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KIERUNEK ZMIAN PRZEPISÓW RACHUNKOWYCH W POLSCE 

 

1. Źródła przepisów rachunkowych w Polsce 

Polskie standardy rachunkowości są uregulowane przez różnorodne źródła prawa. 
Głównym krajowym aktem normatywnym określającym przepisy rachunkowe jest Ustawa o 
rachunkowości. Obowiązujący do dnia dzisiejszego akt prawny pochodzi z 29 września 1994 
roku (Dz.U. Nr 121, poz. 591) i przez okres ostatnich 20 lat był wielokrotnie nowelizowany. 
Ostatni tekst jednolity został uchwalony w dniu 30 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 
330) i do dnia dzisiejszego był już czterokrotnie zmieniony. Ustawa o rachunkowości określa 
zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów 
oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. Mimo wielu zmian w Ustawie o rachunkowości, jakie następowały przez 
ostatnie 20 lat, jej struktura i układ nie zmieniły się istotnie. Kolejne nowelizacje Ustawy o 
rachunkowości nie zmieniły w sposób diametralny jej historycznego układu, mimo iż 
sukcesywnie wdrażano rozwiązania zbliżone do rozwiązań stosowanych w prawie 
międzynarodowym.  

Oprócz Ustawy o rachunkowości określone zagadnienia szczególne zostały 
uregulowane w postaci przepisów wykonawczych. Wydane w formie rozporządzeń Ministra 
Finansów przepisy wykonawcze regulują szczegółowe zagadnienia rachunkowości oraz 
sprawozdawczości finansowej, jak również wyznaczają standardy rachunkowości 
dedykowane dla szczególnych grup odbiorców (m.in. banków, ubezpieczycieli, domów 
maklerskich, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i innych). Są to między innymi: 

� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu 
prezentacji instrumentów finansowych; 

� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie 
szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup 
kapitałowych; 

� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych; 

� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia 
wzorcowego planu kont dla banków; 

� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości banków; 



� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków; 

� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji; 

� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 
szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich; 

� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych; 

� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości funduszy emerytalnych; 

� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców 
wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; 

� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu 
działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości1; 

Dodatkowym aktem normatywnych regulującym wybrane zagadnienia w zakresie 
sprawozdawczości finansowej podmiotów notowanych na rynku regulowanym (Giełda 
Papierów Wartościowych w Warszawie) jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Poza wymienionymi normatywnymi źródłami prawa rachunkowego funkcjonują 
również krajowe standardy rachunkowości. Standardy krajowe są wydawane przez 
Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Komitetu Standardów Rachunkowości i pełnią 
funkcję przepisów o charakterze fakultatywnym i uzupełniającym. Zgodnie bowiem z Ustawą 
o rachunkowości jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości w sprawach 
nieuregulowanych przepisami ustawy2. Do chwili obecnej Komitet Standardów 
Rachunkowości wydał następujące standardy rachunkowości: 

� Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”; 
� Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”; 
� Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”; 
� Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”; 
� Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”; 
� Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów, zobowiązania warunkowe”; 
� Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, 

wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu 
bilansowym – ujęcie i prezentacja”; 

� Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska”; 
� Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”3. 

Krajowe standardy rachunkowości, posiadające charakter nieobligatoryjny, nie stanowią 
bezpośredniego źródła prawa rachunkowego w Polsce. Mają charakter wytycznych 

                                                           
1 Internetowy System Aktów Prawnych, akty wykonawcze do Ustawy o rachunkowości Dz.U. 1994 nr 121 poz. 
591, http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19941210591&type=9&isNew=true, 18.09.2014 r., 
2
 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591), tekst jednolity z dnia 30 

stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330), §10, ust. 3. 
3 Strona Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl, 18.09.2014 r. 



pomocniczych w odniesieniu do wybranych zagadnień rachunkowości oraz 
sprawozdawczości finansowej, zawierając liczne przykłady oraz rozwiązania praktyczne.  

