa u progu

adaptacji Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci, (w:) Ustawa o rachunkowoœci

a MSR – analiza porównawcza, red. J. Gierusz, Gdañsk 2002, s. 19–50.; J. Kogut, Rola Miê-

dzynarodowych Standardów Rachunkowoœci w globalnej harmonizacji rachunkowoœci, (w:)

Rachunkowoœæ wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk,

Gdañsk 2002, s. 259–266]. Celem IASB, zapisanym w jej konstytucji, jest „opracowanie jed-
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nego zestawu globalnych standardów o wysokiej jakoœci (...) oraz doprowadzenie do zbie¿no-

œci (konwergencji) krajowych standardów rachunkowoœci z Miêdzynarodowymi Standardami

Rachunkowoœci” [A.A. Jaruga, Instytucjonalizacja miêdzynarodowej harmonizacji rachunko-

woœci, (w:) Miêdzynarodowe regulacje rachunkowoœci. Wp³yw na rozwi¹zania krajowe, red.

A.A. Jaruga, Warszawa 2002, s. 53]. Aby ten cel móg³ byæ zrealizowany, konieczne jest wspar-

cie instytucjonalne dzia³añ IASB, które uzyska³a od dwóch znacz¹cych organizacji: na szczeb-

lu regionalnym – Unii Europejskiej, na szczeblu ogólnoœwiatowym – IOSCO. W zwi¹zku

z tym znacz¹co wzrastaj¹ szanse na oddzia³ywanie standardów miêdzynarodowych w skali

globalnej. Zasiêg standardów rozszerza siê i mog¹ one znaleŸæ zastosowanie w coraz wiê-

kszej liczbie krajów, które albo nale¿¹ do Unii Europejskiej, albo pozyskuj¹ kapita³ na miê-

dzynarodowych rynkach finansowych, na których ju¿ obecnie obowi¹zuj¹ regulacje sprawoz-

dawczoœci finansowej akceptowane przez IOSCO.

5. MIÊDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŒCI JAKO �RÓD£O ...

5. Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci

Finansowej jako Ÿród³o globalnych zasad rachunkowoœci

151 Globalizacja to trudne wyzwanie dla rachunkowoœci, jednak wydarzenia ostatnich lat wska-

zuj¹, ¿e XXI w. niesie nowe perspektywy jej rozwoju. Jak przewidywa³a A. Jaruga, generalnie

rysuje siê tendencja kilkustopniowej, sukcesywnej harmonizacji rachunkowoœci z udzia³em

IASB [zob. A. Jaruga, Harmonizacja rachunkowoœci u progu XXI wieku, [w:] Rachunkowoœæ

u progu XXI wieku, Warszawa 1998, s. 72]:

– spó³ki transnarodowe, notuj¹ce i oferuj¹ce swoje akcje na rynkach miêdzynarodowych,

bêd¹ d¹¿yæ do stosowania standardów miêdzynarodowych;

– spó³ki o zasiêgu krajowym pozostan¹ przy krajowych regulacjach rachunkowoœci, ale

w znacznym stopniu dostosowanych do globalnych standardów rachunkowoœci;

– œrednie i ma³e przedsiêbiorstwa zostan¹ poddane ograniczonym wymaganiom informacyj-

nym.

Globalne standardy rachunkowoœci s¹ potrzebne przede wszystkim pierwszej grupie spó³ek

i w tym zakresie harmonizacja zasad rachunkowoœci ju¿ doprowadzi³a do ujednolicenia w du-

¿ej mierze standardów wydanych przez IASB. Dalsze dzia³ania w kierunku globalnych stan-

dardów bêd¹ zwi¹zane z porozumieniami zawartymi miêdzy IASB i FASB, w których du¿¹

rolê mo¿e odegraæ IOSCO. Wydaje siê, ¿e mechanizmy rynkowe mog¹ byæ jedynym skutecz-

nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na zmianê stosunku FASB do Miêdzynarodowych Standardów

Rachunkowoœci.

Zasadnicz¹ rolê w porozumieniu miêdzy FASB i IASB odgrywa SEC wchodz¹ca w sk³ad

IOSCO [zob. szerzej A. Ostaszewicz, Amerykañska Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d

o Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowoœci, „Rachunkowoœæ” 2000, nr 7, s. 421–422].

W gruncie rzeczy problem le¿y nie w ró¿nicach merytorycznych miêdzy Miêdzynarodowymi

Standardami Rachunkowoœci i Amerykañskimi Powszechnie Akceptowanymi Zasadami Ra-

chunkowoœci, a w ich zakresie przedmiotowym (wiêkszy dorobek ma FASB, opracowa³a bo-

wiem ponad 150 standardów w porównaniu z 49 standardami IASB) oraz w przekonaniu

o wy¿szej jakoœci standardów amerykañskich [zob. A. Jaruga, Instytucjonalizacja miêdzyna-

rodowej harmonizacji rachunkowoœci..., s. 59–60].

