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Słowo wstępne 

 

Współczesna rachunkowość zmienia się wraz z rozwojem rzeczywi-

stości gospodarczej, a jej metody i rozwiązania odzwierciedlają coraz to 

nowe potrzeby ekonomiczne i informacyjne otoczenia społeczno-

gospodarczego. Nowa rzeczywistość gospodarcza XXI wieku spowodowa-

ła ewolucję potrzeb kadry zarządzającej, zarówno w zakresie dostępu do 

nowych instrumentów pomiaru, jak i nowoczesnych narzędzi zarządzania 

i raportowania dokonań przedsiębiorstwa. Wiodącym celem przedsiębior-

stwa przestał być wyłącznie jego sukces finansowy. Uważa się, że w obec-

nych realiach nie jest możliwe jego osiągnięcie i utrzymanie bez pozytywnych 

relacji z otoczeniem, co z kolei zazwyczaj wymaga, by przedsiębiorstwa 

postępowały w sposób społecznie odpowiedzialny, jasno i wiarygodnie 

komunikując to interesariuszom.  

Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa podmiotów gospodar-

czych to najbardziej syntetyczne źródło informacji o sytuacji i dokonaniach 

podmiotu. Wielowarstwowość tego źródła wynika bezpośrednio z rozdzie-

lenia funkcji własności od funkcji zarządzania, co spowodowało współist-

nienie wielu stron zainteresowanych informacją. Wzrost przejrzystości 

i jakościowo poprawnej zawartości informacyjnej raportów jest dziś 

przedmiotem badań oraz intensywnych prac organizacji międzynarodo-

wych odpowiedzialnych za tworzenie globalnych standardów raportowania 

informacji finansowej i niefinansowej.  

Nieporównywalnie większa, niż dotychczas, skala zmian w otoczeniu 

gospodarczym podmiotów jest spowodowana procesami globalizacji. Pro-

ces tworzenia globalnego systemu sprawozdawczości został zapoczątkowa-

ny już bardzo dawno. W niektórych krajach uczestnictwo w tych procesach 

przejawia się w podejmowaniu wysiłków w kierunku umiędzynarodowie-

nia własnych rozwiązań krajowych. Jednak większość krajów aktywnie 

włączyła się w procesy tworzenia i doskonalenia wzorców. Ujawnianie 

oznacza udostępnianie informacji. Jej spektrum nieustannie się rozszerza.  

Rachunkowość, a szczególnie sprawozdawczość biznesowa, bez 

względu na sposób jej definiowania, ma na celu odwzorowywanie rzeczy-

wistości gospodarczej i komunikowanie tych odwzorowań otoczeniu. Spo-

łeczne postrzeganie rachunkowości determinuje kontekst, w jakim rozważa 
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się jej rozwój. Od lat między rachunkowością a jej otoczeniem obserwuje 

się rodzaj sprzężenia zwrotnego – rachunkowość uczestniczy aktywnie 

w kreowaniu otaczającej przedsiębiorstwa rzeczywistości gospodarczej, 

jednocześnie tę rzeczywistość odwzorowując. Wpływa ona na otoczenie 

(kształtuje je), a jednocześnie silnie reaguje na zachodzące w nim zmiany 

(pozostaje pod wpływem otoczenia, w którym jest stosowana). Zmiany 

w regulacjach prawnych w krajach Unii Europejskiej, w tym również Pol-

ski oraz całego świata idą w kierunku rozszerzenia, a jednocześnie ujedno-

licenia zakresu informacji, generowanych i raportowanych przez systemy 

rachunkowości. Niniejsze opracowanie stanowi głos w dyskusji nad kie-

runkami i perspektywami rozwoju współczesnej rachunkowości. Zostało 

ono podzielone na cztery części. 

Część I poświęcono wybranym, szczególnym obszarom rozwoju 

współczesnej rachunkowości. Omówiono w niej zagadnienia harmonizacji 

zasad raportowania przepływów pieniężnych, rozbieżności w ujęciu i kla-

syfikacji wartości niematerialnych i prawnych na tle regulacji krajowych 

i międzynarodowych oraz koncepcję odroczonego podatku dochodowego 

w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF). 

W części II omówiono znaczenie czynników kulturowych w rozwoju 

i harmonizacji rachunkowości. Wskazano na wpływ czynników kulturo-

wych na systemy rachunkowości krajów. Na tym tle omówiono procesy 

harmonizacji rachunkowości konwencjonalnej w kontekście rozwoju ra-

chunkowości islamskiej, pokazano wpływ zasad religijnych islamu i kultury 

islamskiej na kształtowanie rachunkowości oraz sprawozdawczości finan-

sowej w krajach muzułmańskich oraz zidentyfikowano wpływ czynników 

kulturowych na kształtowanie systemów rachunkowości na świecie na 

przykładzie rachunkowości chińskiej. 

Część III opracowania obejmuje zagadnienia rozwoju sprawozdaw-

czości podmiotów gospodarczych w kontekście wyzwań otoczenia gospo-

darczego XXI wieku. W tym fragmencie opracowania zaakcentowano rolę 

sprawozdania finansowego w świetle międzynarodowych i polskich regula-

cji bilansowych, następnie na przykładzie sektora paliwowego wskazano na 

różnice i podobieństwa w zakresie zasad sporządzania bilansu według regu-

lacji międzynarodowych i amerykańskich (MSSF a US GAAP). W dalszej 

części opracowania omówiono wady i zalety informacji niefinansowej 
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w sprawozdawczości organizacji  oraz przeprowadzono rozważania na 

temat przyszłości modelu sprawozdawczego w dobie globalizacji.  

W części IV omówiono wybrane aspekty rozwoju współczesnej ra-

chunkowości. W pierwszej kolejności scharakteryzowano systemy nadzoru 

korporacyjnego w Polsce i w Niemczech oraz przeprowadzono analizę 

porównawczą tych systemów. W dalszej części opracowania przedstawiono 

problematykę transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych w kontek-

ście sporządzania sprawozdania finansowego spółki powstałej w wyniku 

połączenia metodą nabycia. Opracowanie kończą refleksje na temat kodek-

su etyki zawodowej w rachunkowości jako zbioru zasad etycznego postę-

powania w zawodzie księgowego.  

Przedstawione w niniejszej publikacji zagadnienia z jednej strony 

wskazują na niezwykle szeroki zakres i wagę problemów oraz obszarów 

rozwoju współczesnej rachunkowości. Absolutnie nie wyczerpują one jed-

nak tematyki, identyfikując jedynie obszary, zagadnienia i wyzwania stoją-

ce przed współczesną rachunkowością. 

 

 
 

Łódź, 5.04.2017                                          Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik 
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Część I 

  

Szczególne obszary harmonizacji rachunkowości 

 

 

Ewa Śnieżek

, Joanna Piłacik


 

 

Wiele krajów - jedna rachunkowość 

Przykład sprawozdawczości przepływów pieniężnych 

 

 

Wprowadzenie 

 

Rachunkowość służy od wieków dynamicznie rozwijającej się gospo-

darce i funkcjonującym w niej przedsiębiorstwom. Jej ponadczasowy cha-

rakter przejawia się w tym, że przez stulecia nie zmieniła się istota tej dys-

cypliny ani jej podstawowe założenia. O rachunkowości międzynarodowej 

oraz harmonizacji i standaryzacji rachunkowości napisano już wiele 

i w obliczu ciągłych, fundamentalnych zmian w tym obszarze liczba publi-

kacji wciąż będzie rosnąć. Środowiska biznesowe jednogłośnie zgadzają się 

co do konieczności zmniejszania różnic między systemami rachunkowości 

w celu ujednolicenia sprawozdań finansowych. W związku ze stale rosną-

cym umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej jedynym warunkiem 

znalezienia „wspólnego języka biznesu” jest harmonizacja rachunkowości, 

a jedną z możliwych dróg osiągnięcia tego celu – standardy rachunkowości. 

Standardy rachunkowości zostały ugruntowane w Stanach Zjednoczonych 

i Wielkiej Brytanii w rozumieniu wzorców, norm promulgowanych przez 

                                                             
 Dr hab., prof. nadzw UŁ, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunko-

wości, ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź.  
 Mgr., doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich, Uniwersytet Łódzki, Wydział 
Zarządzania, Katedra Rachunkowości, ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź. 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-795-4.02
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odpowiednie gremia profesjonalne księgowych, zwykle w długim procesie 

szerokiego konsultowania projektów.  

Nurt międzynarodowych regulacji rachunkowości i harmonizacji zasad 

sprawozdawczości finansowej dotyczy z jednej strony instytucjonalnych 

aspektów procesu międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, a z dru-

giej – analiz rozwiązań stosowanych w różnych krajach, w tym analizy 

komparatywnej.  

Procesy międzynarodowej integracji gospodarczej obejmują swoim za-

sięgiem niemal wszystkie obszary działalności gospodarczej. Segmentem 

internacjonalizującym się najszybciej jest rynek finansowy (kapitałowy 

i pieniężny). Charakterystyczne cechy globalizacji – zacieranie się granic 

narodowego kapitału, zmiany w alokacji zasobów, usuwanie barier integra-

cyjnych oraz tworzenie i funkcjonowanie podmiotów ponadnarodowych 

– wyznaczyły nowe i nieustannie zmieniające się potrzeby informacyjne

różnych grup interesariuszy. Nieodłącznym elementem globalnej gospo-

darki jest międzynarodowa rachunkowość oraz rozwijająca się na jej grun-

cie, rozpatrywana wieloaspektowo i wielopłaszczyznowo, harmonizacja 

i standaryzacja jej zasad.  

1. Harmonizacja zasad rachunkowości jako przejaw zmian

w gospodarce globalnej 

Przesłanki harmonizacji rachunkowości można rozpatrywać z punktu 

widzenia inwestorów i przedsiębiorstw
1
. Inwestorzy dążą do maksymalne-

go pomnożenia kapitału i oczekują określonej stopy zwrotu z dostarczone-

go kapitału. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie oni ponoszą największe 

ryzyko inwestycyjne, a zatem są zainteresowani skutecznym jego minima-

lizowaniem. Aby wybrać najbardziej atrakcyjne kierunki inwestowania, 

muszą opierać się w podejmowanych decyzjach na informacjach zarówno 

o dokonaniach przedsiębiorstwa w przeszłości, jak i o perspektywach ich

kształtowania się w przyszłości. Głównym źródłem informacji dla inwesto-

rów są sprawozdania finansowe. W sytuacji braku ujednoliconej 

i wiarygodnej informacji finansowej wzrasta niepewność. Aby ją zrekom-

1 Szerzej na ten temat zob. P. Kabalski, Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, 
język, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 19–23.  
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pensować, inwestorzy żądają większej stopy zwrotu z zainwestowanego 

kapitału. To prowadzi z kolei do wzrostu kosztu pozyskania i utrzymania 

kapitału i w efekcie do zmniejszenia wielkości inwestycji oraz osłabienia 

wzrostu gospodarczego. Kolejnym problemem dla inwestorów, wynikają-

cym z istnienia odmiennych zasad sporządzania i prezentacji sprawozdań 

finansowych, może okazać się konieczność ich „przetłumaczenia” w celu 

dostosowania do lokalnych wymagań. Jest to związane z dodatkowym na-

kładem pracy i powstaniem dodatkowego kosztu.  

Także przedsiębiorstwa działające na różnych rynkach napotykają na 

problemy wynikające z braku jednolitych zasad przygotowywania i prezen-

tacji sprawozdań finansowych. „W rachunkowości finansowej przedsię-

biorstw musi być brany pod uwagę kontekst międzynarodowy, aby spra-

wozdania finansowe mogły być wykorzystywane na przykład do oceny 

konkurencyjności przedsiębiorstw, pojedynczych transakcji, linii produk-

tów, oddziałów firm międzynarodowych, a także segmentów ich działalno-

ści, wyodrębnionych z różnych punktów widzenia”
2
. W związku z tym, aby 

sprostać lokalnym wymaganiom w zakresie rachunkowości, podmioty go-

spodarcze muszą często sporządzać sprawozdania finansowe w kilku wa-

riantach, co pociąga za sobą duże nakłady finansowe i przyczynia się do 

marnotrawienia kapitału. Pośrednio ma to również wpływ na tempo świa-

towego rozwoju gospodarczego, a ściślej – na jego zahamowanie.  

Harmonizacja zasad rachunkowości według C. Roberts, P. Weetman 

i P. Gordona jest skierowana na zmniejszanie liczby stosowanych praktyk 

rachunkowości poprzez określenie takiego ich zestawu, w ramach którego 

przedsiębiorstwa mogą dokonywać wyboru ewentualnych rozwiązań co do 

określonych zasad rachunkowości
3
. Efektem takiego podejścia jest stan 

harmonii, w którym zakres możliwych różnic między przedsiębiorstwami 

jest łatwy do zidentyfikowania. Z kolei P. Walton, A. Haller i B. Raffour-

nier wskazują, że „harmonizacja jest to sformułowanie używane w rachun-

kowości międzynarodowej dla określenia procesu redukowania różnic 

w sprawozdawczości między krajami”
4
. Według A. Jarugi „harmonizacja  

                                                             
2 Pisał już o tym P. Kabalski, W kierunku globalnych standardów rachunkowości – kiedy, 
jak i dlaczego?, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 2, Fundacja Rozwoju Rachunko-
wości w Polsce, 2000.  
3 C. Roberts, P. Weetman, P. Gordon, International Financial Accounting and Multinational 
Enterprises, Wiley, New York 1997, s. 116.  
4 P. Walton, A. Haller, B. Raffournier, International Accounting, International Business 
Press, London 1998, s. 8.  
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zakłada występowanie opcji, pewnej elastyczności, w ustalonych ramach, 

co umożliwia podmiotom gospodarczym wybór rozwiązań w ramach ich 

polityki rachunkowości”
5
.  

U podstaw procesów harmonizacji, co często podkreślała prof. Jaru-

gowa, leży odrębność i znaczące zróżnicowanie systemów rachunkowości 

w poszczególnych krajach świata. Wymienia się dwie, różniące się pod tym 

względem, grupy krajów rozwiniętych gospodarczo, charakteryzowane 

jako kraje kredytowo-podatkowe oraz kraje rozwiniętego rynku kapitało-

wego
6
. Kraje te bazowały na dwóch zasadniczych systemach prawnych: 

systemie prawa skodyfikowanego i systemie prawa zwyczajowego. W od-

różnieniu od modelu kontynentalnego, w warunkach innowacji finanso-

wych i globalizacji rynków finansowych, model anglosaski był jednak dużo 

lepiej do tych procesów przygotowany. Powszechnie uważa się dziś, że 

regulowanie rachunkowości drogą ustawową jest zbyt sztywne i powolne. 

W krajach o rozwiniętym rynku kapitałowym występowało oddzielenie 

regulacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej od wymogów 

prawa podatkowego, a więc odwrotnie niż w krajach kredytowo-

podatkowych, w których istniała silna zależność między tymi regulacjami, 

co, niestety, ograniczyło tempo harmonizacji rachunkowości
7
.  

Standaryzacja rachunkowości ma miejsce wówczas, gdy przedsiębior-

stwa stosują identyczne lub bardzo zbliżone praktyki rachunkowości
8
. Sta-

nowi ona określony zestaw obowiązujących przepisów, co pozwala na 

szybkie i łatwe porównywanie dokonań finansowych przedsiębiorstw. Za-

stosowanie jej w szerokim zakresie nie jest możliwe ze względu na różnice 

w interpretacji podobnych zdarzeń gospodarczych oraz szybki rozwój go-

spodarki światowej, powodujący, że ciągle powstają nowe problemy i za-

chodzi konieczność zastępowania przestarzałych rozwiązań nowszymi. 

W debatach nad rachunkowością coraz częściej pojęcie standaryzacji stosu-

je się zamiennie z pojęciem unifikacji. Należy jednak zauważyć, że unifi-

kacja rozwiązań sprowadza się do znalezienia wspólnej metody czy wzorca 

prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych, natomiast standary- 

5 A. A. Jaruga, Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standa-
ryzacja, [w:] Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe,  
C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 3.  
6 A. Jarugowa, Harmonizacja rachunkowości u progu XXI wieku, „Zeszyty Teoretyczne 
Rady Naukowej SKwP”, t. 44, Warszawa 1998, s. 65. 
7 A. A. Jaruga, Systemy regulacji rachunkowości…,s. 18–19. 
8 C. Roberts P. Weetman, P. Gordon, International Financial Accounting, s. 8. 
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zacja zakłada eliminowanie różnic wynikających z różnego zaawansowania 

rozwoju gospodarek, wzorców kulturowych oraz systemów prawno-

podatkowych.  

A. Jaruga często podkreślała, że „różnice w prezentacji dokonań firm 

za pomocą sprawozdania finansowego mają swe źródło w odmiennych 

warunkach gospodarczych, kulturowych i prawnych, w których ukształto-

wane zostały zasady rachunkowości w poszczególnych krajach. Mimo, że 

podstawy systemu podwójnej księgowości już od wielu wieków stanowią 

kanwę rachunkowości na całym świecie, to jednak rozwój rachunkowości 

wraz z jej prawnymi i środowiskowymi regulacjami charakteryzuje się 

wieloma krajowymi odmiennościami”
9
. Jako czynniki objaśniające różnice 

w krajowych systemach rachunkowości A. Jarugowa wymienia dodatkowo: 

wpływ wybitnych jednostek, na przykład E. Schmalenbacha w Niemczech, 

oraz szczególne zjawiska, na przykład inflację, a także, powołując się na 

badania G. Hofstede oraz opracowania S. Zeffa – narodowe wartości kultu-

rowe, zmienne polityczne i makroekonomiczne oraz czynniki edukacyjne
10

.  

 

2. Standaryzacja rachunkowości w warunkach globalnych czy 

krajowych? 

 

Chociaż systemy rachunkowości poszczególnych krajów są zróżnico-

wane, to podobieństwa systemów prawnych, historia i kultura krajów, 

a także inne cechy wspólne umożliwiły podjęcie prób klasyfikacji obowią-

zujących w różnych krajach systemów rachunkowości i przypisanie ich do 

odpowiednich modeli.  

Powszechny pogląd, że w krajach rozwiniętych współistnieją 

w praktyce dwa podstawowe modele życia gospodarczego – anglosaski 

i kontynentalny – panował mniej więcej do połowy lat 90. XX wieku
11

. 

Jednak nasilające się w ostatnich latach zjawiska i procesy gospodarcze 

zmusiły do weryfikacji tego stanowiska i spowodowały, że koncepcja wy-

razistej rozłączności tych modeli jest coraz mniej zasadna. Na początku 

trzeciego tysiąclecia wyzwaniem dla podmiotów gospodarczych jest kon-

                                                             
9 A. Jarugowa, Harmonizacja rachunkowości…, s. 65. 
10 A. Jaruga,  Krajowe Komitety Standardów Rachunkowości, „Rachunkowość”, nr 3, War-
szawa 2001, s. 11–21. 
11 E. Śnieżek, Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja 
modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008,  s. 34. 
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kurowanie w skali globalnej. Globalizacja gospodarki światowej prowadzi 

do zjawiska określanego jako konwergencja, czyli wzajemne przenikanie 

się, mieszanie, przekształcanie i upodabnianie obowiązujących modeli. 

Organizacje międzynarodowe i wiodące instytucje krajowe odpowiedzialne 

za stanowienie norm rachunkowości dążą zatem do tworzenia międzynaro-

dowych regulacji rachunkowości, poprzez konwergencję ze standardami 

krajowymi. Znaczący wpływ na przebieg procesów harmonizacji rachun-

kowości w Unii Europejskiej miały cechy modelu kontynentalnego, nato-

miast tworzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przebie-

gało i przebiega pod wpływem modelu anglosaskiego
12

. Mimo zatracania 

odrębności obu modeli – kontynentalnego i anglosaskiego – stanowią one 

nadal filary rachunkowości międzynarodowej dzięki temu, że bazują na 

różnych założeniach. Jak podkreślała już na początku lat 90. A. Jaruga, „zapre-

zentowane różnice filozofii rachunkowości oraz czynniki różnicujące koncep-

cje i zasady pozwalają lepiej zrozumieć złożony proces harmonizacji”
13

.  

W toku harmonizacji zasad rachunkowości zwiększa się stopień po-

równywalności sprawozdań finansowych, powstałych na podstawie od-

miennych regulacji różnych krajów. Różnice w zakresie sprawozdawczości 

finansowej stanowią istotną przeszkodę dla podmiotów poszukujących 

źródeł finansowania na rynkach międzynarodowych oraz inwestorów dążą-

cych do jak najlepszego ulokowania kapitału
14

. Przedsiębiorstwa, chcąc 

sprostać nasilającej się konkurencji i zapewnić środki na kosztowne bada-

nia oraz na inwestycje związane z rozwojem i ekspansją na nowe rynki 

poszukują coraz tańszych źródeł kapitału na rynkach międzynarodowych. 

W miarę ujednolicania mechanizmów funkcjonowania rynków finanso-

wych oraz w związku z masowością ponadnarodowych transakcji gospo-

darczych następuje również globalizacja przepływów pieniężnych, a co za 

tym idzie, wzrastała pokusa szybkiego pozyskania kapitału i wypracowania 

zysku
15

.  

Świadome ograniczanie stosowanych w rachunkowości (a przede 

wszystkim w sprawozdawczości finansowej) rozwiązań następuje poprzez 

12 E. Śnieżek, J. Piłacik, Międzynarodowe regulacje rachunkowości i harmonizacja zasad 
sprawozdawczości finansowej w dorobku naukowym prof. Alicji Jarugi, „Zeszyty Teore-
tyczne Rachunkowości”, nr 136/80, SKwP, Warszawa 2014, s. 39–55. 
13 A. A. Jaruga, Systemy regulacji rachunkowości…, s. 20. 
14 E. Śnieżek, J. Piłacik, Międzynarodowe regulacje…, s. 39–55. 
15 Ibidem. 
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określenie takiego ich zbioru, w ramach którego podmioty gospodarcze 

mogą dokonywać wyboru (accounting choice), przede wszystkim co do 

przyjęcia i konsekwentnego stosowania określonych zasad rachunkowości. 

Efektem takiego podejścia jest stan harmonii, w którym zakres możliwych 

różnic między przedsiębiorstwami jest łatwy do zidentyfikowania 

i interpretacji. A. Jaruga podkreśla jednak, że równocześnie „harmonizacja 

zakłada występowanie opcji, pewnej elastyczności, w ustalonych ramach, 

co umożliwia podmiotom gospodarczym wybór rozwiązań w ramach ich 

polityki rachunkowości”
16

. Według niej harmonizacja zasad rachunkowości 

będzie przebiegać według tendencji kilkustopniowej: 

 światowe korporacje notujące swe akcje na giełdach papierów warto-

ściowych o zasięgu globalnym będą dążyć do stosowania MSR, praw-

dopodobnie także na giełdzie nowojorskiej; 

 spółki o zasięgu krajowym lub w obszarze Unii Europejskiej będą sto-

sowały wymagania krajowe, które ulegną znacznemu uelastycznieniu, 

np. dzięki tworzeniu krajowych komitetów standardów rachunkowości 

i ograniczeniu zakresu i szczegółowości przepisów prawa rachunkowo-

ści; 

 mniejsze firmy zostaną wyposażone w odpowiednio ograniczony zestaw 

wymagań”
 17

. 

 

3. Instytucjonalne aspekty harmonizacji rachunkowości 

 

Standaryzacja wymaga wsparcia instytucjonalnego, zarówno w skali 

międzynarodowej, jak i krajowej. Wiele krajów powołało krajowe komitety 

(rady), których celem jest formułowanie i publikowanie krajowych stan-

dardów rachunkowości
18

. W Polsce za zgodą Ministra Skarbu oraz Prze-

                                                             
16 A. A. Jaruga, Systemy regulacji rachunkowości…, s. 3. 
17 A. Jarugowa, Harmonizacja rachunkowości…, s. 72. 
18 W Polsce za zgodą Ministra Skarbu oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Warto-
ściowych i Giełd w 1997 roku został powołany Krajowy Komitet Standardów Rachunkowo-

ści. Wśród wielu organizacji wspierających procesy harmonizacji rachunkowości należy 
wymienić chociażby: Międzynarodową Federację Księgowych (International Federation of 
Accountants – IFAC), Komitet Międzynarodowych Praktyk Rewizyjnych (International 
Auditing Practices Committee – IAPC), Wielką Czwórkę (Group of Four – G–4), Europej-
skie Stowarzyszenie Rachunkowości (European Accounting Association – EAA), Organiza-
cję Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and 
Development – ODCE), Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych 
(International Organization of Securities Commissions – IOSCO) oraz Stowarzyszenie ds. 
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wodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w 1997 roku zo-

stał powołany Krajowy Komitet Standardów Rachunkowości. Krajowy 

Komitet Standardów Rachunkowości w Polsce odegrał bardzo ważną rolę 

w dostosowywaniu polskiej Ustawy o rachunkowości z 1994 roku do stan-

dardów międzynarodowych. Okazało się, że komitety są bardziej niż orga-

ny rządowe elastyczne w reakcjach na zmieniającą się rzeczywistość. Po-

winno się zatem dążyć do sytuacji, w której ustawy określałyby jedynie 

ogólne zasady rachunkowości, a standardy – szczegółowe rozwiązania. 

Prowadziłoby to do zbliżenia zasad rachunkowości do systemu anglosa-

skiego, na podstawie którego zostały stworzone Międzynarodowe Standar-

dy Rachunkowości. Jak zauważyła S. Surdykowska, „szczególnie ważne 

miejsce wśród międzynarodowych organizacji księgowych zajmują ciała 

utworzone po to, aby połączyć ponad granicami różne gremia związane 

z rachunkowością, a także zainteresowane osoby”
19

. 

Wśród wielu organizacji
20

 wspomagających procesy harmonizacji za-

sad rachunkowości na szczególną uwagę zasługują prace Komitetu Mię-

dzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting 

Standards Committee – IASC) – obecnie Rady Międzynarodowych Standar-

dów Rachunkowości (International Accounting Standards Board– IASB). 

Oprócz organizacji międzynarodowych Rada Międzynarodowych Standar-

dów Rachunkowości współpracuje z organizacjami księgowych o zasięgu 

regionalnym
21

. Są to instytucje pozarządowe, które w chwili ich powołania 

Zarządzania Inwestycjami i Badań (Association of Investment Management and Research 
– AIMR).
19 S. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa,  Zakamycze, Kraków 1999, s. 76.
20 Do wspomnianych organizacji zalicza się między innymi: Międzynarodową Federację
Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC), Komitet Międzynarodo-
wych Praktyk Rewizyjnych (International Auditing Practices Committee – IAPC), Wielką 
Czwórkę (Group of Four – G–4), Europejskie Stowarzyszenie Rachunkowości (European 
Accounting Association – EAA), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organi-
sation for Economic Co-operation and Development – ODCE), Międzynarodową Organiza-
cję Komisji Papierów Wartościowych (International Organization of Securities Commis-
sions – IOSCO) oraz Stowarzyszenie ds. Zarządzania Inwestycjami i Badań (Association of 

Investment Management and Research – AIMR).  
21 Do ważniejszych regionalnych organizacji księgowych należą między innymi: East, 
Central and Southern African Federation of Accountants (ECSAFA) – organizacja ta działa 
na terenie wschodniej, centralnej i południowej Afryki; African Accounting Council – dzia-
łająca na terenie całej Afryki; Association of South East Asian Nations (ASEAN) Federation 
of Accountants – skupiająca organizacje księgowych z Filipin, Singapuru, Brunei, Indonezji, 
Malezji i Tajlandii; Confederation of Asian and Pacific Accountants – tworzą ją organizacje 
księgowych z terenów Azji i Pacyfiku; Federation des Experts Comptables Europeens 
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miały ambitne plany szerokiego włączenia się w prace nad Międzynarodo-

wymi Standardami Rachunkowości. Jednak na skutek braku możliwości 

wprowadzenia ustalonych zasad jako obowiązujących w swoich regionach 

ich aktywność skupia się na edukacji, organizowaniu szkoleń i konferencji 

oraz informowaniu środowisk biznesowych o różnych aspektach rachun-

kowości. „Część spośród regionalnych organizacji księgowych działa jako 

grupa nacisku na szczeblu globalnym, dbając o to, aby był brany pod uwagę ich 

głos w procesie ustalania międzynarodowych standardów rachunkowości”
22

.  

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości współpracuje 

również z wieloma organizacjami międzyrządowymi. Do najważniejszych 

należą: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz 

Unia Europejska; co warte podkreślenia, to właśnie Unia Europejska jako 

pierwsza wspólnota gospodarcza zajęła się harmonizacją regulacji rachun-

kowości już na początku lat 70. ubiegłego wieku (ówczesna Europejska 

Wspólnota Gospodarcza – EWG)
23

. Podkreśla się też, że Unia Europejska 

to przypadek harmonizacji zasad rachunkowości, jedyny w świecie w skali 

wykraczającej poza pojedynczy kraj, oparty na prawie, do przestrzegania 

którego są zobligowane wszystkie kraje członkowskie.  

W wyniku licznych nacisków na zwiększenie porównywalności spra-

wozdań finansowych opracowywanych według znacznie różniących się 

krajowych zasad rachunkowości wiele organizacji księgowych, w tym 

Amerykański Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów (American 

Institute of Certified Public Accountants – AICPA), podpisało pisemne 

zobowiązania do oddziaływania w większym stopniu na organizacje regu-

lujące lub tworzące zasady rachunkowości w ich krajach tak, aby uwzględ-

niały one w szerszym zakresie standardy międzynarodowe. Od 1995 roku 

rozpoczęła się współpraca między Komitetem (obecnie Radą) Międzynaro-

dowych Standardów Rachunkowości a Międzynarodową Organizacją Ko-

                                                                                                                                             
(Federation of European Accountants) – działająca na terenie krajów europejskich; Nordic 
Federation of Public Accountants (NFA), do której należą: Dania, Norwegia, Finlandia, 
Islandia i Szwecja; Arab Society of Certified Accountants (ASCA); Inter American Account-

ing Association (IAAA) – skupia ona organizacje księgowych z centralnej i południowej 
Ameryki, Caribbean Conference of Accountants i inne.  
22 S. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, s. 75.  
23 U podstaw harmonizacji zasad rachunkowości w ramach Unii Europejskiej leżała realiza-
cja następujących celów: zapewnienia efektywności działania rynku (w tym także kapitało-
wego), prawnego zabezpieczenia interesów wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli, 
pracowników, wierzycieli) oraz zapewnienia godziwej konkurencji (takie samo traktowanie 
spółek krajowych i zagranicznych).  
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misji Papierów Wartościowych (International Organization of Securities 

Commissions– IOSCO)
24

. A. Jaruga podkreśla, że „wprowadzenie nowej 

strategii do praktyki wymaga wypracowania nowej infrastruktury, nowego 

mechanizmu wprowadzania Międzynarodowych Standardów Rachunkowo-

ści, a w szczególności instytucjonalnego wzmocnienia i uprawomocnienia 

oraz stworzenia warunków wykonalności wysokiej jakości sprawozdań 

finansowych”
25

.  

Świadomość, że wyniki prac nad harmonizacją rachunkowości w ra-

mach Unii Europejskiej są znacznie ograniczone w porównaniu do efektów 

działań Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, pozwoliła 

na zmianę dotychczasowego stanowiska Komisji Europejskiej
26

. Od 1995 

roku spółki notowane na giełdach zagranicznych mogły sporządzać spra-

wozdania, opierając się na Międzynarodowych Standardach Rachunkowo-

ści
27

. Prawdziwą rewolucją w tym zakresie okazała się strategia Unii Euro-

pejskiej na lata 2000–2005
28

. Ważnym krokiem w kierunku stopniowej 

harmonizacji rachunkowości w Europie okazały się Dyrektywy Unii Euro-

pejskiej, aczkolwiek z uwagi na ograniczoną skłonność do akceptacji jed-

nolitych zasad zawierają one znaczną liczbę opcji koniecznych do uzyska-

nia kompromisu
29

.  

24
 Współpraca ta była wynikiem rosnącego zniecierpliwienia środowisk biznesowych wobec 

zróżnicowanych wymagań komisji papierów wartościowych w różnych krajach odnośnie do 
zasad sporządzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw zainteresowanych notowa-
niem swoich akcji na giełdach zagranicznych.  
25 W tym celu konieczne jest zapewnienie: klarownych standardów rachunkowości, odpo-
wiednich interpretacji tych standardów, wytycznych dotyczących implementacji tych stan-
dardów, wysokiej jakości audytu sprawdzającego prawidłowość stosowania tych standar-

dów, systemu monitorowania w trybie nadzoru oraz skutecznej sankcji. Zob. A. A. Jaruga, 
Systemy regulacji rachunkowości…, s. 36.  
26 R. Ignatowski, Początki i rozwój światowej harmonizacji rachunkowości – droga do 
powstania IASC, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w ra-
chunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 319–335. 
27 Należy podkreślić, że wprowadzenie w 1999 roku wspólnej waluty euro przyspieszyło 
tempo prac nad harmonizacją zasad rachunkowości.  
28 K. van Hulle, Unia Europejska wobec międzynarodowych standardów rachunkowości 
i rewizji finansowej, „Rachunkowość”, nr 9, Warszawa 2001, s. 569. Zob. szerzej: 

A. A. Jaruga, MSR/MSSF w porządku prawnym Unii Europejskiej i Polski, [w:] A. A. Jaru-
ga, M. Frendzel, R. Ignatowski, P. Kabalski, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej(MSR/MSSF), nowe regulacje, SKwP, Warszawa 2006, s. 9–29. 
29 Zdaniem Komisji Europejskiej regionalne standardy rachunkowości są niewystarczają- 
ce – jedynie globalne standardy powinny być podstawą harmonizacji rachunkowości w skali 
światowej. Dalekosiężnym celem jest zatem stosowanie Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości przez wszystkie spółki działające na rynkach finansowych. W wyniku 
złożonego i długotrwałego procesu legislacyjnego zostały wydane tzw. dyrektywy Unii 
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Podjęte przez Unię Europejską działania stanowiły istotny krok 

w kierunku harmonizacji rachunkowości w wymiarze globalnym. Jak 

przewidywała A. Jaruga, „historycznie ukształtowane konwencje i regula-

cje rachunkowości będą ulegały zmianie, co w warunkach umiędzynaro-

dowienia wymiany, rosnącej wagi transnarodowych korporacji 

i rozbudowy rynków kapitałowych powinno sprzyjać dalszej międzynaro-

dowej harmonizacji rachunkowości”
30

, czego przykładem są osiągnięcia 

Unii Europejskiej w tym zakresie.  

 

4. Sprawozdawczość przepływów pieniężnych jako przykład 

harmonizacji zasad rachunkowości   

 

Procesy tworzenia oraz implementacji globalnych standardów rachun-

kowości stanowią wyzwanie dla rachunkowości XXI wieku. Wymagają 

one czasu, cierpliwości i gruntownej przebudowy krajowych systemów 

rachunkowości, a także mentalności, zarówno odbiorców informacji finan-

sowej, jak i jej kreatorów
31

. Moment, w którym we wszystkich, lub przy-

najmniej w większości krajów świata zaczną powszechnie obowiązywać 

wspólne zasady rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jest jeszcze 

odległy, niektórzy wręcz twierdzą, że nieosiągalny. Bez względu na panu-

jący sceptycyzm należy jednak podejmować wysiłki w kierunku harmoni-

zacji i standaryzacji światowej rachunkowości, nie zapominając jednakże 

o kilku ważnych aspektach tego procesu
32

: 

1. Kraje o różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych 

i gospodarczych w różnym stopniu i w różnym czasie będą adaptować 

rozwiązania proponowane przez międzynarodowe gremia.  

                                                                                                                                             
Europejskiej. Kraje członkowskie, w tym również Polska, zostały zobligowane do dostoso-
wania uregulowań krajowych do wytycznych płynących z dyrektyw. Pozostawiono im 
jednak wybór dopuszczalnych opcji. W związku z tym osiągnięto jedynie minimalny po-
ziom porównywalności sprawozdań finansowych. Por. A. Jarugowa (2005), Międzynarodo-

we i krajowe regulacje rachunkowości, [w:] A. Jarugowa, T. Martyniuk (red.), Komentarz 
do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość – MSR/MSSF – Podatki, wyd. drugie zmienio-
ne, ODDK, Gdańsk, s. 44.  
30 A. Jaruga, Systemy regulacji rachunkowości…, s. 21.  
31 E. Śnieżek, M. Wiatr, Modelowanie raportów jako próba ograniczenia luki komunikacyj-
nej w sprawozdawczości finansowej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach”, nr 284, Katowice 2016, s. 21–30. 
32 E. Śnieżek, Sprawozdawczość przepływów pieniężnych…, s. 185–186. 
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2. Procesy standaryzacji regulacji rachunkowości są kosztowne i wiele

krajów (a przede wszystkim funkcjonujących w nich przedsiębiorstw)

niektóre rozwiązania i decyzje (na przykład o istotnych zmianach w sys-

temach prawnych) będzie odwlekać w czasie lub implementować tylko

częściowo. Zasadne jest w tym miejscu pytanie, czy nie spowolni to

procesów harmonizacji i standaryzacji rachunkowości ze szkodą dla

systemu gospodarczego zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej.

3. Obecnie do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowo-

ści / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej są

zobowiązane podmioty duże – spółki giełdowe sporządzające sprawoz-

dania skonsolidowane. W większości krajów jest to niewielki odsetek

wszystkich podmiotów gospodarczych, zobligowanych do sporządzania

sprawozdań finansowych i raportowania wyników działalności upoważ-

nionym do tego stronom. Jest wątpliwe, aby cała rzesza działających

w danym kraju przedsiębiorstw, nie notowanych na giełdzie, zastosowa-

ła globalne standardy rachunkowości w krótkim czasie. Dlatego nie

mniej istotną potrzebą staje się modelowanie regionalnych regulacji ra-

chunkowości tak, aby mogły spełniać swoje zadanie również w global-

nej gospodarce, funkcjonując z powodzeniem obok zharmonizowanych

regulacji międzynarodowych.

4. Należy uważnie kształtować i „pielęgnować” standardy krajowe, nie

zapominając przy tym, że w globalnym otoczeniu biznesowym tworzą

one wraz z regulacjami międzynarodowymi trwały szkielet systemu ra-

chunkowości każdego kraju.

5. Większość krajowych systemów rachunkowości od wielu lub przy-

najmniej od kilku lat została wyposażona w zestaw lokalnych standar-

dów rachunkowości i jeśli nawet odbiegają one w dużym stopniu od

rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowo-

ści/Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej,

należy je uwzględniać, harmonizując gospodarkę światową i rynki re-

gionalne. Stanowią one bowiem źródła rachunkowości w skali lokalnej,

ściśle związane ze specyfiką systemów gospodarczych, politycznych,

społecznych i kulturowych. Warto je mieć na uwadze szczególnie wte-

dy, gdy proces standaryzacji danego obszaru rachunkowości pozostawia

jeszcze szerokie pole do działania, jak w przypadku regulacji sprawoz-

dawczości przepływów pieniężnych.
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Niewątpliwie największy wpływ na kształt Międzynarodowego Standardu 

Rachunkowości nr 7 Rachunek przepływów pieniężnych miały regulacje ame-

rykańskie, oraz w mniejszym, ale również ważącym stopniu, brytyjskie
33

. Nie 

oznacza to jednak, że nadając współczesny kształt Międzynarodowemu Stan-

dardowi Rachunkowości nr 7 nie należy odnosić się do innych standardów 

krajowych. W tym stwierdzeniu tkwi pozorna sprzeczność. Wiadomo, że 

standardy krajowe (wystarczy wspomnieć standard australijski, chiński czy 

polski) były tworzone pod dużym wpływem Międzynarodowego Standardu 

Rachunkowości nr 7. Jak w takim razie można mówić o oddziaływaniu 

tych regulacji na standard, pod wpływem którego były one formułowane? 

Nie ma w tym jednak nic dziwnego. Każdy standard krajowy powstawał w 

drodze wysiłku specjalistów w określonej dziedzinie i podlegał weryfikacji 

przez środowisko profesjonalistów – teoretyków i praktyków rachunkowo-

ści danego kraju. W związku z tym w każdym standardzie krajowym tkwią 

elementy specyficzne dla rachunkowości regionalnej oraz nowe poglądy na 

metodologię i sposób podejścia do regulowanych zagadnień. 

Stany Zjednoczone, obok Wielkiej Brytanii, są najczęściej wymienia-

nym krajem w modelu anglosaskim, w którym ponadto rozwijano bardzo 

intensywnie koncepcje i podejścia do rachunkowości przepływów pienięż-

nych; są one również jednym z pierwszych (obok Kanady) krajów, które do 

swoich regulacji środowiskowych wprowadziły normy regulujące spra-

wozdawczość przepływów pieniężnych.  

Wielka Brytania jest drugim, ważnym przedstawicielem anglosaskiego 

modelu rachunkowości, którego regulacje sprawozdawczości finansowej 

mają duży wpływ na procesy harmonizacji. Jest ona również krajem, który 

przyjął w unormowaniach z zakresu sprawozdawczości przepływów pie-

niężnych specyficzne, nietypowe rozwiązania.  

Z kolei Niemcy i Japonia to kraje stanowiące fundament modelu kon-

tynentalnego rachunkowości, w których rozwiązania w zakresie rachunko-

wości i sprawozdawczości finansowej podlegały i nadal podlegają dużym 

wpływom krajowych systemów prawnych. Jednocześnie państwa te wy-

                                                             
33 Już kilkanaście lat temu prowadzono badania porównawcze na ten temat, por. E. Śnieżek, 
P. Czajor, M. Michalak, Rachunek przepływów pieniężnych według standardów światowych 
– badanie porównawcze. Część I, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 6, Część II, 
„Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 7–8, Część III, „Monitor Rachunkowości i Finan-
sów”, nr 9, Warszawa 2000. 
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wierają znaczący wpływ na kształt norm i współczesne trendy rozwoju 

rachunkowości międzynarodowej.  

Polska jest przykładem kraju, którego normy prawne rachunkowości 

ewoluowały w ciągu ostatnich kilkunastu lat, przechodząc od rozwiązań 

typowych dla modelu kontynentalnego rachunkowości do rozwiązań sys-

temowych rachunkowości charakterystycznych dla modelu anglosaskie-

go
34

. Mimo doświadczeń związanych z funkcjonowaniem gospodarki central-

nie planowanej, a następnie z transformacją ustrojową, polska rachunkowość, 

oprócz norm silnie skodyfikowanych prawem, wypracowała także ważne 

regulacje środowiskowe, a wprowadzona w 1994 roku Ustawa o rachun-

kowości nosiła silne piętno rozwiązań modelu angloamerykańskiego.  

Włączenie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 7 do ana-

lizy regulacji międzynarodowych w zakresie sprawozdawczości przepły-

wów pieniężnych jest kwestią oczywistą. Wzajemne przenikanie i oddzia-

ływanie na siebie norm krajowych i międzynarodowych powoduje, że oczy 

całego świata skierowane są na MSR/MSSF.  

Zasadnicze wnioski wynikające z analizy specyfiki regulacji sprawoz-

dawczości przepływów pieniężnych w różnych krajach przedstawiono po-

niżej.  

Sposób standaryzacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych 

w poszczególnych krajach posiada wiele cech wspólnych, między innymi:  

 w podobny lub taki sam sposób zdefiniowano środki pieniężne i ich

ekwiwalenty oraz przepływy pieniężne (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii);

 identycznie dokonano podziału strumieni przepływów pieniężnych na

trzy rodzaje działalności; wyjątkiem jest tu ponownie Wielka Brytania;

 podobnie określono zakres poszczególnych rodzajów działalności,

z wyjątkiem zasad ujmowania pieniężnych kosztów i korzyści różnych

zdarzeń;

 wykorzystano wspólną metodologię prezentacji informacji o przepły-

wach pieniężnych, zarówno w ramach działalności operacyjnej, jak

i inwestycyjnej i finansowej;

34 E. Śnieżek, M. Turzyński, M. Wiatr, Kasowe ujmowanie zdarzeń na ziemiach polskich 
okresu zaborów jako pierwowzór zasad ujawniania przepływów pieniężnych we współcze-
snej sprawozdawczości finansowej, [w:] S. Sojak (red.), ABACUS – od instruktarzy gospo-
darczych po współczesne podręczniki rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 101–118. 
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 podobnie sformułowano zalecenia odnośnie do podstawowych elemen-

tów informacji dodatkowej do rachunku przepływów pieniężnych;  

 rekomendowano w zasadzie takie same zalecenia odnośnie do ujawnia-

nia w notach informacji o środkach pieniężnych o ograniczonej możli-

wości dysponowania, prezentowania niektórych przepływów pieniężnych 

w ujęciu netto, potrzeby ujawniania w notach do rachunku przepływów 

pieniężnych informacji o zdarzeniach niepieniężnych.  