Ponadto Ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość stosowania 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) dla pewnych grup jednostek4 oraz 
dopuszcza stosowanie rozwiązań standardów międzynarodowych w sytuacji braku 
uregulowania w krajowych źródłach prawa i standardach rachunkowości5. Możliwość 
odniesienia się do przepisów standardów międzynarodowych została wprowadzona w 
Ustawie o rachunkowości z początkiem 2002 roku6. Natomiast począwszy od stycznia 2005 
roku pierwsze grupy jednostek mogły sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe 
zgodnie z MSR, a emitenci papierów wartościowych oraz banki miały obowiązek 
sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR7. Międzynarodowe 
standardy rachunkowości i interpretacje są wydawane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (IASB), która jest niezależną organizacją powołaną w celu 
opracowywania standardów rachunkowości przeznaczonych do globalnego stosowania. O 
przyjęciu do stosowania w Unii Europejskiej i tym samym w Polsce poszczególnych 
standardów oraz o dacie wejścia ich w życie decyduje Parlament Europejski. MSR są 
uporządkowane w sposób tematyczny, co oznacza iż osobne zagadnienia są uregulowane 
odrębnymi standardami. Treść wszystkich międzynarodowych standardów rachunkowości (w 
tym MSR, MSSF oraz ich interpretacji) jest obszerna i ulega częstym i istotnym zmianom. 
Zgłębienie wszystkich regulacji MSR, śledzenie ich nieustannych zmian, jak również 
dokonanie ich praktycznej interpretacji stawia przed jednostkami, a także ich audytorami, 
bardzo duże wyzwanie. 

 
Rysunek 1 Standardy rachunkowości obowiązujące w Polsce do sporządzania jednostkowych sprawozdań 
finansowych 

Źródło: opracowanie własne 

 

                                                           
4 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591), tekst jednolity z dnia 30 
stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330), § 45 ust. 1a, 1b, 1e. 
5 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591), tekst jednolity z dnia 30 
stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330), §10 ust. 3. 
6 Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1186) 
7
 Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2155) 
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2. Kierunek zmian przepisów rachunkowych 

Ustawa o rachunkowości, jako podstawowe źródło prawa rachunkowego w Polsce, 
pomimo systematycznych prób wprowadzenia rozwiązań międzynarodowych, pozostaje 
aktem o pierwotnym układzie i strukturze jego regulacji. Uszczegółowienie pewnych 
zagadnień i przybliżenie ich do międzynarodowych standardów rachunkowości znajduje 
swoje odzwierciedlenie w przepisach wykonawczych do Ustawy oraz - w mających charakter 
fakultatywny - krajowych standardach rachunkowości. Jednocześnie, co zostało wskazane 
powyżej Ustawa o rachunkowości w pewnych przypadkach daje możliwość stosowania 
wprost MSR. 

Wydaje się, iż kwestia ujednolicania standardów krajowych ze standardami 
międzynarodowymi jest nieodwracalna i konieczna. W czasach globalizacji, rynków 
regulowanych oraz instytucji finansowych ujednolicenie standardów ma na celu zwiększenie 
porównywalności sprawozdań finansowych a tym samym zwiększenie ich użyteczności dla 
poszczególnych grup interesariuszy. Zadanie ujednolicania standardów krajowych ze 
standardami międzynarodowymi jest bardzo wymagające, stawiające przed podmiotami 
gospodarczymi szereg wyzwań dotyczących wprowadzania nowych rozwiązań, jak również 
problemów interpretacyjnych. Wypełnienie wszystkich wymogów standardów 
międzynarodowych oraz podążających w ich kierunku standardów krajowych staje się dla 
podmiotów coraz bardziej pracochłonne i czasochłonne, niejednokrotnie angażujące liczne 
siły, w tym również zewnętrznych ekspertów, a tym samym również istotne środki finansowe. 
Należy wziąć przy tym pod uwagę fakt nieustannych zmian oraz aktualizacji regulacji 
międzynarodowych, co czyni powyższe działanie procesem ciągłym. Z jednej strony kierunek 
ten ma służyć lepszej jakości rachunkowości, dostosowanej do współczesnych rozwiązań 
globalnej gospodarki, jednakże z drugiej strony niejednokrotnie efektem tego procesu jest 
chaos informacyjny oraz liczne spory interpretacyjne. Warto w tym miejscu pamiętać, iż 
przepisy rachunkowe pozostawiają wiele kwestii nieuregulowanych, co wymaga od jednostek 
samodzielnego poszukiwania najwłaściwszych rozwiązań, co ponownie może zakłócić 
fundamentalny cel stawiany procesowi ujednolicania standardów, jakim jest porównywalność 
sprawozdań finansowych.  