152 Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej (MSSF/MSR) bazuj¹ na identycz-

nej jak w przypadku standardów FASB filozofii rachunkowoœci przyjêtej w modelu anglosa-

skim, który opiera siê na:
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– prawie zwyczajowym;

– neutralnoœci rachunkowoœci wzglêdem prawa podatkowego;

– nadrzêdnoœci ogólnych zasad rachunkowoœci nad rozwi¹zaniami szczegó³owymi;

– zasadzie true and fair view;

– dominacji interesów w³aœciciela kapita³u i jego ochronie.

Ta wspólna filozofia dotyczy przede wszystkim podejœcia bilansowego i po³o¿enia punktu

ciê¿koœci na wycenie aktywów i zobowi¹zañ. Ponadto oba Ÿród³a regulacji wykorzystuj¹ ramy

konceptualne i dorobek teorii rachunkowoœci. Jak podkreœla A. Jaruga, nie mo¿e byæ harmo-

nizacji rachunkowoœci bez ram konceptualnych, gdy¿ tylko one stanowi¹ gwarancjê zachowa-

nia spójnoœci przedmiotowych standardów rachunkowoœci [A. Jaruga, Harmonizacja rachun-

kowoœci u progu XXI wieku..., s. 61]. Z kolei S.T. Surdykowska zauwa¿a, ¿e jedn¹ z podstawo-

wych przeszkód na drodze harmonizacji standardów miêdzynarodowych i amerykañskich jest

zakres ujawnieñ informacji finansowych firm, zw³aszcza notowanych na gie³dzie. Na amery-

kañskim rynku kapita³owym poziom ujawnieñ jest najwy¿szy na œwiecie [zob. S T. Surdy-

kowska, Niektóre kontrowersje wokó³ zakresu ujawniania informacji przez spó³ki gie³dowe

w USA, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, t. 40, Warszawa 1997, s. 194–203]. Wystê-

puj¹ce liczne podobieñstwa standardów miêdzynarodowych i amerykañskich stwarzaj¹ nad-

ziejê na wypracowanie przez IASB i FASB wspólnego zestawu rozwi¹zañ akceptowanych

w skali globalnej. Wydaje siê, ¿e kierunek konwergencji – ju¿ dziœ bardzo wyraŸnie zarysowa-

ny – mog¹ wyznaczaæ rozwi¹zania anglosaskie. Model anglosaski jest najbardziej przygoto-

wany na wyzwania globalizacji, nios¹cej ze sob¹ nowe kryteria pomiaru i oceny, jakimi s¹

wartoœæ i perspektywa d³ugiego okresu.

Procesy globalizacji z coraz wiêksz¹ si³¹ ujawniaj¹ s³aboœci retrospektywnej rachunkowoœci.

Poddawana nieustannej krytyce, bêdzie musia³a broniæ swoich ukszta³towanych przez wieki

zasad i koncepcji. Mo¿e to zrobiæ tylko w sytuacji funkcjonowania jednolitej organizacji œro-

dowiskowej i standardów rachunkowoœci.

W zakresie przedmiotowym globalizacja stanowi zagro¿enie dla fundamentów systemu

rachunkowoœci – tradycji pomiaru. Wymusza bowiem odejœcie od wyceny w koszcie histo-

rycznym na rzecz wyceny w wartoœci rynkowej lub w wartoœci bêd¹cej jej substytutem, co

powoduje równie¿ zmianê zasad pomiaru dokonañ – ukierunkowanie ich nie na zysk, a na

wartoœæ.

153Regulacje obecnie dzia³aj¹cej Rady Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci obejmuj¹

zaakceptowane przez ni¹ Za³o¿enia koncepcyjne, Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowo-

œci i Interpretacje Sta³ego Komitetu ds. Interpretacji (wydane przez IASC) oraz Miêdzynaro-

dowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej (wydane przez IASB).

Regulacje IASB s¹ ogólne i czêsto nie przedstawiaj¹ jednoznacznych rozwi¹zañ szczegó³o-

wych kwestii. Co najwa¿niejsze, nie zawieraj¹ ¿adnych wytycznych dotycz¹cych zasad ksiêgo-

wania, pomijaj¹ bowiem problematykê ewidencji, traktuj¹c j¹ jedynie jako technikê – narzê-

dzie niezbêdne do sporz¹dzenia sprawozdañ finansowych. Celem regulacji jest zapewnienie

porównywalnoœci sprawozdañ finansowych, a nie zasad ksiêgowania. Dominuje zatem spoj-

rzenie sprawozdawcze, a nie ewidencyjne, oznaczaj¹ce priorytet dla zasad wyceny i ustalania

wyniku finansowego, czyli polityki rachunkowoœci.
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WA¯NE! Regulacje IASB stanowi¹ wzorzec rozwi¹zañ do wykorzystania przez ró¿ne kraje, ale

wzorzec wymagaj¹cy uzupe³nienia. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zosta³ on opracowany z myœl¹ prze-