Można również określić obszary regulowane w odmienny sposób lub 

w stosunku do których wciąż pojawiają się wątpliwości:  

 podział strumieni przepływów pieniężnych na rodzaje działalności 

 – praktycznie tylko Wielka Brytania sklasyfikowała przepływy pie-

niężne według więcej niż trzech rodzajów działalności; bardziej szcze-

gółowa analiza pozwala dostrzec wiele korzyści płynących z przyjęcia 

takiego rozwiązania, np. ujmowanie ekwiwalentów środków pienięż-

nych jako elementu odrębnej działalności, wyodrębnienie przepływów 

pieniężnych z tytułu opodatkowania (nie tylko podatkiem dochodowym, 

ale również podatkiem VAT oraz podatkami i opłatami ujmowanymi 

przez podmiot w kosztach);  

 wybór metody sporządzania i prezentacji rachunku przepływów pie-

niężnych w odniesieniu do działalności operacyjnej – tylko nieliczne 

kraje, takie jak Australia, czy Nowa Zelandia nałożyły na podmioty ob-

owiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bez-

pośrednią; w większości krajów metodę sporządzania tego sprawozda-

nia – bezpośrednią lub pośrednią – wybiera jednostka, a zatwierdza jej 

kierownik; przedsiębiorstwo ma wtedy obowiązek stosować ją w sposób 

ciągły w następnych okresach sprawozdawczych; jak już nadmieniono, 

Stany Zjednoczone, mimo że dopuszczają w swoim standardzie wybór 

metody, próbują obecnie przeforsować w regulacjach międzynarodo-

wych obowiązek stosowania w rachunku przepływów pieniężnych me- 

tody bezpośredniej, co spotyka się ze zdecydowanym oporem krajów 

europejskich, stanowczo opowiadających się za utrzymaniem wyboru 

metody;  

 występują różnice w klasyfikacji niektórych strumieni pieniężnych do 

poszczególnych rodzajów działalności – dotyczy to w zasadzie większo-

ści pieniężnych kosztów i korzyści (wykazujących wielokrotnie znaczą-

cą wartość) z tytułu zdarzeń, których klasyfikacja w rachunku przepły-

wów jest bezsporna;  
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 pojawiają się różne podejścia do kwestii potrzeby i zasadności określe-

nia w standardach lub innych normach formatu sprawozdania, czyli mi-

nimalnego zakresu informacji wykazywanej w rachunku przepływów

pieniężnych;

 brakuje jednoznacznych regulacji problemu wartości wyniku finanso-

wego, który jest korygowany do postaci przepływów pieniężnych netto

z działalności operacyjnej w metodzie pośredniej; w praktyce powoduje

to trudności w interpretacji korekt, ponieważ oprócz wyniku finansowe-

go netto pojawiają się również, jako punkt wyjścia korekt w metodzie

pośredniej, wynik finansowy brutto, wynik przed opodatkowaniem

i pozycjami nadzwyczajnymi (jeżeli takie mogą wystąpić), a nawet wy-

nik przed opodatkowaniem, pozycjami nadzwyczajnymi i korektą z ty-

tułu przychodów i kosztów finansowych; dodatkowe zamieszanie

wprowadza (w sposób z pewnością niezamierzony) Międzynarodowy

Standard Rachunkowości nr 7, w którym w treści zasadniczej często

przywołuje się wynik netto, a w przykładzie zamieszczonym w załącz-

niku do standardu przedstawia się korekty wyniku brutto;

 nie ma zgodnego podejścia do zakresu tej części informacji dodatkowej

do rachunku przepływów pieniężnych, która wynika z dobrowolnych

ujawnień przedsiębiorstw, co w kontekście coraz silniejszego trendu

przechodzenia od sprawozdań finansowych do raportów biznesowych

nabiera coraz większego znaczenia.

W Nowej Zelandii i Australii wyłączenia z obowiązku sporządzania ra-

chunku przepływów pieniężnych są dokonywane na ogół ze względu na 

charakter działalności, bądź przynależność do grupy kapitałowej. Nowoze-

landzki standard nie ma zastosowania do jednostek zależnych będących 

w 100 procentach w posiadaniu grupy, która publikuje sprawozdania 

w Nowej Zelandii. Podobnie australijski standard wyłącza jednostki zależ-

ne – filie firm założonych w Australii – z zakresu swoich wymagań.  

W standardzie kanadyjskim nie zamieszczono przykładów sporządza-

nia rachunku przepływów pieniężnych, natomiast w nowozelandzkim 

– przedstawiono przykład zastosowania metody bezpośredniej (jako jedy-

nej dopuszczalnej). Standard opublikowany w Republice Południowej 

Afryki w 1988 roku zawierał wyłącznie przykład stosowania metody po-

średniej, ponieważ tylko taka metoda prezentacji operacyjnych przepływów 

pieniężnych została zaproponowana w Statement of Generally Accepted 

Accounting Practice AC 118. Warto również wspomnieć, że przez wiele lat 
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kanadyjska Informacja o przepływach pieniężnych była prezentowana 

w aneksie do sprawozdania finansowego jako dodatkowe objaśnienie do 

bilansu. W Australii i Nowej Zelandii wszystkie sprawozdania z przepły-

wów pieniężnych są sporządzane metodą bezpośrednią; jest ona jedyną 

dozwoloną metodą
35

.  

W krajach zachodnich wielokrotnie przeprowadzano badania mające 

odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście nastąpiło spodziewane przejście 

z metody pośredniej na metodę bezpośrednią sporządzania sprawozdania 

z przepływów pieniężnych. Ich wyniki wskazują na wyjątkowo niski po-

ziom akceptacji metody bezpośredniej
36

. Ma to swoje źródło nie tylko 

w historycznych aspektach tworzenia standardów w krajach anglosaskich 

(podejście funduszowe było bardziej zbliżone do metody pośredniej). Takie 

wyniki badań sugerują na przykład, że w sytuacji, gdy sporządzający spra-

wozdania mają możliwość wyboru metody prezentacji informacji, wówczas 

nie są oni skłonni zmieniać swoich praktyk sprawozdawczych na uznane za 

korzystniejsze dla użytkowników, ale jednocześnie postrzegane przez spo-

rządzających jako czaso- i kosztochłonne. Obecnie, po rozwinięciu w kra-

jach zachodnich odpowiedniej bazy analitycznej i oprogramowania kompute-

rowego, pojawia się wyraźny trend w przechodzeniu na metodę bezpo-średnią 

sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych, z jednoczesnym za-

chowaniem w notach uzgodnienia wyniku i przepływów operacyjnych, czyli 

metody pośredniej.  

W przypadku operacji niepieniężnych, jak sugeruje na przykład stan-

dard kanadyjski
37

, niepieniężne transakcje, które są częścią działalności 

finansowej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa oraz wpływają na jego kapitał 

                                                             
35 Nowozelandzki projekt standardu proponował, jako alternatywną, metodę pośrednią, ale 
nie została ona ostatecznie zaakceptowana ze względu na liczne opinie krytyczne. Z kolei 
według australijskiego standardu metoda bezpośrednia dostarcza informacji, które w innej 
sytuacji nie są możliwe do uzyskania z bilansu lub rachunku zysków i strat. Ponadto, stano-
wi ona bardziej użyteczną podstawę do oceny przyszłych przepływów pieniężnych niż 
metoda, która ujawnia jedynie kwotę netto przepływów pieniężnych z działalności opera-
cyjnej, nie prezentując poszczególnych składników przepływów pieniężnych z tej działalno-

ści.  
36 E. Śnieżek, M. Wiatr, Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych. Ujęcie sprawoz-
dawcze i menedżerskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, s. 17–46. 
37 Na marginesie warto wspomnieć, że w Kanadzie długo dyskutowano nad właściwą nazwą 
sprawozdania z przepływów pieniężnych. Proponowany tytuł sprawozdania – Informacja 
o przepływach pieniężnych (Cash Flow Information) – była, mimo rekomendacji, rzadko 
stosowana. Najczęściej sprawozdanie to określano jako Statement of Cash Flow Practice 
(SCFP).  
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i strukturę aktywów, wymagają ujawnienia. W Nowej Zelandii ta części 

transakcji, która nie powoduje przepływu środków pieniężnych nie jest 

ujawniana w sprawozdaniu, ale w dodatkowych ujawnieniach. Identyczne 

stanowisko przyjęto w Australii; w tym kraju wymaga się ujawniania trans-

akcji bezgotówkowych w raporcie finansowym. Dostarczenie takich infor-

macji ma na celu umożliwienie pełniejszej oceny działalności przedsiębior-

stwa oraz przyszłych przepływów pieniężnych.  

Odnośnie do przepływów pieniężnych w walucie obcej australijski 

standard jednoznacznie zaleca, aby były one ujmowane w sposób zgodny 

z regulacjami dotyczącymi przeliczania walut obcych. Mimo poszukiwania 

wspólnego podejścia do określania kursu wymiany walut dla operacji za-

granicznych w rachunku zysków i strat i przepływów pieniężnych w walu-

tach obcych w rachunku przepływów pieniężnych, do dziś nie osiągnięto 

konsensusu. Brytyjczycy dopuszczają w rachunku zysków i strat wybór 

między kursem zamknięcia a średnim ważonym kursem wymiany waluty, 

podczas gdy w Australii wyklucza się stosowanie kursu walut obcych na 

dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych dla pozycji rachunku zysków i strat.  

W standardach kanadyjskim i nowozelandzkim występuje wyraźne 

podobieństwo w zalecanym sposobie klasyfikacji wpływów i wydatków 

z tytułu odsetek i dywidend. Należy jednak zwrócić uwagę, że w Nowej 

Zelandii wymaga się, aby dywidendy płacone od własnych źródeł finanso-

wania (np. akcji uprzywilejowanych) uznawać za wydatek operacyjny. 

W 1987 roku nowozelandzkie wytyczne nakazywały traktowanie odsetek 

i dywidend otrzymanych jako działalność inwestycyjną, zaś odsetki i inne  

dywidendy zapłacone jako działalność finansową. W Australii zezwala się 

natomiast na dużą dozę uznaniowości w klasyfikowaniu odsetek i dy-

widend.  

Klasyfikacja stosowana przez Kanadę i Nową Zelandię jest zgodna 

z poglądem, że zasadniczo przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej powinny odzwierciedlać pieniężne efekty transakcji i innych 

zdarzeń, które mają wpływ na ustalenie zysku netto
38

, choć nie oznacza to 

powszechnej akceptacji takiego podejścia. Jak wynika z wypowiedzi prak-

tyków, jest wręcz odwrotnie; uznają oni, że jeżeli jakieś zdarzenie jest pie-

niężnie uznane za element określonej działalności, to wszystkie pieniężne 

38 E. Śnieżek, Wykorzystanie relacji między elementami pieniężnymi i memoriałowymi 
w procesach decyzyjnych – przegląd badań empirycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Oeconomica”, vol. 1, nr 263, Łódź 2012, s. 123–145. 
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koszty i korzyści z nim związane powinny być wykazane w tej samej działal-

ności, co zdarzenie je powodujące. W Nowej Zelandii jest wymagane oddziel-

ne ujawnienie dywidend wypłaconych udziałowcom mniejszościowym. 

Odnośnie do ujawniania informacji o podatku dochodowym australij-

skie standardy rachunkowości dopuszczają w przypadku, gdy taka identyfi-

kacja jest możliwa, klasyfikację podatkowych przepływów pieniężnych 

związanych z określoną transakcją do działalności operacyjnej, inwestycyj-

nej lub finansowej. W przypadku rozdzielenia wydatków z tytułu podatku 

dochodowego na poszczególne rodzaje działalności, standardy tego kraju 

wymagają także ujawnienia zagregowanej kwoty przepływów podatko-

wych. Kanada jest z kolei jedynym krajem spośród wszystkich objętych 

analizą, który nie zajął stanowiska w kwestii sposobu ujmowania opodat-

kowania.  

W sprawie ujawniania transakcji zabezpieczających w Australii prze-

pływy pieniężne z transakcji uznawanych za zabezpieczenia innych trans-

akcji są klasyfikowane identycznie, jak przepływy środków pieniężnych 

dotyczące zabezpieczanych składników. Jednak przepływy pieniężne wy-

wodzące się z transakcji faktycznie zawieranych w celu zabezpieczenia, ale 

nie traktowanych jako takie, są klasyfikowane zgodnie z ich pierwotną 

naturą. Powoduje to, że nie są one automatycznie klasyfikowane tak, jak 

przepływy środków pieniężnych odnoszące się do pozycji bazowych. Na 

przykład płatność mająca na celu nabycie kontraktu walutowego w celu 

zabezpieczenia specyficznych wydatków dewizowych jednostki jest klasy-

fikowana jako przepływ pieniężny działalności finansowej nawet wówczas, 

gdy ten kontrakt ma na celu zrównoważenie ryzyka związanego z lokatami 

dokonywanymi poza granicami kraju.  

Szczególnym przypadkiem zastosowania w rachunku przepływów pie-

niężnych rozwiązań, będących jednocześnie przykładem udanej adaptacji 

najważniejszych merytorycznie koncepcji i zaleceń standardu międzynaro-

dowego, są regulacje sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Chiń-

skiej Republice Ludowej. Specyfikę chińskich regulacji potraktowano jako 

przypadek szczególny, ponieważ Chiny są jednym z nielicznych krajów, 

który w standardzie rachunkowości dotyczącym sprawozdawczości prze-

pływów pieniężnych:  
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 określił minimalny zakres ujawnianych informacji;

 nie zezwolił na wybór metody – bezpośredniej lub pośredniej – prezen-

tacji operacyjnych przepływów pieniężnych, dopuszczając stosowanie

wyłącznie metody bezpośredniej;

 w pełni skorzystał z doświadczeń innych państw, zarówno w kształto-

waniu struktury standardu, jak i w kwestiach merytorycznych.

Chiński standard dotyczący zasad ujmowania i prezentacji informacji

o przepływach pieniężnych jest niewątpliwie udaną próbą implementacji

międzynarodowo uznanych regulacji rachunkowości do praktyki danego 

kraju 

W kontekście przedstawionych rozważań ponownie nasuwa się pytanie, 

czy regulacje międzynarodowe sprawozdawczości przepływów pienięż-

nych wpłynęły na kształt standardów krajowych, czy też doświadczenia 

w zakresie standaryzacji w skali lokalnej uwarunkowały rozwój standardu 

międzynarodowego? Prawda, jak zwykle, leży pośrodku. W Międzynaro-

dowym Standardzie Rachunkowości nr 7 można odnaleźć wpływy standar-

dów amerykańskiego i brytyjskiego, mimo różnic w poszczególnych posta-

nowieniach, natomiast regulacje międzynarodowe oddziaływały z kolei na 

kształt i zalecenia zawarte w standardach krajów, w których proces standa-

ryzacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych rozpoczął się stosun-

kowo późno (Polska) lub przez wiele lat zachowywał swój odrębny charak-

ter (Niemcy, Japonia).  

Zakończenie 

Regulacje rachunkowości są reakcją na zmiany środowiska gospodar-

czego. W praktyce powstawanie nowych pomysłów, koncepcji i rozwiązań 

w zakresie rachunkowości zawsze wyprzedzało tworzenie nowych i mody-

fikowanie już istniejących norm, ale obecnie zjawisko to przebiega znacz-

nie szybciej.  

Mimo powszechnej zgody odnośnie do konieczności funkcjonowania 

jednolitych standardów rachunkowości w skali światowej, nadal brak jed-

noznacznej odpowiedzi na pytanie, jak do tej harmonizacji doprowadzić. 

Czy tworzyć nowe, powszechnie obowiązujące standardy, czy też może 

lepiej jedno z istniejących obecnie rozwiązań przyjąć za powszechnie obo-

wiązujący wzorzec? Ostatnia możliwość wydaje się być najbardziej uza-
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sadniona, zarówno z punktu widzenia czasochłonności prac, jak i kosztów 

z tym związanych. Jednak najistotniejsze pytanie, na które należy odpo-

wiedzieć, brzmi: które z istniejących standardów przyjąć jako wzorzec 

obowiązujący w skali globalnej? Do tej roli pretendują głównie Międzyna-

rodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, jednak duży wpływ 

giełdy amerykańskiej na gospodarkę światową implikuje konieczność 

„przekładania” ich na zasady amerykańskich Ogólnie Akceptowanych Za-

sad Rachunkowości (US GAAP).  

Standardy są podstawą przygotowywania sprawozdań finansowych, 

opracowywania raportów  wymaganych od spółek giełdowych, ustalania 

krajowych zasad rachunkowości,  jako wzorzec przy ich opracowywaniu. 

Korzyści wynikające z zastosowania standardów to przede wszystkim: 

możliwość większej porównywalności danych finansowych dla inwesto-

rów, zwiększenie gotowości do inwestowania  poza granicami kraju macie-

rzystego, zmniejszenie kosztów kapitału, zwiększenie sprawności alokacji 

zasobów oraz wyższy wzrost ekonomiczny
39

.   

Dla inwestorów wyzwaniem jest czas niezbędny do oceny i zrozumie-

nia zmian wynikających z wprowadzenia standardów. Znajduje to wyraz 

w opiniach na temat korzyści wynikających z wprowadzenia międzynaro-

dowych standardów; wynika z nich, że inwestorzy zwracają uwagę na 

ogólne skutki wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo-

ści Finansowej, nie zaś na konkretne zagadnienia merytoryczne, którym są 

one poświęcone.  

Skoro następuje integracja światowych rynków kapitałowych, to logika 

jednolitego systemu standardów rachunkowości wydaje się oczywista. Na-

suwają się jednak pytania, czy jednolity system międzynarodowych stan-

dardów rachunkowości rzeczywiście będzie sprzyjać porównywalności 

informacji finansowych i czy faktycznie zwiększy on efektywność alokacji 

kapitału. Wciąż trwają dyskusje na ten temat. Wielu badaczy rachunkowo-

ści, w tym A. Jarugowa, uważa procesy harmonizacji i standaryzacji zasad 

rachunkowości za nieuniknione, integralnie związane z globalizacją i nie-

odwracalne. Powstają one w drodze ewolucji, a nie rewolucji i stanowią 

znak czasów, w których żyjemy. 

 

                                                             
39 A. Jaruga, J. Fijałkowska, M. Jaruga-Baranowska, M. Frendzel, The Impact of IAS/IFRS 
on Polish Accounting Regulations and Practical Implementation in Poland, “Accounting in 
Europe”, vol. 4, EAA 2007.  
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Sylwia Doroba, Milena Sikorska

 

 

Rozbieżności w regulacjach krajowych i międzynarodowych  

rachunkowości na przykładzie ujęcia i klasyfikacji wartości  

niematerialnych i prawnych 

 

 

Wprowadzenie 

 

Ostatnie dziesięciolecia to nieustanny, intensywny okres rozwoju 

przedsiębiorstw na całym świecie. Jest on możliwy nie tylko ze względu na 

rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na dobra i usługi, lecz także na 

powstające w odpowiedzi na nie m.in. rozwiązania techniczne i technolo-

giczne. Podmioty gospodarcze  wykorzystując generowane nadwyżki fi-

nansowe lub korzystając z coraz szerszego wachlarza dostępnych źródeł 

finansowania zewnętrznego dążą do unowocześniania i zwiększania inno-

wacyjności prowadzonej działalności. Przedmiotem inwestycji stają się, 

między innymi, coraz bardziej udoskonalane wersje maszyn, dzięki którym 

efektywniej zużywane są zasoby produkcyjne, a także zaawansowane 

oprogramowanie, które umożliwia przetwarzanie coraz większej ilości 

danych przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpie-

czeństwa. Dostępność najnowszych rozwiązań dla wszystkich jednostek, 

które dysponują odpowiednią wysokością środków na ich sfinansowanie, 

powoduje jednak, że konkurowanie na rynku jest coraz trudniejsze. Pod-

mioty, aby osiągnąć sukces muszą w inny sposób wyróżnić się spośród 

pozostałych firm. Ważną rolę w tej rywalizacji odgrywają nie tylko nowo-

czesne aktywa materialne, lecz w dużej mierze zasoby niematerialne, takie 

jak: marka, listy dostawców oraz odbiorców czy wytworzone przez jed-

nostkę na przestrzeni lat strzeżone receptury. Zasoby te posiadają nie tylko 

duże korporacje, korzystające z szeregu patentów czy mające rozpoznawal-

                                                             
 Studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA z Łodzi, Uniwersy-

tet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 
Łódź. 
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ne na całym świecie logotypy, lecz także małe rodzinne przedsiębiorstwa 

posiadające przekazywane z pokolenia na pokolenie know-how.  

Sam fakt posiadania aktywów niematerialnych nie rodzi jednak obo-

wiązku prezentowania ich w sprawozdaniach finansowych. W dużej mierze 

to rozmiary prowadzonej działalności  determinują zarówno konieczność 

sporządzania określonych ro1dzajów sprawozdań, jak i stopień zawiera-

nych w nich ujawnień. W momencie pojawienia się takiego obowiązku, 

jednostki mogą zdecydować, według jakich regulacji – krajowych czy mię-

dzynarodowych – będą tworzyć sprawozdania finansowe (o ile nie są one 

zobligowane do stosowania jednych z nich na podstawie odrębnych przepi-

sów). Wybór ten determinuje z kolei sposób klasyfikowania, ujawniania 

oraz wyceny poszczególnych zasobów przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, 

powstawania rozbieżności w prezentowaniu takich samych składników 

majątku według różnych regulacji.  

Odmienny sposób ujmowania i wyceny na gruncie regulacji krajowych 

oraz międzynarodowych można zauważyć między innymi w odniesieniu do 

posiadanych przez jednostkę wartości niematerialnych.  

 

1.Potrzeba ujednolicenia rachunkowości w odpowiedzi 

na procesy globalizacji 

 

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci funkcjonowanie podmiotów 

w rzeczywistości gospodarczej znacznie się zmieniło. Wzrósł poziom for-

malizacji, ilość przepisów regulujących działanie przedsiębiorstw przybrała 

formę obszernych aktów prawnych, wprowadzono kontrolę nad rzetelno-

ścią i prawidłowością informacji przekazywanych do organów podatko-

wych oraz przedstawianych w sprawozdaniach finansowych. Jedną 

z przyczyn postępujących zmian był proces globalizacji,  który w ostatnich 

trzech dekadach wyraźnie przyśpieszył. Za początek procesu globalizacji
1
 

                                                             
1 Pojęcie globalizacji jest różnorako definiowane przez licznych autorów. Według J. Mit-

telmana jest to „przestrzenna reorganizacja produkcji i penetracji przemysłów poprzez 
granice, powiązania rynków finansowych, dyfuzję technologii i upodabnianie się norm, 
standardów wytwarzania oraz stylów konsumpcji na całym świecie” (J. MIttelman, Globali-
zation: Critical Reflections, Lynne Rienner, Boulder 1996, podaję za: R. Stalmach, Zarzą-
dzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa 2005, s. 17–18). Z kolei R. Boyer 
i D. Drache definiują globalizację jako „kwintesencję procesów budowania zależności 
i wzajemnych relacji gospodarek krajowych, charakteryzujących się intensyfikacją swobod-
nego przepływu dóbr, usług, kapitału, ludzi i myśli technicznej ponad granicami geograficz-



37 
 

uważa się lata 70. XX wieku. Został on zainicjowany przyjęciem Układu 

Ogólnego w Sprawie Ceł i Handlu (General Agreement on Tariffs and Tra-

de – GATT
2
) oraz upadkiem systemu walutowego z Bretton Woods oparte-

go na stałych kursach wymiany walut
3
. Skutkiem umiędzynaradawiania 

gospodarek było nie tylko otwarcie rynków finansowych, możliwość ła-

twiejszego pozyskiwania nowych inwestorów, technologii, wykwalifiko-

wanych pracowników czy wzrost aktywności gospodarczej podmiotów. 

Zwiększył się także krąg odbiorców zainteresowanych sposobem prowa-

dzenia działalności przez przedsiębiorstwo oraz oczekujących klarownych 

i rzetelnych informacji na temat sytuacji finansowej jednostki. Interesariu-

sze stali się ważnym ogniwem życia gospodarczego, mającym wpływ za-

równo na rodzaj, jak i jakość publikowanych danych. Potwierdza to 

E. Walińska, według której to właśnie „potrzeby informacyjne użytkowni-

ków kształtują nie tylko hierarchię sprawozdań finansowych, ale także ich 

strukturę i zakres”
4
. W związku z tym potrzeby informacyjne interesariuszy 

zaczęły determinować zarówno sposób, jak i zasady tworzenia sprawozdań 

finansowych, w taki sposób, aby były one użyteczne dla szerokiego grona 

odbiorców.  

W tym celu podejmowane są od wielu lat działania w zakresie standa-

ryzacji (ujednolicania reguł) i harmonizacji (redukowania różnic) rachun-

kowości
5
. Proces harmonizacji zapoczątkowano w 1973 roku poprzez po-

wołanie prywatnej, niezależnej organizacji - Komitetu Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości (International Accoutnig Standards Commit-

tee – IASC), której zadaniem było opracowywanie i publikowanie Między-

                                                                                                                                             
nymi i administracyjnymi” (R. Boyer, D. Drache, States Against Markts. The Limits of 
Globalization, Routledge, London 1996, s. 62). 
2 GATT został podpisany w Genewie w 1947 roku przez 23 kraje. Celem działalności było 
stosowanie wzajemności korzyści i ustępstw, zmniejszanie, poprzez negocjacje wielostron-
ne, wysokich taryf celnych oraz eliminowanie istniejących ograniczeń ilościowych. W roku 
1964  układ podpisały 62 kraje, dzięki czemu możliwe było wynegocjowanie koncesji 
o łącznej wartości 40 mld dolarów (Por.: https://www.wto.org/English/thewto_e/whatis_e/tif
_e/fact4_e.htm [dostęp: 11.02.2017 r.]). 
3 E. Śnieżek, Sprawozdawczość przepływów pieniężnych – krytyczna ocena i propozycja 
modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 25. 
4 E. Walińska, Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian 
współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 18. 
5 I. Olchowicz, Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynaro-
dowych, [w:] I. Olchowicz, A. Tłaczała (red.), Vademecum rachunkowości. Sprawozdaw-
czość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 
2015, s. 13.  
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narodowych Standardów Rachunkowości i promowanie stosowania 

i przestrzegania ich na całym świecie. Jedną z idei przyświecających twór-

com tych standardów, było  ujednolicenie wytycznych umożliwiających 

porównywalność raportów nie tylko pomiędzy podmiotami z tych samych 

krajów, lecz także jednostkami z różnych stron świata. Obecnie jednak nie 

udało się wypracować jednego wzorca standardu, do którego stosowania 

byłyby zobligowane wszystkie jednostki gospodarcze na całym świecie. 

Porównując sprawozdania finansowe poszczególnych jednostek można 

więc zauważyć rozbieżności pomiędzy stosowanymi przez podmioty zasa-

dami ujmowania tych samych operacji w sprawozdaniach finansowych. 

Różnice te dotyczą zarówno zasad klasyfikowania i wyceny składników 

bilansu, jak i pozycji przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat.  

 

2. Ujęcie i wycena wartości niematerialnych i prawnych jako 

przykład rozbieżności pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi 

standardami rachunkowości 

 

Obecnie konkurowanie na rynku staje się coraz trudniejsze, dlatego też 

przedsiębiorstwa starając się budować przewagę rynkową, poszukują roz-

wiązań, dzięki którym poziom ich innowacyjności wzrośnie i umożliwi 

wypracowanie przewagi nad innymi rywalizującymi podmiotami z branży. 

Jednym ze sposobów na osiągnięcie wspomnianego celu jest prowadzenie 

prac badawczych i rozwojowych oraz wykorzystanie ich efektów. 

„Z dotychczasowych badań wynika, że nie są to pojedyncze, incydentalne 

zjawiska, lecz ciągi następujących po sobie operacji o charakterze badaw-

czym, twórczym, gospodarczym czy nawet społecznym, prowadzące do 

wprowadzenia na rynek bardziej korzystnego produktu/rozwiązania i jego 

dyfuzji (z punktu widzenia szeroko pojętej użyteczności)”
6
. Wraz ze zmia-

nami w przedsiębiorstwach ewoluują także standardy rachunkowości. 

Wprowadzane w nich nowe zapisy, jak i dokonywane zmiany w istniejących 

już przepisach muszą nadążać za zmieniającymi się warunkami gospodar-

czymi i prężnie rozwijającym się sektorem przedsiębiorstw. Przykładem 

takich regulacji są między innymi zapisy dotyczące ujęcia, klasyfikacji 

                                                             
6 M. Szajt, Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej 
w Unii Europejskiej, Seria Monografie nr 196, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 
Częstochowa 2010, s. 5. 
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i wyceny wartości niematerialnych i prawnych, które jeszcze pół wieku 

temu nie stanowiły przedmiotu regulacji.  

Obecnie kwestie wartości niematerialnych i prawnych uregulowane są za-

równo w przepisach krajowych (Ustawa o rachunkowości), jak i w standar-

dach międzynarodowych (MSR 38 „Aktywa niematerialne” – Intangible 

Assets). Regulacje te nie są jednak ze sobą zbieżne, co skutkuje różnym 

ujęciem tych samych składników majątku, w zależności od zastosowanego 

standardu sprawozdawczości. 

Pierwszą zauważalną różnicę można dostrzec już w definicji przedmio-

towej. Zgodnie z MSR 38 aktywa niematerialne są to „możliwe do zidenty-

fikowania, niepieniężne składniki aktywów, niemające postaci fizycznej”. 

Kryterium identyfikowalności jest spełnione, jeżeli składnik wartości nie-

materialnych i prawnych można wydzielić z jednostki, zbyć, oddać do 

używania lub, jeśli wynika on z umów, bez względu na to, czy istnieje 

możliwość jego zbycia czy wyodrębnienia
7
. Ponadto składnik wartości 

niematerialnych powinien posiadać cechy właściwe dla aktywów, tj.: 

 pozostawać pod kontrolą jednostki, 

 przynosić w przyszłości korzyści ekonomiczne zgodnie z przewidywa-

niami jednostki, 

 posiadać wartość, którą można określić w sposób wiarygodny. 

Z kolei Ustawa o rachunkowości (UoR) zawiera znacznie węższą definicję, 

którą obejmuje „nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, 

prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewi-

dywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przezna-

czone do używania na potrzeby jednostki”. Zgodnie z Ustawą o rachunko-

wości jednostki gospodarcze mogą więc zakwalifikować jako wartości 

niematerialne jedynie te składniki, które zostały nabyte przez jednostkę. 

MSR 38 dopuszcza natomiast ewidencję także tych składników, które zo-

stały wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie. Kolejna różnica 

wynikająca z przytoczonych definicji dotyczy okresu ekonomicznej uży-

teczności omawianych składników majątku. Zgodnie z zapisami w Ustawie 

o rachunkowości musi być on dłuższy niż rok, natomiast zgodnie z zapisa-

mi w MSR 38 okres użyteczności może być określony bądź nieokreślony
8
.  

                                                             
7 E. Walińska, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i pre-
zentacji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 161. 
8 R. Seredyński, M. Krupa, A. Stawowy, S. Jałowiecka-Madeja, Międzynarodowe Standardy 
rachunkowości, Poltext, Warszawa 2009, s. 59. 
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Kolejną zauważalną różnicą dotyczącą wartości niematerialnych na 

gruncie krajowych oraz międzynarodowych standardów rachunkowości jest 

sposób ich wyceny. Możliwości wyceny początkowej są konsekwencją 

zawartych w standardach definicji. Zgodnie z ustawą o rachunkowości 

aktywa niematerialne mogą zostać pozyskane w drodze nabycia, dlatego 

też ich początkowe ujęcie w księgach zgodne jest z ich ceną nabycia. Stan-

dardy międzynarodowe dopuszczają natomiast dodatkowe możliwości 

wyceny początkowej – w koszcie wytworzenia, a w sytuacji przyjęcia nie-

odpłatnego dozwolona jest także wycena w cenie sprzedaży lub wartość go-

dziwej
9
 (która ze względu na sporadyczność występowania zostanie pomi-

nięta w dalszych rozważaniach).  

Definicja ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych zawar-

tych w obu regulacjach jest bardzo zbliżona. Jest nią cena zakupu uwzględ-

niająca cła importowe oraz podatki niepodlegające odliczeniu, a także 

wszelkie nakłady bezpośrednio związane z przygotowaniem składnika ak-

tywów do użytkowania zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem (m.in. 

koszty testów sprawdzających jego prawidłowe działanie), pomniejszona 

o udzielone upusty oraz rabaty
10

. Jednak między definicjami zawartymi 

w omawianych standardach istnieje jedna istotna rozbieżność, mianowicie 

zgodnie z MSR 38 wartość aktywów niematerialnych do momentu dopro-

wadzenia ich do stanu użyteczności zwiększają koszty finansowania ze-

wnętrznego (m.in. obciążenia finansowe z tytułu leasingu finansowego, 

odsetki od udzielonych kredytów na zakup tych składników i wynikające 

z nich różnice kursowe, w przypadku zaciągnięcia zobowiązania w walucie 

obcej), co z kolei jest niedopuszczone przez Ustawę o rachunkowości. 

Dozwolona przez MSR metoda wyceny w  koszcie wytworzenia, 

obejmuje zgodnie z definicją zawartą w standardzie nakłady, które mogą 

być bezpośrednio przyporządkowane czynnościom tworzenia, produkcji 

i przystosowania składnika aktywów do użytkowania w sposób zamierzony 

przez jednostkę
11

, np. zużyte materiały oraz zasoby ludzkie wykorzystywa-

ne w procesie ich tworzenia, z wyjątkiem kosztów szkoleń pracowników, 

                                                             
9 M. Formena-Pilarska, E. Radawiecka, Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, 
Difin, Warszawa 2007, s. 167. 
10 J. Siewierska, M. Kołosowski, A. Ławniczak, Sprawozdanie finansowe według 
MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena – prezentacja – ujawnianie, ODDK, Gdańsk 
2016, s. 91. 
11 Ibidem, s. 93. 
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przygotowujących do obsługi wytwarzanego składnika aktywów czy też 

kosztów ogólnozakładowych, których nie można bezpośrednio przyporząd-

kować do danego składnika. MSR 38 zawiera jednak istotne ograniczenie. 

Do aktywów niematerialnych nie można zaliczyć wytworzonych we wła-

snym zakresie znaków firmy, tytułów czasopism, tytułów wydawniczych, 

wykazów odbiorców i pozycji o podobnym charakterze z uwagi na trud-

ność oddzielenia tych nakładów od kosztów rozwoju firmy jako całości
12

. 

Zapis ten w przypadkach wielu przedsiębiorstw zaniża wartość posiada-

nych przez nie aktywów. Obecnie marka, znaki towarowe czy też listy od-

biorców wytworzone we własnym zakresie stanowią cenne aktywa jednostek. 

To dzięki nim przedsiębiorstwo ma zaufane grono solidnych odbiorców, 

jest rozpoznawalne, a klienci są zazwyczaj lojalni wobec konkretnej marki. 

Dlatego też brak możliwości ujmowania wspomnianych składników 

w bilansie przedsiębiorstwa prowadzi do zaniżania przedstawianej w spra-

wozdaniu sumy bilansowej, będącej obrazem wartości przedsiębiorstwa na 

dzień sporządzania raportu.   

Kolejna różnica dotyczy wyceny aktywów niematerialnych na dzień 

bilansowy. Tutaj także zauważalne są konsekwencje wynikające z odmien-

nej definicji przedmiotowej składników niematerialnych. Zgodnie z ustawą 

o rachunkowości  mogą być one wycenione w cenie nabycia pomniejszonej 

o umorzenie oraz łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty 

wartości. MSR 38 dopuszcza dodatkowo wycenę w koszcie wytworzenia 

lub wartości godziwej z uwzględnieniem wspomnianych wcześniej odpi-

sów. Mimo że model przeszacowania (wyceny w wartości godziwej) wy-

stępuje niezwykle rzadko, ze względu na brak istnienia aktywnego rynku 

dla takich składników, jak np. marki firmowe, tytuły czasopism, znaki to-

warowe, to przypadki takie mają miejsce (np. zbywalne licencje na prowa-

dzenie taksówek, licencje połowowe lub kontyngenty produkcyjne
13

). 

Wspomnianym wcześniej ważnym elementem stanowiącym składową pra-

widłowej wyceny aktywów niematerialnych na dzień bilansowy jest ustale-

nie okresu użytkowania. Podstawą wyliczeń zarówno zgodnie z regulacja-

mi krajowymi, jak i międzynarodowymi jest wartość początkowa składnika 

pomniejszona o szacowaną wartość końcową (pod warunkiem, że została 

                                                             
12 Ernst&Young, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 
w interpretacjach i przykładach. Tom 3, Aktywa trwałe, Utrata wartości, Leasing, Lexis-
Nexis, Warszawa 2003, s. 85. 
13 J. Siewierska, M. Kołosowski, A. Ławniczak, Sprawozdanie finansowe…, s. 96. 
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ona określona i jest istotna). Różnica ta stanowi podstawę do określenia 

wysokości systematycznych odpisów amortyzacyjnych przez ustalony 

okres ekonomicznej użyteczności. Rozbieżności pojawiają się natomiast 

w określeniu terminu rozpoczęcia amortyzacji oraz jej trwania. Zgodnie 

z Ustawą o rachunkowości amortyzację wartości niematerialnych i praw-

nych można rozpocząć nie wcześniej niż po przyjęciu ich do użytkowania, 

dzięki czemu jednostki gospodarcze mają możliwość zrównania momentu 

rozpoczęcia amortyzacji bilansowej oraz amortyzacji podatkowej (zgodnie 

z przepisami rozpoczyna się ona od miesiąca następującego po miesiącu 

przyjęcia do użytkowania). Stosując standardy międzynarodowe jednostki 

nie mają takiej możliwości, ze względu na zapis nakazujący uznanie za 

moment rozpoczęcia amortyzacji stwierdzenie gotowości do użytkowania 

posiadanych wartości niematerialnych. MSR 38 w odróżnieniu od Ustawy 

o rachunkowości dopuszcza przyjęcie, oprócz określonego, także nieokre-

ślony czas użytkowania aktywów niematerialnych. Jest to możliwe jeśli 

z analizy wszystkich istotnych czynników wynika, że nie istnieje żadne 

dające się przewidzieć ograniczenie czasu, w którym można spodziewać 

się, że składnik aktywów generował będzie w jednostce przepływy pie-

niężne netto”
14

. Aktywa te nie są wówczas amortyzowane, ale ich wartość 

podlega aktualizacji. W tym celu jednostka gospodarcza powinna dokony-

wać testów na utratę wartości na każdy dzień bilansowy oraz w przypadku 

wystąpienia przesłanek, mogących być podstawą do dokonania odpisu 

z tytułu utraty wartości.  

Podmioty gospodarcze kładą coraz większy nacisk na innowacyjność, 

czego skutkiem jest prowadzenie coraz liczniejszych projektów badaw-

czych oraz prac rozwojowych. Ich ujęcie w księgach rachunkowych budzi 

jednak wiele wątpliwości, z uwagi na trudną do ustalenia granicę pomiędzy 

działaniami mieszczącymi się jeszcze w działalności badawczej, a czynno-

ściami, które można zakwalifikować do kategorii prac rozwojowych. Kla-

syfikacja ta ma ogromne znaczenie ze względu na odmienną ich prezentację 

w sprawozdaniach finansowych. Należy zatem umieć prawidłowo odróż-

niać te dwa etapy – poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań. Ustawa 

o rachunkowości definiuje koszty prac rozwojowych jako nakłady ponie-

sione przez jednostkę na własne potrzeby, powstałe przed podjęciem pro-

dukcji lub zastosowaniem technologii. Podlegają one aktywowaniu, jeśli 

                                                             
14 Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 38 Wartości niematerialne. 
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m.in. produkt lub technologia są ściśle określone, można wiarygodnie usta-

lić wysokość poniesionych na nie kosztów, stwierdzona została techniczna 

przydatność produktu lub technologii i według przewidywań koszty prac 

rozwojowych zostaną pokryte przychodami osiągniętymi z ich wykorzysta-

nia. W Ustawie o rachunkowości nie znajdziemy z kolei wyczerpujących 

informacji na temat prac badawczych, dlatego też w praktyce zaleca się, 

aby w procesie ich identyfikacji odnieść się do standardów międzynarodo-

wych. Zgodnie z definicją w nich zawartą są to nowatorskie i zaplanowane 

poszukiwania rozwiązań podjęte z zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej 

wiedzy naukowej i technicznej (np. poszukiwanie alternatywnych materia-

łów, procesów, produktów lub usług). Prace rozwojowe są więc praktycz-

nym zastosowaniem odkryć badawczych, które ma miejsce przed rozpo-

częciem produkcji lub zastosowaniem technologii. W przeciwieństwie do 

prac rozwojowych, koszty prac badawczych odnoszone są bezpośrednio na 

wynik okresu, a więc niemożliwe jest aktywowanie ich w bilansie oraz 

późniejsze systematyczne rozliczanie w koszty przyszłych okresów. Istotny 

jest zatem moment, zgodnie z którym poniesione koszty można ulokować 

w aktywach bilansu. Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości jest to 

możliwe dopiero w momencie zakończenia prac rozwojowych, a nie jak 

w przypadku MSR posiadania dowodu na dostępność środków mających 

służyć ich ukończeniu. W świetle Ustawy o rachunkowości koszty nieza-

kończonych prac ujmowane są w pozycji czynnych rozliczeń międzyokre-

sowych kosztów i w zależności od tego, czy spełnią kryteria kwalifikacji, 

odnoszone są w koszty okresu bądź zostają aktywowane w bilansie. Po-

równanie regulacji dotyczących wartości niematerialnych i prawnych 

w MSR 38 i ustawie o rachunkowości przedstawiono w Tabeli 1. 
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Tabela 1. Porównanie regulacji dotyczących wartości niematerialnych 

i prawnych w MSR 38 i ustawie o rachunkowości 
 

Obszar MSR 38 Ustawa o rachunkowości 

 

 

 

 

Definicja 

Zgodnie ze standardem wartości 

niematerialne definiuje się jako 

nieposiadające postaci fizycznej 

niepieniężne składniki aktywów, 

możliwe do zidentyfikowania. 

Aby jednostka mogła zaliczyć 

dany składnik do wartości niema-

terialnych, muszą zostać spełnio-

ne następujące 

 kryteria: 

 możliwość identyfikacji 

danego składnika, 

  konieczne jest aby pozosta-

wał pod kontrolą jednostki, 

 powinien w przyszłości przy-

nosić korzyści ekonomiczne 

dla jednostki. 

 

Art. 3 ust.1 pkt 14 Ustawy 

o rachunkowości definiuje 

wartości niematerialne i prawne 

jako nabyte przez jednostkę, 

zaliczane do aktywów trwałych 

prawa majątkowe, nadające się 

do gospodarczego wykorzysta-

nia, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności 

dłuższym niż rok, przeznaczone 

na potrzeby jednostki. 

W szczególności: 

 autorskie prawa majątkowe, 

prawa pokrewne,  

     licencje, koncesje, 

 prawa do wynalazków, 

patentów, znaków towaro-

wych, wzorów użytkowych 

oraz zdobienniczych, 

 know-how. 

 

Wycena warto-

ści niematerial-

nych  

i prawych 

MSR dopuszcza wycenę wartości 

niematerialnych w cenie nabycia 

lub koszcie wytworzenia (wyjątek 

stanowią m.in. wytworzone we 

własnym zakresie znaki firmy, 

tytuły czasopism,  

 

wykazy odbiorców i pozycje 

o podobnym charakterze 

 – nie są one aktywowane 

w bilansie). 

MSR pozwala na wycenę warto-

ści niematerialnych i prawnych 

zgodnie z ich wartością godziwą. 

 

Wartości niematerialne i prawne 

nie wymagają okresowych wery-

fikacji: 

 okresu użytkowania, 

 metody amortyzacji, 

 wartości końcowej. 

Ustawa o rachunkowości  nie 

dopuszcza wyceny wartości 

niematerialnych i prawnych 

w koszcie wytworzenia, ponie-

waż zgodnie z definicją, do tej  

pozycji bilansu zaliczyć  

 

można jedynie nabyte (a nie 

wytworzone) prawa majątkowe. 

 

 

Brak możliwość 

ci wyceny wartości niematerial-

nych i prawnych według warto-

ści godziwej. 

Ustawa o rachunkowości wy-

maga okresowych weryfikacji: 

 okresu użytkowania, 

  metody amortyzacji, 

 wartości końcowej. 
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Obszar MSR 38 Ustawa o rachunkowości 

 

Amortyzacja 

Amortyzacji nie podlegają warto-

ści niematerialne i prawne, dla 

których nie można określić okre-

su ich użytkowania. W takim 

przypadku muszą być poddawane 

corocznemu testowi utraty warto-

ści. Jeśli kwota możliwa do uzy-

skania jest niższa od wartości 

bilansowej, wówczas wykazuje 

się odpis z tytułu utraty wartości, 

przy czym jednostka musi wziąć 

pod uwagę to, czy dany składnik 

wartości niematerialnych 

i prawnych nadal ma nieokreślo-

ny okres użytkowania. 

Według MSR odpisy amortyza-

cyjne kosztów prac rozwojowych 

są dokonywane zgodnie z okre-

sem użytkowania. 

Zgodnie z ustawą o rachunko-

wości wszystkie kategorie 

wartości niematerialnych 

i prawnych obowiązkowo pod-

legają amortyzacji. 

Ustawa w przeciwieństwie do 

MSR nie uznaje nieokreślonego 

czasu użytkowania wartości 

niematerialnych i prawnych. 

 

 

 

 

 

 

W przypadku kosztów prac 

rozwojowych okres dokonywa-

nia odpisów amortyzacyjnych 

nie może być dłuższy niż 5 lat. 

 

Klasyfikacja  

kosztów prac  

rozwojowych 

MSR wymagają podziału działań 

na części: 

 badawcze, 

 rozwojowe. 

 

Koszty poniesione na etapie prac 

rozwojowych przy spełnieniu 

określonych warunków mogą 

podlegać kapitalizacji. 

Ustawa o rachunkowości nie 

wymaga wydzielania etapów 

prac badawczych 

i rozwojowych. 

 

Aktywowaniu w bilansie podle-

gają koszty jedynie zakończo-

nych prac rozwojowych. 

 

Zgodnie z ustawa o rachunko-

wości nie wlicza się kosztów 

finansowania zewnętrznego do 

czasu doprowadzenia wartości 

niematerialnych i prawnych do 

stanu użyteczności. 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analizując przedstawione powyżej rozbieżności między krajowymi 

oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości można stwierdzić, że 

wybór stosowanych regulacji determinuje sposób ujęcia posiadanych war-

tości niematerialnych w księgach rachunkowych oraz wpływa na prezen-

towany przez jednostkę wynik finansowy, a także na sumę bilansową. Po-

http://lp-wip.pl/nowe-standardy-sprawozdawczosci?utm_term=tresc_art1_5&uid=j&utm_campaign=doradca_podatki&utm_content=Amortyzacja%20warto%C5%9Bci%20niematerialnych%20i%20prawnych%20%E2%80%93%206%20r%C3%B3%C5%BCnic%20%20w%20zakresie%20regulacji%20UoR%20i%20MSR&utm_medium=email&utm_source=eletter
http://lp-wip.pl/nowe-standardy-sprawozdawczosci?utm_term=tresc_art1_5&uid=j&utm_campaign=doradca_podatki&utm_content=Amortyzacja%20warto%C5%9Bci%20niematerialnych%20i%20prawnych%20%E2%80%93%206%20r%C3%B3%C5%BCnic%20%20w%20zakresie%20regulacji%20UoR%20i%20MSR&utm_medium=email&utm_source=eletter
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niżej przedstawiono przykłady zdarzeń gospodarczych, które w zależności 

od stosowanego przez jednostkę standardu rachunkowości – krajowego 

bądź międzynarodowego – odmiennie wpływają na sprawozdania finanso-

we podmiotów gospodarczych, a tym samym przedstawiają zróżnicowany 

obraz sytuacji finansowej dla zewnętrznych odbiorców raportów.  