Ciekawym zagadnieniem praktycznym jest aspekt techniczno – legislacyjny w jaki 
sposób  mógłby zostać przeprowadzony proces ujednolicenia standardów rachunkowości w 
Polsce. Mało prawdopodobne wydaje się, aby podstawowy akt normatywny, jakim jest 
Ustawa o rachunkowości został całkowicie zastąpiony przez MSR. W najbliższej przyszłości 
należy spodziewać się coraz większej ilości regulacji krajowych pisanych na wzór rozwiązań 
międzynarodowych, jak również coraz liczniejszych odwołań do bezpośredniego stosowania 
MSR. 

Poddając analizie słuszną idę standaryzacji regulacji w zakresie rachunkowości oraz 
sprawozdawczości finansowej, czyniąc z nich w efekcie uniwersalny zbiór nowoczesnych 
wytycznych o globalnym zasięgu, warto pamiętać również o idei przeciwstawnej, a 
mianowicie o postulacie upraszczającym liczne wymogi stawiane przed tzw. małymi 
przedsiębiorcami. O ile regulacje międzynarodowe adresowane są przede wszystkim do 
dużych, globalnych przedsiębiorców, wielokrotnie również emitentów papierów 
wartościowych, o tyle przepisy te mogą stanowić barierę nieprzekraczalną dla małych i 
średnich przedsiębiorców. W praktyce idea standardów dla „małych” podmiotów nie jest 
nowa i wydaje się niepozbawiona logiki, w szczególności jeśli uświadomimy sobie jak istotny 
udział liczebny ma niniejszy segment podmiotów w skali krajowej gospodarki, i który to nie 
byłby w stanie sprostać w praktyce wymogom stawianym w wyniku wdrożenia MSR, nie 
mówiąc już o kosztach takiej operacji, która mogłaby nie przynieść spodziewanych  korzyści. 
Małe przedsiębiorstwa korzystają obecnie z wielu uproszczeń i zwolnień zgodnie z Ustawą o 



rachunkowości, które to zostaną dodatkowo rozszerzone w związku z najnowszą nowelizacją 
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku obowiązującą od 5 września 2014 roku8. W efekcie nowych 
przepisów wprowadzone zostało nowe pojęcie „jednostki mikro” i związanych z nią 
dodatkowych regulacji szczególnych. Międzynarodowe standardy rachunkowości już dawno 
dostrzegły problem małych przedsiębiorstw, jednakże zmodyfikowane regulacje w tym 
zakresie nie weszły ostatecznie w życie. Po wielu latach pracy nad standardem Rada 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ogłosiła w 2009 roku Międzynarodowy 
Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek (MSSF dla MSJ), 
który jednak nigdy nie został przyjęty do stosowania w Unii Europejskiej. 