de wszystkim o du¿ych spó³kach gie³dowych zainteresowanych pozyskiwaniem kapita³u na

rynkach zagranicznych i jest wyraŸnie zorientowany na potrzeby informacyjne u¿ytkownika

sprawozdañ takich spó³ek. Nie dyskwalifikuje to jednak regulacji miêdzynarodowych jako

bazy do wykorzystania przez inne jednostki. Wiêkszoœæ zasad rachunkowoœci i rozwi¹zañ

szczegó³owych nie zale¿y bowiem od rozmiarów prowadzonej dzia³alnoœci i mo¿e byæ wy-

korzystana w ograniczonym zakresie.
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Rachunkowoœci” [A.A. Jaruga, Instytucjonalizacja miêdzynarodowej harmonizacji rachunko-

woœci, (w:) Miêdzynarodowe regulacje rachunkowoœci. Wp³yw na rozwi¹zania krajowe, red.
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globalnej. Zasiêg standardów rozszerza siê i mog¹ one znaleŸæ zastosowanie w coraz wiê-
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Finansowej jako Ÿród³o globalnych zasad rachunkowoœci

151 Globalizacja to trudne wyzwanie dla rachunkowoœci, jednak wydarzenia ostatnich lat wska-

zuj¹, ¿e XXI w. niesie nowe perspektywy jej rozwoju. Jak przewidywa³a A. Jaruga, generalnie

rysuje siê tendencja kilkustopniowej, sukcesywnej harmonizacji rachunkowoœci z udzia³em

IASB [zob. A. Jaruga, Harmonizacja rachunkowoœci u progu XXI wieku, [w:] Rachunkowoœæ

u progu XXI wieku, Warszawa 1998, s. 72]:

– spó³ki transnarodowe, notuj¹ce i oferuj¹ce swoje akcje na rynkach miêdzynarodowych,

bêd¹ d¹¿yæ do stosowania standardów miêdzynarodowych;

– spó³ki o zasiêgu krajowym pozostan¹ przy krajowych regulacjach rachunkowoœci, ale

w znacznym stopniu dostosowanych do globalnych standardów rachunkowoœci;

– œrednie i ma³e przedsiêbiorstwa zostan¹ poddane ograniczonym wymaganiom informacyj-

nym.

Globalne standardy rachunkowoœci s¹ potrzebne przede wszystkim pierwszej grupie spó³ek

i w tym zakresie harmonizacja zasad rachunkowoœci ju¿ doprowadzi³a do ujednolicenia w du-

¿ej mierze standardów wydanych przez IASB. Dalsze dzia³ania w kierunku globalnych stan-

dardów bêd¹ zwi¹zane z porozumieniami zawartymi miêdzy IASB i FASB, w których du¿¹

rolê mo¿e odegraæ IOSCO. Wydaje siê, ¿e mechanizmy rynkowe mog¹ byæ jedynym skutecz-

nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na zmianê stosunku FASB do Miêdzynarodowych Standardów

Rachunkowoœci.

Zasadnicz¹ rolê w porozumieniu miêdzy FASB i IASB odgrywa SEC wchodz¹ca w sk³ad

IOSCO [zob. szerzej A. Ostaszewicz, Amerykañska Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d

o Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowoœci, „Rachunkowoœæ” 2000, nr 7, s. 421–422].

W gruncie rzeczy problem le¿y nie w ró¿nicach merytorycznych miêdzy Miêdzynarodowymi

Standardami Rachunkowoœci i Amerykañskimi Powszechnie Akceptowanymi Zasadami Ra-

chunkowoœci, a w ich zakresie przedmiotowym (wiêkszy dorobek ma FASB, opracowa³a bo-

wiem ponad 150 standardów w porównaniu z 49 standardami IASB) oraz w przekonaniu

o wy¿szej jakoœci standardów amerykañskich [zob. A. Jaruga, Instytucjonalizacja miêdzyna-

rodowej harmonizacji rachunkowoœci..., s. 59–60].

152 Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej (MSSF/MSR) bazuj¹ na identycz-

nej jak w przypadku standardów FASB filozofii rachunkowoœci przyjêtej w modelu anglosa-

skim, który opiera siê na:
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– prawie zwyczajowym;

– neutralnoœci rachunkowoœci wzglêdem prawa podatkowego;

– nadrzêdnoœci ogólnych zasad rachunkowoœci nad rozwi¹zaniami szczegó³owymi;

– zasadzie true and fair view;

– dominacji interesów w³aœciciela kapita³u i jego ochronie.
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kowska, Niektóre kontrowersje wokó³ zakresu ujawniania informacji przez spó³ki gie³dowe

w USA, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, t. 40, Warszawa 1997, s. 194–203]. Wystê-
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wartoœæ i perspektywa d³ugiego okresu.

Procesy globalizacji z coraz wiêksz¹ si³¹ ujawniaj¹ s³aboœci retrospektywnej rachunkowoœci.