 

3. Wartości niematerialne i prawne według MSR 38 i Ustawy 

o rachunkowości – studium przypadku  

 

Case 1 – wycena oraz ustalenie okresu użytkowania wartości niematerial-

nych i prawnych 

 

Firma SpeedTax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie to działająca na 

polskim rynku od ponad 20 lat firma świadcząca usługi przewozu osób, 

w tym: usługi taksówkarskie, transport krajowy i międzynarodowy wyko-

nywany na zlecenie, jak i codzienny transport osób w obrębie jednego mia-

sta takimi środkami transportu, jak busy i autobusy. Niezmiennie od 15 lat 

SpeedTax zajmuje pozycję lidera w polskiej branży przewozu osób, choć 

w ostatnich latach zagraża jej konkurencyjna firma TaxPro. W związku 

z rosnącym zapotrzebowaniem, spółka sukcesywnie rozszerza zasięg swo-

jej działalności (obecnie z usług firmy można skorzystać w 20 najwięk-

szych miastach w Polsce).W związku z dynamicznym rozwojem firmy, 

niezbędne było wyodrębnienie w jej strukturze komórek odpowiedzialnych 

za m.in. obsługę oraz rozwój systemów informatycznych do obsługi zleceń, 

jakość obsługi klienta, obsługę księgową czy przyjmowanie i dystrybucję 

zamówień.  

W związku z rozwojem firmy, w dniu 01.01.200x roku spółka nabyła 

zbywalną licencję na prowadzenie taksówki na terenie Wrocławia za 

100.000 zł. W związku z dynamicznie rosnącym zapotrzebowaniem na 

usługi taksówkarskie wśród mieszkańców tego miasta w roku 200x 

(w stosunku do roku 200x-1 wzrosło ono o 150%) i najnowszą analizą ryn-

ku, z której wynika, że trend wzrostowy w roku 200x+1 nadal się utrzyma, 

cena podobnej licencji na aktywnym rynku na dzień 31.01.200x kształto-

wała się na poziomie 250.000 zł. Zgodnie z umową licencyjną spółka bę-

dzie korzystać z licencji przez okres kolejnych 10 lat. Dodatkowo, na dzień 

31.12.200x roku pracownicy działu obsługi i rozwoju systemów informa-
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tycznych (po sześciu miesiącach) zakończyli z sukcesem prace nad pro-

gramem do obsługi zamówień. Spółka zdecydowała się na wytworzenie 

programu we własnym zakresie, ze względu na zasięg terytorialny prowa-

dzonej działalności oraz zamówień, które spółka obsługuje każdego dnia.  

Wartość poniesionych nakładów na wytworzenie programu wyniosła 

580.000 zł. Jednostka zamierza korzystać z wytworzonego programu przez 

okres 5 lat.  

Na podstawie zamieszczonych informacji należy określić, w jakiej 

kwocie jednostka powinna wykazać posiadaną licencję oraz wytworzony 

we własnym zakresie program do obsługi zamówień na dzień 01.01.200x 

oraz 31.01.200x zgodnie z: 

a. Ustawą o rachunkowości  

b. MSR 38. 

 

Rozwiązanie: 

 

Ujęcie wg MSR 38 Ujęcie wg ustawy o rachunkowości 

Licencja na prowadzenie taksówki 

Ujęcie w księgach rachunkowych na dzień 01.01.200x roku  

MSR 38 dopuszcza wycenę początkową 

wartości niematerialnych w cenie nabycia 

lub koszcie 

 wytworzenia. 

BILANS  

A. Aktywa trwałe 

I Wartości niematerialne i prawne 

100.000 zł 

Ustawa o rachunkowości dopuszcza 

wycenę wartości niematerialnych 

i prawnych jedynie w cenie nabycia. 

 

BILANS  

A. Aktywa trwałe 

I Wartości niematerialne i prawne 

100.000zł 

Ujęcie w księgach rachunkowych na dzień 31.12.200x roku 

MSR 38 dopuszcza wycenę danego 

składnika wartości niematerialnych 

w przypadku w sytuacji, gdy istnieje 

aktywny rynek do wyceny tego składnika. 

 

 

 

 

BILANS  

A. Aktywa trwałe 

I Wartości niematerialne i prawne 

250.000 zł 

Ustawa o rachunkowości nie dopuszcza 

wyceny składnika wartości niematerial-

nych i prawnych w wartości godziwej. 

W opisanym przypadku zwiększenie 

wartości rynkowej posiadanej licencji na 

dzień 31.12.200x nie zmieni wartości, 

w jakiej była ona wykazana w bilansie na 

dzień początkowej wyceny. 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWI-

TYCH DOCHODÓW 

 

Koszty działalności podstawowej 

 (amortyzacja)                             10.000 zł 

Pozostałe przychody operacyjne 150.000 zł 

 

W informacji dodatkowej jednostka 

powinna wykazać informacje dotyczące 

zwiększenia wartości posiadanej licencji. 

Ponadto, jeśli jednostka stwierdzi wystą-

pienie przesłanek utraty wartości skład-

nika – licencji, powinna przeprowadzić 

test na utratę wartości. 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

 

Koszty działalności podstawowej  

(amortyzacja)                              10.000 zł 

 

 

Dodatkowo (zgodnie z KSR4), jeśli jed-

nostka stwierdzi wystąpienie przesłanek, 

że składnik wartości niematerialnych 

i prawnych utracił zdolność do przyno-

szenia korzyści ekonomicznych, powinna 

przeprowadzić test na utratę wartości. 

Wytworzony we własnym zakresie program do obsługi zamówień  

Ujęcie w księgach rachunkowych na dzień 31.12.200x roku 

MSR 38 dopuszcza aktywowanie nakła-

dów poniesionych do dnia, w którym po 

raz pierwszy składnik wartości niematerial-

nych wytwarzanych we własnym zakresie 

spełni kryteria dotyczące ujmowania. 

 

 

BILANS  

A. Aktywa trwałe 

I Wartości niematerialne i prawne  

580.000 zł 

Ustawa o rachunkowości nie przewiduje 

aktywowania nakładów poniesionych na 

wytworzenie składnika wartości niemate-

rialnych i prawnych  we własnym zakre-

sie. Koszty te odnoszone są na wynik 

finansowy. 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Pozostałe koszty operacyjne 

580.000 zł 

 

Kwoty ujęte w sprawozdaniach finansowych z tytułu posiadanych war-

tości niematerialnych i prawnych, w zależności od wybranych regulacji, 

mają różny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zgodnie z ewidencją wg 

MSR 38 wartość aktywów w ciągu roku 200x zwiększyłaby się 

o 830.000 zł i podlegałaby równomiernej amortyzacji w latach kolejnych. 

Do przychodów okresu jednostka zaliczyłaby natomiast 150.000 zł z tytułu 

wzrostu wartości posiadanej licencji oraz ujęłaby koszty wynikające 

z amortyzacji składnika w wysokości 10.000 zł . Prowadząc ewidencję 

zgodną z zapisami w ustawie o rachunkowości spółka SpeedTax powinna 

natomiast wykazać w aktywach bilansu wartości niematerialne i prawne 

o wartości 100.000 zł oraz koszty z tytułu amortyzacji w wysokości 

10.000 zł, a także wartość poniesionych nakładów na wytworzenie progra-

mu, które nie podlegały aktywowaniu w wysokości 580.000 zł.  
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Case 2 – ujęcie kosztów prac badawczych i rozwojowych w sprawozda-

niach finansowych 

 

Spółka Medical Technology to uznana na całym świecie sieć klinik, 

zapewniających kompleksową, wykwalifikowaną opiekę medyczną oraz 

posiadająca własne laboratorium, dzięki któremu czas oczekiwania pacjen-

tów Medical Technology na wyniki badań laboratoryjnych wynosi maksy-

malnie 24 godziny. Laboratorium składa się także z komórki prowadzącej 

prace badawczo-rozwojowe, która na dzień 01.06.200x roku zakończyła 

etap badań nad lekiem zwalczającym komórki rakowe i obecnie znajduje 

się na etapie prac rozwojowych, których celem jest opracowanie receptury 

leku. Spółka zadecydowała, że lek ten nie zostanie wprowadzony do sprze-

daży na rynek komercyjny, lecz wykorzystywany na własne potrzeby – do 

badania pacjentów sieci Medical Technology. Spółka od początku roku 

poniosła wydatki na prace badawcze w wysokości 2.400.000 zł, natomiast 

od 01.06.200x roku wydatki poniesione na prace rozwojowe osiągnęły 

równowartość 5. 000.000 zł. Na dzień 31.12. 200x roku kierownik tematu 

badawczego dokonał analizy poniesionych nakładów i stwierdził, że  

a. został zakończony pierwszy etap prac rozwojowych – 3.000.000 zł (na 

który jednostka pozyskała finansowanie zewnętrzne – poniesione 

koszty finansowania przed zaklasyfikowaniem prac rozwojowych jako 

składnika aktywów wyniosły 50.000 zł) 

b. prace związane z drugim etapem prac rozwojowych (2.000.000 zł) nie 

zostały ukończone, ale ich przydatność jest niepodważalna. Na dzień 

31.12.200x roku jednostka posiada wystarczające środki pieniężne na 

ukończenie ostatniej fazy prac rozwojowych, a składnik po zakończe-

niu prac (przewidywany na koniec przyszłego roku) będzie nadawał 

się do wytworzenia.  

Spółka na dzień bilansowy w 200x roku przewiduje, że będzie czerpać 

korzyści ekonomiczne z tytułu  opracowanego leku przez okres 8 lat. 
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Rozwiązanie: 

 

Ujęcie wg MSR 38 
Ujęcie wg Ustawy 

o rachunkowości 

Nakłady na prace badawcze 

Ujęcie w księgach rachunkowych na dzień 31.12.200x roku 

 

Ze względu na brak wystarczających informacji w polskim prawie bilansowym na 

temat kryteriów klasyfikacji kosztów prac badawczych oraz sposobu, w jaki należy je 

ujmować w  sprawozdaniu finansowym, w praktyce zaleca się wykorzystywanie zapi-

sów zawartych w MSR 38. Zgodnie z nimi nakłady poniesione na prace badawcze 

w całości odnoszone są w koszty okresu, w którym zostały poniesione. 

 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

Pozostałe koszty operacyjne 240.000 zł 

 

Nakłady na prace rozwojowe 

I etap prac rozwojowych – ujęcie w księgach rachunkowych na dzień 31.12.200x 

roku  

 

Zapisy w analizowanych regulacjach rachunkowości są zgodne i pozwalają na ujęcie 

zakończonych prac rozwojowych w aktywach bilansu, jednak zgodnie z zapisami MSR 

38 koszty finansowania zewnętrznego prac rozwojowych również aktywowane są 

w bilansie 

 

 

BILANS  

A. Aktywa trwałe 

I Wartości niematerialne i prawne 

3.050.000 zł 

 

 

 

 

Okres amortyzacji: 8 lat (brak ograni-

czeń ujętych w standardzie). 

 

BILANS  

A. Aktywa trwałe 

I Wartości niematerialne i prawne  

3.000.000 zł 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Koszty finansowe                50.000 zł 

 

Okres amortyzacji: zgodnie z Ustawą 

o Rachunkowości koszty zakończonych prac 

rozwojowych podlegają maksymalnie 

 5-letniemu okresowi amortyzacji. 
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II etap prac rozwojowych – ujęcie w księgach rachunkowych na dzień 31.12.200x 

roku 

 

Ze względu na dostępność środków na 

ukończenie II etapu prac rozwojowych 

jednostka może uznać za składnik warto-

ści niematerialnych koszty prac rozwo-

jowych, które nie są jeszcze zakończone. 

 

 

 

 

 

 

BILANS  

A. Aktywa trwałe 

I Wartości niematerialne i prawne  

                                              2.000.000 zł 

 

 

W świetle Ustawy o rachunkowości kosz-

ty niezakończonych prac rozwojowych 

gromadzone są jako czynne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów, a w momencie 

zakończenia prac aktywowane są jako 

wartości niematerialne i prawne lub uj-

mowane jako koszty okresu w zależności 

od tego, czy spełnią kryteria klasyfikacji 

do kosztów zakończonych prac rozwojo-

wych. 

 

BILANS  

A. Aktywa obrotowe 

V Krótkoterminowe rozliczenia międzyo-

kresowe                                   2.000.000 zł 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Pozostałe koszty rodzajowe    2.000.000 zł 

 

Główną rozbieżność pomiędzy ujmowaniem nakładów na prace roz-

wojowe stanowi czas, w jakim jednostka może zakwalifikować je jako 

składnik aktywów i rozpocząć systematyczne dokonywanie odpisów amor-

tyzacyjnych w koszty okresu poszczególnych okresów. Dotyczy to zarów-

no środków bezpośrednio ponoszonych na prace rozwojowe, jak i kosztów 

finansowania zewnętrznego, które zostały poniesione przez jednostkę przed 

zakwalifikowaniem prac rozwojowych jako elementu wartości niematerial-

nych i prawnych  Ustawa o rachunkowości wprowadza dodatkowo górną 

granicę okresu amortyzacji, a więc jednostki pozbawione są pełnej swobo-

dy w ustaleniu czasu, w jakim poniesione koszty zostaną rozliczone.  

 

Zakończenie 

 

Obserwując praktykę różnych krajów  można zauważyć różnorodność 

zwyczajów, zachowań, obrzędów kulturowych czy też odmienne cechy 

społeczne, charakterystyczne dla poszczególnych narodów. Jednak mimo 

istniejących, wyraźnie zaznaczonych granic politycznych oraz indywidual-

ności kulturowej państw, granice pomiędzy rynkami na całym świecie za-
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cierają się. Jest to efekt ciągłych procesów globalizacyjnych oraz umiędzy-

naradawiania gospodarek, spowodowanego rozwojem techniki, dynamiką 

produkcji oraz nowymi możliwościami zbytu, a co za tym idzie, ścisłą 

współpracą pomiędzy przedsiębiorcami z różnych stron świata.  

Wraz z wzajemnym przenikaniem gospodarek ważna stała się nie tylko 

liczba prezentowanych przez jednostki ujawnień, lecz także ich jakość 

i porównywalność. Rozszerzenie grona interesariuszy – odbiorców infor-

macji finansowych i niefinansowych – ujawniła potrzebę wypracowania 

jednego, spójnego standardu, który stosowano by przez podmioty gospo-

darcze na całym świecie. Obecnie jednak pełna standaryzacja rachunkowo-

ści stanowi wyzwanie XXI wieku, a jednostki gospodarcze mogą wybrać 

(jeśli nie jest to ograniczone przepisami prawa), zgodnie z jakimi regula-

cjami (krajowymi czy międzynarodowymi) będą prowadzić księgi rachun-

kowe. Wybór ten determinuje sposób ujęcia poszczególnych zdarzeń gospo-

darczych oraz ich wpływ na elementy sprawozdań finansowych, będących 

podstawowym źródłem informacji o sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa 

oraz efektach finansowych podejmowanych przez nich działań.  

Przykładem rozbieżności między sposobem a momentem ujęcia tych 

samych operacji gospodarczych w księgach rachunkowych zgodnie z od-

miennymi standardami  jest ewidencja składników wartości niematerial-

nych i prawnych. W zależności od wyboru regulacji wpływ poszczegól-

nych zdarzeń na prezentowane przez jednostkę wyniki finansowe mogą się 

znacząco różnić. Dokonywana przez jednostkę ewidencja, choć zgodna 

z obowiązującymi przepisami, może stać się podstawą do podjęcia błęd-

nych decyzji ekonomicznych przez szerokie grono interesariuszy oraz za-

burzać faktyczny obraz sytuacji majątkowej jednostki dla mniej świado-

mych użytkowników sprawozdań finansowych. Co istotne, ze względu na 

możliwość wyboru odmiennych regulacji przez jednostki gospodarcze, po-

równanie ich sprawozdań finansowych jest trudne bądź wręcz nie-możliwe.  

Zdarzenia gospodarcze, choć różnorodne, są  jednocześnie bardzo po-

dobne, niezależnie od kraju prowadzonej działalności. Sposób ich ujęcia 

różni się jednak w zależności od wyborów dokonywanych przez jednostki. 

Użytkownicy sprawozdań finansowych powinni być zatem świadomi wy-

stępujących rozbieżności i przeprowadzać szczegółową analizę informacji 

finansowych i niefinansowych, aby podejmować najlepsze z punktu widze-

nia rachunku ekonomicznego decyzje.  
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Idea odroczonego podatku dochodowego w świetle  

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

 

 

Wprowadzenie 

 

Źródła regulacji, wprowadzających do obrotu prawnego koncepcję od-

roczonego podatku dochodowego, należy upatrywać w chęci całkowitego 

rozgraniczenia przez prawodawcę prawa bilansowego i prawa podatkowe-

go. Zapewnienie realizacji podstawowych celów rachunkowości wymaga 

ustanowienia autonomii pomiędzy wspomnianymi gałęziami prawa.  

W celu realizacji rzetelnego i obiektywnego obrazu finansowego jed-

nostki, nie można kierować się prawem podatkowym, którego jednym 

z głównych celów jest zapewnienie efektywności fiskalnej. W świetle tych 

założeń, na gruncie przepisów regulujących prowadzenie rachunkowości, 

doszło do rozgraniczenia podatku fiskalnego od podatku księgowego. Róż-

nica pomiędzy podatkiem księgowym a fiskalnym stanowi odroczony po-

datek dochodowy.  

W świetle wspomnianych regulacji, celem ustalenia wysokości odro-

czonego podatku dochodowego, niezbędne jest trafne ustalenie podatku 

fiskalnego, będącego odzwierciedleniem wartości bieżącego zobowiązania 

podatkowego, jak również podatku dochodowego, niezbędnego do ustale-

nia wyniku finansowego za dany okres. Stosowaną w praktyce życia go-

spodarczego metodą jest wykorzystanie podatku księgowego dla uzyskania 

wyniku finansowego netto.  

Matematycznie, odroczony podatek dochodowy jest różnicą pomiędzy 

podatkiem księgowym a podatkiem fiskalnym. W polskim systemie praw-

nym, nie istnieje akt normatywny określający wprost, czym jest ten poda-

tek. „Odroczony podatek dochodowy, to przyszłe skutki podatkowe, ina-

                                                             
 Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości KONTO z Poznania, Uni-

wersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, 
al. Niepodległości, 106-875 Poznań. 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-795-4.04
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czej mówiąc, przesunięty w czasie podatek dochodowy
1
”. Sama koncepcja 

tego podatku wynika z istnienia przejściowych różnic między wartością 

bilansową a podatkową aktywów i pasywów. Obowiązek jego obliczania 

powoduje niejednolitość występującą między regulacjami podatkowymi, 

a przepisami prawnymi dotyczącymi prowadzenia rachunkowości. Nie-

spójność między tymi gałęziami prawami skutkuje wyodrębnieniem wyni-

ku rachunkowego i podatkowego.  

W efekcie, metoda ustalania wysokości podatku dochodowego może 

być skutkiem ustalenia różnicy pomiędzy wynikiem rachunkowym a po-

datkowym lub wartością bilansową a wartością podatkową. Kategoria od-

roczonego podatku dochodowego na gruncie polskiego systemu prawnego 

jest niezwykle złożona. Regulacje zawarte w systemie prawnym, traktujące 

o tej materii, to w szczególności art. 37 Ustawy o rachunkowości. Kon-

strukcja prawna tych unormowań jest odzwierciedleniem przepisów Mię-

dzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 12. 

 

1. Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów 

 

Źródeł regulacji dotyczących metod oraz zasad ustalania wartości bi-

lansowej i podatkowej aktywów należy upatrywać w przepisach o rachun-

kowości. Zasadnicze unormowanie stanowi przepis krajowy, art. 37 ust. 2 

Ustawy o rachunkowości. W myśl tego unormowania: „Wartość podatkowa 

aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia 

podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni 

lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści eko-

nomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia 

podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa akty-

wów jest ich wartością księgową”
2
. Konsekwencją prawną tego przepisu 

jest ustalanie podatku odroczonego w oparciu o wartość podatkową. Regu-

lacja przedstawiona w Ustawie o Rachunkowości ma czynić zadość przepi-

som Międzynarodowego Standardu Rachunkowości numer 12, w zgodzie 

z którym „Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na po-

mniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzy-

                                                             
1 Zob. I. Olchowicz, Rachunkowość podatkowa. Wydanie 9,  Difin, Warszawa 2011, s. 293. 
2 Zob. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 1994, 
Nr 121, poz. 591 ze zm.), art. 37 ust. 2. 
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skania z nich korzyści ekonomicznych, które napłyną do jednostki gospo-

darczej, gdy zrealizuje ona wartość bilansową danego składnika aktywów. 

Jeśli ww. korzyści ekonomiczne spowodują pomniejszenie podstawy obli-

czenia podatku dochodowego, wartość podatkowa takiego składnika akty-

wów będzie równa jego wartości bilansowej”
3
. 

W myśl regulacji, zawartych w polskich i międzynarodowych przepi-

sach prawa, za wartość bilansową aktywów należy uznawać wartość usta-

loną w oparciu o zasady rachunkowości, a ostatecznie wykazaną w spra-

wozdaniu finansowym. Natomiast wartość podatkową stanowi wartość, 

która w przyszłości może wpłynąć na pomniejszenie podstawy obliczenia 

podatku dochodowego, jeśli wystąpią korzyści o charakterze pośrednim lub 

też bezpośrednim. Mówiąc o odroczonym podatku dochodowym niezmier-

nie istotne jest podkreślenie, że wartość bilansowa i podatkowa nie muszą 

być sobie równe. Rozbieżności te mogą wynikać z aktualizacji wartości 

danego składnika na gruncie przepisów prawa bilansowego przy jednocze-

snej niezmienności wyceny wymaganej przez prawo podatkowe. Mając na 

uwadze charakter odroczonego podatku dochodowego, który nieodłącznie 

związany jest z przewidywaniem i planowaniem zdarzeń przyszłych, usta-

lając jego wysokość, ważna jest cena nabycia lub wytworzenia danego 

elementu aktywów, a więc różnica między wartością bilansową a podatko-

wą. Warto również zauważyć, że w rozważaniach odnoszących się do od-

roczonego podatku dochodowego nie jest uwzględniania wartość przycho-

du uzyskanego ze sprzedaży lub realizacji danego aktywa. Wynika to 

z faktu, iż wartość ta jest zazwyczaj różna od wartości podatkowej i bilan-

sowej ze względu na zastosowaną przy sprzedaży marżę.  

 

2. Wartość podatkowa i bilansowa a różnice przejściowe 

 

Zawarta w Ustawie o rachunkowości regulacja dotycząca wartości bi-

lansowej i podatkowej pasywów wydaje się być zdecydowanie mniej 

skomplikowana niż ta odnosząca się do aktywów. Na gruncie art. 37 ust. 3 

Ustawy o rachunkowości  „Wartością podatkową pasywów jest ich wartość 

księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę  

 

 

                                                             
3 Zob. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12 „Podatek dochodowy”. 
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podatku dochodowego”
4
. W świetle tej regulacji wartość podatkowa ele-

mentu pasywów stanowi różnicę między jego wartością księgową a kosz-

tem uzyskania przychodu.  

Termin różnic przejściowych wykształcił się w oparciu o koncepcję 

odroczonego podatku dochodowego. Określa on różnicę między bilansową 

i podatkową wartością aktywów i pasywów. W zgodzie z zasadą memoria-

łową i współmierności kosztów, w ujęciu księgowym należy dokonać od-

powiedniego przesunięcia w czasie, podatku dochodowego. W świetle tych 

regulacji, jeżeli wartość bilansowa i podatkowa danego aktywa lub pasywa 

jest różna, dokonuje się ustalenia wartości przejściowej, w oparciu o którą 

oblicza się wysokość odroczonego podatku dochodowego. Wartości przej-

ściowej można przypisać charakter dodatni lub ujemny. W sytuacji gdy 

wartość bilansowa aktywa jest wyższa od wartości podatkowej, czy też 

wartość bilansowa pasywa jest niższa od wartości podatkowej mamy do 

czynienia z charakterem dodatnim. W tym przypadku należy utworzyć 

rezerwy na podatek odroczony. Wynika to z faktu iż różnica między warto-

ścią bilansową i wartością podatkową o charakterze dodatnim wpłynie 

w przyszłości na wzrost podstawy obliczenia podatku. Wysokość rezerwy 

ustala się w wielkości stawki podatku, wymagającej zapłaty w związku 

z wystąpieniem dodatnich różnić przejściowych.  

Drugą, a zarazem całkowicie odwrotną sytuację, stanowi wystąpienie 

ujemnej wartości przejściowej. Ma ona miejsce, gdy wartość bilansowa 

aktywa jest mniejsza od wartości podatkowej  lub wartość bilansowa pasy-

wa jest większa od jego wartości podatkowej. Skutkiem wystąpienia ujem-

nej wartości przejściowej jest utworzenie aktywa na podatek odroczony. 

Stanowi to efekt zmniejszenia wartości, od której dokonane zostaje obli-

czenie podatku dochodowego. Wysokość aktywów, utworzonych w związ-

ku z wystąpieniem ujemnych różnic przejściowych, stanowi iloczyn ujem-

nych różnic przejściowych i stawki podatku dochodowego, ustalonej na rok 

powstania obowiązku podatkowego. W oparciu o powyższe regulacje łatwo 

jest zauważyć złożoność problemu obliczania odroczonego podatku docho-

dowego, wynikającą z powstawania różnic przejściowych. Trafne zastoso-

wanie zawartych w Ustawie o rachunkowości regulacji wymaga bardzo 

dobrej znajomości prawa bilansowego, jak również prawa podatkowego.  

                                                             
4 Zob. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 1994, 
Nr  121, poz. 591 ze zm.), art. 37 ust. 3. 
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3. Ustalanie i rozliczanie odroczonego podatku dochodowego 

 

Zgodnie z metodą zobowiązań bilansowych ustalenie i rozliczanie od-

roczonego podatku dochodowego możemy podzielić na kilka etapów. 

„Pierwszym z nich jest ustalenie wartości podatkowej pasywów i aktywów 

na koniec okresu sprawozdawczego, których realizacja (rozchód aktywów) 

bądź rozliczenie (pasywów) wpłynie na podstawę opodatkowania zwięk-

szając lub zmniejszając ją w przyszłości”
5
. Tak jak wcześniej wspomniano, 

wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie 

podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, 

w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych, zaś wartością 

podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty, 

które w przyszłości zmniejszą podstawę podatku dochodowego
6
. 

Ustalenie wartości podatkowej aktywów i pasywów umożliwia porów-

nanie tych wartości z ich wartościami bilansowymi, a następnie ustalenie 

różnic przejściowych i określenie czy są to różnice przejściowe dodatnie 

czy też ujemne. Jest to bardzo ważne, gdyż od tego zależy, czy utworzymy 

rezerwę czy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Gdy usta-

li się konkretne różnice przejściowe, musimy dogłębnie je zanalizować ze 

względu na istotność oraz prawdopodobieństwo rozliczenia ujemnych róż-

nic przejściowych w przyszłości zgodnie z zasadą ostrożności. Kolejnym 

etapem jest wyznaczenie okresu rozliczenia różnic przejściowych ze 

względu na ewentualną zmianę stawki podatkowej. Następnie dochodzi się 

do ustalenia wysokości odroczonego podatku dochodowego. Należy ustalić 

kwotę rezerwy na odroczony podatek dochodowy w wysokości wymagają-

cej zapłaty w przyszłości. Wykonuje się to poprzez proste działanie: różni-

ca podatkowa dodatnia jest pomnożona przez obowiązującą stawkę podat-

kową w roku powstania obowiązku podatkowego. Następnie dokonuje się 

ustalenia kwoty aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

przewidzianej w przyszłości do odliczenia. Tym razem różnica podatkowa 

ujemna zostaje pomnożona  przez obowiązującą stawkę podatkową w roku 

powstania obowiązku podatkowego.  

W momencie zaklasyfikowania konkretnej kwoty odroczonego podat-

ku jako aktywo bądź rezerwę, należy je zaksięgować odpowiednio zmniej-

                                                             
5 I. Olchowicz, Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2011. 
6 Art. 37. ust. 2 i 3 Ustawy o rachunkowości. 
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szając lub zwiększając obciążenie wyniku finansowego. Następnie należy 

ująć odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym – w bi-

lansie odpowiednio jako aktywo lub rezerwę z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego, a w rachunku zysków i strat jako różnicę pomiędzy stanem 

rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okre-

su sprawozdawczego. Nie wszystkie podmioty są zobowiązane do ustalania 

podatku odroczonego. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości jednoczesne 

spełnienie, co najmniej dwóch z trzech warunków: 

 suma bilansowa nie przekracza 17 000 000 zł, 

 przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów w danym roku ob-

rotowym nie przekroczyły 34 000 000 zł, 

 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekro-

czyło liczby 50 osób. 

przesądza o możliwości odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego. Niektóre różnice pomiędzy wartością 

podatkową a bilansową nie wpływają bezpośrednio na wynik finansowy. 

Przykładem takiej różnicy może być na przykład przeszacowanie wartości 

długoterminowych inwestycji finansowych, które wpływają na kapitał 

z aktualizacji wyceny. W takim przypadku podatek odroczony jest nalicza-

ny, ale jest on inaczej ujmowany, tj. na kapitał z aktualizacji wyceny, a nie, 

jak w pozostałych przypadkach, w pozycji podatek dochodowy w rachunku 

zysków i strat. 

 

4. Ewidencja odroczonego podatku dochodowego 

 

Gdy mamy ustalone wartości różnic przejściowych, konieczna jest ich 

dekretacja. Oczywiście w zależności od tego, czy jest to różnica dodatnia 

czy ujemna, księgowania będą się od siebie różniły, jednakże niewiele. 

Ewidencja odnosi się do dwóch okresów sprawozdawczych: pierwsza 

z nich będzie dotyczyła momentu powstania różnicy przejściowej, zaś 

w drugim okresie nastąpi jej rozliczenie. Przejdźmy do pierwszego przy-

padku, gdy mamy do czynienia z dodatnią różnicą przejściową. W takiej 

sytuacji będziemy zmuszeni do utworzenia rezerwy. Księgowania w takim 

wypadku będą wyglądały następująco: 
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W roku nr 1: 

 po stronie „Ct” na koncie „Rozrachunki publicznoprawne” księgowanie 

zostanie aktualne zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego. Będzie 

ono korespondowało z kontem „Obciążenie wyniku finansowego podat-

kiem dochodowym”, na których zaksięgujemy tę samą kwotę co na 

koncie „Rozrachunki publicznoprawne” z tym, że księgowanie będzie 

po stronie „Dt”; 

 kolejną operacją będzie właśnie utworzenie rezerwy na odroczoną płat-

ność podatku dochodowego – na koncie po stronie „Ct” „Rezerwa na 

podatek dochodowy” oraz na koncie „Obciążenie wyniku finansowego 

podatkiem dochodowym” po stronie „Dt”. 

 

W roku nr 2: 

 księgowanie w roku 2 pierwszej operacji jest identyczne jak w roku 

pierwszym. Aktualne zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego zo-

stanie zaksięgowane na kontach „Rozrachunki publicznoprawne” (po 

stronie „Ct”) oraz „Obciążenie wyniku finansowego podatkiem docho-

dowym” (po stronie „Dt”); 

 zmianie ulega operacja druga. Wykorzystujemy w tym roku utworzoną 

rezerwę w związku z powstaniem zobowiązania podatkowego, w kwo-

cie wyższej aniżeli od podatku księgowego zatem operacja na koncie 

„Rezerwa na odroczony podatek dochodowy” będzie kompatybilna 

z kontem „Obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym”, 

jednakże księgowania na koncie „Rezerwa na odroczony podatek do-

chodowy” będą po stronie „Dt” zaś na koncie „Obciążenie wyniku fi-

nansowego podatkiem dochodowym” po stronie „Ct”.  

Sprawa wygląda podobnie, jeśli chodzi o księgowanie związane 

z ujemną różnicą przejściową, czyli utworzenia aktywa z tytułu odroczone-

go podatku dochodowego. Księgowania będą w tej sytuacji wyglądały na-

stępująco:  
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W roku nr 1: 

 aktualne zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego księgujemy iden-

tycznie jak w powyższych przykładach, zaś aktywowany podatek do-

chodowy do odliczenia w następnym roku będzie zaksięgowany na kon- 

cie „Obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym”, po 

stronie „Ct” i koncie „Rozliczenia międzyokresowe podatku dochodo-

wego” po stronie „Dt”.  

 

W roku nr 2: 

 ponownie księgujemy aktualne zobowiązanie z tytułu podatku docho-

dowego, zaś drugą operacją będzie rozliczenie ujemnej różnicy przej-

ściowej na kontach „Rozliczenie międzyokresowe z tytułu podatku do-

chodowego” po stronie „Ct” wraz z kontem „Obciążenie wyniku finan-

sowego podatkiem dochodowym” po stronie „Dt”. 

By lepiej zilustrować ewidencje odroczonego podatku posłużę się dwoma 

przykładami. Pierwszy z nich będzie dotyczył dodatniej różnicy przejścio-

wej, zaś drugi ujemnej. 

 

Przykład nr 1 

 

W przedsiębiorstwie Alfa w roku 2015 zobowiązanie aktualne z tytułu 

podatku dochodowego jest równie 3000 zł. W związku z zaistniałymi do-

datnimi różnicami przejściowymi w kwocie 500 zł, jednostka utworzyła 

rezerwę. Księgowania na kontach przedstawiają się w sposób następujący: 

 

Rozrachunki publiczno-

prawne  
          Obciążenie WF*  

       podatkiem dochodowym 
 

  3000 (1 

 

1) 3000   

  

  

  

   

  

  

  

 

  

  

 Rezerwa na podatek 

dochodowy  

  

 

 

  

   500  (2 

 

2) 500 
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Podatek roku 2015 należy zwiększyć o rezerwę na odroczony podatek 

dochodowy w wartości 500 zł na płatność podatku dochodowego w przy-

szłości. W 2016 roku podatek zaś wyniósł 7000 zł. W związku z rozlicze-

niem różnicy przejściowej w tym roku dokonano jej likwidacji, co prezen-

tują poniższe konta: 

 

Rozrachunki 

publicznoprawne 
 

Obciążnie WF 

podatkiem 

dochodowym 
 

Rezerwa na 

podatek 

dochodowy 

    7000 (1 

 

1) 7000 500 (2 

 

2) 500 500 Sp. 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

Jak widać rezerwa ta została rozwiązana i rozliczona. Podatek bieżący 

wyniósł 7000 zł, zaś księgowy już 6500 zł. Jak można zauważyć suma 

podatku księgowego, jak i bieżącego w dwóch latach była sobie równa, 

jednakże w każdym roku inna.  

 

Przykład nr 2 

 

W 2015 roku w przedsiębiorstwie Beta podatek bieżący wyniósł 

4000 zł. W wyniku zaistniałej różnicy ujemnej przejściowej utworzono 

rozliczenie międzyokresowe podatku dochodowego w wysokości 300 zł. 

Dekretacja tych operacji w roku 2015 przedstawia się następująco: 

 

Rozrachunki  

publicznoprawne 

 

Obciążnie WF 

podatkiem 

dochodowym 

 

Rozliczenia 

międzyokresowe  

podatku dochodowego 

 

 

  6000 (1 

 

1) 6000 300 (2 

 

2) 300 

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

Podatek do zapłaty wynosi 6000 zł. 300 zł zawarte w kwocie 6000 zł 

jest wartością aktywowanej kwoty odroczonego podatku dochodowego, 
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przez co podatek księgowy zmniejszy się do kwoty 5700 zł, dzięki czemu 

będziemy mieli większą kwotę wyniku netto do podziału. W kolejnym roku 

podatek bieżący wyniósł 8000 zł oraz nastąpiło odwrócenie się ujemnej 

różnicy przejściowej, przez co musiało dojść do likwidacji utworzonego 

aktywa. Księgowania wyglądają następująco: 

Rozrachunki  

publicznoprawne 

 
Obciążnie WF  

podatkiem 

 dochodowym 

   8000 (1 

 

1) 8000   

  

  

  

   

  

  

 

   

  

 Rozliczenia między-

okresowe podatku  

dochodowego 

 

  

 

 

  

 Sp. 300 300  (2 

 

2) 300 

  

 

Podatek bieżący wyniósł 8000 zł, jednakże ze względu na wystąpienie róż-

nicy ujemnej podatek księgowy był wyższy od podatku bieżącego. I tak jak 

w przypadku pierwszym: suma podatku bieżącego i księgowego w dwóch 

latach była taka sama, lecz ich wartości w poszczególnych okresach róż- 

niły się. 

 

5. Miejsce odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu 

finansowym 

 

Odroczony podatek dochodowy ma swoje ustalone miejsce 

w sprawozdaniu finansowym. W zależności od tego, czy mamy do czynie-

nia z rezerwami czy też z aktywami, będziemy je wykazywać w bilansie; 

odpowiednio w pasywach i aktywach. Poniżej przedstawiono fragmenty 

bilansu, gdzie znajduje się odroczony podatek dochodowy: 
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Aktywa 

A. Aktywa Trwałe 

I WNiP 

II Rzeczowe aktywa trwałe 

III Należności długoterminowe 

IV Inwestycje długoterminowe 

V Długoterminowe Rozliczenia Międzyokresowe 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

 

Pasywa 

B. Zobowiązania i Rezerwy na Zobowiązania 

I Rezerwa na zobowiązania 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

II Zobowiązania długoterminowe 

III Zobowiązania krótkoterminowe 

IV Rozliczenia międzyokresowe 

 

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na po-

czątek i koniec okresu sprawozdawczego są wykazywane zgodnie z zasadą 

ciągłości. Jednak w rachunku zysków i strat nie znajdziemy pozycji odro-

czony podatek dochodowy. Ustawa o rachunkowości nie definiuje jedno-

znacznie tego pojęcia. Zgodnie z artykułem 37 ust. 8 Ustawy o rachunko-

wości podatek dochodowy za dany okres składa się z dwóch części: 

 części bieżącej, 

 części odroczonej. 

Odroczony podatek dochodowy w rachunku zysków i strat jest to różni-

ca pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu tego podatku na koniec 

i początek okresu sprawozdawczego.  

Ogólna postać rachunku zysków i strat: 

+Przychody ze sprzedaży netto 

–Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów 

=Zysk/strata na sprzedaży (brutto) 

–Koszty ogólne zarządu 

–Koszty sprzedaży 

=Zysk/strata na sprzedaży (netto) 

+Pozostałe przychody operacyjne 

–Pozostałe koszty operacyjne 
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=Zysk/strata na działalności operacyjnej (EBIT) 

+Przychody finansowe 

–Koszty finansowe 

=Zysk/strata brutto 

–Podatek dochodowy 

=Zysk/strata netto 

 

Lecz gdy rozwiniemy ostatnie trzy linijki rachunku zysków i strat, 

otrzymamy postać następującą: 

=Zysk/strata brutto 

– Podatek dochodowy  

w tym:  

a) podatek bieżący 

b)podatek odroczony 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

=  Zysk/strata netto. 

 

Zakończenie 

 

Odroczony podatek dochodowy stanowi bardzo złożony, a zarazem 

nieodłączny element działalności podatników podatku dochodowego od 

osób prawnych. Dostrzeżenie tego zjawiska, skłoniło prawodawcę do ure-

gulowania tej materii na poziomie międzynarodowym. W efekcie unormo-

wania przedstawione w Ustawie o rachunkowości i Ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych czynią zadość międzynarodowym stan-

dardom rachunkowości. Wykorzystanie instytucji odroczonego podatku 

dochodowego wymaga bardzo dobrej znajomości prawa bilansowego, jak 

również prawa podatkowego. Jednocześnie odgrywa on kluczową rolę 

w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa ze względu na możliwość wywierania 

wpływu na wynik finansowy, przypadający na określony okres sprawoz-

dawczy. W efekcie, bardzo często wymaga się od osób prowadzących ra-

chunkowość firmy, znajomości nie tylko prawa bilansowego ale również 

podatkowego. Ponadto, zmiany zachodzące na współczesnym rynku, zwią- 
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zane z postępującym procesem globalizacji, nakazują rozszerzyć wspo-

mniany katalog kompetencji również o wiedzę z zakresu międzynarodo-

wych standardów rachunkowości. 
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Część II 

 

Czynniki kulturowe w rozwoju i harmonizacji 

rachunkowości 

 

 

Wioleta Bartniak, Marta Głowacka

 

 

Wpływ czynników kulturowych na system rachunkowości kraju 

 
 

Wprowadzenie 
 

Rachunkowość jest systemem, kształtowanym przez wiele różnorod-

nych czynników. Powszechnie uważa się, że czynniki ekonomiczne są 

główną determinantą systemu rachunkowości, jednak to różnice kulturowe 

wydają się być najbardziej znaczące dla kształtowania rachunkowości 

i polityki społecznej danego kraju. Kultura państwa jest fundamentem 

kształtującym zachowanie danego społeczeństwa, władzy oraz systemu 

prawnego każdego kraju. 

Celem rozdziału jest wskazanie różnic występujących w systemach ra-

chunkowości w różnych częściach świata, wynikających z różnych czynni-

ków, w tym z różnic kulturowych. 

  

1. Czynniki wpływające na model rachunkowości  

w poszczególnych krajach 

 

Rachunkowość,  jako „system informacyjny, służący użytkownikowi 

do podejmowania decyzji gospodarczych”
1
, nazywana jest „językiem biz-

nesu”, umożliwiającym porozumiewanie się uczestników życia gospodar-

                                                             
 Studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA, Uniwersytet Łódz-

ki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź. 
1 A. Jarugowa, Rachunkowość finansowa, RAFiB, Łódź 1992, s. 8. 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-795-4.05
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czego
2
. W erze globalizacji powinna ona być uniwersalna, dlatego obecnie 

zauważalny jest coraz większy wpływ rozwiązań międzynarodowych na 

kształt sprawozdań finansowych i systemów rachunkowości w poszczegól-

nych częściach świata. Istotną rolę w ujednolicaniu i harmonizacji rachun-

kowości na świecie pełnią Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 

Finansowej. Pomimo  działań zmierzających do ujednolicenia systemu 

rachunkowości na świecie, nadal widoczne są różnice w sposobie prowa-

dzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, a na-

wet w samym podejściu do roli rachunkowości w przedsiębiorstwie i całym 

systemie gospodarczym.  

Na różnorodność w systemie rachunkowości poszczególnych państw 

ma wpływ szereg czynników. Można podzielić je na dwie podstawowe 

kategorie
3
: kulturowe oraz wynikające z cech środowiska gospodarczego. 

Bardziej szczegółowy podział czynników determinujących kształt syste-

mów rachunkowości przedstawia S. Zabłocka: „Na wieloaspektowy rozwój 

rachunkowości miały i nadal mają wpływ liczne czynniki, a wśród nich: 

historyczne, kulturowe, prawne, ekonomiczne, edukacyjne, fiskalne, wła-

snościowe”
4
. Wszystkie wyżej wymienione czynniki mają duży wpływ na 

sposób kreowania rachunkowości w danym kraju, jednak  kluczową rolę 

odgrywają aspekty kulturowe. Należy zauważyć, że „kultura, jako element 

tożsamości narodowej przejawia się w każdej aktywności człowieka, w tym 

w prawnej, politycznej, społecznej, ekonomicznej”
5
. Oznacza to, że kultura 

danej społeczności kształtuje inne czynniki, a w konsekwencji, w  oddzia-

łuje również na rachunkowość  w danym kraju. 

  

                                                             
2 Zob. szerz. E. Walińska (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters 

Kluwer SA, Warszawa 2014, s. 22. 
3 Zob, szerz. K. Winiarska (red.), Rachunkowość międzynarodowa, Ośrodek Doradztwa 
i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o., Gdańsk 2009, s. 31. 
4 S. Zabłocka, Czynniki determinujące rachunkowość w aspekcie międzynarodowym, [w:] 
L. Bednarski, J. Gierusz (red.), Rachunkowość Międzynarodowa, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 18. 
5 K. Koleśnik, Wartości kulturowe, a kształt systemów rachunkowości, Prace i Materiały 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 105. 
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2. Wpływ czynników kulturowych- kręgi kulturowe 

 

Kultura danej społeczności opiera się na przyjętych przez nią zwycza-

jach, odzwierciedlających pewien wypracowany system norm i wartości. 

To właśnie różnice w systemie wartości poszczególnych społeczeństw de-

cydują o istnieniu wielu odmiennych kręgów kulturowych. S. H. Schwartz 

wyróżnił siedem głównych uniwersalnych kategorii kulturowych
6
. Wy-

szczególnione kategorie przedstawia Wykres 1. 

 

Wykres 1. Kategorie kulturowe 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Zilustrowany powyżej podział stał się podstawą do dalszych badań 

aspektów międzykulturowych. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku  

                                                             
6 Zob. szerz. S.H. Schwartz, Beyond individualizm/collectivism: New cultural dimensions of 
values, [w:]  U. Kim, H. C. Triandis, C. Kagitcibasi, S.C. Choi, Individualism and collectiv-
ism: Theory, method and applications, Sage, Thousand Oaks, CA, 1994,za: A.C.W. Chui, 
A.E. Lloyd, C. C.Y. Kwok, The Determinants of Capital Structure: Is National Culture 
a Missing Piece to the Puzzle?, Journal of International Business Studies, nr 33, 2002, s. 99–
127, podaję za: K. Koleśnik, Wartości kulturowe  a kształt systemów rachunkowości, Prace 
i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 109. 

Kategorie kulturowe 

Konserwatyzm 

Autonomia 
intelektualna 

Autonomia 
uczuciowa 

Hierarchiczność Mistrzostwo- 
indywidualne 
sprawności 

Egalitaryzm- 
więzi partnerskie 

Harmonia 
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G. Hofstede dokonał analizy zachowań pracowników korporacji w kilku-

dziesięciu krajach świata
7
.  Omawiając wyniki swoich badań G. Hofstede 

wyróżnia następujące wymiary (cechy) kulturowe: 

 wskaźnik dystansu do władzy, 

 wskaźnik indywidualizmu, 

 wskaźnik męskości, 

 wskaźnik unikania niepewności
8
. 

Kategoria dystansu do władzy opisuje zgodę poszczególnych społe-

czeństw na różnice w dostępie do władzy. Grupy mogą akceptować hierar-

chiczność i ograniczony dostęp do władzy lub dążyć do wyrównywania 

praw różnych warstw społecznych. Niski wskaźnik dystansu do władzy 

wykazują kraje demokratyczne, do których zalicza się kraje nordyckie, 

bałtyckie, germańskie, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Wyższe 

wskaźniki są typowe dla krajów azjatyckich, wschodnioeuropejskich, łaciń-

skich, arabskich i afrykańskich. 