 

3. Najważniejsze wyzwania stawiane przed współczesną rachunkowością 

Podążanie polskich standardów rachunkowości za przepisami międzynarodowymi 
zwiększa złożoność zagadnień rachunkowych, z jakimi przychodzi się zmierzyć w codziennej 
praktyce. Ujmowanie w księgach rachunkowych coraz to bardziej złożonych operacji 
gospodarczych, jak również sporządzanie coraz to bardziej rozbudowanych sprawozdań 
finansowych, staje się niemałym wyzwaniem. Dokonana w ostatnich latach zmiana przepisów 
rachunkowych zwiększyła w znacznym stopniu oparcie danych finansowych na danych 
szacunkowych i indywidulanym osądzie kierownictwa danej jednostki. Jednocześnie technika 
sporządzenia sprawozdania finansowego coraz częściej wymaga zaangażowania 
zewnętrznych doradców oraz niezależnych rzeczoznawców, co jest związane z coraz 
większym naciskiem sprawozdawczości finansowej na wycenę według wartości godziwej. 
Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza powoduje, iż przepisy rachunkowe, 
zarówno te krajowe, jak i międzynarodowe, nie nadążają z odpowiednimi regulacjami za 
innowacyjnością rozwiązań stosowanych we współczesnych operacjach finansowych. 
Jednostki postawione są przed koniecznością samodzielnej interpretacji przepisów oraz 
poszukiwaniem relewantnych rozwiązań rachunkowych. Standardy rachunkowości próbują 
zapełnić coraz to nowe luki regulacyjne, co w efekcie czyni proces sporządzania sprawozdań 
finansowych coraz to bardziej złożonym poprzez konieczność ciągłej analizy zmian 
przepisów, ich interpretacji i wytycznych odnośnie praktycznego stosowania. 

W dalszej części postarano się przybliżyć najistotniejsze zagadnienia współczesnej 
rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, które ze względu na swoją złożoność, jak 
również aktualność wzbudzają największe zainteresowanie praktyków i będą z pewnością 
przedmiotem najistotniejszych zmian standardów rachunkowości w najbliższej przyszłości. 

 

3.1. Wartość godziwa 

W ostatnich latach zauważalna stała się tendencja preferowania wyceny poszczególnych 
składników aktywów i zobowiązań w wartości godziwej, zarówno przez krajowe, jak i 
międzynarodowe standardy rachunkowości. Wartość godziwa uznana została za 
najwłaściwszą i najlepiej odzwierciedlającą rzeczywistość metodę wyceny. Założenie 
wartości godziwej odnosi się do rynkowego charakteru transakcji, na którym działają 
niezależni i dobrze poinformowani uczestnicy rynku. O ile ideę leżącą u podstaw wartości 
godziwej należy uznać za jak najbardziej słuszną i właściwą, o tyle problem pojawia się w 
praktycznym zastosowaniu tego podejścia do wyceny poszczególnych składników 
sprawozdania finansowego. W przypadku, gdy nie istnieje rynek notowany dla danego 
składnika, określenie wartości godziwej wymaga wykorzystania szacunków. Najlepszym 

                                                           
8 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2014 poz. 1100 



rozwiązaniem dla jednostki w praktyce jest skorzystanie w takim przypadku z niezależnego 
eksperta, specjalizującego się w tego typu usługach. W efekcie jednak zwiększeniu ulega 
zarówno koszt związany z procesem sporządzenia sprawozdania finansowego, jak również 
czas jego realizacji. Należy mieć na uwadze, iż często podstawą do wyceny wykonanej przez 
niezależnego eksperta, są dane źródłowe lub założenia pochodzące od samej jednostki, 
będącej zleceniodawcą przedmiotowej wyceny. Mimo więc, że wycenę wartości godziwej 
dokonuje zewnętrzny i niezależny ekspert, jest ona w dalszym ciągu oparta na założeniach i 
szacunkach kierownictwa zainteresowanej jednostki. 