Poddawana nieustannej krytyce, bêdzie musia³a broniæ swoich ukszta³towanych przez wieki

zasad i koncepcji. Mo¿e to zrobiæ tylko w sytuacji funkcjonowania jednolitej organizacji œro-

dowiskowej i standardów rachunkowoœci.

W zakresie przedmiotowym globalizacja stanowi zagro¿enie dla fundamentów systemu

rachunkowoœci – tradycji pomiaru. Wymusza bowiem odejœcie od wyceny w koszcie histo-

rycznym na rzecz wyceny w wartoœci rynkowej lub w wartoœci bêd¹cej jej substytutem, co

powoduje równie¿ zmianê zasad pomiaru dokonañ – ukierunkowanie ich nie na zysk, a na

wartoœæ.

153Regulacje obecnie dzia³aj¹cej Rady Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci obejmuj¹

zaakceptowane przez ni¹ Za³o¿enia koncepcyjne, Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowo-

œci i Interpretacje Sta³ego Komitetu ds. Interpretacji (wydane przez IASC) oraz Miêdzynaro-

dowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej (wydane przez IASB).

Regulacje IASB s¹ ogólne i czêsto nie przedstawiaj¹ jednoznacznych rozwi¹zañ szczegó³o-

wych kwestii. Co najwa¿niejsze, nie zawieraj¹ ¿adnych wytycznych dotycz¹cych zasad ksiêgo-

wania, pomijaj¹ bowiem problematykê ewidencji, traktuj¹c j¹ jedynie jako technikê – narzê-

dzie niezbêdne do sporz¹dzenia sprawozdañ finansowych. Celem regulacji jest zapewnienie

porównywalnoœci sprawozdañ finansowych, a nie zasad ksiêgowania. Dominuje zatem spoj-

rzenie sprawozdawcze, a nie ewidencyjne, oznaczaj¹ce priorytet dla zasad wyceny i ustalania

wyniku finansowego, czyli polityki rachunkowoœci.
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WA¯NE! Regulacje IASB stanowi¹ wzorzec rozwi¹zañ do wykorzystania przez ró¿ne kraje, ale

wzorzec wymagaj¹cy uzupe³nienia. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zosta³ on opracowany z myœl¹ prze-

de wszystkim o du¿ych spó³kach gie³dowych zainteresowanych pozyskiwaniem kapita³u na

rynkach zagranicznych i jest wyraŸnie zorientowany na potrzeby informacyjne u¿ytkownika

sprawozdañ takich spó³ek. Nie dyskwalifikuje to jednak regulacji miêdzynarodowych jako

bazy do wykorzystania przez inne jednostki. Wiêkszoœæ zasad rachunkowoœci i rozwi¹zañ

szczegó³owych nie zale¿y bowiem od rozmiarów prowadzonej dzia³alnoœci i mo¿e byæ wy-

korzystana w ograniczonym zakresie.



154 Jaka jest istota poszczególnych elementów sk³adowych regulacji IASB, czyli:

– Za³o¿eñ koncepcyjnych;

– Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej;

– Interpretacji Sta³ego Komitetu ds. Interpretacji?

155 Za³o¿enia koncepcyjne okreœlaj¹ podstawowe kategorie i zasady, którymi pos³uguje siê ra-

chunkowoœæ w procesie pomiaru rzeczywistoœci gospodarczej jednostki, ogólne kryteria uz-

nawania pozycji w sprawozdaniach finansowych, do których odwo³uj¹ siê poszczególne miê-

dzynarodowe standardy rachunkowoœci, oraz ogólny zarys przedmiotowy i cele sprawozdañ fi-

nansowych.

Standardy reguluj¹ zagadnienia szczegó³owe zasygnalizowane w ramach koncepcyjnych, któ-

re mo¿na przyporz¹dkowaæ dwóm zasadniczym obszarom, czyli pomiarowi i prezentacji.

Ponadto niektóre standardy maj¹ charakter ogólny, stanowi¹c z jednej strony uszczegó³owie-

nie Za³o¿eñ koncepcyjnych (por. rys. 7), a z drugiej punkt wyjœcia dla innych standardów.
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�ród³o: opracowanie w³asne.

Za³o¿enia koncepcyjne

przygotowania i prezentacji

sprawozdañ finansowych

Miêdzynarodowe Standardy

Rachunkowoœci (IAS)

Miêdzynarodowe Standardy

Sprawozdawczoœci Finansowej

(IFRS)

• cele sprawozdañ finansowych

• podstawowe za³o¿enia

rachunkowoœci

• cechy jakoœciowe sprawozdañ

finansowych

• elementy sprawozdañ

finansowych (definicje)

• zasady uznawania pozycji

w sprawozdaniach

finansowych

oncepcje kapita³u w³asnego• k

• wycena

• pomiar wyniku

• prezentacja informacji

w sprawozdaniach

finansowych

Regulacje Komitetu (Rady) Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci

Interpretacje Sta³ego

Komitetu

ds. Interpretacji

Uzupe³nienie

Miêdzynarodowych

Standardów

Rachunkowoœci

Rysunek 6. Regulacje wydawane przez IASC (IASB)

PRZYK£AD Standardem o charakterze ogólnym dotycz¹cym prezentacji jest MSR 1, a do-

tycz¹cym pomiaru jest MSR 36.