Indywidualizm jest charakterystyczny dla społeczeństw, w których 

więzi między jednostkami są luźne. Jego przeciwieństwem jest kolekty-

wizm, właściwy społeczeństwom, w których członkowie należą do silnych 

grup. Można zauważyć dużą zależność między poziomem zamożności kra-

ju a stopniem indywidualizmu. Wysoki stopień indywidualizmu jest cha-

rakterystyczny dla krajów zamożnych. Istnieje również związek między 

wskaźnikami indywidualizmu i dystansu do władzy. Im większy wskaźnik 

dystansu do władzy, tym niższy wskaźnik indywidualizmu.  

Wskaźnik męskości pokazuje odmienność ról płciowych. Kultury zma-

skulinizowane charakteryzuje przede wszystkim wysoki poziom współza-

wodnictwa i ambicji, potrzeba władzy i materializm. Kultury feministyczne 

silnie akcentują istotność takich czynników, jak jakość życia i relacje. 

W kulturach męskich wyraźnie widoczne są różnice w rolach każdej z płci, 

natomiast w kulturach żeńskich różnice między tymi rolami są mniej wi-

doczne, zarówno kobiety, jak i mężczyźni wyznają podobne wartości. 

Wskaźnik maskulinizacji nie zależy od stopnia zamożności kraju.  

Czwarty wymiar kulturowy według G. Hofstede to wskaźnik unikania 

niepewności. Opisuje on sposób radzenia sobie przez jednostki  z niepew- 

                                                             
7 M. Czerwonka, Charakterystyka Wskaźników Modelu Kulturowego Hofstede, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 5. 
8 Ibidiem, s. 5. 
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nością wynikającą z nowych sytuacji. Przejawia się on poprzez próby zwięk-

szenia przewidywalności przyszłych zdarzeń. Wzrost przewidywalności jest 

możliwy dzięki regulacjom prawa, przepisów, zwyczajów społeczności. 

Wyniki badań G. Hofstede były podstawą do dalszych analiz 

w zakresie różnic w kręgach kulturowych oraz ich wpływu na inne dziedzi-

ny naukowe. Powiązania pomiędzy czynnikami kulturowymi a rachunko-

wością opisał S.J. Gray. Zaproponował on cztery cechy rachunkowości, 

mogące w zależności od otoczenia przybierać skrajne formy. Należą do 

nich
9
: profesjonalizm kontra kontrola prawna, ujednolicenie kontra ela-

styczność, konserwatyzm kontra optymizm, poufność kontra jawność. 

S. J. Gray połączył zidentyfikowane przez G. Hofstede cechy kulturowe 

z samodzielnie wyróżnionymi wartościami rachunkowości. Zależności 

pomiędzy wymiarami kulturowymi a cechami rachunkowości przedstawio-

ne zostały w Tabeli 1. 
 

Tabela 1. Zależności między wymiarami kulturowymi a cechami  

rachunkowości 
 

 
 

Źródło: K. Koleśnik, Wartości kulturowe a kształt systemów rachunkowości,  Prace 

i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 128. 

                                                             
9 S. J. Gray, Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting 
Systems Internationally, Abacus 24, 1988, s. 1–15., podaję za: K. Koleśnik, Wartości kultu-
rowe a kształt systemów rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersy-
tetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 125. 
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Na podstawie badań G. Hofstede i S. H. Schwartza, S. J. Gray wyróż-

nił następujące grupy krajów o zbliżonych cechach społecznokulturowych 

i podobnych systemach rachunkowości
10

: 

 kraje anglosaskie (np. Australia, Kanada, Irlandia, Nowa Zelandia, 

Wielka Brytania, USA), 

 kraje skandynawskie (np. Szwecja, Dania, Norwegia), 

 kraje azjatyckie kolonialne (Hongkong, Singapur), 

 kraje afrykańskie, 

 kraje romańskie wysoko rozwinięte (np. Argentyna, Brazylia, Hiszpa-

nia, Włochy), 

 kraje romańskie słabo rozwinięte (np. Kolumnia, Ekwador, Meksyk, 

Salwador), 

 kraje azjatyckie wysoko rozwinięte (Japonia), 

 kraje azjatyckie słabo rozwinięte (Indonezja, Pakistan, Indie), 

 kraje Bliskiego Wschodu (kraje arabskie, Iran, Turcja), 

 kraje germańskie (np. Austria, Niemcy, Szwajcaria). 

Kraje należące do kręgu skandynawskiego i anglosaskiego wykazują 

tendencję do elastyczności i zawodowstwo w ustalaniu standardów. Są 

skłonne do optymizmu i ujawniania informacji o działalności przedsiębior-

stwa, w przeciwieństwie do krajów azjatyckich i mniej rozwiniętych kra-

jów romańskich, które opierają się na jednolitym podejściu do ustalania 

zasad rachunkowości i regulacjach prawnych. Kraje te preferują dyskrecję, 

a w konsekwencji ograniczenie ujawniania informacji. Kraje germańskie 

i bardziej rozwinięte kraje romańskie charakteryzują się tendencją do auto-

nomicznej regulacji rachunkowości, której dokonują profesjonalne instytu-

cje. Są skłonne do dyskrecji w większym stopniu niż kraje anglosaskie 

i skandynawskie, są także bardziej konserwatywne. Poniżej przedstawiono 

krótką charakterystykę systemów rachunkowości Niemiec, Danii i Włoch. 

  

                                                             
10 L. H. Radebaugh, S. J. Gray, International Accounting and International Enterprises, 
Wiley, New York, 2001, s. 47, [w]: T. Doupnik, H. Perera, International accounting, 
McGraw-Hill Irwin, Boston, 2009, s. 42, podaję za: K. Koleśnik, Wartości kulturowe, 
a kształt systemów rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 130. 
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3. Opis wybranych systemów rachunkowości w krajach  

należących do różnych grup 

 

a. Niemcy 

 

Niemcy są przedstawicielem krajów germańskich, których model poli-

tyki socjalnej jest prowadzony w sposób konserwatywny (wzorowany jest 

na tradycyjnym modelu XIX-wiecznych Niemiec, stworzonym i zapocząt-

kowanym przez Otto von Bismarcka).  

W Niemczech obecność państwa w sferze socjalnej jest dopuszczalna, 

ale tylko w takich granicach, aby nie zakłócać gospodarki rynkowej i nie 

spowalniać rozwoju gospodarczego
11

. 

Na zabezpieczenia społeczne w Niemczech składają się cztery rodzaje 

ubezpieczeń: chorobowe, emerytalne, od nieszczęśliwych wypadków oraz 

na wypadek bezrobocia, z których ubezpieczenia chorobowe, emerytalne 

i na wypadek bezrobocia są obowiązkowe.  Świadczenia emerytalne wyno-

szą 45% średniego wynagrodzenia i są najwyższe w Europie.  

Służba zdrowia jest głównie prywatna i kosztowna, ale również po-

wszechnie dostępna ze względu na ubezpieczenia chorobowe i kasy cho-

rych, które refundują koszty leczenia.  

Na oświatę w Niemczech przeznacza się 4,7% PKB. Szkoły są zarządzane 

przez Landy, dlatego polityka oświatowa może nieznacznie różnić się po-

między poszczególnymi Landami.  

Obowiązek szkolny trwa do 15 roku życia, czyli przez 9 lat. Potem do 

wyboru dostępne są 3 rodzaje szkół:  

 szkoły realne (Realschulen),  

 gimnazja (Gymnasien), 

 szkoły całkowite (Gesamtschulen)
12

. 

Ramy prawne rachunkowości w Niemczech istnieją od dawna, są one 

wyrażone szczegółowymi przepisami prawa handlowego i podatkowego. 

„W Niemczech podstawowymi aktami prawnymi regulującymi rachunko-

wość są: 

 kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch – HGB), 

 ordynacja podatkowa (Abgabeordnung – AO)”
13

. 

                                                             
11 http://uniaeuropejska.org/modele-europejskiej-polityki-spolecznej/ [dostęp: 13.02.2017.] 
12 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Niemcy--spoleczna;4574867.html [dostęp: 13.02.2017]. 
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Według obu aktów prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych zo-

bowiązani są przedsiębiorcy (Vollkaufmann). AO dotyczy również innych 

podmiotów gospodarczych np.: stowarzyszeń prowadzących działalność 

gospodarczą (Formkaufmann), rzemieślników i drobnych przedsiębiorców 

(Minderkaufmann). 

Regulacja zasad poprawnej rachunkowości i Kodeksu handlowego 

mówi, że każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia od po-

czątku funkcjonowania działalności gospodarczej ksiąg rachunkowych
14

. 

„Na zakończenie każdego roku obrotowego musi: 

 przeprowadzić inwentaryzację, 

 rozliczyć inwentaryzację, 

 sporządzić bilans lub ustalić wynik finansowy w formie uproszczo-

nej”
15

. 

Rachunkowość niemiecką kształtują przede wszystkim dwie instytucje. 

Pierwszą instytucją jest Instytut Rewidentów (Institiut der Wirtschaftspru-

fer), jego zadaniem jest wydawanie opinii dotyczących sprawozdawczości, 

drugą Rada Rachunkowości Finansowej (Deutscher Rechnungslegungsrat) 

funkcjonująca przy Ministerstwie Sprawiedliwości.  

Małe i średnie spółki kapitałowe obowiązują reguły uproszczonego bi-

lansu. Rachunek zysków i strat można sporządzić wybierając układ porów-

nawczy lub układ kalkulacyjny. 

Większość spółek kapitałowych wybiera układ porównawczy; wynika 

to z faktu, iż do roku 1986 tylko ten wariant był prawnie dopuszczalny.  

 

b. Dania 

 

Dania należy do kręgu krajów skandynawskich, które „charakteryzuje 

największa ingerencja państwa w sferę polityki społecznej”
16

. Gospodarki 

krajów Skandynawii z jednej strony charakteryzują się wysokimi transfe-

rami socjalnymi, z drugiej plasują się na najwyższych pozycjach w rankin-

gach gospodarek wolnorynkowych. Dania definiowana jest jako „państwo 

                                                                                                                                             
13 K. Winiarska (red.), Rachunkowość międzynarodowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 
Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2009, s. 69. 
14 K. Winiarska (red.), Rachunkowość międzynarodowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 
Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2009, s. 69. 
15 Ibidiem, s. 70. 
16 M. Karapuda, Modele europejskiej polityki społecznej, http://uniaeuropejska.org/modele-
europejskiej-polityki-spolecznej/ [dostęp: 13.02.2017]. 
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opiekuńcze”, z wysokimi stawkami podatkowymi oraz opieką socjalną. 

Jednak wolnorynkowy charakter jej gospodarki nie pozwala utożsamiać 

Danii z krajami socjalistycznymi. Przykładem małej ingerencji państwa 

w rynek są przepisy dotyczące kredytów. To właśnie duński rynek kredy-

towy jest jednym z najmniej uregulowanych na świecie. Podobnie wygląda 

sytuacja z rynkiem pracy. Jest on bardzo elastyczny, przepisy prawa okre-

ślają najważniejsze kwestie, nie istnieje także określona przez prawo płaca 

minimalna. W odniesieniu do rynku pracy należy zauważyć, że model sto-

sowany w Danii zawiera trzy elementy: bardzo elastyczny rynek pracy, 

aktywną politykę rynku pracy i hojny system socjalny
17

. 

Do podstawowych aktów prawnych, regulujących duńską rachunko-

wość należą: Ustawa o rachunkowości z 1998 r. oraz Ustawa o sprawoz-

dawczości finansowej z 2001 r. Ustawa o rachunkowości zawiera definicje 

podstawowych pojęć oraz wskazówki dotyczące organizacji rachunkowo-

ści, prowadzenia ewidencji gospodarczej i dokumentacji księgowej
18

. 

Charakterystyczną cechą duńskiej rachunkowości jest jej plan kont, 

odpowiadający w pierwszej kolejności strukturze rachunku zysków i strat, 

a w dalszej części strukturze bilansu. Z tego powodu, pierwszą grupą kont 

są przychody ze sprzedaży, następnie koszty, rozbite na sześć grup, a do-

piero w dalszej części aktywa, kapitały i zobowiązania. 

Ustawa o sprawozdawczości finansowej zawiera przepisy dotyczące 

sporządzania sprawozdań finansowych dla poszczególnych klas, na które 

podzielone są przedsiębiorstwa. Wyróżnia się następujące klasy
19

: 

 Klasa A – przedsiębiorstwa będące własnością osób fizycznych, prowa-

dzące rachunkowość wyłącznie w celach rozliczeń podatkowych; spra-

wozdania finansowe są dla nich fakultatywne; 

 Klasa B – przedsiębiorstwa publiczne i prywatne spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, spółki komandytowe, zatrudniające do 50 pracow-

ników, których suma aktywów nie przekracza 36 mln koron duńskich  

                                                             
17 D. Lang, Duński model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity) Wzór do naśladownia?, 
s. 5. 
www.ips.uw.edu.pl/rszarf/pdf/lang.pdf#search=%22wska%C5%BAnik%20ustawodawstwa
% [dostęp: 13.02.2017]. 
18 A. Judkowiak, Rachunkowość w Danii, [w:] K. Winiarska (red.), Rachunkowość między-
narodowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2009, s. 112. 
19 Ibidiem, s. 112. 
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i obrót netto do 72 mln koron, mają obowiązek sporządzać bilans, ra-

chunek zysków i strat, informację dodatkową oraz zestawienie zmian 

w kapitale własnym; 

 Klasa C – przedsiębiorstwa publiczne i spółki prywatne z ograniczoną 

odpowiedzialnością i spółki komandytowe, przekraczające kryteria cha-

rakterystyczne dla spółek grupy B – mają one takie same obowiązki do-

tyczące sporządzania sprawozdań finansowych; 

 Klasa D – do tej klasy należą spółki akcyjne, od których wymaga się 

przygotowania bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, 

sprawozdania z działalności zarządu, rachunku przepływów pienięż-

nych, zestawienia zmian w kapitale własnym. 

Ustawa o rachunkowości wskazuje jedynie układ bilansu i rachunku 

zysków i strat. Forma pozostałych sprawozdań jest dowolna, w ustawie 

zapisano jedynie ogólnie pojemność informacyjną tych elementów. 

 

c. Włochy 

 

Pod względem polityki społecznej ten kraj kwalifikujemy do modelu 

śródziemnomorskiego. We Włoszech dużą rolę odgrywa Kościół, przez co 

państwo wykazuje dużą aktywność w działalności charytatywnej i opie-

kuńczej
20

. 

Zabezpieczenie społeczne we Włoszech obejmuje emerytury, zasiłki 

dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe i rodzinne, funkcjonuje równie insty-

tut wypłacający odszkodowania za wypadki przy pracy. Ubezpieczenia 

społeczne pochłaniają ok. 17% wydatków budżetowych. 

Opieka zdrowotna we Włoszech w podstawowym wymiarze jest bez-

płatna dla wszystkich obywateli. Pobierane są minimalne opłaty za leki, 

badania analityczne i  pobyt w szpitalu, równolegle do bezpłatnej służby 

zdrowia istnieje rozwinięte lecznictwo prywatne. Nakłady na służbę zdro-

wia stanowią ok. 7,5% ogółu wydatków budżetowych. Nauka jest obo-

wiązkowa dla dzieci w wieku 6–14 lat oraz bezpłatna.  

  

                                                             
20 http://uniaeuropejska.org/modele-europejskiej-polityki-spolecznej/ [dostęp: 13.02.2017] 
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Wszystkie szkoły mają jednolity program nauczania opracowany przez 

Ministerstwo Edukacji. Uczniowie w trakcie cyklu nauczania uczęszczają 

do następujących szkół: 

 5-letnia szkoła podstawowa (scuolaelementare), 

 3-letnia szkoła średnia I stopnia (scuola media unificata), 

 szkoła średnia II stopnia (od 2,5 do 5 lat, różny profil szkół)
21

. 

Włochy uznawane są za kolebkę współczesnej księgowości. Rachun-

kowość opiera się na zasadach zawartych w: 

 Kodeksie Cywilnym (CodiceCivile), 

 standardach rachunkowości,  

 polityce podatkowej państwa. 

Sprawozdania finansowe, elementy bilansu oraz jego zawartość, ele-

menty rachunku zysków i strat oraz jego zawartość, uznawanie przycho-

dów i kosztów oraz wpływów  i wydatków, sporządzanie not objaśniają-

cych i ich zawartość oraz sprawozdania z działalności zarządu i całość 

sprawozdań finansowych  są regulowane przepisami prawa.  

Egzekwowaniem i stanowieniem prawa zajmują się dwie organizacje: 

 Krajowa Organizacja Ekspertów Księgowych (ConsiglioNazionale dei 

Ragionieri – CNR), 

 Krajowe Stowarzyszenie Ekspertów Ekonomiczno – Handlowych (Con-

siglioNazionale dei DottoriCommercialisti – CNDC)
22

. 

Głównymi cechami włoskiej rachunkowości są:  

 bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, 

 istotna rola kredytodawców, 

 oddziaływanie prawa podatkowego i Kodeksu handlowego na rachun-

kowość, 

 stosowanie zasady ostrożności. 

Przedsiębiorca prowadzący księgowość zobowiązany jest do posiada-

nia urządzeń księgowych, tj. księgi głównej, protokołu inwentaryzacji, 

rejestrów VAT oraz listy płac
23

, ponadto  spółki akcyjne i z ograniczoną 

odpowiedzialnością obciążeni są dodatkowymi urządzeniami księgowymi, 

                                                             
21 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wlochy-Polityka-spoleczna;4575730.html, [do-
stęp:13.02.2017]. 
22 L. Bednarski, J. Gierusz (red.), Rachunkowość Międzynarodowa, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 64. 
23 Por. J. J. Olszewski, Polsko-włoski przedsiębiorca, Rzeczpospolita, Dobra Firma, 2002, 
podaję za: K. Winiarska (red.), Rachunkowość międzynarodowa, Ośrodek Doradztwa 
i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk 2009, s. 39. 
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tj. rejestrami protokołów z posiedzeń udziałowców lub akcjonariuszy, reje-

strem obligacji oraz protokołami z posiedzeń komisji rewizyjnych. Okres 

przechowywania wyżej wymienionych instrumentów to dziesięć lat od daty 

ostatniego zapisu
24

. 

 

Zakończenie 

 

Rachunkowość kształtowana jest przez szereg różnorodnych czynni-

ków. Znaczącą rolę w jej rozwoju odrywały i nadal odgrywają czynniki 

kulturowe. Pomimo dążeń do ujednolicania zasad rachunkowości na świe-

cie, nadal widoczne są różnice wynikające z uwarunkowań społecznych. 

Żeby zrozumieć rachunkowość danego państwa, trzeba poznać jego kulturę 

i sposób budowania relacji społecznych. Państwa, w zależności od predys-

pozycji i oczekiwań, budują różne modele gospodarcze i społeczne, a co za 

tym idzie różnorodne systemy rachunkowości. Analizując rachunkowość 

danego państwa, warto przyjrzeć się jego systemowi podatkowemu, wpły-

wowi prawa na gospodarkę, poziomowi regulowania zagadnień społecz-

nych i gospodarczych przez władzę. Omówione przykłady krajów należą-

cych do różnych kręgów kulturowych wskazują na niewielkie różnice 

w systemie rachunkowości na poziomie sprawozdawczości, pomimo wi-

docznych różnic, dotyczących oczekiwań obywateli, co do regulowania 

zasad życia społecznego. Różnice dotyczą w większym stopniu całego 

systemu gospodarczego i podatkowego, mają mniejszy wpływ na strukturę 

sprawozdania finansowego, które w analizowanych przypadkach wykazuje 

podobieństwa do rozwiązań proponowanych przez Międzynarodowe Stan-

dardy Sprawozdawczości Finansowej.  
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Harmonizacja rachunkowości konwencjonalnej 

 wobec wyzwań stawianych przez rachunkowość islamską 

 

 

Wprowadzenie 

 

We współczesnej gospodarce ogromne znaczenie przypisuje się moż-

liwości porównywania jednostek gospodarczych między sobą. Zwiększanie 

porównywalności uchodzi za jeden z głównych celów harmonizacji i stan-

daryzacji rachunkowości, których kierunek rozwoju jest zdeterminowany 

przez wiele czynników. Nie ulega wątpliwości, że procesy te powinny 

wpasowywać się w relacje podmiotów gospodarczych ze środowiskiem 

politycznym, społecznym czy też kulturowym. W sytuacji jednak, gdy 

możliwość implementowania norm i standardów jest ograniczona przez 

uwarunkowania religijne pojawia się problem związany z dostosowaniem 

się jednostek gospodarczych do zmian dyktowanych przez rynek i potrzeby 

szeroko rozumianego grona interesariuszy. 

 

1. Uwarunkowania kulturowe a proces harmonizacji 

 

Czynniki determinujące odmienny rozwój zasad rachunkowości w po-

szczególnych krajach są od dawna przedmiotem badań wielu autorów. Co-

raz częściej wśród elementów składających się na rozwój tych różnic 

(tj. regulacje prawne, cechy gospodarki, praktyka rachunkowości) jako 

istotny aspekt wymienia się uwarunkowania kulturowe. Ich znaczenie ma 

niemały wpływ na mający obecnie miejsce proces harmonizacji rachunko-

                                                             
 Studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz”, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości, 
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice. 
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wości prowadzący do utworzenia jednorodnego systemu rozwiązań do-

puszczonych do stosowania w skali międzynarodowej
1
.  

W sytuacji, gdy kraje o odmiennych od zachodnich wartościach 

i modelach gospodarki otworzą się na globalizację mogą pojawiać się pew-

ne trudności. O ile wdrażanie MSR lub US GAAP w zachodnich gospodar-

kach przebiega w należyty sposób z uwagi na podobieństwo ich fundamen-

tów kulturowych oraz wartości opartych na rynku kapitalistycznym, o tyle 

w warunkach dużych różnic kulturowych może przebiegać bardzo wolno 

i napotkać duży opór. Co więcej, jej zakończenie nie gwarantuje, że spra-

wozdania oparte na anglosaskim modelu okażą się wystarczające wobec 

potrzeb informacyjnych ich użytkowników oraz postępujących zmian 

w gospodarce
2
. 

Wśród kulturowych czynników, które mogą powodować utrudnienia 

w procesie harmonizacji bez wątpienia można wyróżnić religię. Przekazuje 

ona właściwe sobie wartości dając tym samym wytyczne do działania po-

szczególnym jednostkom, wywierając wpływ na ustanawiane w danym 

społeczeństwie normy prawne. Dzięki temu religia oddziałuje na praktyki 

stosowane w rachunkowości, a tym samym na kształtowanie się jej syste-

mu. Wyrazistym przykładem tego, jak daleko posunięte może być zinte-

growanie księgowości z fundamentalnymi zasadami religijnymi jest ra-

chunkowość islamska
3
. 

 

2. Znaczenie islamu w kształtowaniu się modelu ekonomicznego 

 

Ujmowanie islamu wyłącznie w kategoriach religii jako wyznania 

zdecydowanie umniejsza jego rzeczywisty wpływ na życie społeczno-

ekonomiczne jego wyznawców. Wynika to z faktu, iż religia ta jest zorien-

towana nie tylko na rozwój duchowy człowieka, ale także na wszelkie prze-

                                                             
1 K. Koleśnik, S. Silska-Gembka, Aspekty kulturowe rachunkowości – analiza krajowej 
literatury, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 66 (122), SKwP, Warszawa 2012, 

s. 87. 
2 P. Diaconau, N. Coman, Accounting Research from the Globalization Perspective, Interna-
tional Journal of Human and Social Sciences 2006, Vol. 1, No. 1, s. 30; R. Ignatowski, 
M. Wójcik-Jurkiewicz, Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego bizne-
su, [w:] G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski (red.), Instrumenty polityki społecz-
nej, Difin, Warszawa 2016, s. 137. 
3 M. Czerny, Wpływ zasad religijnych na ukształtowanie systemu rachunkowości. Etyka 
w życiu gospodarczym, tom 19, no 2, Warszawa 2016,  s. 111, 116. 
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jawy aktywności życiowej – w tym również aktywności ekonomicznej 

i finansowej
4
. O tym, jak ważna w życiu muzułmanina powinna być odpo- 

wiedzialność osobista i społeczna, świadczy jedno z pięciu pytań, które 

według wierzeń, zostanie postawione przed nim w Dniu Sądu Ostateczne-

go: jest to pytanie o sposób pozyskiwania majątku i zarządzania nim
5
.  

Islam jest religią wyznającą wiarę w jednego Boga – Allaha. To wy-

znanie obliguje każdego muzułmanina do bezwzględnego podporządkowa-

nia się Bogu i jego słowu. Prawo muzułmańskie  – szarijat – normuje nie 

tylko życie religijne, ale także świeckie
6
 a opiera się na czterech źródłach: 

Koran – święta księga, Sunna – zbiór obowiązków zaczerpnięty wprost 

z życia Mahometa, a także kijas (wnioskowanie przez analogię) i idżma 

(jednomyślne postanowienie) będące niejako uzupełnieniem pierwszych 

dwóch źródeł
7
. 

Ekonomia jako nauka nie stanowi odrębnej dziedziny życia gospodar-

czego krajów muzułmańskich
8
, a jej charakterystyka  wymaga omówienia 

podstawowych filarów, którymi są
9
: 

 własność – wyróżnia się własność prywatną, publiczną i państwową, 

z założeniem, że wszystko co istnieje stanowi odwieczną własność Bo-

ga, przekazaną człowiekowi dla jego dobra, co z kolei obliguje do wy-

korzystywania otrzymanych dóbr w taki sposób, aby mogły one służyć 

wspólnemu interesowi; 

 wolność gospodarcza, która ograniczona zostaje wyznawanymi warto-

ściami duchowymi, etycznymi i moralnymi zgodnymi z kodem islamu, 

konsekwencją czego są sformułowane nakazy i zakazy oparte o źródła 

prawa islamskiego;  

 sprawiedliwość społeczna – dotyczy głównie redystrybucji posiadanych 

dóbr i oparta jest o zasadę wzajemnej odpowiedzialności oraz zasadę 

                                                             
4 M. Akram Khan, An introduction to Islamic economics, Islamization of Knowledge – 15, 
Pakistan 1994, s. 3–6. 
5 A. Zaman, Islamic Econimics: A survey of the Literature, International Islamic University 
of Islamabad, June 2008, s. 16. 
6 E. Jaworska, Specyfika rachunkowości islamskiej, wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Szczecin 2011, s. 76.  
7 M. Sadowski Naskh – metoda usuwania sprzeczności w prawie islamu, s. 60–61. 
8 J. Adamek, Rachunkowość w kręgu kultury islamskiej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo-
ści 2009, nr 49 (105), s. 8. 
9 A. Zaman, Islamic Economics…,  s. 31–32; J. Adamek, Kulturowe uwarunkowania ra-
chunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej, CeDeWu, 
Warszawa 2012, s. 44–46. 
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równowagi; nie wyklucza ona różnic w poziomie majętności muzułma-

nów, natomiast dezaprobuje sytuacje, w których część z nich żyje 

w luksusie, a część w biedzie. 

Prawo islamskie wskazuje zatem na istotę przedkładania interesu 

wspólnego nad interes jednostki, który z kolei jest cechą charakterystyczną 

dla współczesnej myśli ekonomicznej
10

. To sprawia, iż przyjmowane roz-

wiązania ekonomiczne, czy też rachunkowe w modelu islamskim i zachod-

nim są tak różne. 

 

3. Unikalność rachunkowości islamskiej 

 

Początki rachunkowości islamskiej sięgają VII w. Są one efektem 

wcielania w życie zasad i obowiązków zawartych w Koranie, wśród któ-

rych jednym najważniejszych jest jałmużna. Występuje ona w dwóch ro-

dzajach: jako dobrowolna ofiara oraz jako obowiązkowy podatek na rzecz 

bliźnich i ubogich, tzw. zakat, który w późniejszych latach stał się podsta-

wowym dochodem i źródłem redystrybucji Skarbu Publicznego
11

. 

Wymagania stawiane przez rachunkowość islamską zawsze miały na 

celu ograniczenie ryzyka oszustw i manipulacji. Sporządzanie miesięcz-

nych i rocznych sprawozdań finansowych było obowiązkowe. Dodatkowo 

sprawozdania roczne podlegały badaniu i były porównywane z raportem 

roku poprzedniego, zaś kontrolę wewnętrzną i zarządczą zapewniało bu-

dżetowanie
12

. 

Zintegrowanie systemu rachunkowości z zasadami religijnymi dopro-

wadziło do powstania unikalnych rozwiązań w sposobie informowania 

otoczenia o działalności gospodarczej
13

. Ideą rachunkowości islamskiej jest 

dostarczenie interesariuszom niezbędnych informacji dających możliwość 

zapewnienia, że jednostka kontynuuje działalność zgodnie z islamskim 

prawem szarijatu i jednocześnie realizuje swoje społeczno-ekonomiczne 

cele
14

. Odbiorcami informacji finansowych są nie tylko inwestorzy, ale 

także całe społeczeństwo, przed którym jednostka jest zobligowana do 

                                                             
10 A. Zaman, Islamic Econimics…, s. 17 
11 A. Trokic, Islamic Accounting; History, Development and Prospects, European Journal of 
Islamic Finance No 3, 2015, s. 1 
12 Ibidem, s. 1–2. 
13 M. Czerny, Wpływ zasad religijnych…, s. 116. 
14 A. Trokic, Islamic Accounting…, s. 2. 
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prowadzenia odpowiedzialnej działalności (podejście makroekonomiczne). 

W związku z tym, wymaga się pełnego ujawniania tych informacji finan-

sowych, które są związane z realizacją celów narzuconych kodem islamu. 

Są to m.in. transakcje zrealizowane, a zabronione przez Koran, wszelkie 

przejawy aktywności społecznej oraz zobowiązania z tytułu zakat
15

. 

Kolejną charakterystyczną dla rachunkowości islamskiej cechą jest 

wycena aktywów w wartości bieżącej i odrzucenie metody kosztu histo-

rycznego, gdyż z punktu widzenia islamu zniekształca ona wartość zobo-

wiązania podatkowego zakat. Islamskie jednostki gospodarcze obowiązuje 

także riba, czyli zakaz osiągania zysków w postaci oprocentowania
16

. Fi-

nansowanie powinno opierać się na współpracy i ewentualnym udziale 

w wypracowanych zyskach – sam procent uważany jest za niespra-

wiedliwy. 

W modelu rachunkowości islamskiej nie występuje sprzeczność po-

między sposobami prowadzenia działalności a moralnością. Zasady ra-

chunkowości tworzone są w oparciu o etykę i prawo Islamu (np. zasada 

going concern), stąd występuje bardzo mała elastyczność w wyborze metod 

i zakresu prezentacji danych.  

 

4. Różnice w modelach rachunkowości – szansa czy zagrożenie? 

 

Wyróżnienie rachunkowości islamskiej jest istotne o tyle, że znacząco 

różni się od pozostałych modeli rachunkowości. Głównym powodem jest 

integralność pomiędzy uwarunkowaniami religijnymi a kształtowaniem 

życia społeczno-gospodarczego. Zgodne z konwencjonalnym modelem 

rachunkowości jest pojmowanie tej dziedziny nauki jako systemu informa-

cyjnego, jednakże motywacje i sposoby jego kształtowania są zasadniczo 

odmienne. Różnice te niekoniecznie muszą prowadzić do sprzeczności lub 

braku zrozumienia. Niektóre obszary aktywności w gospodarce islamskiej 

mogą być dla kultury zachodniej wzorem albo chociażby przedmiotem 

głębszej analizy, np. w celu poszukiwania rozwiązań dla wymagań stawia-

nych obecnie rachunkowości konwencjonalnej. 

                                                             
15 J. Adamek, Rachunkowość w kręgu kultury islamskiej…, s. 15. 
16 J. Czech-Rogosz, S. Swadźba (red.), Bankowość islamska i bankowość konwencjonalna 
 – próba porównania, [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty makro- i mezoeko-
nomiczne, Studia Ekonomiczne nr 145, UE Katowice 2013, s. 114. 
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Jednym z tych obszarów jest polityka prowadzenia działalności w spo-

sób społecznie odpowiedzialny. W kulturze zachodniej idea CSR zaczęła 

się kształtować dopiero na początku XX w. W kolejnych latach była i jest 

nadal dostosowywana do wymagań stawianych przez szeroko rozumiany 

rynek
17

. Utrzymuje się twierdzenie, że jednostka gospodarcza może istnieć, 

jeżeli spełnia potrzeby społeczeństwa i interesariuszy. Odmienne podejście 

do społecznej odpowiedzialności charakteryzuje gospodarkę (a w tym ra-

chunkowość) islamską, w której idea CSR jest zakorzeniona od samego 

początku i nie jest efektem potrzeb rynkowych, ale przekonań religijnych
18

. 

Muzułmanin jest motywowany do angażowania się w biznes, ale jego obo-

wiązkiem jest odpowiednie gospodarowanie powierzonymi mu przez Boga 

dobrami oraz dbanie o dobro wspólne. To sprawia, że działania podejmo-

wane przez islamskie przedsiębiorstwa i instytucje będą zgodne z interesem 

całego społeczeństwa muzułmańskiego.  

Drugi aspekt dotyczy identyfikacji zdarzeń gospodarczych oraz  ujaw-

nień niefinansowych. Do tej pory kryterium decydującym o ujawnianiu 

informacji w rachunkowości konwencjonalnej był fakt zaistnienia zdarze-

nia gospodarczego, które podlegało pomiarowi pieniężnemu, zaś znaczenie 

ujawnień niefinansowych wzrosło dopiero w ostatnich latach
19

. Inaczej jest 

w sprawozdawczości islamskiej – zgodnie z zasadą pełnego ujawniania 

informacji ujawnieniom podlegają zarówno zdarzenia finansowe, jak i nie-

finansowe
20

. Zasada ta wypływa z prawa szarijatu, więc jest obligatoryjna 

dla wszystkich islamskich podmiotów gospodarczych. 

Kolejnym obszarem są szeroko pojęte finanse muzułmańskie, których 

dynamiczny rozwój obserwowalny jest w skali globalnej. Wyzwania, przed 

jakimi stoi Europa, wiążą się głównie z problemami ich implementacji 

                                                             
17 R. Majkut, D. Wójcik, Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa, [w:] 
A. Uziębło (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje – wybrane 
aspekty, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Warszawa 2015, s. 18–20. 
18 M. Rusnah, Corporate Social Responsibility: An Islamic perspective, Journal of Account-
ing Perspectives, Vol. 1, 2008, s. 45–47. 
19 M. Wójcik-Jurkiewicz, Raport zintegrowany w świetle zmian dyrektyw UE w zakresie 
ujawniania informacji niefinansowych, [w:] (red.) D. Adamek-Hyska, K. Tkocz-Wolny, 
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowe, Aspekty 
zarządcze w rachunkowości, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 
2016, s. 141–143. 
20 E. Jaworska, Specyfika rachunkowości islamskiej…, s. 80. 
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i rozwoju
21

 – regulacje prawne są bowiem kształtowane w oparciu o cha-

rakter środowiska społeczno-kulturowego, w którym przychodzi im speł-

niać swoje cele, co nie jest bezpośrednio spójne z zasadami funkcjonowa-

nia muzułmańskich instytucji finansowych, przez co ich rozwój zostaje 

ograniczany. Ponadto wskazuje się na braki w wykwalifikowanej kadrze 

znawców szarijatu, którzy mogliby być członkami organów islamskich 

instytucji finansowych występujących w Europie. 

Poszukiwanie płaszczyzn zrozumienia rachunkowości islamskiej staje 

się dla wielu problematyczne ze względu na zderzenie się racjonalizmu 

charakterystycznego dla cywilizacji Zachodu z teologiczno-sakralnym po-

dejściem muzułmanów do życia społeczno-gospodarczego
22

. Niemniej 

jednak, proces globalizacji wymusza na podmiotach otwartość na nowe 

wyzwania, stąd potrzeba współtworzenia przestrzeni i warunków do dal-

szego rozwoju. 

 

5. Wyzwania w procesie harmonizacji rachunkowości 

 

Procesy harmonizacji i standaryzacji rachunkowości pierwotnie doty-

czyły zmian krajowych modeli rachunkowości, by w efekcie wywoływać 

skutki o charakterze globalnym. Ze względu na specyfikę działań instytucji 

muzułmańskich uważa się, że islamski sektor finansowy może  być co naj-

wyżej zharmonizowany, a nie zestandaryzowany. Choć aż 15 z 19 państw 

Środkowego Wschodu dopuszcza stosowanie MSSF, a tylko dwa całkowi-

cie opierają się wyłącznie na krajowych regulacjach nie dopuszczając sto-

sowania międzynarodowych standardów, nadal istnieje potrzeba dalszego 

ujednolicenia zachodniego i islamskiego systemu rachunkowości
23

.  

Specyfika finansów muzułmańskich ogranicza zastosowanie MSSF, 

ponieważ nie są one w stanie objąć w pełni swoją treścią cech islamskich 

transakcji – normy IASB musiałyby zostać rozwinięte w kierunkach do-

tychczas niepraktykowanych. Działalność islamskich instytucji  nie opiera 

się na kapitalistycznym światopoglądzie, który jest akceptowany przez 

normy MSSF, a jednocześnie niezgodny z prawem szarijatu i naukami 

                                                             
21 J. Adamek, Finanse muzułmańskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, 
s. 18–20. 
22 R. Krawczyk, Islam jako system społeczno-gospodarczy, Dom Wydawniczy Elipsa, War-
szawa 2013, s. 10–11. 
23 J. Adamek, Kulturowe uwarunkowania rachunkowości…, s. 141. 
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Koranu. Kraje islamskie prowadzą działania na rzecz budowy standardów 

rachunkowości zgodnych z nakazami islamu. Tworzone są one przez orga-

nizację non-profit AAOIFI
24

 i dotyczą rachunkowości, etyki zawodowej 

oraz audytu z uwzględnieniem prawa szarijatu. AAOIFI tworzy swe stan-

dardy, wówczas kiedy regulacje IASB nie mogą być całościowo zastoso-

wane przez islamskie instytucje lub kiedy IASB nie opracowała standardów 

regulujących specyficzne islamskie praktyki finansowe. Standardy te nie 

powinny ze sobą konkurować, lecz wzajemnie się uzupełniać
25

. 

Krytyka standardów AAOIFI wynika z ich naśladownictwa względem 

norm IASB, tworzenia alternatywnej rachunkowości i fałszowania obrazu 

islamskich produktów finansowych w oczach klientów. Zmniejszają one 

także nacisk na edukację społeczeństwa w zakresie podobieństw pomiędzy 

finansami konwencjonalnymi a islamskimi, jednakże w pewien sposób 

zapełniają lukę powstałą przez niedostosowanie MSSF do charakteru dzia-

łania instytucji islamskich
26

. Tak długo jak będą istnieć różnice między 

islamską a konwencjonalną rachunkowością, tak długo występować będą 

różnice między tymi standardami. Islamscy autorzy opierają się pełnemu 

podporządkowaniu zachodnim normom rachunkowości, ponieważ stwarza-

ją one zagrożenie przyjęcia regulacji nie odpowiadających ich światopo-

glądowi
27

. Zmniejszanie różnic pomiędzy tymi systemami nie powinno 

zatem zachodzić poprzez wprowadzanie standardów opracowanych przez 

jedną organizację. 

 

Zakończenie 

 

Dostosowanie rachunkowości konwencjonalnej do norm międzynaro-

dowych ma zapewnić porównywalność między jednostkami gospodarczymi. 

Rachunkowość islamska w swoim podejściu prezentuje zgoła odmienne prakty-

ki i motywacje, co wynika głównie ze spójności przekonań religijnych 

i aktywności podejmowanych w życiu gospodarczym. Mimo, iż proces 

ujednolicenia systemów rachunkowości utrudniają liczne różnice, działania 

podejmowane z obu stron w tym celu wskazują na chęć i potrzebę zwięk-

                                                             
24 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 
25 J. Adamek, Kulturowe uwarunkowania rachunkowości…, s. 146–147. 
26 R. Kamala, Critical insights into contemporary Islamic accounting, Critical Perspectives 
on Accounting 2009, Vol. 20, s. 926–927. 
27 J. Adamek, Kulturowe uwarunkowania rachunkowości…, s. 140, 151. 



91 
 

szenia porównywalności danych finansowych. W dobie postępującej globa-

lizacji zwolennicy jednego i drugiego modelu rachunkowości zmuszeni 

będą do pójścia na kompromis w zakresie doboru stosowanych rozwiązań. 
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Paulina Szymanek, Maksymilian Cemel

 

 

Wpływ zasad religijnych islamu i kultury islamskiej 

na ukształtowanie rachunkowości oraz sprawozdawczości 

finansowej w krajach muzułmańskich 

 

Wprowadzenie 

 

XXI wiek charakteryzuje się coraz bardziej agresywną konkurencją 

pomiędzy podmiotami gospodarczymi, co prowadzi do rozwoju gospodar-

ki. Równolegle do tego zjawiska postępuje proces globalizacji sprzedaży, 

świadczenia usług, produkcji czy rozwijania się innowacyjnych technologii 

w niespotykanym dotychczas tempie, a wszystko to w celu zaspokojenia 

coraz bardziej wymagających, zróżnicowanych i zmiennych potrzeb klien-

tów oraz nowych rynków zbytu
1
. Przedsiębiorstwa rywalizując między 

sobą mają do osiągnięcia ten sam cel – zysk, czyli korzyść majątkową dla 

ich właścicieli przy minimalnych możliwych kosztach. W tych warunkach 

ogromnego znaczenia nabierają posiadane informacje, które mogą stać się 

dla danego podmiotu jego przewagą konkurencyjną. To, w jaki sposób 

będą one postrzegane, przekazywane i interpretowane zależy w dużej mie-

rze od tego, w jakim środowisku kulturowym funkcjonuje dana jednostka 

gospodarcza. 

Kultura przenika wiele płaszczyzn, początkowo filozofię, następnie na-

uki humanistyczne oraz życie społeczno-polityczne. Efektem jest bardzo 

szeroka wieloznaczność tego słowa. Zatem trudno jest jednoznacznie okre-

ślić i ująć w sztywne ramy definicję tego pojęcia. Można jednak stwierdzić, 

że jest to system norm i wartości w obrębie granic danego porządku spo-

łeczno-kulturowego. Dzięki nim wiemy, jak zachowywać się wobec innych 

                                                             
 Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Pecunia Moderna, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, 
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań. 
1 Zob. W. Załoga, Wybrane metody zarządzania w organizacjach XXI wieku. Wartości 
kulturowe a kształt systemów rachunkowości, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 
2012, s. 9. 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-795-4.07
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oraz czego należy oczekiwać z ich strony w stosunku do nas. W ten sposób 

możemy podejmować próby przewidzenia ich zachowań. Natomiast warto-

ści to pojęcie dogłębne, to szereg norm i idei dotyczących sposobów po-

strzegania życia w wymiarze jednostkowym, grupowym czy też ogólnospo-

łecznym. Kultura nie jest statyczna, lecz bezustannie ewoluuje i ma na nią 

wpływ wiele czynników. Można zatem wskazać kilka determinantów jej 

rozwoju. Są nimi przykładowo język, religia, edukacja, system prawny, 

technologia, czy też organizacje społeczne.  

Między wskazanymi czynnikami występują ścisłe związki. Wpływają 

one również w istotny sposób na rachunkowość. Powszechnie uważa się, że 

jest ona językiem biznesu. W omawianej problematyce jest to forma komu-

nikacji pomiędzy jednostkami gospodarczymi – opisuje i kreuje rzeczywi-

stość ekonomiczną. Na system rachunkowości istotnie wpływają normy 

i wartości charakterystyczne dla danego kraju. Uściślając, wspomniane 

wcześniej wzorce kulturowe oddziałują na tworzony system prawny, sys-

tem edukacji, instytucje państwowe oraz organizacje zawodowe. Zatem 

podmioty te mają bezpośredni wpływ na rachunkowość. W tym kontekście 

rachunkowość to element składowy kultury, odzwierciedlający wszystkie 

zachodzące w niej zmiany. Stąd też rachunkowość poszczególnych krajów 

jest różna, gdyż inne jest tło kulturowe, z którego wyrosła. W rezultacie 

ukształtowały się różne systemy rachunkowości. Za przykład można zatem 

podać rachunkowość francuską – kraj, w którym znajduje się ona pod sil-

nym wpływem odpowiednich organów władzy państwowej. Różnym pozo-

staje język rachunkowości amerykańskiej – kraju, w którym dominujący 

wpływ na zasady i praktyki rachunkowości mają instytucje pozarządowe 

(dokładnie Komisja Papierów Wartościowych – SEC). Zupełnie odmienny 

jest również język rachunkowości w krajach islamskich, gdzie za cel nad-

rzędny ekonomii przyjmuje się identyfikowanie i przyjmowanie islamskiej 

religii, ale też tradycji
2
.  

Celem głównym niniejszego artykułu jest wykazanie wpływu, jaki 

wywarła religia stworzona przez Mahometa na system rachunkowości 

w państwach należących do muzułmańskiego kręgu kulturowego. Za cele  

                                                             
2 Zob. szerz. K. Koleśnik, Wartości kulturowe a kształt systemów rachunkowości, Prace 
i Materiały Wydziału Zarządzani Uniwersytetu Gdańskiego. Rachunkowość: wybrane pro-
blemy nr 4/4, Gdańsk 2010, s. 105–107. 
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poboczne autorzy obrali przedstawienie cech charakteryzujących księgo-

wego w kulturze islamu. Przygotowując poniższe opracowanie wykorzy-

stano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. 

 

1. Wpływ religii islamu na reguły działalności finansowej 

 i księgowej  

 

Termin „islam” pochodzi z języka arabskiego i oznacza oddanie Bogu, 

podporządkowanie się, posłuszeństwo, a także spokój umysłu oraz pokój 

między ludźmi. Należy zaznaczyć, że islam nie jest tylko religią, a prawo 

muzułmańskie Shariat obejmuje swym zakresem życie religijne, ale 

i świeckie, dlatego w krajach muzułmańskich religia i państwo stanowią 

jedno
3
. Islam, według muzułmanów, to także wyjątkowa kultura, pewien 

światopogląd i styl życia. Religia, którą powinni bezwzględnie przestrze-

gać, ingeruje we wszystkie sfery życia ich wyznawców, dlatego również 

wpływa na sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Przenikanie się 

nawzajem sfer sacrum i profanum sprawia, że księgowość muzułmańska 

zawiera fundamentalne zasady religii
4
. 

Ekonomia islamu składa się z trzech podstawowych elementów. Należą 

do nich następujące zasady:  

 wielopłaszczyznowa własność,  

 wolność gospodarcza realizowana w ramach określonych granic,  

 sprawiedliwość społeczna. 