Międzynarodowe standardy rachunkowości kładą znacznie większy nacisk na wycenę w 
wartości godziwej niż standardy krajowe. Od 2013 roku funkcjonuje odrębny standard MSSF 
13, który w całości został poświęcony wartości godziwej. Wprowadzona została 
trzystopniowa hierarchia wartości godziwej, w której to w pierwszej kolejności preferowane 
są ceny notowane na aktywnych rynkach. Następne w hierarchii są dane wejściowe inne niż 
ceny notowane, które są obserwowalne w przypadku danego składnika aktywów lub 
zobowiązania (pośrednio lub bezpośrednio). Ostatnie w hierarchii są nieobserwowalne dane 
wejściowe9. W praktyce tylko akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych oraz 
niektóre inne notowane papiery wartościowe stanowią pierwszą, najbardziej pożądaną 
kategorię źródeł wartości godziwej. W większości przypadków aktywa i zobowiązania 
wymagają skomplikowanych modeli wycen, aplikowanych przez profesjonalnych ekspertów, 
jednakże stanowią one ostatni w hierarchii poziom wiarygodności wartości godziwej. 

Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości nadają coraz większego 
znaczenia wartości godziwej, według której powinny zostać wycenione poszczególne 
składniki aktywów lub zobowiązań. Wycena w wartości godziwej różni się w sposób 
diametralny od wyceny dokonywanej po koszcie historycznym i niejednokrotnie posiada 
istotny wpływ na wyniki prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Wycena w wartości 
godziwej wymaga najczęściej dokonywania skomplikowanych wycen oraz korzystania z 
usług niezależnych ekspertów. Zastosowanie metody wyceny w wartości godziwej stawia 
również ogromne wyzwanie przed biegłymi rewidentami, dokonującymi weryfikacji 
wyników poszczególnych wycen, oceniając prawidłowość metodologii oraz wiarygodność i 
rzetelność przyjętych założeń oraz danych źródłowych. 

 

3.2. Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe stanowią dla wielu jednostek wyzwanie przede wszystkim ze 
względu na złożoność merytoryczną tego zagadnienia, jak również na rozbudowane regulacje 
rachunkowe w tym zakresie, niosące za sobą liczne i niełatwe do spełnienia obowiązki w 
zakresie metodyki wyceny oraz ujawnień informacji w sprawozdaniu finansowym. 

Instrumenty finansowe obejmują swoim zakresem aktywa oraz zobowiązania 
finansowe. W skład aktywów finansowych można zaliczyć udziały w innych jednostkach, 
należności, udzielone pożyczki, aktywa pieniężne, instrumenty pochodne oraz inne aktywa 
finansowe. Zobowiązania finansowe obejmują miedzy innymi otrzymane kredyty i pożyczki, 
wyemitowane dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne oraz inne zobowiązania 
finansowe. W zakresie innych, niż instrumenty pochodne, instrumentów finansowych 
największym wyzwaniem jest rzetelna i obiektywna ocena sytuacji finansowej dłużników, z 
którymi związane są aktywa finansowe, a po stronie zobowiązań finansowych właściwa 
ocena wymagalności i możliwości ich spłaty. Najbardziej złożonymi instrumentami 
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finansowymi są instrumenty pochodne, w tym instrumenty wbudowane, z którymi wiążą się 
najpoważniejsze problemy w zakresie ich identyfikacji oraz prawidłowej wyceny. 
Instrumenty pochodne występują w tak wielu, różnorodnych odmianach, iż dużym 
wyzwaniem jest ich właściwa identyfikacja oraz klasyfikacja, a w dalszym etapie prawidłowa 
wycena, która niejednokrotnie stanowi wyzwanie zarówno dla instytucji finansowych, jak i 
dla profesjonalnych firm consultingowych. Jednocześnie nie tak odległa historia pokazuje jak 
nieprawidłowa wycena a w efekcie cała rachunkowość instrumentów pochodnych może stać 
się przyczyną głośnego krachu korporacji finansowych, a w efekcie globalnego kryzysu 
gospodarczego.  