MSR 1 Prezentacja sprawozdañ finansowych odpowiada na pytanie, w jaki sposób i w ja-

kim zakresie ujawniaæ informacje w sprawozdaniach finansowych. Zawiera on wskazów-

ki uniwersalne, ogólne wymagania odnoœnie do prezentacji, uzupe³nione w poszcze-

gólnych standardach.

MSR 36 Utrata wartoœci aktywów ma równie¿ charakter ogólny – zawiera g³ównie zasady

pomiaru wartoœci aktywów. Nie dotyczy zatem jednej pozycji bilansu i nie opisuje zasad

jej wyceny, ale przedstawia problem dotycz¹cy wiêkszoœci aktywów.

Standardy miêdzynarodowe dotycz¹ tych obszarów rachunkowoœci, dla których w praktyce

funkcjonuje wiele ró¿nych rozwi¹zañ.

156Do chwili obecnej Rada Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci wyda³a nastêpuj¹ce

nowe standardy sprawozdawczoœci finansowej (IFRS – International Financial Reporting

Standards):

– IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards (MSSF 1 Zasto-

sowanie MSSF po raz pierwszy);

– IFRS 2 Share-based Payment (MSSF 2 P³atnoœci oparte na akcjach);

– IFRS 3 Business Combinations (MSSF 3 Po³¹czenia jednostek gospodarczych);

– IFRS 4 Insurance Contracts (MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe);

– IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (MSSF 5 Zbycie akty-

wów trwa³ych oraz prezentacja dzia³alnoœci zaniechanej);

– IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (MSSF 6 Poszukiwanie i oce-

na z³ó¿ mineralnych);

– IFRS 7 Financial instruments: Disclosures (MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnienia);

– IFRS 8 Operating Segments (MSSF 8 Segmenty dzia³alnoœci);

– IFRS 9 Financial Instruments (MSSF 9 Instrumenty finansowe);

– IFRS 10 Consolidated Financial Statements (MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania fi-

nansowe);

– IFRS 11 Joint Arrangements (MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne);

– IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities (MSSF 12 Ujawnianie infromacji na temat

udzia³ów w innych jednostkach);

– IFRS 13 Fair Value Measurement (MSSF 13 Wycena wartoœci godziwej).

MSSF 9, 10, 11, 12, 13 staj¹ siê obowi¹zuj¹ce od 1 stycznia 2013 r., natomiast MSSF 9 – od

2015 r.

Dodatkowo zaakceptowa³a (po wielu modyfikacjach) standardy wydane przez IASC (por. tab. 4).

Tabela 4. Wykaz i cele aktualnie obowi¹zuj¹cych Miêdzynarodowych Standardów

Rachunkowoœci

Nr MSR Cel/zakres przedmiotowy standardu

1 Presentation of Finan-

cial Statements

Prezentacja sprawoz-

dañ finansowych

Zasady prezentacji sprawozdañ finansowych

– dotycz¹ce ich struktury oraz minimalnych wy-

magañ dotycz¹cych ich treœci

2 Inventories Zapasy Zasady wyceny i prezentacji zapasów
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o charakterze ogólnym

Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci

(Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej)

Standardy

o charakterze szczegó³owym

Zakres

szczegó³owoœci

Prezentacja

Przedmiot

regulacji

Wycena Pomiar

wyniku

Pomiar i prezentacja

Pomiar PrezentacjaPomiar Pomiar

i prezentacja

Rysunek 7. Klasyfikacja standardów miêdzynarodowych
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Nr MSR Cel/zakres przedmiotowy standardu