Zasada wielopłaszczyznowej własności wskazuje, że można wyróżnić 

trzy formy własności: prywatną, publiczną i państwową. Według islamu 

wszystko, co jest stworzone, stanowi na zawsze własność Boga, którą prze-

kazał człowiekowi dla jego korzyści. Własność prywatna obejmuje wszyst-

ko to, co nie jest własnością publiczną oraz powinna być wykorzystywana 

w sposób sprzyjający wspólnemu interesowi. Zabronione jest uznawanie 

własność prywatną niektórych rodzajów dóbr naturalnych (np. łąk, lasów, 

jezior, rzek, minerałów, w tym ropy naftowej czy gazu ziemnego), będą-

cych własnością publiczną, ponieważ mogłoby to pozbawić ludzi wspól-

                                                             
3 Zob. szerz. E. Jaworska, Specyfika rachunkowości islamskiej: Wybrane zagadnienia, Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625. Szczecin, 2011, s. 76. 
4 Zob. szerz. M. Czerny, Wpływ zasad religijnych na ukształtowanie systemu rachunkowo-
ści, Etyka w życiu gospodarczym, t. 19, nr  2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2016, s. 116. 
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nych korzyści. W ten sposób zasoby są sprawiedliwie rozdysponowywane. 

Dodatkowo rząd stara się maksymalizować korzyści dla społeczeństwa 

z własności publicznej. 

Zasada wolności gospodarczej związana jest z duchowymi, etycznymi 

oraz moralnymi wartościami, które wynikają z założeń tego wyznania. 

Niedozwolone jest podejmowanie działań związanych z lichwą lub mono-

polem. W islamie nadrzędna reguła mówi, że sukces zarówno jednostki, jak 

i społeczeństwa uzależniony jest od równowagi pomiędzy duchowymi 

i materialnymi potrzebami człowieka. 

Zasada sprawiedliwości społecznej powołuje się na zasadę wzajemnej 

odpowiedzialności, zasadę równowagi społecznej oraz etykę. Można zało-

żyć sytuację, kiedy pewna część społeczeństwa muzułmańskiego żyje 

w dobrobycie, a część odczuwa głód i biedę. W takiej sytuacji państwo 

dąży do zatarcia skrajnych różnic w poziomie zamożności. Odrzuca nad-

mierne rozwarstwienie społeczne. W sprawiedliwości społecznej ważna 

jest również etyka, która jest związana zarówno z ekonomią, jak i religią. 

W związku z tym można wyróżnić: zakat (jałmużnę) oraz riba (lichwę). 

Zakat, to podatek nakładany na muzułmanów w wysokości 2,5%, tj. 1/40 

dochodów, z przeznaczeniem dla biednych. Lichwa natomiast jest zakaza-

na, a państwo zachęca do udzielania pożyczek, z których nie czerpie się 

żadnego dochodu. Islam zachęca do zawierania partnerskich stosunków 

w handlu (mówi o tym prawo spółek w islamie). 

Przedstawione powyżej reguły funkcjonujące w krajach islamskich mają 

ogromny wpływ zarówno na życie gospodarcze wszystkich jednostek żyją-

cych w tym środowisku, jak też na kształt prowadzonej ewidencji zdarzeń 

gospodarczych przez księgowość. Pewnym jest, że rachunkowość krajów 

zachodnich nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom wynikającym z kodu 

islamu
5
. 

Prawo Sharia’h formułuje nietypowe postulaty w odniesieniu do prak-

tyk finansowych, które w sposób bezwzględny obowiązują praktyków mu-

zułmańskich. Jest to oryginalny i odmienny od modelu zachodniego system 

gospodarczy. Postulaty te mają znaczący wpływ na standardy rachunkowo-

ści oraz kształt sprawozdań finansowych. Sprowadzić je można do trzech 

zakazów:  

  

                                                             
5 E. Jaworska, Specyfika rachunkowości islamskiej: Wybrane zagadnienia…, s. 77–78. 
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 zakazu riby (pobierania odsetek) –  braku sposobności stosowania stopy 

procentowej,  

 zakazu gharar (spekulacji) – aktywność związana ze spekulacjami jest 

zakazana, a wierny zobowiązany jest jej unikać; za wysoce niemoralną 

uznawana jest spekulacja artykułami pierwszej potrzeby,  

 zakazu zaangażowania w proces wytwarzania bądź też konsumpcję dóbr 

będących ha-ram (zakazanymi z punktu widzenia religii). 

Jedynym nakazem jest uiszczanie zakat, który jest obowiązkowym po-

datkiem w krajach muzułmańskich. System rachunkowości w tych ośrod-

kach państwowych ukształtował się i rozwijał w oparciu o powyższe zasa-

dy, stąd ta daleko idąca odmienność od standardów zachodnich
6
. 

 

2. Cechy charakterystyczne islamskiego systemu rachunkowości 

oraz pozycja muzułmańskiego księgowego w społeczeństwie  

W skali mikro, aby dokonać oceny kierownictwa, ich wysiłków 

i sposobu działania należy prześledzić islamskie sprawozdania finansowe, 

które dostarczają informacji o podjętych przez kierownictwo decyzjach. 

W głównej mierze cele przedsiębiorstwa powinny być zgodne z celami 

społecznymi. Ponadto, sprawozdanie finansowe służy do określenia, czy 

została osiągnięta ekonomiczna sprawiedliwość. Pozwala ocenić efektyw-

ność zarządzania w zakresie podziału dochodów. W sprawozdaniu finan-

sowym zawarty powinien być pełny i co ważne rzetelny obraz przedsię-

biorstwa. Dodatkowo jego działalność musi być zgodna z zasadami zawar-

tymi w Sharia’h. Każda nielegalna lub niemoralna działalność powinna 

zostać ujawniona. Jest to cecha wspólna z zachodnią zasadą rachunkowości 

true and fair view. 

Drugą rzeczą, charakteryzującą ten system rachunkowości, jest oparcie 

go na teorii własności. Pomiędzy jednostką gospodarczą a jej posiadaczem 

nie powinno być rozdzielności. Właściciel odpowiada za zobowiązania, 

czyli za wszystkie długi firmy, jak i za wierzytelności. Niemoralnym było-

by zachowanie wyłącznie prawa zysku bez odpowiedzialności finansowej, 

a więc właściciel w pełni odpowiada za swoje czyny, jak również za dzia-

łania należącego do niego przedsiębiorstwa. 

                                                             
6 M. Czerny, Wpływ zasad religijnych na ukształtowanie systemu rachunkowości…, 
s. 116–117. 
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Uwagę zwraca się także na interakcje pomiędzy firmą a jej otoczeniem 

społecznym, szczególnie na podział dochodów. Według islamskiej rachun-

kowości dochodowość przedsiębiorstwa świadczy o odpowiedzialnym 

zarządzaniu aktywami i pasywami, co przyczynia się do zachowania rów-

nowagi między majątkiem a zobowiązaniami. 

„Postrzeganie działalności gospodarczej przez pryzmat przychodów 

i kosztów ukierunkowuje bowiem rachunkowość na zarządzanie kosztami 

(dążenie do ich minimalizacji), co prowadzi częstokroć do nieludzkich 

zachowań”. Zgodnie z nauką islamu wycena majątku powinna się odbywać 

według aktualnych cen sprzedaży (current exit price)
7
.  

Jedną z fundamentalnych różnic między ekonomią zachodnią 

a islamską jest podejście do kwestii podatkowych. W krajach zachodnich 

podatek traktowany jest jako obciążenie, zobowiązanie, którego przedsię-

biorstwo powinno unikać. Wynika to z nastawienia jednostek gospodar-

czych na zysk. Dla wielu osób wyznania islamskiego zakat jest „jałmużną”. 

To pieniądze, które należą się uboższym od tych, których majątek jest po-

nadprzeciętny, a więc przekracza określony limit. Według zasady sprawie-

dliwości społecznej, to państwo pobiera jałmużnę i zarządza nią. Unikanie 

lub uchylanie się od podatku, a także próby zaniżenia go są poważnym 

grzechem, przyczyniają się do zubożenia społeczeństwa. Nie mogą zatem 

być uznane za legalne czy  dopuszczalne z moralnego punktu widzenia. 

Obowiązek zapłaty zakat to szereg problemów dla księgowości, po-

nieważ zasady zakat są niezgodne z ogólnie przyjętą praktyką rachunkowo-

ści. Główny problem to niezgodność zakat z jedną z zasad rachunkowości  

– zasadą ostrożności. Głosi ona, że nie należy zawyżać wartości aktywów 

ani zaniżać zobowiązań i kosztów. Grzechem byłoby więc zaniżanie warto-

ści aktywów, ponieważ przyczynia się to do mniejszej należności podatko-

wej. Przedstawione islamskie podejście do kwestii podatkowych zakłada 

i zachęca do szczodrobliwości. Siłą rzeczy muzułmański księgowy postę-

puje wbrew zasadzie ostrożności, skupiając się na tym, by nie zaniżyć war-

tości aktywów, ani nie zawyżyć wartości zobowiązań. 

Kolejny problem stanowi odmienny sposób wyceny zapasów 

i należności. Zakat jest opłacany jedynie od nadwyżki aktywów:  

  

                                                             
7 Ibidem, s. 118–119. 
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  stanowiących rzeczywistą własność firmy,  

 produktywnych,  

 znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa przez cały rok.  

Zapasy według przyjętych zasad rachunkowości powinny być wycenia-

ne według niższej z dwóch wartości: kosztu wytworzenia lub wartości. 

W wycenie bilansowej stosowany jest najczęściej koszt wytworzenia. 

Tymczasem według islamskiego prawa istotna jest tylko cena sprzedaży 

(selling price). Zakat jest płatny wyłącznie od należności netto. 

Kolejną różnicą między zasadami rachunkowości cywilizacji zachodniej 

a prawami Sharia’h, jest zasada pomiaru pieniężnego. Powyższa różnica 

wynika z innego definiowania pieniądza w ekonomii islamskiej. Pieniądz 

nie jest tu określany jako „kapitał”, lecz jako „środek wymiany”. „Kapitał” 

to zasoby, które mogą zostać użyte w procesie produkcyjnym. Pieniądz nie 

zawsze sprawdza się jako „uczciwa” i „sprawiedliwa” jednostka pomiaru, 

ponieważ w czasie inflacji jest niedostatecznym miernikiem. Islamscy eko-

nomiści zachęcają do wykorzystywania ceny odtworzenia, modelu aktualnej 

wartości albo wartości pieniądza w powiązaniu z kruszcami szlachetnymi.  

Również zasada memoriałowa, będąca jedną z najważniejszych zasad 

rachunkowości, budzi kontrowersje i sprzeczność. Zwolennicy tej zasady 

mówią, że to narzędzie poprawnego szacowania bogactwa, podstawa do 

obliczania zakat. Liczni przeciwnicy powołują się na fakt, że odprowadzają 

zakat od majątku, którego realnie nie otrzymali. 

Kolejną kwestią jest kontrakt mudaraba. Jego popularność wynika z za-

kazu pobierania odsetek. Zgodnie z przekazem religijnym, zarabiać wolno 

wyłącznie własną pracą i nie można pomnażać swego kapitału w oparciu 

o wykorzystanie czyjejś własności. Zatem w islamie nie może mieć zasto-

sowania stopa procentowa. Niemoralnym jest ustalanie odsetek jako do-

chodu, bez posiadania wiedzy, jaki rezultat przyniesie podejmowane przed-

sięwzięcie gospodarcze. Dlatego ważnym elementem bankowości islam-

skiej jest udostępnianie nieoprocentowanych funduszy, a także koncepcja 

podziału zysków i strat. Zgodnie z zasadami Sharia’h obie strony transakcji 

muszą dzielić między siebie zarówno zyski, jak i straty, wynikające z pod-

jętych przez nie działań w celach zarobkowych
8
. 

W tym kontekście warto zwrócić trochę uwagi na postawę i cechy, któ-

rymi powinni charakteryzować się wysoko wykwalifikowani księgowi, 

                                                             
8 Ibidem, s. 119–121. 



100 
 

będący zarazem też gorliwymi wyznawcami religii Mahometa, a których 

funkcjonowanie w obrocie gospodarczym jest wskazywane nawet w tekście 

Koranu:  

 

O wy, którzy wierzycie! Jeśli zaciągacie dług między sobą na określony czas, to zapisujcie 

to! I niech zapisuje między wami pisarz, według sprawiedliwości. I niech pisarz nie sprze-

ciwia się, by pisać tak, jak nauczył go Bóg. I niech on pisze, a dłużnik niech dyktuje! I niech 

się boi Boga, swojego Pana, i niczego z tego nie umniejsza. A jeśli dłużnik jest głupcem, 

słabym albo nie może dyktować, niech dyktuje jego opiekun, zgodnie ze sprawiedliwością! 

Żądajcie świadectwa dwóch świadków spośród waszych mężczyzn! A jeśli nie będzie 

dwóch mężczyzn, to jeden mężczyzna i dwie kobiety mogą być świadkami, na których się 

zgodzicie; jeśli jedna z nich zbłądzi, to druga będzie mogła ją napomnieć. A świadkowie 

niech nie odmawiają, kiedy są wzywani! I nie wzdragajcie się tego zapisywać – czy to 

będzie dług mały, czy duży – z zaznaczeniem jego terminu. To jest dla was sprawiedliwsze 

w obliczu Boga i bardziej prawidłowe dla świadectwa, i odpowiedniejsze dla usunięcia 

wątpliwości. Chyba że to jest handel towarem, który wy sobie przekazujecie z ręki do ręki; 

wtedy nie popełnicie grzechu, jeśli tego nie zapiszecie. I żądajcie świadków, kiedy dokonu-

jecie między sobą transakcji, i nie wywierajcie żadnego przymusu ani na pisarza, ani na 

świadka! A jeśli tak czynicie, to popełniacie grzech9. 

 

Od wieków zawód ten cieszył się powszechnym poważaniem. Wynika-

ło to z realizowania misji powierzonej przez Allaha. Był on niejako gwa-

rantem realizacji pewnych bożych przykazań, mających za zadanie stać na 

straży sprawiedliwości, uczciwości i również przejrzystości postępowania 

wyznawców religii islamskiej
10

.  

Rahman A. wskazuje w swojej publikacji na następujące znamiona do-

brego księgowego: 

 uczciwość zawodowa, 

 odpowiedzialność w sprawowaniu funkcji viceregenta – jest to odwoła-

nie do powierzonej człowiekowi przez Allaha misji odpowiedniego ko-

rzystania z dóbr doczesnych, 

 szczerość, 

 pobożność, 

  prawość – dążenie do doskonałości i sprawiedliwości w podejmowa-

nych działaniach, 

                                                             
9 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Biblia-teologowie-i-filozofowie-o-pieniadzach-i-po-
zyczaniu-2341601.html [dostęp: 28.02.2017]. 
10 Zob. szerz. J. Adamek, Elementy kształtujące sylwetkę muzułmańskiego księgowego,  
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 390, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 12. 
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 oraz poczucie pierwszeństwa odpowiedzialności przed Bogiem – który 

sądzi człowieka w pierwszej kolejności, dopiero za nim występują 

w odpowiedniej kolejności podmioty funkcjonujące w ziemskiej rze-

czywistości
11

.  

Nie można również zapominać, że codzienne postępowanie w sposób 

etyczny, moralny i zgodny z zasadami współżycia społecznego jest częścią 

pielęgnowania życia duchowego, a także postępowania w zgodzie z sumie-

niem ukształtowanym przez reguły wiary. Wykracza to poza ramy życia 

osobistego, relacji z najbliższymi, przekładając się bezpośrednio przykła-

dowo na działalność handlową czy księgową
12

.  

 

Zakończenie 

 

Rachunkowość w każdych warunkach, niezależnie od miejsca jej wy-

stępowania,  jest częścią składową kultury tego obszaru, społeczności na 

nim występującej oraz rozwijanej przez nią cywilizacji. Równocześnie 

jednak kształtujące ją zasady podlegają silnym wpływom czynników z jej 

makrootoczenia, ponieważ jest elementem większego systemu. Należy 

o tym pamiętać w warunkach globalizacji i powiązanych z nią coraz dyna-

miczniejszych biznesowych relacji międzynarodowych oraz przede 

wszystkim ponadkulturowych.  

Rachunkowość w krajach islamskich przyjmuje prymat odpowiedzial-

ności wobec Boga za podejmowane działania oraz zasad religijnych, które 

w znaczący sposób kształtują rzeczywistość, w której poruszają się pod-

mioty należące do tego kręgu kulturowego lub wchodzące z nimi w inte-

rakcję. Finanse islamskie mają być przyjazne jednostkom. Nastawione są 

na dobro jednostki, a nie instytucji
13

. 

Celem głównym niniejszego rozdziału było wykazanie wpływu religii 

Mahometa na system rachunkowości i cel ten został zrealizowany. Wobec 

następujących obecnie przemian autorzy dostrzegają jednak rosnącą po-

trzebę zgłębiania relacji pomiędzy rachunkowością krajów zachodnich 

a odpowiadającym jej systemem z krajów arabskich. 

                                                             
11 Zob. A. Rahman, An Introduction to Islamic Accounting Theory and Practice, CERT, 
Kuala Lumpur, 2010, s. 41–42. 
12 J. Adamek. Elementy kształtujące sylwetkę muzułmańskiego księgowego…, s. 18. 
13 Zob. A. Puszcz, F. Garbacz, Główne założenia systemu finansów islamskich, Balance nr 1, 
SKN Pecunia Moderna, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015. 
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Joanna Parysek, Błażej Karolewicz

 

 

Wpływ czynników kulturowych na ukształtowanie systemów 

rachunkowości na świecie na przykładzie 

 rachunkowości chińskiej 

 

 

Wprowadzenie 

 

Krajowe systemy rachunkowości zróżnicowane są pod wieloma 

względami. Zbiór tych czynników określany jest jako opis przestrzeni oraz 

środowiska, w którym jest realizowany aparat rachunkowości. Zdawałoby 

się, że im bardziej zróżnicowana społeczność w kraju, tym większe są 

oczekiwania od ogólnych mechanizmów działających na rynku, gdyż mu-

szą one zaspokoić różnorakie potrzeby. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 

opis ten w wielorakim stopniu determinowany jest także wieloma pobud-

kami pozakulturowymi, tworzonymi m.in. przez środowisko historyczne, 

społeczne, prawne, gospodarcze, oddziałujące zarówno na rachunkowość, 

jak i na sposób, w jaki wypełnia ona powierzone jej zadania.  

Na przykładzie wielowymiarowej kultury Kraju Środka w niniejszym 

rozdziale zostanie przybliżona problematyka historii i rozwoju rachunko-

wości w Chinach. Rozwój rachunkowości chińskiej, jak również jej obecna 

postać są wypadkową oddziaływania wielu elementów, wśród których 

czynnikom kulturowym przypisuje się wielkie znaczenie w budowaniu jej 

historycznego i teraźniejszego kształtu.  

 

1. Wpływ kultury na kształtowanie się systemów rachunkowości 

 

„Kultura definiowana jest zwykle przez pryzmat podzielanych warto-

ści, postaw, wierzeń, rytuałów i zachowań określonych grup ludzi”
1
. Na 

                                                             
 Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości KONTO, Uniwersytet Eko-

nomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, al. Niepodległo-
ści 10, 61-875 Poznań. 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-795-4.08
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kulturę składa się wiele elementów, między innymi: wiara, prawo czy zwy-

czaje. Nie jest to twór zapisany w genach człowieka, lecz jest jego zacho-

waniem, którego uczymy się od społeczeństwa, poprzez przyswajanie war-

tości, rytuałów, symboli
2
. 

Jest to zjawisko społeczne, jednakowe dla określonego środowiska 

społecznego. „Kultura obejmuje nie tylko działania wysublimowane, lecz 

także całą sferę zwykłych, codziennych zachowań, takich jak sposób po-

zdrawiania się, okazywanie lub skrywanie uczuć, jedzenie, zachowywanie 

fizycznej odległości w kontaktach międzyludzkich”
3
. Wpływa więc ona na 

każdy obszar, każdą dziedzinę życia. 

Przyjmując takie założenie, nie można nie zauważyć, iż kultura jest 

jednym z czynników kształtujących systemy rachunkowości na świecie.  

Rachunkowość to złożony system, na który wpływ wywierają różnego 

rodzaju czynniki. Zaliczyć do nich można te o charakterze zewnętrznym, 

jak szlaki handlowe, kierunki handlu zagranicznego, oraz wewnętrzne, 

czyli polityka danego kraju, prawo, system podatkowy, edukacja. Z licz-

nych definicji pojęcia „rachunkowość” wynika, iż jest to system ewidencji 

mający na celu pomiar wyników działalności jednostki, jej stanu majątko-

we i finansowego, w celu kontroli i ułatwienia podejmowania decyzji
4
. 

Jednakże cel ten i potrzeba informacji mogą być rozpatrywane w różny 

sposób w zależności od uwarunkowań kulturowych danego społeczeństwa. 

Różnice kulturowe mogą być zatem podstawą do wyjaśniania a nawet 

przewidywania odmienności systemów rachunkowości w środowisku mię-

dzynarodowym i mieć znaczący wpływ na harmonizację i upowszechnianie 

integracji ekonomicznej
5
. 

Czynnikami często pomijanymi w analizie zachowań ekonomicznych 

są religia i tradycja. Barro and McCleary (2003) oszacowali wpływ przyna-

leżności do grupy religijnej na wyniki ekonomiczne, poprzez przeprowa-

                                                                                                                                             
1 J. Adamek, Kulturowe uwarunkowania rachunkowość w świetle założeń i praktyki rachun-

kowości islamskiej i chińskiej, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 19. 
2 Ibidem, s. 19–20. 
3 G. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2011, s. 21. 
4 M. Cieślak, Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 18. 
5 S.J. Gray, Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting 
Systems Internationally, Abacus 1988, s. 1–13. 
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dzenie międzynarodowej ankiety odnośnie do religijności. W swoich bada-

niach dowiedli, że wzrost w uczęszczaniu wiernych do kościoła na ogół  

powoduje spadek wzrostu ekonomicznego, podczas gdy wzmocnienie się 

wiary w piekło i życie pośmiertne powoduje przeciwną sytuację, czyli 

przyrost wzrostu ekonomicznego
6
. 

 

2. Charakterystyka kultura chińskiej – wierzenia, filozofia 

 

System rachunkowości w Chinach został ukształtowany głównie przez 

czynniki kulturowe. Kultura chińska dzieli się na dwie części, a mianowicie 

tradycyjną (związaną z konfucjanizmem, koncepcją Yin i Yang, Feng Shui 

oraz buddyzmem), a także nowoczesną (odnoszącą się do Teorii Państwa, 

Teorii Klas, Marksizmu oraz rewolucji Kulturowej). W kolejnej części 

artykułu każda ze wspomnianych kultur zostanie przedstawiona w postaci 

opisu głównych cech i założeń.  

„Konfucjanizm jest systemem filozoficzno-religijnym, wspierającym 

się na założeniu, że budowa idealnego społeczeństwa oraz osiągnięcie po-

koju na świecie staje się możliwe tylko pod warunkiem podporządkowania 

się obowiązkom wynikającym z przyjętej i uznanej hierarchii społecznej, 

zachowania i pielęgnowania tradycji, czystości, ładu i porządku. (…) Jako 

doktryna filozoficzno-religijna konfucjanizm nie uznaje bezpośrednich 

przeciwieństw pomiędzy takimi określeniami i stanami jak dobry – zły czy 

prawy – niegodny. Skupia się ona bardziej na równowadze sił i poszukiwa-

niu „złotego środka”, co znajduje m.in. swoje implikacje w sposobie po-

strzegania i rozwiązywania sporów dotyczących i reprezentowanych przez 

różne, często sprzeczne interesy członków grup społecznych”
7
. 

Koncepcja Yin i Yang to filozoficzna zasada i bez wątpienia jeden 

z najlepiej znanych symboli we Wschodniej Azji. Zgodnie z filozofią Yin 

i Yang wszystkie zjawiska we wszechświecie są formowane przez połącze-

nie dwóch przeciwnych energii kosmicznych, nazywanych Yin i Yang. Yin 

reprezentuje „kobiecą” energię, taką jak księżyc, noc, słabość, ciemność, 

kobiecość, natomiast Yang to energia „męska”, taka jak słońce, dzień, siła,  

  

                                                             
6 https://ssrn.com/abstract=1136703 [dostęp: 4.03.2016]. 
7 J. Adamek, Mikrofinanse islamskie – założenia, produkty, praktyka, CeDeWu, Warszawa 
2010, s. 89–90. 
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jasność. Obie te energie nie mogą współistnieć i jednoczyć by utworzyć  

całość, czego symbolem są biała i czarna kropka, natomiast falowana linia 

świadczy o tym, że nie ma całkowitego rozdzielenia tych dwóch kontrastów.  

Feng Shui to wywodząca się z Chin filozofia oraz technika planowania 

przestrzeni, która odnajduje idealne i dogodne miejsce dla mieszkańca, 

zarówno żywego, jak i martwego. Opiera się na wiekach obserwacji i do-

świadczaniu otaczającego świata, na ich podstawie starożytni Chińczycy 

wynaleźli niepowtarzalną drogę współoddziaływania ze środowiskiem 

w harmonijny sposób. Ważniejszym celem tej filozofii jest osiągnięcie 

harmonii i równowagi w interakcji ze środowiskiem naturalnym, ludźmi 

i kosmosem, co zgodnie z wierzeniami ma owocować szczęściem
8
. 

Buddyzm to filozoficzno-religijny system, którego założycielem był 

Shakyamuni. Kładzie nacisk na ludzkie starania i usamodzielnienie czło-

wieka. Zakłada, że każdy człowiek jest zdolny do osiągnięcia oświecenia. 

Pierwszy nauczyciel i jednocześnie założyciel buddyzmu twierdził, że jest 

jedynie zwykłą ludzką istotą, nauczał, że oświecenie zależy jedynie od po-

znania prawdy, a nie od ślepej wiary
9
. 

 

3. Modele księgowości w Chinach  

 

Historia powstania systemu rachunkowości w Chinach, należy do jed-

nych z najdłuższych, gdyż jej początku można doszukiwać się 3000 lat 

wstecz. System ten zmieniał się na przestrzeni lat pod wpływem przemian 

społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych. Na podstawie 

poszczególnych etapów zmian można wyróżnić siedem modeli chińskiej 

rachunkowości. 

 

                                                             
8 H. Ke-Tsung, Traditional Chinese Site Selection – Feng Shui: An Evolutionary/Ecological 
Perspective, Journal of Cultural Geography 2001, s. 75–76. 
9 M. Yang Hong, The influence of Buddhism on accounting in medieval China, University of 
Wollongong 2014, s. 13. 
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Rysunek 1. Modele księgowości w Chinach na przestrzeni czasu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Adamek, Mikrofinanse islamskie – założenia, 

produkty, praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 104. 

 

Model księgowości trójfilarowej (Ru Chu) uznawany jest za najstarszą, 

a jednocześnie pierwszą metodę księgowania, która stała się zarazem bazą 

do tworzenia następnych modeli. Wywodzi się z czasów Zachodniej Dyna-

stii Zhou. Jej zadaniem było umożliwienie kontroli zmian zachodzących 

w majątku Dynastii.  

Model księgowości czterofilarowej (Shizhufa) to drugi z modeli, nale-

żący do tzw. księgowości pojedynczej. W porównaniu z poprzednią, księ-

gowością trójfilarową, model ten został rozszerzony o rachunkowość pry-

watną. Było to spowodowane rozwojem handlu oraz pojawieniem się 

w obrocie gospodarczym papierowego pieniądza. 

Księgowość Bramy Smoka (Longmen Zhang) rozwinęła się jako od-

powiedź na rozwijającą się gospodarkę, tym razem kapitalistyczną. Wpro-

wadziła ona do rachunkowości chińskiej tzw. rachunkowość podwójną, co 

prowadziło do dokonywania zapisów po obu stronach równania. 

Księgowość Shou-Fu rozwija Księgowość Bramy Smoka o uwzględ-

nienie zarówno transakcji gotówkowych, jak i bezgotówkowych. W tym 

przypadku księgowość oparta została na formule tzw. Czterech stóp (ina-

czej: Czterech nóg), dzięki czemu możliwe było zestawienie kont zarówno 

wpływów (Jin), jak i wydatków (Jiao). To z kolei pozwalało na kalkulację 

zysków i strat, a także prezentację tej informacji w odrębnym zestawieniu 

sprawozdawczym, które nosiło nazwę Cai Xian Jie Ce. 

Tradycyjna księgowość podwójna (etap I) to moment zarysowania się 

w Chinach modelu rachunkowości europejskiej. Model ten opierał się na 

księgowości podwójnej, lecz także na rachunkowości charakterystycznej 
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dla gospodarki i ekonomii socjalistycznej. Swoim zasięgiem nie obejmo-

wała już tylko rolnictwa, ale zaczęto ją również stosować w przemyśle, 

handlu, instytucjach finansowych. 

Powstanie Księgowości zwiększeń i zmniejszeń związane było 

z dezaprobatą i niedostosowaniem księgowości europejskiej do panujących 

realiów w ówczesnych Chinach. Opierała się na pięciu założeniach
10

: 

 teorii przepływu funduszu, z która wierze się następujące równanie: 

fundusze wykorzystane (użyte zasoby) = fundusze posiadane (roszcze-

nia wobec zasobów), 

 podziale kont na dwie grupy: funduszy posiadanych i wykorzystanych, 

 zapisie w dzienniku opierającym się na wykorzystaniu chińskich zna-

ków, które wskazywały jednocześnie na rodzaj transakcji,  

 zasadzie zapisu: zwiększenie funduszy jest ujemne, gdy transakcja wią-

że się z napływem aktywów lub zobowiązań, a zmniejszenie funduszy 

łączy się z księgowym ujęciem wpływu zasobów gospodarczych lub 

zmniejszeniem zobowiązań, 

 zamknięciu zgodnym z formułą:  bilans początkowy + suma zwiększeń  

– suma zmniejszeń = bilans zamknięcia. 

Tradycyjny model księgowości podwójnej (etap II) to model aktualnie 

stosowany w Chinach, zgodny z wymaganiami dynamicznie rozwijającej się 

gospodarki
11

. 

 

4. Wpływ czynników kulturowych na rachunkowość 

 

Jak zostało już wcześniej wspomniane, kultura miała duży wpływ na 

ukształtowanie się sytemu rachunkowości w Chinach. Tabela 1 przedstawia 

jak poszczególne czynniki wpłynęły na rachunkowość chińską. Ponadto, 

wpływ poszczególnych czynników można zaobserwować chociażby 

w sposobie nazewnictwa procesów ewidencyjnych, na co wpływ miało 

Feng Shui, np. Longmen Zhang (Księgowość Bramy Smoko), czy Tian Di 

He Zhang (Księgowość nieba i ziemi). Również zaakcentowanie równowa-

gi zapisów księgowych oraz brak rozróżnienia kont jest skutkiem czynnika  

                                                             
10 J. Adamek, Kulturowe uwarunkowania rachunkowość w świetle założeń i praktyki ra-
chunkowości islamskiej i chińskiej, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 108. 
11 Ibidem, s. 104–110. 
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kulturowego, jakim jest koncepcja Yin i Yang. Natomiast konserwatywne 

podejście do zmian i skupienie na rachunkowości państwowej jest skut-

kiem systemu filozoficzno-religijnego, jakim jest konfucjanizm. 

 

Tabela 1. Wpływ czynników kulturowych na rachunkowość chińską 

Czynniki  

kulturowe 
Rachunkowość chińska 

Metodyka prowadzenia ksiąg rachunkowych 

Koncepcja Yin 

i Yang 

Feng Shui 

Konfucjanizm 

Księgowość pojedyncza 

 Metoda Cao Liu 

 Cao Liu i Zong Qing 

 Trójkolumnowa metoda kalkulowania bilansu zamknięcia 

 

Trzystopniowa metoda prowadzenia ksiąg rachunkowych 

 

Podwójna metoda księgowania 

 Longman Zhang 

 Czterostopniowa metoda prowadzenia ksiąg rachunkowych 

 Tian Di He Zhang 

Informacje księgowe 

Feng Shui 

Konfucjanizm 

Użytkownicy – cesarze i administracja rządowa 

 

Treść – budżet rządowy i podatki 

 

Zastosowanie – odbicie zasad i zwyczajów Feng Shui w procesie 

decyzyjnym 

Regulacje rachunkowości 

Feng Shui 

Konfucjanizm 

Wysoko rozwinięte rządowe regulacje rachunkowości 

Kontrola rządowa i ustanowienie standardów 

Brak sformalizowanych standardów dla sektora prywatnego 

Zawód księgowego 

Buddyzm 

Konfucjanizm 

Status profesji księgowego 

Arystokraci jako rządowi urzędnicy zajmujący się rachunkowo-

ścią 

Księgowi w sektorze prywatnym - brak kwalifikacji 

Rachunkowość rządowa vs. rachunkowość sektora prywatnego 

Feng Shui 

Konfucjanizm 

Buddyzm 

Rachunkowość rządowa 

 ważna rola w systemie rządowym 

 wysoko rozwinięty system rachunkowości 

 funkcja 
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Źródło: J. Adamek, Mikrofinanse islamskie – założenia, produkty, praktyka, CeDeWu, 

Warszawa 2010, s. 87. 

 

Zakończenie 

 

Przeszły oraz aktualny obraz chińskiej rachunkowości jest wypadkową 

oddziaływania wielu determinant, wśród których tym o charakterze kultu-

rowym przypisuje się bardzo duże znaczenie. Czas rozwoju systemu po-

miaru i ujawnień rachunkowych w Kraju Środka był podporządkowywany 

wyzwaniom, jakie stawiało środowisko funkcjonowania tego agregatu, 

które kształtowane było m.in. przez feng shui, taoizm, buddyzm czy konfu-

cjanizm.  

Komponenty te stworzyły przestrzeń kulturową, która stała się waż-

nym detalem determinującym zarówno historyczny, jak również teraźniej-

szy kształt chińskiej rachunkowości. 
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Część III 

 

 

Sprawozdawczość wobec wyzwań XXI wieku 

 

 

Emilia Martyka, Julia Sienkiewicz
 

 

Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych  

i polskich regulacji bilansowych 

  

 

Wprowadzenie  

 

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiła znaczna zmiana 

w gospodarce światowej. Niewątpliwie na jej kształt wpływ miała postępu-

jąca globalizacja, którą z punktu widzenia przedsiębiorstw można określić 

jako możliwość rozszerzenia skali działalności niemalże na cały świat. We 

współczesnej gospodarce duży nacisk kładzie się na dostęp do informacji 

finansowych. Prowadzi to do konieczności tworzenia bądź unifikacji stan-

dardów w zakresie systemów rachunkowości finansowej, których efektem 

jest sprawozdanie finansowe będące źródłem informacji finansowej. Infor-

macje finansowe dotyczące pojedynczego podmiotu na tle międzynarodo-

wym stają się istotne dopiero wówczas, gdy są one porównywalne 

z analogicznymi informacjami opisującymi stan bądź wyniki finansowe 

w innych krajach.  

Celem rozdziału jest przedstawienie międzynarodowych i krajowych 

rozwiązań w zakresie sprawozdawczości finansowej.  

  

                                                             
 Studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości Audytor, Wydział Zarządza-
nia, Katedra Rachunkowości, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot. 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-795-4.09
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1. Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdań 

finansowych według standardów międzynarodowych  

 

Stworzenie jednolitego, stosowanego na całym świecie systemu po-

wszechnie akceptowanych zasad rachunkowości bez wątpienia przyczyni-

łoby się do uzyskania rzetelnej i jednolitej informacji finansowej ze spra-

wozdań finansowych przedsiębiorstw z różnych krajów. W tym celu stosuje 

się zasady harmonizacji i standaryzacji procesów rachunkowości w skali 

międzynarodowej
1
. Zasady te polegają na tworzeniu wzorców ujęcia i wy-

ceny zdarzeń gospodarczych w formie Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości, a od 2001 roku Międzynarodowych Standardów Spra-

wozdawczości Finansowej
2
. 

Celem unifikacji regulacji w zakresie rachunkowości różnych krajów 

jest
3
: 

 ograniczenie sposobów prezentacji sprawozdań przedsiębiorstw z róż-

nych państw,  

 zwiększenie porównywalności sprawozdań finansowych przedsię-

biorstw prowadzących działalność na różnych rynkach. 

W Polsce kwestię związaną ze sporządzaniem sprawozdań finanso-

wych według MSR regulują przepisy Ustawy o rachunkowości. Ustawa 

wprost wskazuje podmioty, które są zobowiązane do sporządzania spra-

wozdań finansowych zgodnie z MSR oraz podmioty sporządzające to 

sprawozdanie dobrowolnie. Zgodnie z art. 55 ust. 5 Ustawy o rachunkowo-

ści podmiotami, które obligatoryjnie sporządzają sprawozdania finansowe 

według  MSR, są banki.  W przypadku skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych obowiązek ten spoczywa również na emitentach papierów 

wartościowych, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do pu-

blicznego obrotu na regulowanych rynkach krajów Europejskiego Obszaru 

                                                             
1 H. Buk, Międzynarodowe Standardowe Rachunkowości. Część I, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 16. 
2 R. Jurkiewicz, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej przejawem procesu standaryzacji w rachunkowości, [w:] 
A.M. Kostur (red.) Problemy harmonizacji rachunkowości, Studia Ekonomiczne, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 39.    
3 J. Gierusz, K. Gościniak, B. Zackiewicz, MSSF 1. Zastosowanie Międzynarodowych Stan-
dardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, Difin, Warszawa 2007, s. 17. 
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Gospodarczego (EOG)
4
. Podmiotami, które mogą fakultatywnie zastoso-

wać MSR są
5
: 

 emitenci ubiegający się lub zamierzający ubiegać się o dopuszczenie 

wyemitowanych przez nich akcji na rynek krajów EOG, 

 jednostki należące do grupy kapitałowej, której jednostka dominująca 

sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z MSR.  

Możliwe jest również sporządzenie zgodnie z MSR sprawozdań finan-

sowych oddziałów jednostki zagranicznej, o ile sporządza ona sprawozda-

nie finansowe według MSR
6
. Decyzję, czy sporządzać sprawozdanie finan-

sowe zgodnie z MSR, w sytuacji gdy jest ono dobrowolne, podejmuje 

organ zatwierdzający jednostki.  

Z powyższych rozważań wynika, iż obligatoryjnie sprawozdanie finan-

sowe zgodnie z MSR sporządzają wyłącznie banki, natomiast w przypadku 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki notowane na giełdzie. 

Zdarza się, że podmioty te sporządzają jednostkowe sprawozdania według 

norm krajowych, po czym dopiero na etapie konsolidacji przekształcają je 

do norm MSR. W celu uproszczenia procesu konsolidacji, jednostki nie-

rzadko decydują się na sporządzanie sprawozdań zgodnie MSR już na eta-

pie jednostkowym
7
.   

 

2. Zasady rachunkowości oraz cechy sprawozdania finansowego 

według MSR i ustawy o rachunkowości  

 

Każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana 

jest do posiadania dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady ra-

chunkowości. Odpowiedzialność za ustalanie polityki rachunkowości oraz 

aktualizację obowiązującej polityki rachunkowości spoczywa na kierowni-

ku jednostki. Podstawowymi elementami wymaganej dokumentacji są
8
: 

                                                             
4 Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2016 r. poz.1047, tekst jednolity.  
5 http://www.wbsrc.pl/ [dostęp: 19.02.2017 r.]. 
6 W. Gabrusewicz, M. Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe 
i skonsolidowane, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 223. 
7 M. Remlein, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według polskich i Międzynarodo-
wych Standardów Rachunkowości, Wydawnictwo SKwP – Zarząd Główny w Warszawie, 
Warszawa 2010, s. 21.  
8 A. Hołda MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, wydawnictwo C.H. Beck, War-
szawa 2013 s. 45. 
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 określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów spra-

wozdawczych, 

 metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowe-

go, 

 sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

 system służący ochronie danych i ich zbiorów. 

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości wynikają z przepisów 

Ustawy o rachunkowości i muszą być przez nią bezwzględnie stosowane 

przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań fi-

nansowych. Muszą one zapewnić wiarygodność i przydatność informacji 

zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz możliwość ich łatwego zro-

zumienia. Jednostka jest zobowiązana do rzetelnego aktualizowania swojej 

polityki rachunkowości, gdyż zaniechanie tego może prowadzić do wpro-

wadzenia w błąd potencjalnego użytkownika sprawozdania finansowego. 

Zestawienie zasad rachunkowości w świetle polskich i ponad krajowych 

regulacji przedstawia Tabela 1.  

 

Tabela 1. Porównanie zasad rachunkowości i cech sprawozdań finansowych 

w świetle polskich oraz międzynarodowych przepisów 
 

Według MSR 
Według 

Ustawy o rachunkowości 

Podstawowe zasady rachunkowości 

 Zasada memoriału (art. 6 ust. 1)  

– w księgach rachunkowych muszą znaj-

dować się wszystkie przychody oraz koszty 

z nimi związane dotyczące danego roku 

obrotowego. 

Zasada kontynuacji działalności  – spra-

wozdanie finansowe sporządza się przy 

założeniu, że jednostka będzie w stanie 

kontynuować działalność w możliwej do 

przewidzenia przyszłości. 

Zasada ciągłości (art. 5 ust. 2) 

 – przyjmuje się założenie, że jednostka 

będzie kontynuowała działalność 

w możliwej do przewidzenia przyszłości 

w niezmniejszonym zakresie oraz bez 

postawienia w stan likwidacji lub upadło-

ści, o ile jest to zgodne ze stanem faktycz-

nym i prawnym. 

Cechy sprawozdań finansowych 

Przydatność – prezentowane 

w sprawozdaniu finansowym informacje 

powinny pomagać w podejmowaniu decyzji 

gospodarczych. 
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Istotność – informacje są istotne, jeżeli ich 

pominięcie lub zmienienie ich kształtu 

istotnie wpływa na podejmowane decyzje. 

Zasada istotności (art. 4 ust. 4a) 

 – informacje są istotne, jeżeli ich pominię-

cie lub zniekształcenie istotnie wpływa na 

podejmowane w oparciu i sprawozdanie 

finansowe decyzje. 

Wierna prezentacja – prezentacja infor-

macji powinna być kompletna, neutralna i 

nie zawierająca błędu. 

Zasada rzetelnego obrazu 

 (art. 4 ust. 1) – jednostki zobowiązane są 

do stosowania przyjętej polityki rachunko-

wości oraz przedstawiania swojej sytuacji 

finansowej rzetelnie i  jasno. 

 Zasada współmierności (art. 6 ust. 2) – do 

aktywów i pasywów danego okresu należy 

zaliczyć koszty i przychody dotyczące 

przyszłych okresów oraz jeszcze nie ponie-

sione koszty tego okresu. 

Porównywalność – umożliwia zidentyfi-

kowanie i zrozumienie podobieństw i różnic 

występujących pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami sprawozdania finansowego. 

Zasada ciągłości (art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 2) 

– przyjęta polityka rachunkowości musi 

być stosowana w sposób ciągły, w ten sam 

sposób na przestrzeni kolejnych lat działal-

ności. 

Sprawdzalność – jest zapewnieniem dla 

użytkownika, że informacja jest rzetelna. 

 

Terminowość – podejmujący decyzje mają 

na jej podjęcie określony czas. 

 

Zrozumiałość – ukazanie informacji 

w sposób jasny i czytelny. 

Zasada przewagi treści nad formą (art. 4 

ust. 1) – zdarzenia ukazuje się 

w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich 

treścią ekonomiczną. 

 Zasada ostrożności (art. 7 ust. 1) – skład-

niki aktywów i pasywów wycenia się 

stosując rzeczywiście poniesione koszty, 
 

Żródło: opracowanie własne na podstawie J. Siwierska, M. Kołosowski, A. Ławniczak, 

Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości, ODDK Gdańsk, 

s. 17–19. 

 

Porównując wymagania dotyczące określania zasad rachunkowości 

w przepisach międzynarodowych oraz polskich można stwierdzić, że oba te 

zbiory przepisów mają bardzo podobne wytyczne dotyczące polityki ra-

chunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań finansowych. Bardzo 

istotne jest według nich uporządkowanie obowiązujących zasad oraz  
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w przypadku jakichkolwiek zmian, aktualizowanie ich. Cel sporządzania 

sprawozdań finansowych jest taki sam według obu zbiorów przepisów, 

a więc i cechy sprawozdań finansowych pokrywają się ze sobą.  

 

3. Prezentacja sprawozdań finansowych w myśl przepisów  

Ustawy o rachunkowości oraz MSR 

 

MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” opisuje podstawowe 

wytyczne i ogólne wymagania dotyczące prezentacji sprawozdań finanso-

wych, a także minimalne wymogi co do ich zawartości
9
. Przedstawia defi-

nicję sprawozdania finansowego jako mającego za zadanie spełnienie po-

trzeb użytkowników nie mających możliwości domagania się od jednostki 

konkretnych raportów odnoszących się do ich szczególnych potrzeb infor-

macyjnych. W przeciwieństwie do MSR 1 w Ustawie o rachunkowości nie 

jest zawarta definicja sprawozdania finansowego
10

. 

Najbardziej istotną różnicą między MSR 1 a Ustawą o rachunkowości 

są różne wymagane części składowe sprawozdania finansowego. Zgodnie 

z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się bowiem 

z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. MSR 1 

z kolei wprowadził podział sprawozdania finansowego na następujące czę-

ści
11

: 

 sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu, 

 sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za 

dany okres, 

 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, 

 informacje dodatkowe, 

 sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego po-

równawczego okresu. 

Stosowanie powyższego nazewnictwa podczas sporządzania sprawoz-

dania finansowego nie jest jednak obligatoryjne; jednostka może używać 

dla sprawozdań innych nazw niż te zastosowane w standardzie.  

                                                             
9 http://www.finanseicontrolling.pl/po-godzinach/roznice-w-zakresie-prezentacji-sprawoz-
danfinansowych-wg-regulacji-msr-lub-uor [dostęp: 22.02.2017]. 
10 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” 
z dnia 29.11.2008 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej poz. 3, tekst jednolity. 
11 J. Siewierska, M. Kołosowski, A. Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF/ 
MSR i ustawy o rachunkowości, wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2016, s. 28. 
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki według MSR 1 pod 

względem wymaganego sposobu i układu przedstawienia poszczególnych 

pozycji nie odróżnia się znacząco od bilansu zestawionego w załączniku 

nr 1 do ustawy o rachunkowości. Podstawowy układ sprawozdania przed-

stawiony w MSR 1 nie jest wzorem dla jednostki do tworzenia sprawozda-

nia finansowego. Ma on jedynie charakter pomocniczy, a jednostka powin-

na ująć w sprawozdaniu pozycje nie użyte w standardzie, jeżeli przyczyni 

się to do zrozumienia jej sytuacji finansowej. Standard przedstawia mini-

mum pozycji mających wpływ na zrozumienie sytuacji jednostki. 