Zagadnienie instrumentów finansowych uregulowane jest w Międzynarodowych 
Standardach Rachunkowości w standardzie nr 32 oraz 39. Obowiązujący dla okresów 
rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2007 roku MSSF 7 nałożył na jednostki 
stosujące MSR szeroki zakres wymogów w zakresie ujawnień, co znacznie zwiększyło 
złożoność sprawozdawczości finansowej związanej z instrumentami finansowymi. 
Wydawałoby się, iż długi okres obowiązywania i praktycznego stosowania wspomnianych 
standardów powinien był wpłynąć na wypracowanie spójnych podejść czy rozwiązań i nie 
powinien dziś przysparzać jednostkom istotnych problemów w zakresie ich implementacji w 
procesie sprawozdawczości finansowej. W praktyce jednak Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości od wielu lat pracuje nad wdrożeniem nowego standardu w 
zakresie instrumentów finansowych (standardem MSSF 9), którego wdrożenie jest 
nieustannie przesuwane, i który to mimo braku przyjęcia jest stale modyfikowany. 
Długotrwałe prace nad nowym MSSF 9 potwierdzają, jak bardzo skomplikowane i trudne w 
praktycznym stosowaniu jest zagadnienie instrumentów finansowych.  

Podmioty stosujące polskie standardy rachunkowości są zobowiązanie do 
uwzględnienia regulacji w zakresie instrumentów finansowych jedynie w przypadku, gdy 
podlegają obowiązkowi obligatoryjnego badania. Wówczas jednostki te zobligowane są do 
stosowania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 
instrumentów finansowych. Zastosowanie wymogów rozporządzenia niesie za sobą 
konieczność klasyfikacji instrumentów finansowych do poszczególnych kategorii, wyceny 
poszczególnych typów instrumentów finansowych, jak również konieczność dokonania 
szeregu ujawnień w informacji dodatkowej. Powyższe wymogi stanowią dla krajowych 
podmiotów duże wyzwanie, gdyż niejednokrotnie podmioty te po raz pierwszy stykają się z 
takim pojęciami jak: wartość godziwa czy skorygowana cena nabycia. 

Rachunkowość instrumentów finansowych wprowadziła jednocześnie możliwość 
stosowania przez jednostki rachunkowości zabezpieczeń. Stanowiąca prawo a nie obowiązek 
polityka rachunkowości zabezpieczeń ma służyć przesunięciu w czasie skutków wyceny 
pewnych instrumentów finansowych (pozycji zabezpieczających) na przyszłe okresy 
sprawozdawcze (tj. do momentu ujęcia w wyniku finansowym pozycji zabezpieczanych). 
Popularność rachunkowości zabezpieczeń wzrosła dynamicznie w okresie niedawnego 
kryzysu finansowego związanego z masową falą opcji zabezpieczających, która to również 
dała dość brutalną lekcję w zakresie zrozumienia skutków wyceny pochodnych instrumentów 
zabezpieczających. W efekcie stosowania przedmiotowej polityki negatywne skutki wyceny 
instrumentów pochodnych były przesuwane na wyniki przyszłych okresów 
sprawozdawczych. Z uwagi jednak na fakt, iż możliwość stosowania rachunkowości 
zabezpieczeń wiązała się ze znaczną ilością dodatkowych procedur, w tym wycen, 
wykonywanych przez zewnętrznych doradców, jednostki bardzo często rezygnowały dość 
szybko z tego przywileju.  



Uregulowania w zakresie instrumentów finansowych stawiają przed jednostkami bardzo 
ambitne wymagania. W przypadku dużych podmiotów, stosujących najczęściej MSR, 
stosowanie takich rozwiązań jak modele wyceny wartości godziwej czy rozbudowane zakresy 
ujawnień nie przysparzają większych problemów, o tyle mniejszym jednostkom bardzo często 
trudno regulacjom z tego obszaru sprostać. Wielokrotnie to rola biegłego rewidenta w tych 
przypadkach sprowadza się do uświadomienia i rozpoczęcia stosowania regulacji w zakresie 
instrumentów finansowych również przez mniejsze, dotychczas nie przygotowane do tego 
podmioty. 