7 Cash Flow Statements Rachunek przep³ywów

pieniê¿nych

Zasady prezentowania informacji o zaistnia³ych

zmianach w stanie œrodków pieniê¿nych i ich ek-

wiwalentów wed³ug dzia³alnoœci operacyjnej, in-

westycyjnej i finansowej

8 Accounting Policies,

Changes in Accoun-

ting Estimates and Er-

rors

Polityka rachunkowo-

œci, zmiany szacun-

ków i b³êdy

Zasady pomiaru i prezentacji skutków finanso-

wych zmiany polityki rachunkowoœci, szasunków

i b³êdów lat poprzednich

10 Events after the Ba-

lance Sheet Date

Zdarzenia nastêpuj¹ce

po dniu bilansowym

Zasady wyceny i prezentacji skutków finanso-

wych zdarzeñ nastêpuj¹cych po dniu bilanso-

wym

11 Construction Contracts Umowy o budowê Zasady pomiaru i prezentacji przychodów i kosz-

tów wykonawcy umów o budowê

12 Income Tax Podatek dochodowy Zasady pomiaru i prezentacji skutków finanso-

wych z tytu³u podatku dochodowego

16 Property, Plant and

Equipment

Rzeczowe aktywa

trwa³e

Zasady wyceny, pomiaru i prezentacji rzeczowe-

go maj¹tku trwa³ego

17 Leases Leasing Zasady uznawania i pomiaru umów leasingo-

wych u leasingobiorców i leasingodawców oraz

zasady ujawniania informacji dotycz¹cych leasin-

gu finansowego i operacyjnego

18 Revenue Przychody Zasady pomiaru wyniku – ustalania przychodów

wynikaj¹cych z okreœlonego rodzaju transakcji

i zdarzeñ

19 Employee Benefits Œwiadczenia pracowni-

cze

Zasady pomiaru skutków finansowych oraz zasa-

dy ujawniania informacji na temat œwiadczeñ

pracowniczych

20 Accounting for Gover-

nment Grants and Di-

sclosure of Govern-

ment Assistance

Dotacje rz¹dowe oraz

ujawnianie informacji

na temat pomocy pañ-

stwa

Zasady wyceny i ujawniania informacji o dota-

cjach pañstwowych oraz innych formach pomo-

cy ze strony bud¿etu

21 The Effects of Chan-

ges in Foreign Ex-

change Rates

Skutki zmian kursów

wymiany walut obcych

Zasady pomiaru i prezentacji skutków finanso-

wych zagranicznej dzia³alnoœci gospodarczej

(dotycz¹ce transakcji w walutach obcych oraz

dzia³alnoœci jednostek za granic¹)

23 Borrowing Cost Koszty finansowania

zewnêtrznego

Zasady pomiaru kosztów finansowania zewnêtrz-

nego

24 Related Party Disclo-

sures

Informacje ujawniane

na temat podmiotów

powi¹zanych

Zasady dotycz¹ce ujawniania informacji

o zwi¹zkach i transakcjach ze stronami powi¹za-

nymi, sprawuj¹cymi kontrolê lub wywieraj¹cymi

istotny wp³yw

26 Accounting and Repo-

rting by Retirement

Benefit Plans

Rachunkowoœæ i spra-

wozdawczoœæ progra-

mów œwiadczeñ eme-

rytalnych

Zasady dotycz¹ce wyceny i ujawniania informacji

w odniesieniu do sprawozdañ programów œwiad-

czeñ emerytalnych

27 Consolidated and Se-

parate Financial State-

ments

Skonsolidowane spra-

wozdania finansowe

i inwestycje w jedno-

stkach zale¿nych

Zasady ujmowania inwestycji w jednostkach za-

le¿nych, jednostkach wspó³kontrolowanych i jed-

nostakch stowarzyszonych w jednostkowym

sprawozdaniu finansowym jednostki dominuj¹cej

i wspólnika wspólnego przedsiêwziêcia lub in-

westora
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Nr MSR Cel/zakres przedmiotowy standardu

28 Investments in Asso-

ciates

Inwestycje w jedno-

stkach stowarzyszo-

nych

Zasady ujmowania przez inwestora inwestycji

w jednostkach stowarzyszonych (na które inwes-

tor ma istotny wp³yw)

29 Financial Reporting in

Hyperinflationary Eco-

nomies

Sprawozdawczoœæ fi-

nansowa w warun-

kach hiperinflacji

Zasady pomiaru wyniku w jednostkach gospoda-

rczych, które prowadz¹ sprawozdawczoœæ w wa-

lucie gospodarki podlegaj¹cej hiperinflacji

31 Interests in Joint Ven-

tures

Udzia³y we wspólnych

przedsiêwziêciach

Zasady wyceny i prezentacji udzia³ów we wspól-

nych przedsiêwziêciach (niezale¿nie od struktur

czy formy, w jakiej wspólne przedsiêwziêcie pro-

wadzi dzia³alnoœæ)

32 Financial Instruments:

Disclosure

Instrumenty finanso-

we: prezentacja

Zasady prezentacji instrumentów finansowych

33 Earnings per Share Zysk przypadaj¹cy na

jedn¹ akcjê

Zasady pomiaru i prezentacji zysku przypada-

j¹cego na jedn¹ akcjê

34 Interim Financial Re-

porting

Œródroczna sprawo-

zdawczoœæ finansowa

Zasady ujawniania i prezentacji informacji

w œródrocznym sprawozdaniu finansowym; za-

sady wyceny odnosz¹ce siê do sprawozdania fi-

nansowego za okres œródroczny

36 Impairment of Assets Utrata wartoœci akty-

wów

Zasady pomiaru utraty wartoœci (wyceny akty-

wów, które utraci³y wartoœæ)