MSR 1, w przeciwieństwie do Ustawy o rachunkowości, nie obliguje 

do wyodrębniania pozycji odpowiadających należnościom długotermino-

wym
12

. Zaliczenie środków pieniężnych w myśl Ustawy do krótkotermi-

nowych aktywów finansowych sprawia, że nie dostrzega się faktycznego 

stanu środków pieniężnych.  

W 2012 roku weszła w życie zmiana MSR 1, która zamiast „sprawoz-

dania z całkowitych dochodów” wprowadziła „sprawozdanie z zysków lub 

strat i innych całkowitych dochodów” podzielone na sekcje zysków 

lub strat oraz innych całkowitych dochodów. Sprawiło to, że zawierają się 

w nim również przychody i koszty, które nie zostały ujęte jako zyski 

lub straty. Podstawową różnicą między przepisami zawartymi w MSR 1 

a tymi w Ustawie o rachunkowości było do niedawna ujmowanie zysków 

i strat nadzwyczajnych
13

. Ustawa o rachunkowości do 2016 roku wymagała 

uznawania pozycji zysków i strat nadzwyczajnych jako odrębne pozycje 

w sprawozdaniu finansowym i na tym tle różniła się od MSR 1. W myśl 

ostatniej nowelizacji Ustawy o rachunkowości pozycje nadzwyczajne zali-

czane są do pozostałych przychodów operacyjnych bądź pozostałych kosz-

tów operacyjnych. To rozwiązanie sprawiło, że polskie regulacje dotyczące 

zdarzeń nadzwyczajnych przestały odbiegać od regulacji ponad krajowych.  

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym według MSR 1 niczym nie 

różni się od zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym według 

Ustawy o rachunkowości.  

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych jest najbardziej obiektywną 

częścią sprawozdania finansowego. Nie daje ono bowiem możliwości wy-

                                                             
12 A. Helin, Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, 
wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 15–22. 
13 Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2016 r. art. 3 ust. 1, poz. 32–33, 
tekst jednolity. 
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kazania większej ilości środków finansowych niż jednostka posiada w rze-

czywistości. W pozostałych częściach sprawozdania finansowego istnieje 

możliwość manipulacji niektórymi danymi poprzez ujęcie ich w inny sposób. 

W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych jest to właściwie niemożliwe. 

Zarówno według MSR jak i polskich przepisów sprawozdanie z przepły-

wów pieniężnych składa się z trzech działalności: finansowej, inwestycyj-

nej oraz operacyjnej
14

. Jednostka może je przedstawiać za pomocą dwóch 

metod: bezpośredniej i pośredniej, która eliminuje z wyniku finansowego 

transakcje bezgotówkowe oraz dodaje transakcje gotówkowe, które nie 

stały się częścią wyniku
15

. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych musi 

zawierać wszystkie operacje kasowe, z którymi jednostka miała do czynie-

nia. Międzynarodowe wymogi dotyczące struktury sprawozdania z prze-

pływów pieniężnych są trochę bardziej rozbudowane niż te zawarte 

w Ustawie o rachunkowości. Jedną z dodatkowych kwestii sprawozdania 

według MSR jest wyodrębnienie przepływów z tytułu podatku dochodo-

wego
16

. Różnice te są jednak niewielkie, a cel opracowywania sprawozdań 

w obu przypadkach jest taki sam, więc informacje z nich wynikające są tak 

samo wiarygodne i miarodajne.  

 

Zakończenie 

 

Rachunkowość jako system informacyjny musi zapewnić adekwatną 

do zmieniających się warunków rynkowych identyfikację i pomiar przed-

sięwzięć podejmowanych przez jednostki na nowych rynkach lokalnych, 

jak i globalnych
17

. Powstałe nowe obszary działalności niewątpliwie wy-

magają stworzenia jednolitych zasad informacyjnych o zasięgu globalnym, 

stanowiących podstawę sporządzania sprawozdań finansowych oraz umoż-

liwiających porównywalność sprawozdań finansowych przedsiębiorstw 

                                                             
14 W. Gabrusewicz, P. Gabrusewicz, Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 42–49. 
15 W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa, ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpreto-
wać i analizować, CeDeWu, Warszawa 2016, s. 23 –234. 
16  W. Gabrusewicz, M. Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 42–49. 
17 A. M. Kostur, Czynniki i zakres harmonizacji rachunkowości, [w:] A.M. Kostur (red.), 
Problemy harmonizacji rachunkowości, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 13.  
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różnych krajów. Konsekwencją tego założenia jest wprowadzenie do krajo-

wych systemów rachunkowości standardów ponad krajowych z tego zakresu.  

Najistotniejszymi regulacjami ponad krajowymi przy sporządzaniu 

sprawozdań finansowych przez jednostki są Międzynarodowe Standardy 

Rachunkowości. Każda jednostka ustala zasady prowadzonej przez nią 

rachunkowości w oparciu albo o Ustawę o rachunkowości albo, w przy-

padku sporządzania sprawozdań zgodnie z MSR, o standardy międzynaro-

dowe. Biorąc pod uwagę wymagania dotyczące określania tych zasad moż-

na stwierdzić, że zarówno w polskich, jak i międzynarodowych regulacjach 

prawnych wytyczne dotyczące polityki rachunkowości i sposobu sporzą-

dzania sprawozdań finansowych są bardzo do siebie zbliżone.  
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Bilans bilansowi nierówny, czyli MSSF a US GAAP  

na przykładzie sektora paliwowego 

 

 

Wprowadzenie 

 

Sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych mają istotne zna-

czenie nie tylko dla zarządzających nimi kadr kierowniczych, ale także dla 

wszystkich odbiorców informacji finansowej. Sprawozdania ilustrują efek-

ty działalności jednostki, a także są podstawą do analizy i oceny jej sytuacji 

dla inwestorów, którzy rozważają możliwość ulokowania kapitału w danej 

spółce. Najlepszym rozwiązaniem dla inwestorów lokujących zasoby pie-

niężne w podmiotach gospodarczych na całym świecie, a także dla między-

narodowych korporacji, byłaby sytuacja, w której stan i wyniki finansowe 

w  różnych krajach byłyby oparte na tych samych koncepcjach i – co za 

tym idzie – były porównywalne. Oczywistym jest także, że we współcze-

snej, bardzo zglobalizowanej gospodarce idealnym rozwiązaniem byłby 

jeden, ogólnie przyjęty i akceptowany na całym świecie zestaw standardów 

rachunkowości
1
. Rzeczywistość pokazuje jednak, że zarówno zasady ra-

chunkowości, jak i standardy sprawozdań finansowych są zróżnicowane. 

Dzieje się tak z uwagi na różnice w uwarunkowaniach historycznych, spo-

łecznych, systemach prawnych, a także z powodu wpływu różnych czynni-

ków kulturowych i politycznych w różnych częściach świata. Można po-

wiedzieć, że każdy kraj „mówi innym językiem rachunkowości”. 

Jednym z najbardziej istotnych wydarzeń dotyczących standaryzacji 

sprawozdań finansowych było powstanie w 1973 r. w Londynie Komitetu 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting 

Standards Committee), obecnie Rady Międzynarodowych Standardów Ra-

chunkowości (International Accounting Standards Board). Do roku 2001 

                                                             
1 http://www.frr.pl/news/330/poznaj-amerykanskie-standardy-rachunkowosci-us-gaapwy-
wia [dostęp: 26.01.2017]. 
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Komitet ten opracował niemalże 40 standardów i 24 interpretacje standar-

dów, które zostały poświęcone różnym kwestiom rachunkowości oraz 

sprawozdawczości finansowej. Na ich podstawie opracowywane są Dyrek-

tywy Rachunkowości, które w gruncie rzeczy są swoistą transpozycją 

MSR/MSSF do krajów UE. Równie znaczące było wydanie 9 czerwca 

2002 r. przez Komisję Europejską  rozporządzenia nr 1606/2002, zgodnie 

z którym MSSF obowiązywać zaczęły w krajach członkowskich Unii Eu-

ropejskiej
2
.  

Kolejnym ważnym wydarzeniem na skalę międzynarodową było utwo-

rzenie w USA w roku 1959 Rady ds. Zasad Rachunkowości, a w 1973 roku 

– Rady Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB). W ten sposób 

powstały współczesne standardy rachunkowości amerykańskiej, czyli 

Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości (Generally Accepted Acco-

unting Principles – GAAP)
3
. 

  

1. Bilans w ujęciu MSSF i US GAAP – podstawowe elementy 

i ich klasyfikacja 

 

Częścią sprawozdania finansowego każdej jednostki gospodarczej jest 

bilans, czyli dokument sprawozdawczy przedstawiający jej sytuację na 

dany dzień, tzw. dzień bilansowy. 

MSR 1 określa sposób, w jaki przedstawiane są elementy bilansu, czyli 

aktywa i pasywa. W bilansie ujmowane są jedynie te pozycje, które spełni-

ły warunki ich uznawania – czyli takie, które w przyszłości albo przyniosą 

jednostce korzyści, albo spowodują utratę tychże korzyści
4
. Klasyfikacja 

aktywów może przebiegać na podstawie dwóch warunków – okresu reali-

zacji korzyści lub ogólnego stopnia płynności. MSR 1 wymaga przedsta-

wiania aktywów z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe. Tym 

samym dopuszcza jednak ich podział na trwałe i obrotowe. Niezależnie od 

przyjętego kryterium istnieje obowiązek w stosunku do każdej pozycji ma-

jątku ujawnienia kwoty spodziewanej do realizacji w okresie do 1 roku 

i dłuższym. Klasyfikacja zobowiązań wymaga ustalenia momentu utraty 

                                                             
2 J. Turyna, Standardy rachunkowości MSR – GAAP – Polskie ustawodastwo, Difin, War-
szawa 2003, s. 10. 
3 J. Turyna, Standardy rachunkowości…, s. 121–122. 
4 E. Walińska, A. Wencel, A. Jurewicz, J. Gad, Sprawozdanie finansowe według MSSF 
– zasady prezentacji i ujawniania informacji, Warszawa 2011, s. 143–145. 
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korzyści. Dzięki wdrożeniu kryterium czasu do podziału aktywów i zobo-

wiązań możliwe jest przeanalizowanie i ocenienie sytuacji finansowej jed-

nostki zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Może to zagwarantować 

łatwość podejmowania decyzji w oparciu o sprawozdania finansowe jed-

nostki. W odrębny sposób prezentowany jest w bilansie kapitał własny. 

MSR 1 podaje minimum informacji, których prezentacja w bilansie jest 

konieczna. Zgodnie z par. 54 MSR 1 „bilans zawiera co najmniej następu-

jące pozycje (…): rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne, 

wartości niematerialne, aktywa finansowe, inwestycje rozliczane zgodnie 

z metodą praw własności, aktywa biologiczne, zapasy, należności z tytułu 

dostaw i usług oraz pozostałe należności, środki pieniężne i ich ekwiwalen-

ty, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, re-

zerwy, zobowiązania finansowe, zobowiązania i aktywa dotyczące podatku 

bieżącego, zgodnie z wymogami MSR 12 Podatek dochodowy, rezerwy 

z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego, zgodnie z wymogami MSR 12, udziały mniejszości 

zaprezentowane w kapitale własnym i wyemitowany kapitał podstawowy 

oraz pozostałe kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominują-

cej”
5
. Według MSR 1 struktura bilansu jest elastyczna, tzn. standard nie 

określa formatu bilansu, lecz wymaga tylko przedstawiania minimalnej 

liczby pozycji. Zgodnie z MSSF 5 w bilansie jednostki należy osobno ująć 

łączną kwotę aktywów, które przeznaczone są do zbycia, a także aktywów 

oraz zobowiązań zaliczających się do grupy zbycia (przeznaczonej do 

sprzedaży)
6
.  

Jeżeli chodzi o US GAAP, w żadnym ze standardów, które zostały 

opracowane przez FASB nie zawarto klasyfikacji aktywów, zobowiązań 

i kapitałów własnych. Jedynym wymogiem amerykańskich standardów jest 

prezentacja aktywów podzielonych na trwałe i obrotowe. Przedsiębiorstwa 

amerykańskie mają zatem swobodę funkcjonowania i w ramach własnej, 

opracowanej przez siebie polityki rachunkowości mogą ustalić szczegóło-

wą strukturę bilansu (wciąż jednak w zgodzie z wytycznymi branżowymi).  

                                                             
5 Zob. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1, Prezentacja sprawozdań finansowych, 
par. 68. 
6 E. Walińska, A. Wencel, A. Jurewicz, J. Gad, Sprawozdanie finansowe według MSSF…, 
s. 145. 
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Jedynie notowane na giełdzie amerykańskie spółki publiczne mają obowią-

zek zachowania minimalnego zestawu informacji, których regulacje szcze-

gółowo przedstawione są w Regulacji S-X
7
.  

Ramy Konceptualne Sprawozdawczości Finansowej wskazują na czte-

ry podstawy wyceny elementów sprawozdań finansowych, zaś Ramy Kon-

ceptualne US GAAP – pięć
8
. 

 

Tabela 1. Podstawy wyceny wg MSR i US GAAP 
 

MSR US GAAP 

Koszt historyczny Koszt historyczny 

Koszt bieżący Koszt bieżący 

Wartość realizacji Wartość realizacji 

Wartość bieżąca Wartość bieżąca 

 Bieżąca wartość rynkowa 

 

Źródło: opracowane własne. 

 

2. LOTOS S.A. – analiza raportu o stanie finansowym podmiotu 

na koniec 2015 r.
9
 

 

Grupa LOTOS S.A.  należy do jednych z największych przedsię-

biorstw w Polsce. Prowadzi swoją działalność w kraju i poza jego granica-

mi. Grupa LOTOS specjalizuje się w wydobywaniu i przerabianiu ropy 

naftowej oraz sprzedawaniu wysokiej jakości produktów naftowych
10

. We-

dług klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Grupa 

LOTOS S.A. zalicza się do sektora paliwowego. 

Sprawozdanie finansowe spółki LOTOS SA. zostało sporządzone 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(„MSSF”) zatwierdzonymi przez UE na dzień 31.12. 2015 r. Sporządzenie  

                                                             
7 M. Ambroziak, Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP, t. 1, C.H Beck, War-
szawa 2010, s. 206. 
8 A. Jaruga, Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe,  
C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 102–103. 
9 Opracowana na podstawie Sprawozdania Finansowego Spółki LOTOS S.A. z roku 2015. 
10 http://inwestor.lotos.pl/180/grupa_kapitalowa/o_grupie_lotos, [dostęp: 10.02.2017]. 
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go wymagało przyjęcia określonych koncepcji oraz dokonania pewnych 

szacunków i osądów, które miały wpływ na wielkości przedstawione 

w sprawozdaniu finansowym. 

Wycena rzeczowych aktywów trwałych spółki LOTOS S.A. 

(z wyjątkiem gruntów) odbywała się według ceny nabycia lub kosztu wy-

tworzenia, które pomniejszane były o umorzenie i o odpisy aktualizujące 

z tytułu utraty wartości. Jednostka aktywuje otrzymane bezpłatnie prawo 

wieczystego użytkowania gruntów według wartości godziwej. 

Aktywa niematerialne są rozpoznawane, jeżeli istnieje prawdopodo-

bieństwo, że w przyszłości wywołają one napływ do jednostki korzyści 

ekonomicznych. Początkowe ujęcie aktywów niematerialnych odbywa się 

według cen nabycia lub kosztu wytworzenia – jeśli są nabyte w ramach 

oddzielnej transakcji. Po ujęciu początkowym aktywa niematerialne są 

wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych 

o umorzenie oraz o odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Zapasy jednostki są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny 

nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Spółka wykazuje 

zapasy obowiązkowe jako aktywa krótkoterminowe ze względu na rotację 

w krótkim okresie. 

Pochodne instrumenty finansowe spółki LOTOS S.A. przedstawiane są 

jako odrębna pozycja bądź w ramach pozostałych aktywów i zobowiązań, 

jeśli ich wartość jest dla spółki nieistotna. Instrumentami pochodnymi wy-

korzystywanymi przez spółkę są przede wszystkim kontrakty walutowe 

typu forward. Mają one zabezpieczyć jednostkę przed ryzykiem zmian 

kursów wymiany walut. Jednostka korzysta także z transakcji typu futures, 

aby zarządzać ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2). 

Kapitały własne jednostka ujmuje w księgach rachunkowych według ich 

rodzajów i zasad opisanych przepisami prawa i postanowieniami Statutu 

Spółki. Kapitał podstawowy Grupy LOTOS S.A. jest wykazywany według 

wartości nominalnej, której wysokość jest zgodna ze Statutem Spółki oraz 

wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Według MSR 19 „Świadczenia pracownicze” odprawy emerytalne, 

rentowe oraz odpisy na fundusz socjalny tytułem przyszłych świadczeń dla 

pracowników, w związku z programem socjalnym dla emerytów i renci-

stów, Spółka kwalifikuje jako programy określonych świadczeń po okresie  
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zatrudnienia, natomiast nagrody jubileuszowe, odprawy pośmiertne oraz 

świadczenia wypłacane obecnym emerytom i rencistom z funduszu socjal-

nego zaliczane są do pozostałych świadczeń pracowniczych. 

 

3. Gazprom – analiza sprawozdania finansowego z dnia 

30.08.2016 

 

Gazprom jest rosyjskim gigantem w sektorze paliwowym. Jest klu-

czowym dostawcą całej Europy Środkowej i Wschodniej. Korzystając ze 

wsparcia władz rosyjskich Gazprom dąży do wzrostu swojej pozycji eko-

nomicznej w państwach unijnych, między innymi poprzez angażowanie we 

wspólne projekty europejskich koncernów gazowych. 

Spółka sporządza na koniec roku obrotowego zintegrowane sprawoz-

danie finansowe zgodnie z MSSR. Informacje o wycenie pochodzą ze 

sprawozdania półrocznego sporządzonego na dzień 30 sierpnia 2016 roku. 

Jednak spółka, we wprowadzeniu, zaznacza, że od 1 stycznia 2017 roku 

wprowadzi nowe zasady wyceny oraz ujmowania aktywów
11

. Wymogi 

rachunkowości zostały zmienione w celu dostosowania rachunkowości do 

zarządzania większym ryzykiem. 

Dotychczas przyjmowano zasadę, nakazującą ujmowanie zakupionych 

towarów oraz usług w cenie zakupu. Przychody ze sprzedaży wszelkich 

towarów i usług, muszą być wyodrębnione i osobno ujmowane, a także 

wszystkie upusty lub rabaty od ceny umownej muszą być ogólnie przydzie-

lone do poszczególnych elementów. Koszty poniesione w celu zabezpie-

czenia umów z klientami muszą być ujęte jako składnik aktywów i amorty-

zowane w  okresie użytkowania.  

Spółka wycenia aktywa w cenie nabycia jednak aktywa finansowe mu-

szą być podzielone na dwie oddzielne kategorie: 

 aktywa, które będą aktualizowane w wartości godziwej, 

 aktywa, które będą podlegały amortyzacji. 

Decyzja o zakwalifikowaniu ma być dokonana w momencie początko-

wego ujęcia. Klasyfikacja zależy od  modelu biznesowego jednostki zarzą-

dzającej oraz umownych cech instrumentu.  

  

                                                             
11 Sprawozdanie finansowe PJSC Gazprom z dnia 30.08.2016. 
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4. Chevron Corporation – analiza raportu finansowego za rok 

2015 

 

Chevron Corporation jest amerykańską firmą zaliczaną do szóstki naj-

większych korporacji paliwowych świata
12

. Zajmuje się wieloma aspektami 

przemysłu, takimi jak rafineria, wydobycie, ale także marketing, transport 

oraz wytwarzanie energii.  

Korporacja ta przy sporządzaniu raportu finansowego stosuje US GA-

AP. Zgodnie z tym wszystkie inwestycje krótkoterminowe są klasyfikowa-

ne jako dostępne do sprzedaży. Inwestycje, które są częścią środków pie-

niężnych spółki, a także posiadają termin zapadalności do trzech miesięcy, 

są zgłaszane jako „ekwiwalenty środków pieniężnych”. Lokaty bankowe 

o terminie zapadalności większym niż 90 dni są wykazywane jako „Lokaty 

terminowe”. Saldo inwestycji krótkoterminowych jest zgłaszane jako 

„zbywalne papiery wartościowe”. 

Chevron Corporation ujmuje składniki aktywów w wartości godziwej. 

Firma wykorzystuje trzypoziomową hierarchię do pomiaru ich wartości: 

 poziom 1. – ceny są porównywane do przeciętnych cen identycznych 

aktywów dostępnych na rynku,  

 poziom 2. – są to ceny różniące się  od tych znajdujących się na pozio-

mie 1, jednak można je niekiedy bezpośrednio lub pośrednio zaobser-

wować na rynku, 

 poziom 3. – są to ceny, których nie można zaobserwować na rynku, 

z powodu braku podobnych aktywów. 

 

5. Wnioski 

 

Jak widać na powyższych przykładach, sprawozdania finansowe 

w jednakowym sektorze mogą się bardzo od siebie różnić i wynika to nie 

tylko z przyjętych standardów.  Porównując wycenę aktywów powyższych 

trzech spółek paliwowych można zauważyć znaczące różnice. 

Spółka Lotos wycenia aktywa w cenie nabycia lub wytworzenia, a ak-

tywa niematerialne są wykazywane jedynie wtedy, gdy w przyszłości moż-

liwe będą korzyści ekonomiczne z ich tytułów. Okres użytkowania, metoda  

                                                             
12 Coroczny raport Fortune 500. 
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amortyzacji oraz wartość końcowa składników aktywów poddawane są 

corocznej weryfikacji, a w razie konieczności korygowane na początku 

następnego roku obrotowego
13

. 

Druga spółka, która również przy sporządzaniu bilansu korzystała 

z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, przy 

wycenie aktywów stosuje nieco odmienne zasady. Gazprom, podobnie jak 

Lotos, wycenia aktywa w cenie nabycia, jednak dzieli je na dwie odrębne 

części: na te, które będą podlegały amortyzacji, oraz na te których cena 

będzie aktualizowana zgodnie z obecną ceną godziwą.  

Ostatnia porównywana spółka stosuje US GAAP. Zgodnie z tymi za-

sadami Chevron Corporation wycenia swoje aktywa w wartości godziwej. 

Jednak można również zaobserwować unikalny trójstopniowy podział sza-

cowania cen. 

Powyższe korporacje stosują  porównywalne zasady wyceny. W każ-

dej spółce występują jednak indywidualne sposoby na dodatkowe określe-

nie wartości danych składników aktywów. Jest to związane zarówno z róż-

nicą spowodowaną przez stosowanie różnych standardów rachunkowości, 

jak również z warunkami panującymi na odmiennych rynkach. 

 

Zakończenie 

 

Rachunkowość w różnych częściach świata ma różne oblicza. Wynika 

to z przepisów prawa, stosowanych standardów oraz wielu innych czynni-

ków. Standaryzacja rachunkowości mogłaby mieć miejsce, gdyby nie róż-

nice między poszczególnymi krajami co do możliwości wyboru dostępnych 

metod prowadzenia rachunkowości
14

. Od roku 2005, dzięki odpowiednim 

rozporządzeniom Unii Europejskiej w krajach członkowskich zaczęło obo-

wiązywać prawo rachunkowości pozwalające na wybór standardów. O ile 

stosowanie MSR/MSSF obowiązuje banki i jednostki działające w obrocie 

publicznym, o tyle pozostałe podmioty gospodarcze krajów członkowskich 

UE mają prawo wyboru standardów między krajowymi a międzynarodo-

                                                             
13 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Lotos za rok 2015. Dodatkowe informa-
cje i objaśnienia. 
14 A. Jaruga, Międzynarodowe regulacje rachunkowości…, s. 20. 
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wymi
15

. Jeśli chodzi o standardy międzynarodowe, czyli MSR oraz US 

GAAP – FASB (Unites States of America Financial Accounting Standards 

Board) wymieniła aż 255 różnic między amerykańskimi standardami GA-

AP a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
16

. Przykładem nie-

zgodności między MSR oraz US GAAP są m.in. rozbieżności w wycenie 

zapasów. I tak na przykład założenia MSR stosują zasadę wyceny aktywów 

według wartości godziwej. W wielu krajach członkowskich UE działa dość 

silna tendencja do korygowania wybranych pozycji aktywów do poziomu 

wartości rynkowej. W USA stosuje się w bardzo szerokim zakresie metodę 

LIFO, która obniża zarówno zyski, jak i podatek dochodowy. Co prawda, 

MSR także dopuszcza możliwość stosowania metody LIFO w wycenie, 

jednak nie zaleca się jej stosowania, szczególnie w krajach, w których wy-

stępuje wysoka stopa inflacji
17

. Okazuje się więc, że opracowanie sprawoz-

dania z działalności własnej według zasad i standardów innego kraju 

(w którym lokowany był lub będzie kapitał) często jest bardzo kosztowne 

lub nawet niemożliwe, kiedy występują duże rozbieżności w zasadach ra-

chunkowości. 
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Wady i zalety informacji niefinansowej 

 w sprawozdawczości organizacji 

 

 

Wprowadzenie 

 

W ostatnim okresie sprawozdanie finansowe było bardzo krytykowa-

ne. Krytyce podlegała zawartość informacyjna sprawozdania finansowego, 

która nie spełniała potrzeb szerokiego grona użytkowników, koncentrując 

się głównie na potrzebach inwestorów. Kolejnym zarzutem było skupianie 

się na przeszłości, niedostarczanie informacji na temat przyszłości, co wię-

cej sprawozdanie nie uwzględniało aktywów niematerialnych, które są 

obecnie kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa.  

W związku z powyższym w ostatnim okresie obserwujemy wzrastają-

ce zainteresowanie informacją niefinansową.  

W rozdziale przeanalizowano stosowane obecnie formy prezentacji in-

formacji niefinansowej, takie jak: komentarz zarządu, raporty CSR i raport 

zintegrowany oraz podjęto próbę oceny ich przydatności oraz szans roz-

woju.  

Należy zauważyć, że obecnie układ prezentowania informacji niefi-

nansowej pozostawia wiele do życzenia. Przed wprowadzeniem dyrektywy 

2014/95/UE
1
 był bardzo zróżnicowany – dyrektywa zmieniła tę sytuację 

(wprowadzała większą przejrzystość, wspólne minimalne wymogi, co po-

winno skutkować większą spójnością i porównywalnością ujawnień).  

  

                                                             
 Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Audytor, Akademia Górniczo-Hutnicza 

im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Finansów 
i Zarządzania Środowiskiem, ul. Gramatyka 10, 30-001 Kraków. 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. 
zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych 
i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Tekst 
mający znaczenie dla EOG. 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-795-4.11
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1. Źródła informacji niefinansowych 

 

W grudniu 2010 r. IASB
2
 opublikowała koncepcję Komentarza Zarzą-

du (Management Commentary, 2010r.)
3
. Warto zauważyć, że omawiana 

forma prezentowania informacji nie ma charakteru standardu międzynaro-

dowego. Jej głównym zadaniem jest przygotowanie odpowiednich infor-

macji uzupełniających sprawozdanie finansowe. 

Koncepcja Komentarza Zarządu zaproponowana przez IASB przedsta-

wiła pewne obszary informacji, które miały pomóc przedsiębiorcom 

w wyborze odpowiednich informacji, które miały się w nim znaleźć. Do 

wyżej wspomnianych elementów należą: 

 charakter działalności; prezentuje on opis działalności jednostki (specy-

fiki przemysłu, w którym umiejscowiona jest firma, jej otoczenia, głów-

nych rynków, pozycji konkurencyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami, 

istotę głównych produktów, usług i procesów biznesowych oraz metod 

dystrybucji, 

 cele przyjęte przez zarządzających i strategia służąca do realizacji ce-

lów, ten obszar dotyczy aktualnych celów,  priorytetów w działaniu, 

granice czasowych, a także wyjaśnienie dlaczego wybrana przez nich 

droga jest najbardziej korzystna dla rozwoju przedsiębiorstwa, 

 najbardziej znaczące zasoby jednostki, różne rodzaje ryzyka i powiąza-

nia; warto tutaj skupić się nie tylko na zasobach finansowych, ale także 

na kapitale intelektualnym, know-how, wiedzy czy marce, 

 wyniki poszczególnych działalności i perspektywy; ta część informacji 

powinna w sposób przejrzysty przedstawiać opis wyników finansowych 

i niefinansowych, w celu zrozumienia długoterminowej strategii opera-

cyjnej oraz ustalenia jej użyteczności i wydajności, 

 istotne miary i wskaźniki efektywności wykorzystywane przez zarzą-

dzających do oceny efektywności jednostki wobec przyjętych celów.  

Wszystkie z powyżej wymienionych obszarów mają znaczący wpływ 

na zawartość Komentarza Zarządu. Co więcej, powyższe informacje razem 

tworzą istotną całość, przez co nie powinny zostać rozdzielane. 

                                                             
2 International Accounting Standards Board – Rada Międzynarodowych Standardów Ra-
chunkowości. 
3 IFRS Practise Statement, Management Commentary. A framwork for presentation, De-
cember 2010. 
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Wprowadzając Komentarz Zarządu, brak było pewności, czy tego typu 

dokument znajdzie aprobatę wśród zarządzających i właścicieli przedsię-

biorstw, którzy musieli przekazać ogromną ilość danych niefinansowych, 

aby dostosować się do standardu zaproponowanego przez IASB. Istniało 

zagrożenie, że informacje zawarte w Komentarzu Zarządu mogą wywołać 

negatywne skutki w relacjach pomiędzy konkurentami. Z drugiej jednak 

strony inwestorzy czy też inni interesariusze, nie mogą wyłącznie posiłko-

wać się „suchymi” danymi liczbowymi. W przeciwnym razie, sytuacja ta 

daje niepełny obraz przedsiębiorstwa i stwarza wiele kwestii wymagają-

cych domysłu. Informacje prezentowane w Komentarzu Zarządu najbar-

dziej przydadzą się interesariuszowi, gdyż pozwoli dogłębnie poznać sytu-

ację ekonomiczno-finansową jednostki i ocenić jej szanse rozwoju.   

Kolejnym źródłem informacji niefinansowej są raporty CSR
4
. Zainte-

resowanie raportami CSR jest związane z faktem wdrażania działań spo-

łecznej odpowiedzialności w jednostce gospodarczej
5
. 

 Raport CSR jest wyrazem dążenia firmy do przejrzystości działań ro-

zumianego jako wywiązanie się z obowiązku informacyjnego wobec inte-

resariuszy, wyjaśnienia im działań i decyzji, za które firma ponosi odpo-

wiedzialność
6
. Dzięki wprowadzeniu idei CSR firma jest w pełni świadoma 

swoich działań. Kształtuje w ten sposób długofalowe relacje z interesariu-

szami, zwiększa swoją przewagę konkurencyjną, potrafi uniknąć sytuacji 

kryzysowej. Raport społeczny przyczynia się do poprawy wizerunku, 

w tym zwiększenia zainteresowania oraz wiarygodności wśród interesariu-

szy, nie tylko zewnętrznych, ale także wewnętrznych. Prowadzi do wzrostu 

nie tylko popularności w oczach potencjalnych, przyszłych kandydatów do 

pracy, ale także do satysfakcji obecnych pracowników. Skutkiem takiej 

sytuacji jest większa motywacja oraz lojalnością wobec firmy. 

                                                             
4 Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu, koncepcja według 
której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy 
społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.  
5 Działania w ramach CSR w głównej mierze  opierają się na angażowaniu firmy, we wszel-

kiego rodzaju inicjatywy na rzecz otoczenia oraz wprowadzaniu do zarządzania elementów 
o charakterze socjalnym i społecznym. Przedsiębiorstwo nie jest jedyną jednostką na rynku. 
Relacje pomiędzy nim a otoczeniem mają różną siłę oddziaływania. Dzięki wprowadzonej 
idei CSR jest w pełni świadome swoich działań, ale jednocześnie zyskuje pozytywny wize-
runek i wzmacnia swoją pozycję na rynku. Podstawową wartością, którą przedsiębiorstwo 
musi się kierować chcąc wykorzystywać raporty CSR, są świadome decyzje. 
6 http://www.newsline.pl/artykuly/art20,o-raportowaniu-csr-slow-kilka-dlaczego-warto.html 
[dostep: 03.05.2017]. 
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Raport CSR może mieć charakter dobrowolnych lub obowiązkowych 

publikacji. Kluczowe wytyczne w zakresie CSR opracowało GRI
7
, 

AA1000
8
,  EMAS

9
, UNEP

10
, IPIECA

11
.  

Najbardziej popularne wytyczne należą do GRI której misją jest 

„sprawić, by raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju stało się stan-

dardową praktyką poprzez zapewnienie wskazówek i wsparcia dla organi-

zacji”. Wytyczne GRI zawierają ogólne zasady komunikowania wpływu 

działalności biznesowej oraz szczegółowe wskaźniki odnoszące się do po-

szczególnych części raportu
12

.  

 Od 2017 r. nastąpi wyraźny wzrost prezentowanych przez duże przed-

siębiorstwa raportów o społecznej odpowiedzialności, gdyż będą one zo-

bowiązane na mocy Dyrektywy z 2014 r. do umieszczania danych w kwe-

stii środowiskowych, społecznych, pracowniczych,  poszanowania praw  

człowieka, przeciwdziałania łapownictwu czy korupcji
13

.  

Wzrost zainteresowania informacją niefinansową spowodował po-

wstanie nowego  bardzo intensywnie rozwijającego się obecnie nurtu, ja-

kim jest zintegrowane raportowanie.  

Raport zintegrowany ma krótką historię. Cała koncepcja raportowania 

zintegrowanego (dalej nazywany IR – Integrated Reporting) pojawiła się 

we wrześniu 2011 r. Ramy struktury IR zostały przedstawione dopiero 

w 2013 roku przez IIRC. Oprócz przedstawienia szkieletu, IIRC przedsta-

wia definicję raportu zintegrowanego – „zwięzły komunikat na temat stra-

tegii przedsiębiorstwa, ładu korporacyjnego, osiąganych efektów działalno-

                                                             
7 Global Reporting Initiative – Światowa Inicjatywa Sprawozdawcza. 
8 Institute of Social and Ethical AccountAbility – Instytut na rzecz Społecznej i Etycznej 
Odpowiedzialności. 
9 Eco-Management and Audit Scheme – unijny instrument ochrony środowiska, funkcjonu-
jący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania 
i audytu we Wspólnocie. 
10 United Nations Environment Programme – program ochrony środowiska założony przez 
ONZ propagujący zrównoważony rozwój w globalnym środowisku 
11 International Petroleum Industry Environmental Conservation Association – światowe 

stowarzyszenie branży ropy naftowej i gazu zajmujące się kwestiami społecznymi i środo-
wiskowymi; członkowie organizacji odpowiadają za ponad połowę światowego wydobycia 
ropy naftowej. Zajmuje się ono m.in. promowaniem zrównoważonego raportowania spółek 
z branży ropy naftowej i gazu ziemnego, współpracuje z Global Reporting Initiative. 
12 https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowie-
dzialnosc-przedsiebiorstw-csr/raportowanie-spoleczne/ [dostęp: 5.03.2017]. 
13 E. Chojnacka, J. Wiśniewska, Rachunkowość na rzecz  zrównoważonego rozwoju, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 436, Wrocław 2016, s. 62. 



137 
 

ści gospodarczej oraz perspektyw rozwojowych, w kontekście środowiska 

zewnętrznego, które to elementy mają służyć kreowaniu wartości w krót-

kim, średnim i długim terminie (IIRC 2013: 7)”. 

IR zawiera wszystkie informacje o przedsiębiorstwie, które wcześniej 

przedstawione były w osobnych dokumentach, (informacje finansowe po-

krywające się ze sprawozdaniem finansowym, informacje niefinansowe 

pokrywające się ze sprawozdaniem z działalności – Komentarzem Zarządu, 

albo prezentowane np. w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, 

raporcie zrównoważonego rozwoju). 

Zaproponowana w „The International Framework” struktura raportu 

zintegrowanego zawiera 7 elementów i jest następująca (IIRC 2013: 24): 

 profil organizacji i środowiska zewnętrznego – co organizacja robi, 

czym się zajmuje i w jakich warunkach funkcjonuje?  

 ład korporacyjny – w jaki sposób nadzór korporacyjny wspiera zdolność 

organizacji do tworzenia wartości w krótkim, średnim i długim okresie?  

 model biznesowy – jaki jest model biznesowy organizacji?  

 szanse i zagrożenia – jakie są specyficzne ryzyka i szanse, które wpły-

wają na zdolność organizacji do tworzenia wartości w krótkim, średnim 

i długim okresie?  

 strategia i alokacja zasobów – dokąd organizacja zmierza?  

 dokonania – w jakim stopniu organizacja chce osiągnąć (osiągnęła) 

swoje cele strategiczne i jakie są jej wyniki w zakresie realizacji? 

 podsumowanie wyników – jakie są wyzwania i niepewności, z którymi 

organizacja może spotkać się w realizacji swojej strategii i jakie są po-

tencjalne konsekwencje dla jej modelu biznesu i przyszłych dokonań
14

? 

W odróżnieniu od sprawozdawczości finansowej, IR chce w równym 

stopniu traktować składniki finansowe i niefinansowe związane z przedsię-

biorstwem. Zaletą sprawozdawczości zintegrowanej jest fakt, iż zawiera 

ona informacje na temat dokonań przedsiębiorstwa zarówno finansowych, 

społecznych, jak i ekonomicznych. Ten typ sprawozdawczości koncentruje 

się na wartościach, starając się nie wydzielać z nich wskaźników finanso-

wych i niefinansowych. W porównaniu z obecną praktyką, nie skupia się na 

przeszłości, lecz także na przyszłości. Dzięki temu następuje lepsze zrozu-

mienie strategii działalności przedsiębiorstwa przez interesariuszy w per-

                                                             
14 E.M. Walińska, Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego?, 
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 138, SKwP, Warszawa 2015, s. 158. 
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spektywie długoterminowej oraz przedstawienia przyszłych wyników 

i dochodów. Przez dodanie kolejnych dodatkowych informacji i zwiększenie 

przejrzystości zwiększa się zainteresowanie oraz zaufanie interesariuszy.  

Z drugiej jednak strony, IR nie posiada jednolitej formy. Warto zau-

ważyć, iż zbyt duża ilość informacji wpływa negatywnie na przejrzystość 

raportu, a co za tym idzie, występuje  trudność w odfiltrowaniu potrzeb-

nych informacji przez inwestorów. Istotną rolę odgrywa tutaj także pro-

blem wiarygodności prezentowanych danych niefinansowych, który prze-

jawia się w dużej dowolności w „kreowaniu” informacji niefinansowych
15

. 

Pomimo tego, że sprawozdawczość zintegrowana jest bardzo innowa-

cyjnym pomysłem, który poddawany jest ciągle modyfikacjom mającym na 

celu usprawnienia, budzi wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców. Tak 

samo jak przypadku Komentarza Zarządu, ciągle nie wiadomo, jaka ilość 

informacji udostępnianych w IR będzie stosowna, aby nie stracić przewagi 

konkurencyjnej. Zbyt duża ilość oddanych informacji może skutkować 

tym, że cały model biznesowy i jego koncepcja może zostać ujawniona, 

a to prowadzi do bardzo pogłębionego procesu restrukturyzacji przedsię-

biorstwa w celu przywrócenia stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Model biznesowy jest unikalny i niepowtarzalny dla każdego przedsiębior-

stwa. Jego utrata  wymusza stworzenie strategii i procesów przedsiębior-

stwa na nowo.  Ponadto organizacje obawiają się wnoszenia pozwów są-

dowych przez inwestorów, którzy wykorzystując dane prospektywne 

(ujawnione plany organizacji) nie zrealizowali oczekiwanych stóp zwrotu
16

. 

Taki typ raportowania jeszcze bardziej zwiększa presję na zarządzających, 

gdy więcej osób będzie monitorować wyniki przez nich uzyskiwane. Praw-

dą jest, że wprowadzanie na rynek nowych, innowacyjnych rozwiązań, 

najczęściej wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów. 

Wyżej wymienione problemy dotyczące raportowania zintegrowanego 

pokazują w praktyce, że jest to jeszcze niedopracowana koncepcja wyma-

gająca pewnych zmian w przyszłości. Nieporządek w obecnym formacie 

przedstawiania informacji powoduje, że interesariuszom trudno jest wydo-

być istotne dla nich informacje. Z tego punktu widzenia wprowadzenie 

nowego standardu, który zwiększy przejrzystość wydaje się zasadny. 

                                                             
15 B. Bek-Gaik, Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy?, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, nr  77 (873), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin 2015, s. 486–488. 
16 B. Bek-Gaik, Sprawozdawczość zintegrowana…, s. 486. 
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Z jego stworzeniem wiążą się też pewne wyzwania. Jednym z prioryteto-

wych, obecnych problemów jest kwestia zawartości informacji ujawnia-

nych przez przedsiębiorstwa, a także weryfikacji danych niefinansowych 

zawartych w dokumencie.  

 

2.  Przyszłość informacji niefinansowych 

 

W literaturze często zadaje się pytania na temat przyszłości informacji 

niefinansowych i form ich prezentacji. Rozważania na ten temat są szeroko 

omawiane w literaturze przedmiotu. Według E. M. Walińskiej zastanowie-

nia wymaga kwestia rozbudowy raportu i ich formy oraz treści, tak aby 

można było osiągnąć jak największą ilość przejrzystych informacji. Autor-

ka omawianego artykułu twierdzi także, iż nie powinno się zostawiać do 

wglądu tylko sprawozdania zintegrowanego. Powinno być ono trzecim 

wymiarem sprawozdawczości obok sprawozdawczości danych finanso-

wych i niefinansowych. Z pewnością wszystkie trzy wymiary pozwolą na 

przedstawienie odpowiedniego kontekstu do analizy danych.  

Odmienne podejście do badanego problemu ma B. Bek-Gaik, która 

zwraca uwagę, iż raportowanie zintegrowane jest w dalszym ciągu nowym 

zjawiskiem, przez co wymaga jeszcze głębokiego dopracowania. Interesa-

riusze wraz z ciągłą zmianą rynku potrzebują dodatkowych informacji na 

temat działania organizacji, sposobu zarządzania nią, tzn. wszystkimi zaso-

bami finansowymi i niefinansowymi. Jednakże rozwój sprawozdawczości 

zintegrowanej jest ciągle wielką niewiadomą, nie ma pewności, że wyeli-

minuje ona wszelkie problemy dotyczące dotychczasowych modeli spra-

wozdawczych, zarówno pod względem zawartych w niej informacji, jak 

i funkcji transformacyjnej. Z tego punktu widzenia konieczne staje się udo-

skonalenie zintegrowanego raportowania, jednakże dużym znakiem zapy-

tania jest dotarcie do wyznaczonych celów przez IIRC, co równoznaczne 

jest ze stworzeniem skutecznej, przejrzystej i wiarygodnej formy prezento-

wania informacji o przedsiębiorstwie.  
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Zakończenie 

 

Sprawozdanie finansowe na pewno nie utraciło swojej wartości. Nadal 

jest ono rzetelnym źródłem wiedzy na temat kondycji przedsiębiorstwa. 

Jednak jego ostra krytyka wymusiła wprowadzenie informacji niefinanso-

wej, która prezentowana jest w osobnych dokumentach. Przeanalizowane 

w artykule źródła informacji niefinansowej prezentują najważniejsze zmia-

ny kształtowania jej struktury na przestrzeni czasu. Komentarz Zarządu 

okazał się przełomowy ze względu na swój międzynarodowy charakter, co 

przełożyło się na powstanie globalnego modelu ujawnień w Komentarzu 

Zarządu. CSR nadała zupełnie nowy trend jeżeli chodzi o podejście do 

celów przedsiębiorstwa. Angażowanie przedsiębiorstw w sprawy społeczne 

pozwoliło uzyskać zupełnie nowy rodzaj relacji przedsiębiorstwa z otocze-

niem. Ujawnianie tego typu informacji do obiegu zewnętrznego, przede 

wszystkim zwiększyło zaufanie akcjonariuszy oraz znacznie zoptymalizo-

wało stosunki miedzy ludźmi w przedsiębiorstwie.  Najbardziej interesują-

ce wydaje się jednak autorom rozdziału raportowanie zintegrowane. Jest to 

innowacyjny model prezentowania zarówno informacji finansowej jak 

i niefinansowej. Budzi on wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców z po-

wodu nadmiaru informacji oraz braku ich dostatecznej wiarygodności. 

Z drugiej jednak strony pozwala na zrozumienie długofalowej strategii 

przedsiębiorstwa. Model prezentowania informacji niefinansowej wymaga 

jeszcze dużej ilości pracy przez IIRC, gdyż w obecnym formacie panuje 

bardzo duży nieporządek, jednak rozwój raportów zintegrowanych wydaje 

się być w pełni uzasadniony. 
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Przyszłość modelu sprawozdawczego w dobie globalizacji 

 

 

Wprowadzenie 

 

Sprawozdanie finansowe to produkt końcowy systemu rachunkowości. 

Jego rola w gospodarce jest niepodważalna, stanowi bowiem główne źródło 

informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Sprawozdanie finansowe 

prezentuje w sposób klarowny i czytelny skutki finansowe zdarzeń gospo-

darczych, które miały miejsce w jednostce gospodarczej w okresach po-

przedzających jego sporządzanie. Rzetelność i wiarygodność przedstawionej 

kondycji finansowej i wyników działalności jednostki zależy od posiadania 

przez sprawozdanie finansowe podstawowych cech jakościowych 

i zastosowania właściwych standardów rachunkowości. Obecny model 

sprawozdawczości finansowej, pomimo wielu niedoskonałości i krytyki ze 

stron ekspertów, jest bardzo praktycznym narzędziem, które pozwala na 

uporządkowanie informacji finansowych oraz na łatwą analizę danych jed-

nostki gospodarczej. 

Duży wpływ na gospodarkę światową miał ciągle postępujący rozwój 

branży technologicznej, telekomunikacyjnej i informatycznej oraz przede 

wszystkim wzrost globalizacji i internacjonalizacji. Procesy te przyczyniły 

się do podjęcia dyskusji nad modelem sprawozdawczości finansowej, także 

w ujęciu międzynarodowym. Pytanie o przyszłość modelu sprawozdaw-

czego jest szeroko dyskutowane w literaturze przedmiotu
1
. 