37 Provisions, Contingent

Liabilities and Contin-

gent Assets

Rezerwy, zobowi¹zania

warunkowe i aktywa

warunkowe

Zasady uznawania zobowi¹zañ warunkowych

i aktywów warunkowych oraz zasady wyceny

i prezentacji rezerw

38 Intangible Assets Wartoœci niematerialne Zasady wyceny i prezentacji wartoœci niemateria-

lnych

39 Financial Instruments:

Recognition and Mea-

surement

Instrumenty finanso-

we: ujmowanie i wy-

cena

Zasady ujêcia, wyceny i ujawniania informacji

o aktywach finansowych i zobowi¹zaniach finan-

sowych

40 Investment Property Nieruchomoœci inwes-

tycyjne

Zasady wyceny nieruchomoœci inwestycyjnych

i wymagane ujawnienia

41 Agriculture Rolnictwo Zasady rachunkowoœci dla dzia³alnoœci rolniczej

obejmuj¹cej przekszta³canie aktywów naturalnych

(¿ywego inwentarza i roœlin) w produkty rolne

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: http://www.iasplus.com/standard/standard.htm.

157Odrêbn¹ czêœæ regulacji miêdzynarodowych stanowi¹ Interpretacje Sta³ego Komitetu ds. In-

terpretacji (SIC i IFRIC). Maj¹ one charakter wytycznych do okreœlonych standardów; pe³ni¹

zatem rolê uzupe³niaj¹c¹ i s¹ wygodnym narzêdziem aktualizacji lub uszczegó³owienia kwe-

stii nierozwi¹zanych w standardach miêdzynarodowych, bez potrzeby ich modyfikacji (wykaz

i powi¹zania interpretacji z poszczególnymi standardami zawiera tabela 5).

Tabela 5. Wykaz SIC (IFRIC) i powi¹zania z poszczególnymi MSR (MSSF) – stan

na 1 stycznia 2012 r.

Nr Tytu³ Standardy, do których

ma zastosowanie

SIC 7 Wprowadzenie waluty Euro MSR 21

SIC 10 Pomoc pañstwa – brak konkretnego powi¹zania z dzia³alnoœci¹

operacyjn¹

MSR 20
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Nr MSR Cel/zakres przedmiotowy standardu

7 Cash Flow Statements Rachunek przep³ywów

pieniê¿nych

Zasady prezentowania informacji o zaistnia³ych

zmianach w stanie œrodków pieniê¿nych i ich ek-

wiwalentów wed³ug dzia³alnoœci operacyjnej, in-

westycyjnej i finansowej

8 Accounting Policies,

Changes in Accoun-

ting Estimates and Er-

rors

Polityka rachunkowo-

œci, zmiany szacun-

ków i b³êdy

Zasady pomiaru i prezentacji skutków finanso-

wych zmiany polityki rachunkowoœci, szasunków

i b³êdów lat poprzednich

10 Events after the Ba-

lance Sheet Date

Zdarzenia nastêpuj¹ce

po dniu bilansowym

Zasady wyceny i prezentacji skutków finanso-

wych zdarzeñ nastêpuj¹cych po dniu bilanso-

wym

11 Construction Contracts Umowy o budowê Zasady pomiaru i prezentacji przychodów i kosz-

tów wykonawcy umów o budowê

12 Income Tax Podatek dochodowy Zasady pomiaru i prezentacji skutków finanso-

wych z tytu³u podatku dochodowego

16 Property, Plant and

Equipment

Rzeczowe aktywa

trwa³e

Zasady wyceny, pomiaru i prezentacji rzeczowe-

go maj¹tku trwa³ego

17 Leases Leasing Zasady uznawania i pomiaru umów leasingo-

wych u leasingobiorców i leasingodawców oraz

zasady ujawniania informacji dotycz¹cych leasin-

gu finansowego i operacyjnego

18 Revenue Przychody Zasady pomiaru wyniku – ustalania przychodów

wynikaj¹cych z okreœlonego rodzaju transakcji

i zdarzeñ

19 Employee Benefits Œwiadczenia pracowni-

cze

Zasady pomiaru skutków finansowych oraz zasa-

dy ujawniania informacji na temat œwiadczeñ

pracowniczych

20 Accounting for Gover-

nment Grants and Di-

sclosure of Govern-

ment Assistance

Dotacje rz¹dowe oraz

ujawnianie informacji

na temat pomocy pañ-

stwa

Zasady wyceny i ujawniania informacji o dota-

cjach pañstwowych oraz innych formach pomo-

cy ze strony bud¿etu

21 The Effects of Chan-

ges in Foreign Ex-

change Rates

Skutki zmian kursów

wymiany walut obcych

Zasady pomiaru i prezentacji skutków finanso-

wych zagranicznej dzia³alnoœci gospodarczej

(dotycz¹ce transakcji w walutach obcych oraz

dzia³alnoœci jednostek za granic¹)

23 Borrowing Cost Koszty finansowania

zewnêtrznego

Zasady pomiaru kosztów finansowania zewnêtrz-

nego

24 Related Party Disclo-

sures

Informacje ujawniane

na temat podmiotów

powi¹zanych

Zasady dotycz¹ce ujawniania informacji

o zwi¹zkach i transakcjach ze stronami powi¹za-

nymi, sprawuj¹cymi kontrolê lub wywieraj¹cymi

istotny wp³yw

26 Accounting and Repo-

rting by Retirement

Benefit Plans

Rachunkowoœæ i spra-

wozdawczoœæ progra-

mów œwiadczeñ eme-

rytalnych

Zasady dotycz¹ce wyceny i ujawniania informacji

w odniesieniu do sprawozdañ programów œwiad-

czeñ emerytalnych

27 Consolidated and Se-

parate Financial State-

ments

Skonsolidowane spra-

wozdania finansowe

i inwestycje w jedno-

stkach zale¿nych

Zasady ujmowania inwestycji w jednostkach za-

le¿nych, jednostkach wspó³kontrolowanych i jed-

nostakch stowarzyszonych w jednostkowym

sprawozdaniu finansowym jednostki dominuj¹cej

i wspólnika wspólnego przedsiêwziêcia lub in-

westora
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Nr MSR Cel/zakres przedmiotowy standardu

28 Investments in Asso-

ciates

Inwestycje w jedno-

stkach stowarzyszo-

nych

Zasady ujmowania przez inwestora inwestycji

w jednostkach stowarzyszonych (na które inwes-

tor ma istotny wp³yw)

29 Financial Reporting in

Hyperinflationary Eco-

nomies

Sprawozdawczoœæ fi-

nansowa w warun-

kach hiperinflacji

Zasady pomiaru wyniku w jednostkach gospoda-

rczych, które prowadz¹ sprawozdawczoœæ w wa-

lucie gospodarki podlegaj¹cej hiperinflacji

31 Interests in Joint Ven-

tures

Udzia³y we wspólnych

przedsiêwziêciach

Zasady wyceny i prezentacji udzia³ów we wspól-

nych przedsiêwziêciach (niezale¿nie od struktur

czy formy, w jakiej wspólne przedsiêwziêcie pro-

wadzi dzia³alnoœæ)

32 Financial Instruments:

Disclosure

Instrumenty finanso-

we: prezentacja

Zasady prezentacji instrumentów finansowych

33 Earnings per Share Zysk przypadaj¹cy na

jedn¹ akcjê

Zasady pomiaru i prezentacji zysku przypada-

j¹cego na jedn¹ akcjê

34 Interim Financial Re-

porting

Œródroczna sprawo-

zdawczoœæ finansowa

Zasady ujawniania i prezentacji informacji

w œródrocznym sprawozdaniu finansowym; za-

sady wyceny odnosz¹ce siê do sprawozdania fi-

nansowego za okres œródroczny

36 Impairment of Assets Utrata wartoœci akty-

wów

Zasady pomiaru utraty wartoœci (wyceny akty-

wów, które utraci³y wartoœæ)

37 Provisions, Contingent

Liabilities and Contin-

gent Assets

Rezerwy, zobowi¹zania

warunkowe i aktywa

warunkowe

Zasady uznawania zobowi¹zañ warunkowych

i aktywów warunkowych oraz zasady wyceny

i prezentacji rezerw

38 Intangible Assets Wartoœci niematerialne Zasady wyceny i prezentacji wartoœci niemateria-

lnych

39 Financial Instruments:

Recognition and Mea-

surement

Instrumenty finanso-

we: ujmowanie i wy-

cena

Zasady ujêcia, wyceny i ujawniania informacji

o aktywach finansowych i zobowi¹zaniach finan-

sowych

40 Investment Property Nieruchomoœci inwes-

tycyjne

Zasady wyceny nieruchomoœci inwestycyjnych

i wymagane ujawnienia

41 Agriculture Rolnictwo Zasady rachunkowoœci dla dzia³alnoœci rolniczej

obejmuj¹cej przekszta³canie aktywów naturalnych

(¿ywego inwentarza i roœlin) w produkty rolne

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: http://www.iasplus.com/standard/standard.htm.

157Odrêbn¹ czêœæ regulacji miêdzynarodowych stanowi¹ Interpretacje Sta³ego Komitetu ds. In-

terpretacji (SIC i IFRIC). Maj¹ one charakter wytycznych do okreœlonych standardów; pe³ni¹

zatem rolê uzupe³niaj¹c¹ i s¹ wygodnym narzêdziem aktualizacji lub uszczegó³owienia kwe-

stii nierozwi¹zanych w standardach miêdzynarodowych, bez potrzeby ich modyfikacji (wykaz

i powi¹zania interpretacji z poszczególnymi standardami zawiera tabela 5).

Tabela 5. Wykaz SIC (IFRIC) i powi¹zania z poszczególnymi MSR (MSSF) – stan

na 1 stycznia 2012 r.

Nr Tytu³ Standardy, do których

ma zastosowanie

SIC 7 Wprowadzenie waluty Euro MSR 21

SIC 10 Pomoc pañstwa – brak konkretnego powi¹zania z dzia³alnoœci¹

operacyjn¹

MSR 20
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