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie wad i zalet obecnego 

modelu sprawozdawczego oraz próba odpowiedzi na pytanie jaka będzie 

przyszłość modelu sprawozdawczego w dobie globalizacji. 

                                                             
 Studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Audytor AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 

im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Finansów 
i Zarządzania Środowiskiem, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków.  
1 B. Bek-Gaik, Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015. 
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1. Obecny model sprawozdawczości i jego krytyka 

 

Cel sprawozdań finansowych został określony (Międzynarodowe 

Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, par. 12, 14)
2
 następująco: 

 „dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności 

oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla 

szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodar-

czych”;  

 ilustrowanie sposobu, „w jaki kierownictwo jednostki zarządza nią 

i ochrania majątek oraz odpowiedzialność kierownictwa za powierzone 

zasoby”. 

Sprawozdanie finansowe ukazuje sytuację finansową i majątkową oraz 

wynik finansowy jednostki. Do głównych użytkowników sprawozdania 

finansowego należy zaliczyć użytkowników zewnętrznych tj. inwestorów, 

fundusze inwestycyjne, banki itp. W związku z powyższym powinno ono 

zaspokajać potrzeby informacyjne wskazanych podmiotów. 

Elementy sprawozdania finansowego zgodnego z wytycznymi ustawy 

o rachunkowości przedstawiono w Tabeli 1. 
 

 

Tabela 1. Elementy sprawozdania finansowego i ich charakterystyka 
 

Element sprawozdania finan-

sowego 
Charakterystyka 

Wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego 

Zawiera podstawowe informacje dotyczące jednostki, 

która sporządza sprawozdanie (nazwa, siedziba, czas 

trwania działalności jednostki – gdy jest ograniczo-

ny), okresu sprawozdania, przewidywania zmian 

w jej prosperowaniu oraz określenie polityki działania. 

Bilans Głównym zadaniem bilansu jest dostarczenie infor-

macji o sytuacji finansowej i majątkowej jednostki. 

Bilans prezentuje zasoby jednostki, a także źródła ich 

pochodzenia w danym okresie. 

Rachunek Zysków i strat  

(Wyników) 

Dostarcza informacji o wygenerowanym wyniku 

finansowym oraz jego elementach, z których się 

składa. Może być on sporządzony w wariancie kalku-

lacyjnym bądź porównawczym. Na wynik finansowy 

wpływają przychody oraz koszty jednostki. 

                                                             
2 Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, Komitet 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards 
Committee – IASC) w 1989 r. 
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Zestawienie zmian  

w kapitale (funduszu) 

 własnym 

Głównym celem jest dostarczanie informacji 

o zmianach, jakie zachodzą w poszczególnych skład-

nikach kapitału (funduszu) własnego, a także o kosz-

tach i przychodach, które bezpośrednio zostały odnie-

sione na fundusz własny. 

Rachunek przepływów 

 pieniężnych 

Umożliwia ocenę zdolności jednostki do wygenero-

wania dodatnich strumieni pieniężnych i ich ekwiwa-

lentów. Głównymi wielkościami uwzględnionymi 

w rachunku przepływów pieniężnych są wszystkie 

wpływy i wydatki. 

Dodatkowe informacje 

i objaśnienia 

Pozwalają zrozumieć informacje zawarte 

w pozostałych elementach sprawozdania finansowe-

go. Obejmują: wprowadzenie do sprawozdania finan-

sowego, dodatkowe informacje i objaśnienia 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. K. Świderska, Sprawozdanie finansowe we-

dług polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa 2013. 

 

MSR zostały opracowane przez IASB, a prace nad ich doskonaleniem 

w celu podniesienia jakości i wartości informacyjnej sprawozdań finanso-

wych nadal trwają (wspólne projekty IASB i FASB). Prace te nasiliły się 

głównie w związku z krytyką obecnego modelu sprawozdawczego, który 

nie spełnia w wystarczającym stopniu oczekiwań wszystkich uczestników 

rynku, a także nie udziela informacji o wszystkich czynnikach, które two-

rzą wartość w jednostce. 

Dodatkowo wymieniane się następujące niedoskonałości modelu spra-

wozdawczości: 

 problem związany z możliwością ustalenia wartości rynkowej przed-

siębiorstwa, 

 nadmiar informacji skutkuje trudnością w interpretacji otrzymanych 

wyników na podstawie sprawozdania (tworzenie zbyt obszernych ra-

portów), 

 brak korelacji pomiędzy raportami z różnych okresów, 

 nieuwzględnianie modelu biznesu, który jest znaczący dla społeczeń-

stwa informacyjnego, 

 brak orientacji na istotne czynniki sukcesu, 
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 pominięcie ujawnień dotyczących planów strategicznych spółki, 

 problem z określeniem wartości niektórych zasobów przedsiębiorstwa, 

np. kapitału intelektualnego
3
. 

 

2. Próby doskonalenia modelu sprawozdawczości 

 

Wzrost negatywnych opinii zaowocował licznymi badaniami mającymi 

na celu wprowadzenie zmian w modelu  sprawozdawczym
4
. B. Bek-Gaik 

wskazuje, iż „działania „naprawcze” w obszarze sprawozdawczości finan-

sowej można podzielić na dwie zasadnicze grupy – działania dotyczące 

zmiany układu i formy modelu sprawozdawczego oraz działania dotyczące 

rozszerzenia zawartości informacyjnej sprawozdania”
5
. 

Z kolei E. Walińska proponuje raport biznesowy, który bazuje na kon-

cepcji wyniku całościowego, a także wiąże się z uzupełnieniem komentarza 

zarządu o niezbędne informacje  oraz wprowadza sprawozdanie zintegro-

wane. 

Na szczególną uwagę zasługuje raportowanie zintegrowane, które zo-

stało zdefiniowane przez IIRC
6
 jako „zwięzły komunikat na temat strategii 

przedsiębiorstwa, ładu korporacyjnego, osiąganych efektów działalności  

gospodarczej oraz perspektyw rozwojowych, w kontekście środowiska 

zewnętrznego, które to elementy mają służyć kreowaniu wartości w krót-

kim, średnim i długim terminie”
7
. 

Raport zintegrowany uzupełnia dotychczas dostępne w sprawozdaniu 

finansowym informacje o charakterze finansowym o informacje pozafinan-

sowe, dotyczące w szczególności strategii firmy, sposobu zarządzania oraz 

wypracowanego wyniku wraz z niezbędnym komentarzem określającym 

otoczenie bliższe i dalsze. 

W przeciwieństwie do tradycyjnego sprawozdania finansowego, spra-

wozdanie zintegrowane jest przejrzyste, zwięzłe, zawiera wszystkie nie-

                                                             
3 J. Samelak, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. 
4 Por. J. Gierusz, Model sprawozdawczości finansowej według projektu IASB i FASB, Uni-

wersytet Gdański, Gdańsk 2010; E. Walińska, Sprawozdanie finansowe według MSSF zasa-

dy prezentacji i ujawnienia informacji, Oficyna, Warszawa 2011. 
5 B. Bek-Gaik, Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 481. 
6 International Integrated Reporting Council. 
7 IIRC, The  International Integrated Reporting Framework, 2013, s. 7. 

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf
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zbędne informacje oraz pozwala na porównanie wyników przedsiębiorstwa 

w czasie i przestrzeni. Model sprawozdawczości zintegrowanej zapropo-

nowany przez IIRC wprowadza dwa kluczowe elementy raportu zintegro-

wanego – model biznesu oraz kapitały, które organizacja wykorzystuje 

w swojej działalności.  

Model biznesu w sposób narracyjny przedstawia sytuację przedsiębior-

stwa, jego działania, zasoby oraz wyniki jako jego wartość. Pozwala on na 

jasną i klarowną prezentację zdolności organizacji do wytwarzania okre-

ślonej wartości finansowej i niefinansowej w przyszłości. Analiza obecnej 

praktyki raportowania pozwala na stwierdzenie, iż model biznesu jest czę-

sto pomijany przez spółki, a w wielu przypadkach jest niewłaściwie utoż-

samiany ze strategią organizacji
8
. 

Model sprawozdawczości zintegrowanej opracowany przez IIRC za-

kłada istnienie sześciu kapitałów, które w istotny sposób wpływają na jej 

działalność i kreowanie wartości rynkowej firmy. Wskazane kapitały zosta-

ły szczegółowo omówione w Tabeli 2. 

 

Tabela 2. Kapitały w organizacji i ich opis 
 

Kapitał finansowy Informuje o źródłach finansowania jed-

nostki. 

Kapitał wytwórczy Prezentuje posiadane aktywa, m.in. budyn-

ki, urządzenia, sprzęt. 

Kapitał intelektualny Obejmuje wartości niematerialne i prawne, 

(np. know-how, patenty, licencje), również 

związane z marką i reputacją. 

Kapitał ludzki Odnosi się do pracowników, ich kompeten-

cji, doświadczenia, przyswajalności nowych 

informacji związanych z wprowadzeniem 

nowych technologii. 

Kapitał społeczny i relacyjny Dotyczy etyki przedsiębiorstwa i relacji 

z otoczeniem bliższym. 

Kapitał naturalny Dotyczy naturalnych zasobów, z których 

korzysta firma przy procesach produkcyj-

nych i usługowych. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie International Integrated Reporting Frame-

work, 2013, s. 11–12. 

                                                             
8 B. Bek-Gaik, Model biznesu sprawozdawczości organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s 43–53. 
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Wspomniane wyżej elementy, czyli model biznesu i kapitały występu-

jące w jednostce stanowią podstawowe ujawnienia  zintegrowanego mode-

lu sprawozdawczości. Raport zintegrowany powinien integrować informacje 

finansowe i pozafinansowe w jedną całość. Niewątpliwą korzyścią wynika-

jącą ze stosowania wskazanego modelu  jest koncentracja zarówno na prze-

szłości, jak i na przyszłości, co pozytywnie wpływa na jakość informacji, 

jaka jest dostarczana interesariuszom. 

 

3. Przyszłość modelu sprawozdawczości 

 

Zarówno teoretycy, jak i praktycy zadają sobie pytanie o przyszłość 

modelu sprawozdawczego. Należy podkreślić, że zaproponowane w ostat-

nim czasie sprawozdanie zintegrowane wyznacza pewien kierunek przy-

szłego kształtu modelu sprawozdawczego. Sprawozdanie zintegrowane jest 

stosunkowo nowo powstałą i ciągle rozwijającą się koncepcją, dlatego 

wymaga dodatkowych działań, które wpłyną na udoskonalenie jej formy 

i sposobu funkcjonowania w przyszłości. 

Główne problemy, z którymi należy się zmierzyć, aby model sprawoz-

dawczości zintegrowanej mógł poprawnie funkcjonować w gospodarce, to: 

 brak sprecyzowanej formy sprawozdania zintegrowanego, 

 brak systemu informatycznego, który uwzględniałby wszystkie dane  

sprawozdań zintegrowanych, 

 zbyt duża ilość informacji w sprawozdaniu, która utrudnia interesariu-

szom podjęcie decyzji inwestycyjnych, 

 realność uwzględnionych danych, 

 brak zestandaryzowanych wskaźników, które pozwoliłyby na określenie 

efektów działalności jednostki
9
. 

W literaturze przedmiotu podnosi się również kwestie wiarygodno-

ści raportów zintegrowanych oraz badania tych sprawozdań. Jak wska-

zują badania, organizacje powoli wdrażają w praktyce raporty zinte-

growane, ale występuje bardzo duże ich zróżnicowanie. 

  

                                                             
9 B. Bek-Gaik, Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015. 
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Zakończenie 

 

Sporządzanie sprawozdania finansowego jest elementem końcowego 

etapu cyklu rachunkowości finansowej.  

Globalizacja znacząco wpłynęła na rozwój rachunkowości i wymusiła 

na uczestnikach rynku dostosowanie swoich sprawozdań finansowych do 

aktualnych potrzeb.  

Zmiany w gospodarce i rozwój technologiczny wykreowały wstępny 

model sprawozdawczości zintegrowanej. Metoda ta ewoluowała na prze-

strzeni lat tworząc obecny model tego raportowania, który ma duży poten-

cjał i może być rewolucją w dziedzinie rachunkowości. Po wprowadzeniu 

odpowiednich zmian można oczekiwać, iż raportowanie zintegrowane po-

zwoli na dokładniejsze prezentowanie sytuacji firmy, co spowoduje swo-

bodną współpracę uniwersalistycznych przedsiębiorstw.   
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Część IV 

 

Niektóre aspekty rozwoju  

współczesnej rachunkowości 

 

 

Katarzyna Olak, Chrystian Musiał

 

 

Systemy nadzoru korporacyjnego w Polsce i w Niemczech 

 – analiza porównawcza 

 

 

Wprowadzenie 

 

Nadzór korporacyjny to coraz bardziej znaczące pojęcie w dziedzinie 

zarządzania. Nadzór korporacyjny zajmuje się utrzymywaniem równowagi 

pomiędzy interesami a osobami związanymi z firmą. Regularna kontrola 

i ocena działalności ma zapewnić odpowiedni poziom zarządzania, który 

ma doprowadzić do wzrostu wartości i konkurencyjności firmy.  

Celem rozdziału jest porównanie specyfiki nadzoru korporacyjnego 

w Polsce i w Niemczech. Pokazuje on, w jaki sposób firmy w tych dwóch 

krajach dostosowują się do obecnych reguł prawnych dotyczących nadzoru 

korporacyjnego oraz jakie rozwiązania stosują, aby zapewnić jak najwięk-

szą przejrzystość działalności. Do badania wykorzystaliśmy sprawozdania 

skonsolidowane obu firm za rok 2015. Skupiamy się na analizie informacji 

dotyczących systemu nadzoru korporacyjnego w firmie.  

  

                                                             
 Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA, Uniwersytet Łódzki, 
Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź. 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-795-4.13
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1. System nadzoru korporacyjnego 

1.1. Definicja nadzoru korporacyjnego 

 

Nadzór korporacyjny to pojęcie wywodzące się z angielskiego terminu: 

corporate governance tłumaczone jako „nadzór korporacyjny”, „ład korpo-

racyjny”. Istnieje wiele definicji nadzoru korporacyjnego zależnie od zróż-

nicowania gospodarczego i kulturowego. W definicjach pojawiają się okre-

ślenia:  

 system oceny działalności organów zarządzania, 

 sposób rozliczania menadżerów przed grupami udziałowymi, 

 system kierowania i kontroli korporacji, 

 mechanizmy ułatwiające zarządzanie i kontrole spółki. 

Analizując powyższe określenia można uogólnić definicje. Nadzór kor-

poracyjny oznacza system nadzoru nad działalnością spółek kapitałowych 

i spółek akcyjnych, sprawowany przez właścicieli, jak i osoby bezpośred-

nio i pośrednio zainteresowane działalnością spółki. Jest to system rozpa-

trywany na płaszczyźnie formalnej i nieformalnej
1
. 

Na płaszczyźnie formalnej nadzór korporacyjny jest egzekwowany 

przez państwo i jego organy oraz kształtowany jest przez regulacje  

prawne
2
: 

 prawo działalności gospodarczej – odnosi się do zakresu odpowiedzial-

ności właścicieli oraz sposobu i zakresu kontroli nad działalnością,  

 zasady dobrych praktyk (zebrane kodeksy) – zbierają rozwiązania, dzięki 

którym korzyści wszystkich interesariuszy mogą być maksymalizowane, 

 regulaminy giełdy papierów wartościowych – nadzór korporacyjny do-

tyczy głównie publicznych spółek giełdowych, dlatego przestrzeganie 

tych regulaminów ma duże znaczenie. Zawierają one zasady mające na 

celu zwiększenie przejrzystości działalności korporacji, co usprawnia 

ich nadzór, 

 wewnętrzne dokumenty przedsiębiorstwa, takie jak statut oraz we-

wnętrzne akty prawne regulują działalność organów wewnętrznych 

przedsiębiorstwa, 

                                                             
1 J. Penc, Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wyższa Szkoła Stu-
diów Międzynarodowych, Łódź 2008, s. 524. 
2 K. Lis, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 7–9. 
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 inne akty prawne, takie jak: prawo cywilne, Ustawy o rachunkowości, 

kodeksy etyczne. 

Płaszczyzna nieformalna to wszelkie czynniki kulturowe i tradycja, któ-

re wpływają na samo postrzeganie pojęcia nadzoru korporacyjnego, jak 

również na praktykowanie go. Zależnie od kultury kształtowany jest model 

nadzoru oraz istota i rola korporacji w gospodarce.  

Celem nadzoru korporacyjnego jest dążenie do wyrównania znaczenia 

menadżerów, właścicieli i wszystkich grup zainteresowanych działalnością 

korporacji, aby każdy z zainteresowanych w równym stopniu miał zaspo-

kojone wymagania wobec firmy. Istnieje on po to, żeby zapobiec niewła-

ściwym praktykom menadżerów m.in.: przywłaszczeniu majątków, niewła-

ściwemu gospodarowaniu środkami przedsiębiorstw, dążeniu do rozwoju 

firmy z własnych ambicji, a nie z potrzeby maksymalizacji majątku właści-

ciela. Nadzór korporacyjny uzgadnia cel organizacji i nadaje jej kierunek 

strategiczny, a następnie zapewnia jawność i przejrzystość jej działalności 

oraz monitoruje jej działanie. 

1.2. Historia nadzoru korporacyjnego 

 

Temat nadzoru korporacyjnego pojawił się już w starożytności – Zo-

stał on przedstawiony w „Odysei”  Homera jako problem rozdzielania wła-

sności i zarządzania nią. Wprowadzenie pojęcia nadzoru korporacyjnego do 

ekonomii miało miejsce w 1776 roku wraz z wydaniem książki. A. Smitha 

„The Wealth of Nations”. Autor zwrócił w niej uwagę głównie na aspekt 

rozdzielenia własności i kontroli w korporacjach i do jakich konsekwencji 

to rozdzielenie prowadzi. Nie istniało jednak wtedy zainteresowanie pro-

blemem – powrócono do niego dopiero w latach trzydziestych XX wieku. 

Wówczas zostało wprowadzone pojęcie corporate governance (nadzór 

korporacyjny), które funkcjonuje do dziś. Nastąpiło to w 1932 roku wraz 

z wydaniem pracy „The Modern Corporation and Private Property” przez 

A. Berle’a i G. Meansa. Ostatecznie nadzór korporacyjny zaczęto doceniać 

od początku XIX wieku, kiedy zaczynały istnieć większe firmy wzrosło 

zapotrzebowanie na kapitał. 
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1.3. Modele i mechanizmy nadzoru korporacyjnego 

 

Ze względu na różnorodność postrzegania nadzoru korporacyjnego pod 

względem różnych kultur i tradycji powstało kilka modeli teoretycznych 

rozumienia tego pojęcia. Mają one na celu uogólnienie różnych podejść do 

nadzoru i dzięki którym łatwiej zrozumieć systemy występujące w różnych 

krajach. Wyróżnia się następujące modele postrzegania nadzoru
3
: 

 model finansowy – jest on określeniem systemu w krajach, w których 

najważniejszą wartością jest zysk; model ten występuje, gdy właściciele 

kapitału mają mały wpływ na podejmowanie decyzji w sprawie inwe-

stycji i ma za zadanie zaprojektowanie procesów działalności tak, aby 

zwiększyć komunikację między właścicielami a menedżerami, dzięki 

czemu ułatwiona będzie kontrola i zaistnieje możliwość sprostania 

oczekiwaniom właścicieli; 

 model odpowiedzialnego gospodarza – występuje w krajach, w których 

istnieje nacisk na odpowiedzialność i samorealizację; w tym modelu 

menadżerowie osiągają swoje korzyści poprzez świadomość spełnienia 

obowiązku i osiągniecie zysku dla właścicieli; motywy obydwu grup za-

interesowanych są zbieżne, dlatego w tym modelu nadzór mógłby mieć 

działanie demotywujące; nadzór korporacyjny w tym modelu jest ogra-

niczony do funkcji doradczej; 

 model polityczny – występuje w krajach, w których prawo daje większe 

uprzywilejowanie właściciela korporacji, jednocześnie dając wolność 

menedżera w procesie decyzyjnym; tym modelu pomijane są inne grupy 

interesariuszy, a rola nadzoru korporacyjnego jest uwzględnienie 

wszystkich grup interesariuszy; 

 model interesariusza – występuje w krajach, w których państwo nie ma 

wpływu na podział korzyści pomiędzy grupami zainteresowania w or-

ganizacji; podziały te występują naturalnie, a zadaniem nadzoru korpo-

racyjnego w tym przypadku jest zachowanie sprawiedliwego podziału; 

sprawowanie nadzoru dotyczy wszystkich grup interesariuszy. 

 

  

                                                             
3 K. Lis, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 3–4. 
 



155 
 

2. System nadzoru korporacyjnego na przykładzie Polski 

 oraz Niemiec 

 

2.1. Rodzaje modeli nadzoru korporacyjnego  

 

Systemy nadzoru korporacyjnego dzielą się na dwa podstawowe mode-

le. Model anglosaski obowiązuje w Stanach Zjednoczonych oraz w Wiel-

kiej Brytanii. Oparty jest on na podejściu rynkowym. Akcje w tych krajach 

znajdują się w rękach wielu akcjonariuszy i to kapitał własny stanowi 

większą część pasywów. Banki inwestycyjne nie mają dużego wpływu na 

operacje spółki. W tych krajach dużo większe znaczenie ma przejrzysta 

księgowość, ponieważ to w oparciu o nią akcjonariusze decydują o tym, 

jakie korzyści może zapewnić im spółka. Spółki koncentrują się na osiąga-

niu wysokich wyników oraz ochronie akcjonariuszy, a wartość przedsię-

biorstwa w długim okresie jest odsunięta na drugi plan. Mechanizm ryn-

kowy aktywnie kontroluje korporacje, weryfikując modele biznesowe. Sku-

teczne systemy wzmacniają swoją pozycję na rynku, a nieskuteczne zostają 

z niego wyeliminowane. Ze względu na niewielką ingerencję dużych pod-

miotów w wewnętrzne sprawy spółek, działania zarządu są bardzo istotne. 

W tym celu zarząd otrzymuje duże wynagrodzenie, zależne od wyników 

spółki. Nadzór korporacyjny jest sprowadzony do jednego organu.  

Model kontynentalny obowiązuje w Europie kontynentalnej oraz w Ja-

ponii. W niektórych klasyfikacjach model kontynentalny jest dodatkowo 

podzielony na modele germański, łaciński oraz japoński. Podejście to jest 

oparte na relacjach inwestorskich. Charakteryzuje się on koncentracją akcji 

i większym zaangażowaniem banków w operacje spółki. Na skutek tego, 

rynek kontroli korporacji nie jest aż tak istotny jak w przypadku modelu 

anglosaskiego. Przedsiębiorstwa są nastawione na długookresowy rozwój 

i zwiększanie wartości akcji firmy, a nie na regularne wypłaty w postaci 

dywidend. Wynika to ze struktury finansowania i priorytetów finansują-

cych podmiotów – banki są zainteresowane wzrostem cen akcji bardziej niż 

regularnymi wypłatami dywidendy. Sukces przedsiębiorstwa jest mierzony 

satysfakcją interesariuszy, a nie stopniem realizacji zamierzeń akcjonariu-

szy. Przedsiębiorstwa działające w tym modelu są zorientowane na stabil-

ność i bezpieczeństwo, a nie na intensywny rozwój firmy. Zachowawczość 

tego modelu ogranicza konkurencyjność oraz może doprowadzić do 
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sztucznego utrzymywania przynoszącego stratę przedsiębiorstwa. Zaanga-

żowanie dużych podmiotów finansowych, grup oligarchicznych oraz pań-

stwa zaburza weryfikację stanu przedsiębiorstwa przez rynek. Struktura 

nadzoru korporacyjnego dodatkowo wzmacnia obecnie istniejący  sta-

tus quo.  

Pomimo różnic w tych modelach, systemy nadzoru korporacyjnego 

pełnią podobną funkcję oraz korzystają z identycznych narzędzi. W dalszej 

części rozdziału omówione zostaną podobieństwa oraz różnice pomiędzy 

systemami obowiązującymi w dwóch różnych krajach modelu kontynental-

nego – Polski i Niemiec.  

2.2. System nadzoru korporacyjnego w Polsce 

 

Najważniejsze informacje dotyczące nadzoru korporacyjnego w Polsce 

są zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych, uchwalonym w 2001 roku. 

Określa on podstawowe zasady dotyczące struktury korporacji (podział na 

zarząd oraz radę nadzorczą), sposoby dotyczące rozwiązywania wewnętrz-

nych problemów, możliwości wpływu akcjonariuszy liczne prawa dotyczą-

ce ochrony niewielkich grup akcjonariuszy (jest to szczególnie istotne, ze 

względu na omówioną wcześniej wraz z modelem kontynentalnym, dużą 

koncentrację akcji). Kwestia ta jest zwykle rozwiązywana poprzez wpro-

wadzenie do rady nadzorczej osób, które reprezentują interesy pozostałych 

grup interesariuszy (np. pracowników lub udziałowców mniejszościo-

wych). Kodeks Spółek Handlowych jest bieżąco aktualizowany tak, aby 

umożliwić skuteczne podążanie za zmianami w obecnej sytuacji gospodar-

czej. Akcjonariusze mają prawa głosowania za pomocą poczty elektronicz-

nej lub internetu, rozpowszechniania informacji przez strony internetowe 

korporacji, a w komisjach audytowych musi uczestniczyć przynajmniej 

jeden niezależny profesjonalista. System ten najbardziej przypomina model 

germański, z wysokim wskaźnikiem koncentracji akcji oraz koncentracją 

na długofalowych efektach
4
. 

Pomimo dobrze zorganizowanej struktury prawnej, w Polsce wciąż 

istnieją problemy dotyczące wprowadzania w życie tych ambitnych zało-

żeń. W początkowej fazie przemian ustrojowych, korporacje były finanso-

                                                             
4 Ch. Mallin, Handbook on International Corporate Governance, wyd. 2, Cheltenham, 
Edward Elgar Publishing, Nowy Jork 2011, s. 177–191. 
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wane przez stosunkowo zróżnicowany kapitał. Obecnie jednak następuje 

coraz większa koncentracja kapitału. Wewnętrzne układy oraz nierespek-

towanie prawa tworzą okazje do nadużyć. W początkowej fazie przemian 

zwykle nadużycia te wychodziły ze strony środowisk menedżerskich na 

różnych szczeblach. Niedoskonały system nadzoru korporacyjnego umoż-

liwiał menedżerom wykorzystywanie okazji do pozyskiwania dodatkowych 

zysków z racji swojej pozycji. Najczęściej objawiało się to w postaci bar-

dzo wysokich wynagrodzeń, licznych uprzywilejowanych akcji oraz nieu-

dostępniania istotnych informacji akcjonariuszom.  

Obecnie natura nadużyć uległa zmianie. W ostatnich latach można za-

uważyć liczne naruszenia praw akcjonariuszy. Wysoki wskaźnik koncen-

tracji kapitału umożliwia głównym akcjonariuszom nadużywanie swojej 

pozycji względem mniejszych akcjonariuszy. Częstą praktyką jest stoso-

wanie transferu zysków. Polega to na sprzedawaniu spółce-matce towarów 

po zaniżonej cenie lub z dodatkowymi opłatami, a następnie odsprzedaniu 

ich spółce – córce po zawyżonej cenie. Istnieje podejrzenie, że praktykę te 

stosował Michelin, przenosząc zyski zależnej spółki Stomil Olsztyn.  

Innym przykładem zwiększania swojej władzy przez głównych akcjo-

nariuszy jest sprzedawanie akcji uprzywilejowanych po zaniżonych cenach. 

Główni akcjonariusze skupują je, zanim mniejsi właściciele są w stanie 

wziąć udział w przetargu, zwiększając swoją kontrolę nad przedsiębior-

stwem kosztem mniejszych akcjonariuszy. Nieścisłości prawne pozwalały 

także na przejmowanie spółek z pominięciem obowiązkowej licytacji. 

Pomimo licznych wad, błędów oraz nadużyć, które zanotowano w cią-

gu ostatnich kilkunastu lat, polska kultura nadzoru korporacyjnego rozwija 

się w dobrym kierunku. Istotna poprawa sytuacji w porównaniu do począt-

ku okresu przemian dobrze świadczy o działaniach ustawodawcy w tym 

zakresie. Istotna część tych udoskonaleń jest skutkiem działań Unii Euro-

pejskiej oraz rosnącego zainteresowania skutecznością infrastruktury praw-

nej. Największe problemy sprawia wprowadzenie poprawnych założeń 

prawnych w życie oraz skuteczne zwalczanie nadużyć. Skutecznym roz-

wiązaniem tego problemu może być zwiększenie aktywizmu akcjonariuszy, 

poprawienie prywatnych oraz publicznych akcji mających na celu imple-

mentację i przestrzeganie norm prawnych przez korporacje oraz kampanie 

poprawiające publiczną świadomość dotyczącą tego tematu. 
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Podsumowując, kluczowe zalety obecnego systemu nadzoru korpora-

cyjnego w Polsce to m.in.
5
: 

 pojawienie się zainteresowania tematem nadzoru korporacyjnego 

w świadomości publicznej; 

 polepszenie standardów prawnych dotyczących ochrony praw niewiel-

kich akcjonariuszy; 

 dostosowywanie systemu do norm ustanowionych przez Komisję Euro-

pejską; 

 wprowadzenie przez niektóre korporacje innowacyjnych rozwiązań 

dotyczących nadzoru (np. niezależni członkowie zarządu, strony inter-

netowe dla akcjonariuszy). 

Największe problemy i wyzwania obecnie stanowią: 

 niewielka aktywność akcjonariuszy; 

 niewielka płynność giełdy utrudniająca możliwość walki z systemami 

kontrolującymi głosy; 

 nadmierna kontrola polityczna nad zarządzaniem oraz nadzorem korpo-

racji publicznych; 

 niewystarczające zainteresowanie w praktykach nadzoru korporacyjne-

go wśród korporacji kontrolowanych przez rodziny; 

 nieefektywność systemu prawnego. 

 

2.3. System nadzoru korporacyjnego w Niemczech  

oraz  porównanie systemów polskiego oraz niemieckiego 

 

W Niemczech system nadzoru korporacyjnego jest oparty o Niemiecki 

Akt Prawny dotyczący Spółek Giełdowych (German Stock Corporation Act 

z 1965 roku). Zawiera on obowiązkowe warunki dotyczące nadzoru korpo-

racyjnego. Oprócz tego, istnieją także dodatkowe, wolontaryjne akty praw-

ne, które dotyczą międzynarodowych oraz narodowych kodów w zakresie 

nadzoru korporacyjnego. Ostatecznym etapem kształtowania systemu nad-

zoru korporacyjnego są ustalenia utworzone przez samą korporację. Naj-

częściej są one zawarte w statucie korporacji i w indywidualnych kontrak-

tach z akcjonariuszami
6
. 

                                                             
5 Ibidem, 177–191. 
6 Ibidem, 36–58. 
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Niemiecki system prawny dotyczący korporacji oferuje kilka alterna-

tywnych struktur prawnych, z których mogą wybierać założyciele (lub 

kompanie założycielskie). Wybór tej struktury ma istotny wpływ na system 

nadzoru korporacyjnego, ze względu na stopień kontroli, jaki mogą uzy-

skać organy nadzorcze.  

Niemiecki system nadzoru korporacyjnego posiada kilka istotnych 

elementów struktury. Przede wszystkim, podobnie jak w Polsce, korporacja 

posiada organ zarządczy oraz nadzorczy. Ścisłe rozróżnienie rady nadzor-

czej oraz zarządu uniemożliwia pojedynczej osobie pełnienie funkcji w obu 

tych organach jednocześnie. System prawny warunkuje także sposoby roz-

wiązywania wewnętrznych problemów. Członkowie zarządu są sobie równi 

i nie posiadają kontroli nad resztą komisji. Istnieje możliwość powołania 

kierownika zarządu, który ma za zadanie koordynować wysiłki całej komi-

sji, ale jest on jedynie „pierwszym pomiędzy równymi” i nie może narzu-

cać im swojej woli. W radzie nadzorczej znajdują się także osoby reprezen-

tujące interesy pozostałych grup związanych z korporacją, np. pracowni-

ków lub udziałowców mniejszościowych. Ich obecność ma za zadanie 

uniemożliwić zarządowi nadużycia i wzmacnianie swojej pozycji kosztem 

mniejszych grup
7
. 

System nadzoru korporacyjnego w obu tych krajach zawiera więc bar-

dzo podobne podstawowe struktury. Pomimo różnic w kulturze niemieckiej 

i polskiej, systemy nadzoru korporacyjnego w obu krajach są prawie iden-

tyczne. Normy prawne wymagają rozdzielenia organu zarządzającego 

i organu nadzorczego, reprezentacji mniejszych grup interesariuszy w ra-

dzie nadzorczej oraz niezależności członków zarządu. Kanwa obu syste-

mów jest więc identyczna, a różnice wynikają z indywidualnych preferencji 

zarządu oraz właścicieli. W obu krajach podstawowym źródłem finansowa-

nia jest kapitał obcy, a kapitał akcyjny znajduje się w posiadaniu niewielkich 

grup akcjonariuszy. Systemy te ograniczają dynamikę przedsiębiorstw oraz 

opierają się na bezpiecznym kreowaniu długoterminowej wartości. 

Na podstawie analizy tych dwóch krajów pod kątem systemu nadzoru 

korporacyjnego możemy rzeczywiście zauważyć, że różne kraje stosują 

takie same lub bardzo podobne systemy rachunkowości.  

 

                                                             
7 Ibidem. 
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3. Porównanie systemów nadzoru korporacyjnego  

na praktycznym przykładzie korporacji działających  

w Polsce i  w Niemczech 

 

3.1. Przedstawienie systemu nadzoru korporacyjnego  

na przykładzie grupy Tauron
8
 

 

Skonsolidowane sprawozdanie grupy Tauron zawiera cały rozdział 

opisujący działanie nadzoru korporacyjnego w grupie. W rozdziale opisane 

są przyjęte przez spółkę zasady z dokumentu Dobre Praktyki Spółek Noto-

wanych na GPW, którymi są objęte spółki giełdowe.   

Spółka stosowała zasady obligatoryjne oraz dobrowolne z wyłącze-

niem zasady z rozdziału IV pkt. 10 Dobrych Praktyk, dotyczącego transmi-

towania obrad walnego zgromadzenia z możliwością komunikacji z nieo-

becnymi akcjonariuszami. Opisane są również zasady funkcjonowania 

zarządu, walnego zgromadzenia i rady nadzorczej. 

Zarząd jest organem o składzie od jednej do sześciu osób, powołanych 

na trzyletnie kadencje przez radę nadzorczą. Zarząd odpowiedzialny jest za 

prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentację. 

Rada nadzorcza jest organem liczącym od pięciu do dziewięciu osób 

innych niż osoby w zarządzie powoływanych przez walne zgromadzenie na 

trzyletnie kadencje. W radzie, co najmniej dwie osoby muszą spełniać waru-

nek niezależności od spółki, a swoją niezależność potwierdzają oświadcze-

niem. Głównymi kompetencjami rady jest sprawowanie ciągłego nadzoru 

nad działalnością spółki. Wyraża ona opinie na temat działalności, oceniają 

wnioski zarządu oraz plan roczny na przyszłą działalność. Rada nadzorcza 

niezbędna jest również do uchwalania regulaminu zarządu, akceptowania 

sprzedaży i zakupu środków trwałych oraz wyboru biegłego rewidenta do 

przeprowadzania badania sprawozdania spółki. Rada nadzorcza może powo-

ływać zespoły i komitety do wykonywania określonych czynności, m.in.: 

 Komitet Audytu  – odpowiedzialny za monitorowanie sporządzania 

sprawozdań finansowych oraz monitorowanie czynności rewizji finan-

sowej, 

                                                             
8 Opracowanie własne na podstawie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej 
Tauron za rok 2015. 
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 Komitet Nominacji i Wynagrodzeń – odpowiedzialny za ocenianie kan-

dydatów do zarządu i opracowywanie systemu wynagrodzeń dla człon-

ków zarządu, 

 Komitet Strategii – ocenia plany wieloletnie i strategię korporacyjną, 

monitoruje realizację zadań strategicznych. 

Walne Zgromadzenie składa się z akcjonariuszy i jest odpowiedzialne 

za powoływanie członków rady nadzorczej, podział zysku, ustalanie wyso-

kości wynagrodzeń członków rady, przekształcanie i podział spółki. Zgod-

nie z zasadami Dobrych Praktyk spółka zobowiązana jest do posiadania 

w organach również kobiet, lecz nie ma określenia co do ich ilości. 

3.2. Przedstawienie systemu nadzoru korporacyjnego na  

przykładzie grupy Bosch
9
 

 

Grupa kapitałowa Bosch opiera nadzór korporacyjny na zasadach: ucz-

ciwości, odpowiedzialności, przejrzystości, otwartości i zaufaniu. Przykła-

dają uwagę do prowadzenia działalności legalnie i zgodnie z zasadami  

etyki.  

Grupa kapitałowa Bosch w swoim sprawozdaniu finansowym opisuje 

zasady działania nadzoru korporacyjnego, spółka w nim powołuje organy: 

1. Zarząd – organ odpowiedzialny za opisywanie strategii działalności oraz 

zarządzanie firmą, jako całością;  

2. Radę nadzorczą – organ posiadający dwudziestu członków, dziesięciu 

z nich jest akcjonariuszami oraz dziesięciu członków wybranych przez 

pracowników firmy; rada nadzorcza jest odpowiedzialna za nadzorowa-

nie prac zarządu oraz doradzanie w sprawach prowadzenia działalności, 

a także zajmuje się monitorowaniem sporządzania sprawozdań finanso-

wych, a następnie wyborem audytorów i nadzorowaniem ich pracy; mo-

że ona powoływać komitety do wykonywania zadań między innymi: 

 Komitet Audytu – odpowiedzialny za nadzorowanie sporządzania 

sprawozdań oraz zatrudnienie i nadzorowanie audytu, 

 Komitet Transferu Akcji, 

                                                             
9 Opracowanie własne na podstawie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej 
Bosch za rok 2015. 
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 Komitet Nominacji i Wynagrodzeń – odpowiedzialny za wybiera-

nie członków zarządu oraz wyznaczanie im wysokości wynagro-

dzenia, 

 Komitet CSR – zajmujący się działaniami firmy związanymi ze 

społeczną odpowiedzialnością biznesu, planowaniem działań, nad-

zorowaniem ich. 

Grupa Bosch bazując na niemieckim prawie zobowiązana jest do po-

woływania kobiet do rady nadzorczej. Sama spółka ustaliła, że co najmniej 

20% członków rady nadzorczej powinny stanowić kobiety, jednak w skła-

dzie zarządu nie przewiduje kobiet aż do  2017 roku. Zobowiązuje się rów-

nież do podniesienia liczby kobiet zatrudnionych na innych stopniach za-

rządzania firmą.  

3.3. Porównanie systemów nadzoru korporacyjnego w obu 

przedsiębiorstwach oraz podsumowanie 

 

Na przykładzie powyższych firm można łatwo zauważyć, że struktury 

nadzoru korporacyjnego są bardzo podobne, pomimo tego, że obie korpo-

racje pochodzą z różnych krajów. Obie korporacje wykorzystują dwuczło-

nową strukturę, czyli podział na zarząd oraz radę nadzorczą. 

W obu przypadkach, zarząd jest organem, który zajmuje się podejmo-

waniem decyzji oraz kierowaniem spółką. Odpowiada on także za repre-

zentację spółki. Wszyscy członkowie zarządu są sobie równi i nie mogą 

narzucać innym swojej woli. Dotyczy to także prezesa, który ma za zadanie 

motywować pozostałych członków zarządu do wspólnego działania. 

Z racji dwuczłonowej struktury badanych korporacji, posiadają one 

także radę nadzorczą. Zadaniem rady nadzorczej jest kontrolowanie działań 

przedsiębiorstwa, doradzanie w sprawach przedsiębiorstwa oraz sprawo-

wanie stałego nadzoru nad zarządem spółki. Pomimo różnic w rozmiarze 

rady nadzorczej (Turon zakłada, że powinno to być od pięciu do dziewięciu 

osób, Bosch z kolei wymaga dwudziestu członków) obie firmy zabraniają 

członkostwa w zarządzie oraz radzie nadzorczej jednocześnie. Rada nad-

zorcza reprezentuje interesy różnych grup – w przypadku Boscha połowę 

rady nadzorczej stanowią akcjonariusze, a połowę osoby wybrane przez 

pracowników. W przypadku Taurona przynajmniej dwie osoby mają być 

niezależne od spółki. 
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Ważną funkcją rady nadzorczej jest prawo do powoływania komite-

tów. Oba przedsiębiorstwa korzystają z Komitetu Audytu oraz Komitetu 

Nominacji i Wynagrodzeń. Komitety mają za zadanie zajmować się kon-

kretnymi kwestiami dotyczącymi przedsiębiorstwa. Komitet Audytu odpo-

wiada za kontrolę poprawności sprawozdań finansowych i czynności rewizji 

finansowej. Zadaniem Komitetu Audytu jest  więc zapewnienie akcjonariu-

szy o rzetelności i jasnym przedstawianiu sytuacji finansowej i majątkowej 

spółki. Dzięki temu mogą oni łatwo określać, czy przedsiębiorstwo spełnia 

pożądane przez nich wskaźniki. 

Funkcją Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest ocenianie pracy wy-

konanej przez członków zarządu oraz tego, jak należy ich wynagrodzić. 

Zewnętrzna metoda oceniania ma za zadanie uniemożliwić zarządowi 

przyznawanie sobie premii, pomimo nieefektywnego prowadzenia spółki. 

Oba przedsiębiorstwa są także zobowiązane do posiadania pewnej liczby 

kobiet w zarządzie. Firma Bosch samodzielnie określiła, że przynajmniej 

20% członków rady nadzorczej powinna być płci żeńskiej. 

Jak widać z powyższego porównania, pomimo licznych różnic pomię-

dzy przedsiębiorstwami – inne branże, skala działalności, państwa, w któ-

rych znajdują się siedziby – ich systemy nadzoru korporacyjnego są do 

siebie bardzo podobne. Większość różnic wynika z indywidualnego sposo-

bu prowadzenia firmy, ale ich funkcje i założenia pozostają takie same. 

 

Zakończenie 

 

Mimo różnic kulturowych, branży i różnic w aktach prawych w obu 

krajach, jesteśmy w stanie zauważyć duże podobieństwo w systemie nadzo-

ru korporacyjnego obu tych firm. Różnice kulturalne coraz bardziej się 

zacierają, szczególnie, że większość firm obecnie ma swoje siedziby na 

całym świecie i ujednolica się ich zarządzanie.  

Rola nadzoru korporacyjnego mimo już wielkiego znaczenia 

w zarządzaniu korporacjami, nadal rośnie. Coraz bardziej wymaga się od 

firm przestrzegania zasad, które bardziej ujednolicą sprawozdawczość oraz 

nadzór nad ich działalnością. Obecny proces globalizacji zmusza firmy do 

rywalizowania na skalę całego globu. Różnice miedzy podejściem do nad-

zoru korporacyjnego między różnymi kulturami zacierane są naturalnie 



 

przez większą różnorodność kultur w krajach spowodowaną migracjami 

ludności. Ważną rolę odgrywają również tworzone systemy prawne obej-

mujące większe grupy państw. 
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Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych 

a problematyka sporządzania sprawozdania finansowego spółki 

powstałej w wyniku połączenia metodą nabycia 

 

 

Wprowadzenie 

 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat uwidocznił się nowy trend związany 

ze wzmożonym zainteresowaniem międzynarodowych konglomeratów 

transgranicznym łączeniem spółek kapitałowych. Przedsiębiorstwa, w któ-

rych dotychczas przodowała tradycyjna struktura holdingowa, stały się 

przychylniej nastawione na przeprowadzenie konsolidacji. Nagła aktywiza-

cja spółek w przekształcaniu formy ich działania spowodowana jest wdro-

żeniem dyrektywy 2005/56/`WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek 

kapitałowych. Zaimplementowanie Dyrektywy Dziesiątej do systemu 

prawnego krajów Unii Europejskiej wniosło wiele korzyści ekonomicz-

nych, ale także przyczyniło się do powstania wielu problemów związanych 

ze sporządzaniem sprawozdań finansowych nowo powstałych jednostek 

w wyniku połączenia transgranicznego. Owe przeszkody zostały jednak 

szczegółowo uregulowane w Międzynarodowych Standardach Rachunko-

wości, jak także w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. 

Głównym celem rozdziału jest przedstawienie, jak wygląda i przebiega 

procedura transgranicznego łączenia spółek kapitałowych na gruncie prze-

pisów zawartych w Kodeksie spółek handlowych (KSH) oraz wskazanie 

problemów, jakie może przysporzyć takie połączenie w przypadku sporzą-

dzania sprawozdania finansowego metodą nabycia, przy założeniu, że dana 
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spółka powstała w wyniku tego połączenia, podlega przepisom znajdują-

cym się w Ustawie o rachunkowości. 

Rozdział składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera definicje 

podstawowych pojęć niezbędnych do zrozumienia dalszej analizy transgra-

nicznego łączenia się spółek kapitałowych, ogólny zarys tego, jak powstaje 

plan połączenia i jakie wymogi formalne musi spełniać. Dodatkowo zostały 

przedstawione odstępstwa od ogólnej reguły łączenia się spółek kapitało-

wych na podstawie poszczególnych przepisów KSH. Druga część pracy 

poświęcona jest problematyce sporządzania sprawozdania finansowego 

nowo powstałej spółki metodą nabycia, zakładając, iż podlega ona regula-

cjom znajdującym wyraz w polskim systemie prawnym.  

Badając i analizując zagadnienia zawarte w pracy posłużono się przede 

wszystkim literaturą przedmiotu, która najdokładniej oraz najprecyzyjniej 

weryfikuje problematyczne aspekty powziętego tematu.  

 

1. Zaprezentowanie podstawowych zagadnień związanych  

z transgranicznym łączeniem się spółek kapitałowych  

w polskiej legislacji po zaimplementowaniu dyrektywy 

2005/56/WE z 26 października 2005 r. w sprawie  

transgranicznego łączenia się̨ spółek kapitałowych  

(Dz. Urz. UE L nr 310) 

 

Jedna z definicji słownika języka polskiego opisuje „połączenie” jako 

element łączący lub sposób łączenia elementów jakiejś całości. Kiedy do-

damy do tego wyrazu przymiotnik „transgraniczny”, wówczas powstałe 

wyrażenie wskazuje, iż połączenie ma wymiar poza graniczny, czyli prze-

kracza granice państw. Chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest 

i jakie ma znaczenie w procesie przekształcania spółek zainteresowanych 

konsolidacją, powinno się zapoznać z dyrektywą 2005/56/WE z 26 paź-

dziernika 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitało-

wych (Dz. Urz. UE L nr 310). W myśl tej dyrektywy „połączenie”, to 

czynność, poprzez którą jedna lub kilka spółek w chwili rozwiązania bez 

przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego przenosi wszystkie swoje 

aktywa i pasywa na inną istniejącą spółkę – spółkę przejmującą w zamian 

za wydanie wspólnikom spółki lub spółek przejmowanych papierów warto-

ściowych lub udziałów bądź akcji spółki przejmującej oraz w przypadku 
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braku wartości nominalnej, wartości księgowej tych papierów wartościo-

wych lub udziałów lub akcji.  

Zważywszy na tematykę pracy, pojęciem wartym wyjaśnienia, albo-

wiem będzie się ono powielać w dalszej części wywodu jest „spółka kapita-

łowa”.  Pełną definicję „spółki handlowej” można znaleźć w KSH. Istnieją 

dwa rodzaje spółki kapitałowej: są nimi spółka akcyjna oraz spółka z ogra-

niczoną odpowiedzialnością. Cechą każdej spółki kapitałowej jest to, że 

posiada osobowość prawną, to znaczy, że spółka ma zdolność prawną 

i zdolność do czynności prawnych. Jest podmiotem praw i obowiązków, 

a dodatkowo posiada zdolność do składania oświadczeń woli wywołują-

cych skutki prawne. Dana spółka kapitałowa nabywa podmiotowość praw-

ną z chwilą wpisania jej do właściwego rejestru, w tym przypadku jest to 

Krajowy Rejestr Sądowy. Wyżej przytoczony wpis cechuje się tym, iż ma 

charakter konstytutywny – wynika bezpośrednio z przepisów prawa, co 

więcej wywołuje, między innymi, takie skutki prawne, jak powstanie, roz-

wiązanie, ustanie danego stosunku prawnego. Według dyrektywy 

2005/56/WE z 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łącze-

nia się̨ spółek kapitałowych (Dz. Urz. UE L nr 310) „spółka kapitałowa” 

oznacza spółkę w rozumieniu art. 1 dyrektywy 68/151/EWG (1) lub spółkę̨ 

kapitałową posiadającą̨ osobowość́ prawną i wydzielony majątek, którym 

wyłącznie odpowiada za swoje zobowiązania, oraz która zgodnie z właści-

wym dla niej prawem krajowym podlega warunkom dotyczącym gwarancji 

określonych dyrektywą 68/151/EWG dla zapewnienia ochrony interesów 

wspólników i osób trzecich.  

Początek XX wieku był okresem przełomu dla ówczesnych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, bowiem w tym czasie zostało ujednoli-

cone jedno z ważniejszych rozwiązań prawnych, jakim było łączenie się 

transgraniczne spółek kapitałowych. Fundamentalnym momentem było 

ukazanie się i przyjęcie dyrektywy 2005/56/WE z dnia 26 października 

2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się̨ spółek kapitałowych, która 

zrewolucjonizowała i otworzyła drogę wielu przedsiębiorstwom do wspól-

nego poszerzania spectrum korzyści ekonomicznych na rynku europejskim. 

Wdrożenie tejże dyrektywy znalazło również odzwierciedlenie w prawie 

polskim, a mianowicie w Kodeksie handlowym z 1934 r., gdzie zamiesz-

czono szereg norm określających warunki łączenia. Znajdują się one w art. 

491 –527 KSH. Procedura takiego połączenia składa się ze ściśle określo-

nych czynności faktycznych i prawnych, które muszą być przeprowadzone 



168 
 

według uzgodnionej kolejności. Możliwe jest przy tym dokonanie połącze-

nia na dwa sposoby. Pierwszy obejmuje przeniesienie całego majątku spół-

ki przejmowanej na inną spółkę̨ (przejmującą) za udziały lub akcje, które 

spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się̨ 

przez przejecie). Drugi polega na zawiązaniu spółki kapitałowej, na którą 

przechodzi majątek wszystkich łączących się̨ spółek, w zamian za udziały 

lub akcje nowej spółki, które są̨ wydawane wspólnikom łączących się̨ spó-

łek (łączenie się̨ przez zawiązanie nowej spółki). Przebieg czynności skła-

dających się̨ na połączenie dzieli się̨ tradycyjnie na trzy fazy. Na samym 

początku występują czynności przygotowawcze (menedżerskie), następnie 

czynności właścicielskie, a etapem wieńczącym owo połączenie jest jego 

rejestracja, czyli tak zwana czynność sądowa. 

Pierwszym etapem w procedurze łączenia jest ustalenie wspólnego 

planu, który tworzą organy zarządzające lub administrujące każdej z łączą-

cych się spółek. Zgodnie z treścią art. 5163 KSH w planie muszą zawierać 

się co najmniej takie elementy, jak: typ, firma i siedziba statutowa łączą-

cych się spółek, jak również typ, firma i siedziba statutowa proponowana 

dla spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego, a także stosu-

nek wymiany papierów wartościowych lub udziałów lub akcji spółki i wy-

sokość ewentualnych dopłat w gotówce.  

Kolejnym obligatoryjnym elementem planu jest wskazanie innych 

praw przyznanych przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną 

wspólnikom lub uprawnionym z innych papierów wartościowych w spółce 

przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spół-

ki. Każdy plan powinien zawierać również dzień, od którego udziały albo 

akcje albo papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki 

przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, a także inne warunki dotyczące 

nabycia lub wykonania tego prawa, jeżeli takie warunki zostały usta-

nowione.  

Plan musi określać szczególne korzyści, jakie zostaną przyznane bie-

głym rewidentom badającym plan lub członkom organów łączących się 

spółek, jeżeli właściwe przepisy zezwalają na przyznanie szczególnych 

korzyści. Ponadto, plan powinien zawierać w sobie określenie warunków 

wykorzystania praw wierzycieli i wspólników mniejszościowych każdej 

z łączących się spółek oraz adres, pod którym można bezpłatnie uzyskać 

pełne informacje na temat tych warunków. Niezwykle istotna jest informa-

cja o procedurze, według której zostaną określone zasady udziału pracow-
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ników w ustaleniu ich prawa uczestnictwa w organach spółki przejmującej 

bądź spółki nowo zawiązanej, zgodnie z odrębnymi przepisami. Kluczową 

kwestią dla pracowników są skutki, jakie może wywołać połączenie, takie jak 

np. zmiana stanu zatrudnienia w spółce przejmującej bądź nowo zawiązanej. 

Następnym etapem w procesie łączenia się spółek transgranicznych 

jest sporządzenie pisemnego sprawozdania. Jest to wymóg obligatoryjny 

spoczywający na zarządach łączących się spółek. Sprawozdanie takie po-

winno zawierać co najmniej podstawy prawne oraz uzasadnienie ekono-

miczne połączenia, jego skutki oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji. 

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów i uporządkowaniu informacji 

dotyczących planu połączenia, podlega on zgodnie z art. 502 KSH badaniu 

przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy właściwy 

według siedziby spółki przejmującej albo spółki, która ma być zawiązana 

w miejsce łączących się spółek, na wspólny wniosek spółek podlegających 

połączeniu. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch 

albo większą liczbę biegłych. Rewident bada plan połączenia spółek pod 

względem poprawności i rzetelności. W odróżnieniu od połączenia między 

spółkami prawa polskiego w przypadku połączenia transgranicznego łączą-

ce się spółki mogą̨ wystąpić́ z wnioskiem do sądu polskiego lub zagranicz-

nego o wyznaczenie wspólnego biegłego rewidenta w celu zbadania planu 

połączenia. Opinia i badanie w ogóle nie są konieczne, jeśli wszyscy 

wspólnicy łączących się spółek zgodzą się na to, o czym stanowi art. 5166 

§ 2 i 3 KSH. 

Kolejnym obowiązkiem spoczywającym na zarządzie łączących się 

spółek jest dwukrotne zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia 

wraz z podaniem informacji o publikacji planu połączenia. Tak jak w wy-

padku połączenia spółek polskich pierwsze zawiadomienie powinno być́ 

dokonane nie później niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia 

uchwały o połączeniu, a drugie – w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie 

od daty pierwszego zawiadomienia zgodnie z art. 504 KSH. 

Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej numer Monitora Sądo-

wego i Gospodarczego, w którym dokonano ogłoszenia, o którym mowa 

w art. 500 § 2 KSH, chyba że zawiadomienie to jest przedmiotem ogłosze-

nia oraz miejsce i termin, w którym wspólnicy mogą się zapoznać z doku-

mentami wymienionymi w art. 505 § 1 KSH. Termin ten nie może być 

krótszy niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połą-

czeniu. Celem zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia oraz 
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ogłaszania planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest 

umożliwienie wspólnikom i wierzycielom spółki wykonania przyznanych 

im przez KSH uprawnień. Wspólnicy jeszcze przed dniem podjęcia uchwa-

ły o połączeniu mają prawo przeglądać dokumenty w postaci planu połą-

czenia, sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie spółki krajowej. 

W terminie miesiąca od ogłoszenia planu połączenia mają prawo żądać 

przed sądem zabezpieczenia swoich roszczeń, przy czym ich wnioski nie 

wstrzymują̨ postepowania połączeniowego przed sądem rejestrowym. Jeśli 

spółką przejmującą jest spółka zagraniczna, to zgodnie z art. 5 KSH majątki 

łączących się̨ spółek nie muszą być́ zarządzane oddzielnie, który to obowią-

zek dla połączenia krajowego przewidują art. 495 i art. 496 KSH. Procedura 

transgranicznego łączenia się spółek może się wydłużyć, gdy łączące się 

spółki zatrudniają pracowników lub też pracowników zatrudniają̨ ich spółki 

zależne. Definicji spółki zależnej szukać́ należy w art. 4 Ustawy 

o europejskich radach zakładowych, gdzie między innymi przewidziano, że 

o spółce zależnej nie mówimy, gdy podmiotem sprawującym nad nią kon-

trolę jest przedsiębiorca, którego wyłącznym przedmiotem działalności jest 

nabywanie pakietów akcji lub udziałów w innych przedsiębiorstwach oraz 

zarządzanie tymi pakietami i obracanie nimi w celu wypracowania zysku 

bez bezpośredniego lub pośredniego angażowania się̨ w zarządzanie tymi 

przedsiębiorstwami. Sposobem takiego uczestnictwa jest wpływ na kształt 

rady nadzorczej w spółce powstałej w wyniku połączenia. Dodatkowo na-

leży pamiętać, że transgraniczne łączenie się spółek wymaga podjęcia 

uchwały. Uchwała taka podlega oczywiście zaskarżeniu w trybie ogólnym. 

Najistotniejszą odmiennością̨ w tym zakresie jest wyłączenie po dniu połą-

czenia, czyli dniu wpisania do rejestru połączenia spółek możliwości uchyle-

nia lub stwierdzenia nieważnością uchwały o połączeniu. Istotną regulacją 

jest możliwość́ skutecznego zrzeczenia się przez wszystkich uprawnionych 

prawa zaskarżenia uchwały o połączeniu, co pozwala sądowi na stwierdze-

nie zgodności połączenia transgranicznego z prawem polskim, zanim jesz-

cze minął termin do zaskarżenia uchwały o połączeniu, a co za tym idzie 

realne przyspieszenie procedury połączeniowej.  

Po wykonaniu opisanych czynności przez organy spółki polskiej za-

rząd składa do sądu rejestrowego wniosek o wydanie zaświadczenia 

o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego w zakresie 

procedury podlegającej temu prawu. Jest to ostatnia czynność wieńcząca 

uregulowanie procesu połączenia spółek transgranicznie. 
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2. Problematyka sporządzania sprawozdań finansowych 

metodą nabycia w spółkach kapitałowych łączących się 

transgranicznie według przepisów Ustawy o rachunkowości  

z dnia 29 września 1994 roku 

 

Zgodnie z przepisami KSH podczas połączenia spółek kapitałowych 

konieczne jest sporządzenie sprawozdania finansowego. Przy tworzeniu 

sprawozdania finansowego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, 

niezbędne jest wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia. 

Owo sprawozdanie może zostać rozliczone metodą nabycia albo łączenia 

udziałów. Według art. 44a Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 

1994 r. łączenie się spółek handlowych, zwanych dalej „spółkami”, rozli-

cza się i ujmuje na dzień połączenia w księgach rachunkowych spółki, na 

którą przechodzi majątek łączących się spółek, albo nowej spółki powstałej 

w wyniku połączenia – metodą nabycia. Natomiast w razie łączenia się 

spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich 

dotychczasowych udziałowców można zastosować metodę łączenia udzia-

łów; w szczególności dotyczy to spółek zależnych w sposób bezpośredni 

lub pośredni od tej jednostki dominującej, jak również w razie połączenia 

jednostki dominującej niższego szczebla z jej jednostką zależną. Według 

MSSF nr 3 połączenie może przybierać postać przejęcia kontroli bez wyre-

jestrowania spółki przejmowanej. Oznacza to, że spółki połączone będą 

sporządzały sprawozdania jednostkowe lub sprawozdanie spółek połączo-

nych. Jednym z najistotniejszych skutków połączenia transgranicznego jest 

to, iż po połączeniu zawsze pozostanie albo zostanie utworzona nowa spół-

ka kapitałowa prowadząca ewidencję na zasadach określonych przez usta-

wę o rachunkowości. Przejęcie, według Ustawy o rachunkowości, wymaga 

określenia spółki przejmującej, która zarówno może kontynuować działal-

ność, jak i może zostać wyrejestrowana. 

Jednym z problemów, z którym może zmagać się nowo zawiązana 

spółka, która powiązała się zagranicznie jest wycena aktywów według war-

tości godziwej. W myśl art. 44b pkt 1. rozliczenie połączenia metodą naby-

cia polega na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów 

spółki przejmującej, według ich wartości księgowej, z odpowiednimi pozy-

cjami aktywów i pasywów spółki przejętej, według jej wartości godziwej 

ustalonej na dzień ich połączenia. Może to stanowić największą trudność 
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w stosowaniu metody nabycia. Na dzień połączenia analizuje się i ujawnia 

w bilansie niewykazane dotychczas w sprawozdaniu finansowym spółki 

przejmowane, aktywa i zobowiązania. Warunkiem koniecznym do ich 

ujawnienia jest spełnienie definicji określonych Ustawą o rachunkowości. 

Aby móc uznać za aktywo nowo ujawniony składnik, musi on spełniać 

następujące warunki: musi być kontrolowany przez jednostkę, można wia-

rygodnie wycenić jego wartość godziwą, musiał powstać wskutek zdarzeń 

przeszłych oraz spowoduje w przyszłości wpływ do jednostki przejmującej 

korzyści ekonomicznych. Natomiast w przypadku ujawnienia zobowiązań, 

warunkami, które też koniecznie muszą zajść są: obowiązek wykonania 

świadczenia wynikający ze zdarzeń przeszłych, można wiarygodnie okre-

ślić wartość godziwą zobowiązania oraz spowoduje wykorzystanie już 

posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Paragraf drugi tegoż arty-

kułu głosi, iż aktywa i zobowiązania spółki przejętej na dzień połączenia 

obejmują także aktywa lub zobowiązania niewykazane dotychczas w księ-

gach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym spółki przejętej, jeżeli 

w wyniku połączenia następuje ujawnienie i odpowiadają one definicji 

aktywów i zobowiązań. Dodatkowo, z Ustawy o rachunkowości można 

dowiedzieć się, że kapitał (fundusz) własny spółki przejętej ustalony na 

dzień połączenia jako aktywa netto według wartości godziwej podlega wy-

łączeniu. Zdaniem E. Walińskiej, w momencie, gdy spółka przejmująca 

decyduje się na przejęcie spółki, dokonuje ona analizy i rozważa przejęcie, 

nie tylko patrząc na pozycje aktywów i zobowiązań już zidentyfikowanych, 

ale również na dotychczas nigdzie niewykazywane składniki bilansu. Bar-

dzo często w procesie due dilligence poprzedzającym proces łączenia, iden-

tyfikuje się nowe aktywa i zobowiązania, które niejednokrotnie mają 

wpływ na decyzję o zakupie spółki, o wysokości ceny przejęcia itp. Dlate-

go też w procesie łączenia, należy ujawnić wszystkie te składniki, a tym 

samym uwiarygodnić ekonomicznie podjętą decyzję o akwizycji. Metoda 

nabycia rozpoznaje wszystkie wartości wymienione w ramach połączenia, 

dzięki temu dostarcza użytkownikom sprawozdania finansowego użytecz-

nych informacji służących ocenie dokonanej przez kierownictwo jednostki 

inwestycji. Ponadto, dzięki ujęciu wszystkich składników aktywów i zo-

bowiązań według wartości godziwych, można wychwycić z transakcji in-

formacje dotyczące przewidywanych przyszłych przepływów środków 

pieniężnych oraz przejętych zobowiązań, co stanowi o jej większej warto-

ści prognostycznej, a tym samym lepszej informacji służącej rachunkowo-
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ści zarządczej. Istotny jest fakt, że jednostka przejmująca może ująć 

w bilansie tylko te możliwe do zidentyfikowania aktywa i zobowiązania 

jednostki przejmowanej, które istniały na dzień przejęcia. 

Warto zwrócić uwagę na brak możliwości ujęcia kosztów planu re-

strukturyzacji w bilansie, jeśli jest on efektem połączenia się spółek. Wy-

jątkiem jest sytuacja, kiedy tego typu zobowiązania ciążyły na spółce 

przejmowanej już w chwili przejęcia, plan restrukturyzacji został już wcze-

śniej przejęty, restrukturyzacja już się rozpoczęła. Wtedy koszty jej zakoń-

czenia mogą pełnić rolę kosztów. Niemożliwe jest również uwzględnienie 

zobowiązań z tytułu strat lub innych kosztów, będących wynikiem połą-

czenia. Według metody nabycia zsumowane powinny zostać wartości księ-

gowe aktywów i zobowiązań spółki przejmującej z analogicznymi pozy-

cjami bilansu spółki przejmowanej, wycenionymi w wartości godziwej na 

dzień przejęcia. Cena przejęcia powinna zostać wyrażona przez spółkę 

przejmującą na dzień przejęcia, za pomocą wartości godziwej. Dotyczy to 

zarówno aktywów wydanych, jak i zobowiązań zaciągniętych oraz instru-

mentów kapitałowych, które wyemitowała spółka przejmująca jako ekwi-

walent za przejęcie pakietu kontrolnego drugiej spółki. Jeśli w procesie 

połączenia zaistniały takie koszty, że istnieje możliwość ścisłego przypisa-

nia ich temu procesowi, można zaliczyć je w poczet jego ceny; koszty tego 

rodzaju może stanowić na przykład zapłata za wycenę dokonaną przez 

rzeczoznawcę. W toku przejęcia mogą pojawić się koszty, których bezpo-

średnie powiązanie z procesem przejęcia jest niemożliwe, są wykluczone 

z ceny nabycia, a jednocześnie w chwili ich zaistnienia odbijają się na ra-

chunku zysków i strat.  

Kiedy aktywa i zobowiązania są już wycenione, a cena ustalona, nad-

chodzi czas na zestawienie ze sobą ceny połączenia i aktywów netto spółki 

przejętej. Krok ten jest niezwykle istotny, dla późniejszego tworzenia połą-

czonego bilansu. Różnicę tę należy wykazać jako składnik aktywów, zwa-

ny wartością firmy, jeżeli cena przewyższa wartość aktywów netto. 

O ujemnej wartości firmy mówimy natomiast w odwrotnej sytuacji. Proces 

przejmowania innej spółki, może przebiegać wieloetapowo, może opiewać 

na więcej niż jedną transakcję. W takiej sytuacji każdą z pojedynczych 

transakcji należy analizować osobno, przeprowadzając proces ustalenia 

wartości firmy według opisanego powyżej sposobu. Pierwszą transakcją, 

która ma ogromne znaczenie, jest ta, w wyniku której powstaje przewaga 

jednej spółki nad drugą; od momentu jej zaistnienia można uznać tę drugą 
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spółkę za przejętą. W toku transakcyjnego procesu przejęcia, jego całkowi-

ta cena, wycenione w wartości godziwej aktywa netto i różnica między 

nimi uzyskiwane są na drodze sumowania danych pochodzących z zaistnia-

łych transakcji. Podczas gdy przejście uwzględniane jest w księgach, może 

się okazać, że nieprawidłowo wycenione zostały aktywa netto w wartości 

godziwej. Powinno się wtedy skorygować wysokość aktywów lub zobo-

wiązań w bilansie. Zależnie od okresu, kiedy wykryto błędy, odmiennie 

ujmuje się korektę w księgach jednostki zależnej. Jeżeli nieprawidłowości 

odkryte zostały w tym samym okresie sprawozdawczym, w którym spółka 

przejmująca dokonała przejęcia, należy poddać korekcie wartość firmy lub 

ujemną wartość firmy. Jednakże korekty zwiększającej wartość firmy nie 

można przeprowadzić zawsze. Jest ona dozwolona jedynie wtedy, kiedy 

spółka spodziewa się pokrycia podwyższonej wartości firmy za pomocą 

przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeżeli natomiast błędna wycena wy-

szła na jaw w kolejnych latach, dokonując korekty, należy uwzględnić ją 

w bieżącym wyniku finansowym pod postacią pozostałych przychodów lub 

kosztów operacyjnych. 

W umowie, która ma na celu przejęcie jednej ze spółek, dozwolone są 

zapisy powodujące, że zależnie od wystąpienia i realizacji pewnych zda-

rzeń przyszłych, cena całkowita może zostać skorygowana. Warunkami 

uwzględnienia korekty w cenie nabycia jest możliwość wiarygodnego 

przewidzenia kwoty korekty i fakt, że realizacja ujętych w umowie zdarzeń 

jest bardzo prawdopodobna. Zdarzenia te jednak mogą się nie urzeczywist-

nić, a ich wiarygodna wycena nie należy do najprostszych zadań. Jeżeli 

sytuacja nie ulegnie zmianie w kolejnych okresach, zmiana ceny przejęcia 

będzie niemożliwa. W takiej sytuacji należy dokonać korekty ceny przeję-

cia, a także wartości lub ujemnej wartości firmy. Wartość firmy ulega 

amortyzacji, która jest dokonywana z uwzględnieniem okresu jej ekono-

micznej użyteczności. Dozwolona jest jedynie amortyzacja z użyciem me-

tody liniowej. Nie zawsze możliwe jest precyzyjne określenie okresu uży-

teczności, wtedy kierownictwo jednostki może określić ją we własnym 

zakresie, jednak  okres amortyzacji nie może przekroczyć pięciu lat. Ujem-

ną wartość firmy należy prezentować w pasywach spółki przejmującej, pod 

pozycją rozliczenia międzyokresowe przychodów, jej rozliczenie przypada 

na czas określony jako średnia ważona ekonomicznej użyteczności akty-

wów trwałych, które zostały nabyte i ulegają amortyzacji. Swoją wysoko-

ścią ujemna wartość firmy nie może przewyższać ustalonej wartości go-
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dziwej nabytych aktywów trwałych, wyłączając jedynie długoterminowe 

aktywa finansowe, które są notowane na giełdzie. W przeciwnym razie 

nadwyżkę tę prezentuje się w pozycji przychodów na dzień połączenia. 

Jeżeli przeprowadzenie połączenia spowodowało dla spółki przejmującej 

w okresie przeprowadzenia transakcji lub okresach po nim następujących 

straty i koszty, które nie są następstwem zobowiązań i nie zostały uwzględ-

nione w bilansie sporządzonym  na dzień polaczenia, wtedy ujemną war-

tość firmy należy odpisać w pozostałe przychody operacyjne, respektując 

ograniczenie tego odpisu wysokością wiarygodnie oszacowanych kosztów 

i przyszłych strat, w okresie, kiedy wpływają one na  wynik finansowy. 

Używając metody nabycia powinno się dodać do siebie poszczególne po-

zycje aktywów i zobowiązań spółek połączonych. W przypadku spółki 

przejmującej będą to wartości księgowe, a w przejmowanej, godziwe. 

Istotną kwestią jest to, że wzajemne należności i zobowiązania między 

spółkami powiązanymi nie podlegają sumowaniu. Zasady prezentowania 

struktury przychodów i kosztów spółek łączących się w okresie,  na który 

przypadało połączenie, określone zostały w ustępie 14. Z jego brzmienia 

wynieść można ogólną zasadę rozdzielania przychodów i kosztów powsta-

łych przed i po dniu połączenia. Kiedy w wyniku połączenia powstaje no-

wa spółka, to począwszy od dnia połączenia, przychody i koszty wypraco-

wane przez obie spółki prezentowane są wspólnie w rachunku zysków 

i strat nowo powstałej spółki. Kiedy jednak nowa spółka nie powstaje, 

a zamiast tego jedna ze spółek przejmuje drugą, wtedy po dniu połączenia 

rachunek zysków i strat obejmuje przychody i koszty wypracowane przez 

spółkę przejmującą do czasu rozpoczęcia roku obrotowego (w tej kwestii 

występuje ciągłość) oraz przychody i koszty, które pochodzą ze spółki 

przejętej i powstały po dniu połączenia. Inaczej jednak unormowana jest 

sytuacja, w której doszło do połączenia spółek już wcześniej powiązanych. 

Należy wtedy ustalić, jaki procent udziałów spółki przejmowanej należał 

do spółki przejmującej przed dniem połączenia. Wielkość ta stanowi jedno-

cześnie, nad jaką częścią aktywów netto spółki przejmowanej sprawowała 

kontrolę spółka przejmująca. Udział ten powinien zostać uwzględniony 

przy ustalaniu wysokości odpowiednich pozycji kapitałów własnych spółki 

nowo powstałej lub przejmującej.  Powinien on zostać zwiększony lub 

uszczuplony o odpisy wartości firmy albo ujemnej wartości firmy. Odpisy 

powinny zostać dokonane za okres pomiędzy dniem powstania powiazań 

między spółkami a ich połączeniem. 
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Zakończenie 

 

Analizując powyższe rozważania można znaleźć uzasadnienie, dla któ-

rego w ostatnim czasie tak wiele międzynarodowych korporacji decyduje 

się na zawiązanie konsolidacji z inną spółką kapitałową należącą do Unii 

Europejskiej. Mimo  wielu barier i niedociągnięć, które zaistniały przy 

wdrażaniu dyrektywy 2005/56/WE z 26 października 2005 r. w sprawie 

transgranicznego łączenia się̨ spółek kapitałowych (Dz. Urz. UE L nr 310, 

w poszczególnych krajach członkowskich, wciąż jest to najlepsza opcja do 

poszerzania obszaru możliwości, mając na uwadze korzyści ekonomiczne 

i dalsze maksymalizowanie zysku przedsiębiorstwa.  

Dalsze kierunki badań będą polegać na analizie, jak zmiany regulacji spo-

rządzania sprawozdania finansowego łączących się spółek wpływa na licz-

bę zawiązywanych się połączeń transgranicznych.  
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Kodeks etyki zawodowej w rachunkowości jako przykład zbioru 

zasad etycznego postępowania w zawodzie księgowego 

 

 

Wprowadzenie 

 

Etyka zawodowa niejednokrotnie przybiera formę kodeksu etycznego 

danego zawodu, który pokazuje, jak powinien wyglądać społecznie akcep-

towany wzór postępowania. 

W Polsce od kilku lat funkcjonuje wydany przez Stowarzyszenie Księ-

gowych w Polsce Kodeks etyki zawodowej w rachunkowości. Obejmuje on 

„zbiór zasad etycznych właściwych dla wykonywania zawodu w dziedzinie 

rachunkowości”
1
. Jest on rozpoznawalnym i niezwykle istotnym instru-

mentem, uznawanym za niezbędny w profesjonalnym wykonywaniu zawo-

dów powiązanych z rachunkowością. Zasady etyki w rachunkowości doty-

czą nie tylko księgowych, ale również wszystkich osób zajmujących się 

rachunkowością, „mających wpływ na produkty rachunkowości”
2
. Zatem 

zakresem objęte są również osoby fizyczne, które dokonują czynności 

księgowych i wspomagających zarządzanie, a także rozliczeń podatkowych 

oraz innych rozliczeń publicznoprawnych.  

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie kilku najważniejszych 

zasad etyki w rachunkowości oraz zwrócenie uwagi na to, iż ich przestrze-

ganie świadczy o profesjonalizmie księgowego i wysokiej jakości świad-

czonych przez niego usług. Problem etycznego postępowania jest szczegól-

nie ważny w rachunkowości, ponieważ w ostatnich latach w tej dziedzinie 

obserwuje się dużą zmienność prawa i złożoność operacji gospodarczych.  

                                                             
 Studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA z Łodzi, Uniwersy-

tet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 
Łódź. 
1 Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, War-
szawa 2012, s. 11. 
2 M. Garstka, Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 20. 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-795-4.15
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W dobie ciągle postępujących zmian ryzyko wystąpienia zachowań mają-

cych nieetyczny charakter (np. manipulacji informacją, nieuczciwości, 

szukania luk w prawie) jest podwyższone. 

 

1. Etyka w zawodzie księgowego 

 

W dzisiejszych czasach zawód księgowego nie opiera się jedynie na 

podstawowych czynnościach, należących do jego obowiązków, takich jak 

umiejętność księgowania czy znajomość podstawowych zasad księgowości 

i prawa. Księgowy powinien jeszcze w sposób twórczy kontrolować i ba-

dać, a przy tym nawiązywać nić porozumienia z ludźmi i rozumieć ich 

interes. Powinien być „artystą, a nie zwykłym rzemieślnikiem”
3
.  

Jak widać powyżej, problem odwzorowania rzetelnych informacji 

przez księgowego nie sprowadza się tylko do podstawowych czynności, 

jakie on wykonuje. Wymaga przede wszystkim myślenia i zdolności anali-

tycznych, które pomogą rozwiązać etyczne dylematy, z którymi codziennie 

mierzy się księgowy.   

Można uznać, że etyka zawodowa jest „swoistym strażnikiem presti-

żu” rachunkowości – ma ona związek przede wszystkim z normami postę-

powania pewnych grup zawodowych
4
. 

Problem etyki w rachunkowości jest obecny w każdym z miejsc, gdzie 

człowiek ma możliwość swobodnego wyboru między rozwiązaniami, które 

służą odwzorowaniu rzeczywistości gospodarczej. Z etycznymi dylematami 

borykają się nie tylko polscy księgowi – na całym świecie obowiązują za-

sady etyki, których należy przestrzegać, by prawidłowo zobrazować rze-

czywistość, jaka nas otacza. 

Od księgowych, ze względu na fakt, iż jest to zawód zaufania publicz-

nego, wymaga się kompletnej wiedzy, a zarazem biegłości w przestrzeganiu 

uregulowań prawnych oraz zasad moralnych przyjętych w społeczeństwie
5
.  

                                                             
3 K. Schneider, Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 7–8. 
4 A. Karmańska, Etyka zawodowa w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 
Warszawa 2016, s. 215.  
5 E. W. Maruszewska, Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji 
w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 
2014, s. 78. 
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Księgowi są odpowiedzialni za prezentację i pomoc w przedstawieniu 

wiarygodnych i użytecznych danych finansowych, które opisują bieżącą 

sytuację jednostki. Muszą oni przestrzegać reguł postępowania, które wa-

runkują realne zilustrowanie rzeczywistości ekonomicznej przez system 

informacyjny rachunkowości.  

Zawód księgowego niesie za sobą wysokie wymagania wobec osób, 

które go wykonują. Stale zmieniające się otoczenie wymaga od osoby pro-

wadzącej księgi rachunkowe nieustannego dokształcania się, pogłębiania 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji z zakresu rachunkowości.  

Odpowiedzialność jest fundamentalną kategorią etyki
6
 – jej znaczenie 

nabiera ogromnej wagi, ze względu na fakt, że dowodzi o profesjonalnym 

podejściu do świadczonych usług z zakresu rachunkowości. Ponadto, ra-

chunkowość jest bezsprzecznie i nierozerwalnie związana z zarządzaniem 

cudzym majątkiem, co może powodować chęć wykorzystania go do wła-

snych celów. Dobry księgowy nie powinien kierować się chciwością  

– powinien być uczciwy.  

Uczciwość wraz ze sprawiedliwością wzajemnie się dopełniają. Profe-

sjonalny księgowy powinien postępować „w sposób otwarty i uczciwy we 

wszystkich powiązaniach zawodowych i gospodarczych”
7
, niezależnie od 

tego, czy jest to kontakt ze współpracownikiem czy konkurentem.  

Bezstronność to kolejna z cech, jaka powinna charakteryzować 

współczesnego księgowego. Należy sprawiedliwie odwzorowywać zdarze-

nia gospodarcze, nie zważając na naciski zewnętrzne i swoje własne prze-

konania, które mogłyby spowodować, że wykazane dane utraciłyby walor 

obiektywności. Powinno się uwzględniać i opierać swoje interpretacje 

i wnioski wyłącznie na faktach i dostępnych, potwierdzonych dokumenta-

cją księgową danych.  

 

2. Zasady etyki i normy wykonywania zawodu księgowego 

 zawarte w Kodeksie Etyki Zawodowej w Rachunkowości 

 

Księgowy jest zobligowany do posiadania odpowiednich kwalifikacji, 

które gwarantują wysoką jakość usług, jakie oferuje. Chodzi tu o wiedzę 

i umiejętności nie tylko z zakresu rachunkowości, ale także z dziedzin po-

                                                             
6 Ibidem, s. 9. 
7 M. Garstka, Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 49. 
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krewnych, które łączą się pośrednio z rachunkowością, takich jak etyka czy 

prawo. Aby utrzymywać kompetencje zawodowe na określonym poziomie 

powinno się nieustannie dokształcać (za pomocą szkoleń, kursów). Obligu-

je do tego zasada kompetencji zawodowych i wysokiej jakości pracy, przy-

toczona poniżej.  

 

Zasada kompetencji zawodowych wymaga od osoby zajmującej się ra-

chunkowością posiadania należytego przygotowania zawodowego, usta-

wicznego poszerzania i aktualizowania wiedzy fachowej, doskonalenia 

zawodowych umiejętności oraz takiego ich wykorzystywania, aby praca 

osoby zajmującej się rachunkowością mogła być uznana przez zaintereso-

wane strony za wykonaną uczciwie, rzetelną i pozbawioną stronniczości. 

Zasada wysokiej jakości pracy wymaga od osoby zajmującej się rachunko-

wością przestrzegania należytej staranności i obiektywizmu w systematyce 

informacji przetwarzanych i prezentowanych przez system rachunkowości, 

tak aby zasługiwały one na zaufanie osób z nich korzystających. Zasada ta 

obejmuje sprawność organizacyjną, terminowość i fachowość w kontaktach 

z osobami korzystającymi z wyników pracy osoby zajmującej się rachunko-

wością oraz otwartość na zgłaszane potrzeby informacyjne, których zaspoko-

jenie leży w obszarze jej kompetencji i możliwości systemu rachunkowości
8
.  

 

Druga z przytoczonych zasad odnosi się do wysokiej jakości pracy. 

Nakłada ona na księgowych obowiązek oferowania swoim klientom jak 

najwyższej jakości usług księgowych. Na księgowych ciąży zatem obowią-

zek utrzymywania umiejętności zawodowych na określonym poziomie oraz 

uczciwe wykorzystywanie zdobytych podczas edukacji umiejętności.  

Aktualizowanie i doskonalenie posiadanej już wiedzy pozwala wykonywać 

pracę zgodnie z określonymi przez środowisko zawodowe standardami. 

Biorąc pod uwagę zmienność przepisów z zakresu rachunkowości i dyna-

mikę rozwoju gospodarczego dokształcanie się jest niezbędnym elemen-

tem, który pozwala zagwarantować klientom wysoką jakość usług.  

Warto zauważyć, że w ostatnich latach rachunkowość została 

w znaczącym stopniu skomputeryzowana. Komputeryzacja zapisów księ-

gowych znacznie ułatwia prowadzenie usług księgowych, jednak wymaga 

                                                             
8 Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, War-
szawa 2012, s. 23. 
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od księgowego znajomości oprogramowania. Może to utrudniać pracę, 

zwłaszcza starszym wiekiem księgowym, którym adaptacja do komputero-

wo wykonywanej pracy może sprawiać większy problem. 

W przypadku zasady niezależności zawodowej chodzi o zdolność do 

zarządzania własnym postępowaniem, które jest wolne od nacisków i inge-

rencji osób trzecich. 

 

Zasada niezależności zawodowej osoby zajmującej się rachunkowością 

polega na wyrażaniu niezależnej opinii w sprawach wymagających roz-

strzygnięcia przy jej udziale. Zasada ta wiąże się z:  

 niezależnością profesjonalnego osądu, która oznacza stan umysłu po-

zwalający osobie zajmującej się rachunkowością na rzetelne, obiektyw-

ne i wiarygodne przedstawienie jej zdania, bez ulegania wpływom znie-

kształcającym profesjonalny osąd oraz  

 dbałością o wizerunek zawodu w dziedzinie rachunkowości, co oznacza 

unikanie przez osobę zajmującą się rachunkowością takich sytuacji 

i działań, które mogłyby doprowadzić do tego, że inne kompetentne oso-

by mogłyby wyciągnąć uzasadniony wniosek, że zasada niezależności 

nie została przez nią zachowana
9
. 

 

Często księgowi są poddawani różnego rodzaju naciskom ze strony za-

rządów spółek, którym zależy na przeniesieniu swoich oczekiwań lub zo-

bowiązań na osobę odpowiedzialną za przygotowanie informacji księgo-

wej
10

. Do zniekształcenia profesjonalnego osądu może doprowadzić między 

innymi presja czasu, specyfika branży i klienta, a także własne korzyści dla 

księgowego. 

Wraz z kwalifikacjami księgowych, rosną też ich możliwości swobod-

nego działania. Rozwój osobisty pozwala na zachowanie większej nieza-

leżności. Samorozwój jest doceniany w pracy zawodowej i można uznać, 

że jest on kluczem do zdobycia wyższego stanowiska. 

Niezależność zawodowa nie wyklucza braku współpracy między księ-

gowymi – osoba zajmująca się rachunkowością powinna doceniać znaczenie 

                                                             
9 Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, War-
szawa 2012, s. 26. 
10 E. W. Maruszewska, Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji 
w niej tworzonych…, s. 71.  
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pracy zespołowej, gdyż pozwala ona na wymianę doświadczeń i wiedzy, które 

mogą pomóc w rozwiązaniu problemów, z którymi boryka się księgowy.  

Dobremu księgowemu powinna przyświecać dbałość o wizerunek za-

wodu. To, że księgowy prawidłowo i rzetelnie wykonuje swoją pracę, 

wpływa na opinię społeczeństwa o księgowych jako o grupie zawodowej.   

Odpowiedzialność to „moralny obowiązek odpowiadania za swoje czyny 

i ponoszenia prawnie przewidzianych konsekwencji zachowania”
11

. 

 

Zasada odpowiedzialności za przygotowywane i prezentowane informacje 

z zakresu rachunkowości oznacza świadomość konieczności przygotowania 

i prezentowania przez osobę zajmującą się rachunkowością tych informacji 

w sposób zgodny z obowiązującym prawem, standardami zawodowymi 

i normami etycznymi
12

. 

 

Odpowiedzialność jest jednym z wielu wyznaczników, które pozwalają 

ocenić, jaką postawę pracownik przyjmuje wobec pracy. Osoba zajmująca 

się rachunkowością powinna czuć odpowiedzialność za siebie jako uczest-

nika procesu pracy, ale również za osoby współpracujące z nim, a także za 

sam proces pracy, jej organizację i ostateczne efekty
13

. 

Emocjonalna postawa wobec organizacji i wykonywanych w niej 

czynności jest jednym z zasadniczych czynników, pozwalających określić 

jakość pracy pracownika.  

Praca zawodowa w obszarze rachunkowości wymaga od zatrudnio-

nych współpracy między sobą, niejednokrotnie jest związana z wymianą 

doświadczeń i opinii, co w konsekwencji pozwala lepiej i szybciej rozwią-

zywać problemy związane z wykonywaną profesją.  

 

  

                                                             
11 Słownik języka polskiego, s. 280.  
12 Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, War-
szawa 2012, s. 28 
13 M. Garstka, Etyka zawodu księgowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go, Kielce 2015, s. 63. 
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Zasady postępowania osoby zajmującej się rachunkowością w relacjach 

z osobami, jednostkami i instytucjami powiązanymi z nią zawodowo opie-

rają się na szacunku, wzajemnym zrozumieniu, bezinteresowności, życzli-

wości, wspólnym zaangażowaniu i wymianie doświadczeń
14

. 

 

Wzajemne zrozumienie i życzliwość w kontaktach ze współpracowni-

kami tworzy dobrą atmosferę, która pozytywnie wpływa na jakość wykony-

wanej pracy. Złośliwości i zła atmosfera między pracownikami prowadzi do 

wielu konfliktów, co może negatywnie odbijać się na relacjach z klientami. 

 

Zasady postępowania osoby zajmującej się rachunkowością 

w przypadkach sporu i sprzeczności interesów opierają się na dążeniu do 

obiektywnych i polubownych rozstrzygnięć w takich sytuacjach
15

 

. 

Powyższa zasada Kodeksu odnosi się do trudnej i uciążliwej sytuacji, 

jaka może być wywołana sprzecznością interesów lub konfliktem. W litera-

turze przedmiotu zauważa się pozytywne funkcje konfliktu, takie jak np. to, 

że sprzyja on otwartemu postawieniu ukrywanych wcześniej różnic czy też 

to, że wymusza on zdefiniowanie problemów ważnych, co z kolei ułatwia 

określenie priorytetów. Jednak co do zasady współpracownicy powinni 

dążyć do zgody i polubownego rozstrzygnięcia sprawy
16

.  

Warto, by w konfliktowej sytuacji w pierwszej kolejności postawić so-

bie za cel rozwiązanie nieporozumienia. Pozwoli to uniknąć sytuacji, 

w której podejmowanie decyzji jest obciążone napięciem wynikającym ze 

spornej sytuacji – spór może powodować, że decyzje nie są obiektywne, 

a sami współpracownicy mają osłabioną percepcję y powodu zdenerwowa-

nia, co z kolei osłabia jakość decyzji.  

Kolejna zasada Kodeksu odwołuje się do sytuacji szczególnych.  

  

                                                             
14 Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, War-
szawa 2012, s. 29.  
15  Ibidem, s. 30. 
16 G. Myśliwiec, Etyka gospodarcza i zawodowa, Almamer, Warszawa 2013, s. 119. 
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Zasady postępowania osoby zajmującej się rachunkowością w sytuacjach 

szczególnych jednostki prowadzącej rachunkowość lub jednostki usługowo 

prowadzącej rachunkowość polegają na dążeniu do wypełnienia nadrzęd-

nych zasad rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasady rzetel-

nego i wiernego obrazu oraz norm etycznych
17

. 

 

Kodeks w rozdziale 6. wymienia sytuacje szczególne, z jakimi jed-

nostka gospodarcza może mieć styczność. Są to między innymi
18

: 

 likwidacja, upadłość postępowanie układowe bądź naprawcze, 

 zagrożenie zasady kontynuacji działalności z innych powodów, 

 zmiany personalne w zakresie wykonywania czynności księgowych, 

czynności wspomagających zarządzanie, rozliczeń podatkowych i in-

nych rozliczeń publicznoprawnych, 

 utrata znaczących zasobów informacyjnych, w tym dokumentacji źró-

dłowej,  

 ujawnienie istotnych materialnie uchybień mających konsekwencje 

w rachunkowości jednostki, 

 inne niewymienione w Kodeksie, które mogą być postrzegane jako takie 

przez jednostkę. 

W wielu profesjach wymagane jest zachowanie tajemnicy zawodowej 

– często jest to przedmiotem regulacji prawnych. Nieprzestrzeganie tajem-

nicy zawodowej może spowodować negatywne konsekwencje dla osoby, 

która zaniecha jej dochowania. 

 

Zasada zachowania tajemnicy zawodowej oznacza, że osoba zajmująca się 

rachunkowością w pełni przestrzega poszanowania prawa zarządu jednost-

ki do nierozpowszechniania znanych jej, a mających charakter wewnętrzny, 

informacji, których ujawnianie nie jest obowiązkowe w świetle prawa, 

a które mogą mieć gospodarcze lub inne znaczenie dla jednostki
19

. 

  

  

                                                             
17  Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, War-
szawa 2012, s. 33. 
18 Ibidem. 
19 Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, War-
szawa 2012, s. 35. 
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Relacje księgowego i osób trzecich przybierają więc formę swoistej 

umowy. Księgowy, postrzegany jako ekspert w dziedzinie rachunkowości, 

zobowiązuje się wykonać usługę, a przy tym dochować tajemnicy zawo-

dowej, związanej z powierzonymi mu poufnymi danymi
20

.  

 

Zakończenie 

 

Problem etycznego postępowania dotyczy większości zawodów, które 

obarczone są dużą odpowiedzialnością. Niewątpliwie można za taki uznać 

zawód księgowego – wszakże rachunkowość jako dziedzina jest nieroze-

rwalnie połączona z gospodarką i związana z zarządzaniem obcym mająt-

kiem.  

Kodeks Etyki Zawodowej w Rachunkowości jest bardzo użytecznym 

dokumentem, stworzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 

znajdującym zastosowanie w praktyce i koncentrującym się na problematy-

ce  etyki zawodowej w rachunkowości. Jego celem jest propagowanie po-

nadczasowych, a przy tym uniwersalnych zasad i reguł, których przestrze-

ganie pozwoli księgowemu na wykonywanie swojej profesji na możliwie 

najwyższym poziomie. 

Przy wykonywaniu swojej pracy zawodowej księgowy staje przed wie-

loma moralnymi dylematami. Jego rzetelność, uczciwość i obiektywizm są 

często poddawane próbom. Odpowiednie nastawienie księgowego i jego 

postawa, promująca kulturę, opartą na wartościach etycznych świadczą 

o poczuciu odpowiedzialności za jego działania i są dowodem na to, iż 

mamy do czynienia z kompetentnym i zasługującym na zaufanie człowie-

kiem.  

Należy podkreślić, iż zasady etyki zawodowej są nieodzownym ele-

mentem systemu rachunkowości, dającym gwarancję wysokiej jakości 

usług, rzetelności ich wykonania, a także wskazującym podstawowe zasady 

postępowania w zawodzie księgowego, dlatego też ich przestrzeganie jest 

tak istotne. 

 

                                                             
20 M. Cieślak, Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 179.  
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