  

3.3. Transakcje pod wspólną kontrolą 

Ustawa o rachunkowości ściśle reguluje sposób rozliczenia w księgach rachunkowych, 
zarówno transakcji połączenia jednostek pod wspólną kontrolą, jak również podmiotów ze 
sobą niepowiązanych. Ustawa o rachunkowości co do zasady wskazuje na metodę nabycia. 
Natomiast w razie łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad 
nimi przez ich dotychczasowych udziałowców, Ustawa dopuszcza zastosowanie metody 
łączenia udziałów, co nie jest jednak obowiązkowe. W szczególności dotyczy to łączenia się 
spółek zależnych w sposób bezpośredni lub pośredni od tej samej jednostki dominującej, jak 
również w razie połączenia jednostki dominującej niższego szczebla z jej jednostką zależną. 
Ustawa o rachunkowości wskazuje jednocześnie, iż przepisy dotyczące połączenia należy 
również odnieść do transakcji nabycia przez jednostkę zorganizowanej części innej jednostki, 
w tym również w razie podziału spółek10. Kwestia transakcji pod wspólną kontrolą jest więc 
co do zasady uregulowana w polskich przepisach rachunkowych. Jednakże rzeczywistość 
gospodarcza dostarcza coraz to nowych typów operacji gospodarczych dokonywanych pod 
wspólną kontrolą, które wychodzą poza uregulowania Ustawy o rachunkowości i wobec 
których brak jest jasnych przepisów, co do sposobu rozliczenia w księgach rachunkowych.  

Standardy międzynarodowe odniosły się w sposób bardzo precyzyjny do sposobu 
rozliczenia transakcji połączenia jednostek, które nie są dokonywane pod wspólna kontrolą 
(MSSF 3). Transakcje pod wspólną kontrolą zostały jednocześnie wyłączone z zakresu MSSF 
3, lecz nie wskazano żadnych wytycznych jak takie operacje należy rozliczyć w księgach 
rachunkowych. Do chwili obecnej standardy międzynarodowe nie określiły żadnego 
jednolitego podejścia jakie należałoby zastosować do tego typu transakcji. Przykładami 
transakcji nieuregulowanymi przez MSR są między innymi: połączenia prawne jednostek 
zależnych, połączenia prawne jednostki dominującej z jej jednostką zależną, podział jednostki 
dominującej lub spółki zależnej, czy aporty dokonywane pomiędzy podmiotami 
powiązanymi. Jednocześnie praktyka wskazuje, iż tego typu operacji jest coraz więcej i są one 
coraz bardziej złożone. 

W związku z faktem, iż obszar połączeń pod wspólną kontrolą nie jest w żaden sposób 
uregulowany przez MSR, a wiele takich transakcji wychodzi również poza zakres 
obowiązywania Ustawy o rachunkowości, jednostki mogą dokonać wyboru sposobu 
rozliczania takich transakcji w ramach swojej polityki rachunkowości. Przy określaniu 
metodologii rozliczania połączeń jednostki mogą skorzystać z rozwiązań stosowanych w 
kraju, bądź na podstawie praktyki międzynarodowej. Jednostki powinny zawrzeć w swojej 
polityce rachunkowości przyjęte zasady rachunkowości, w szczególności dotyczące kwestii 
nieuregulowanych przepisami prawnymi. Przyjęte zasady powinny być stosowane w sposób 
ciągły, choć okazać się może, iż z uwagi na sens i treść ekonomiczną danego przedsięwzięcia, 
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stosowanie jednej metody dla wszystkich transakcji połączenia pod wspólną kontrolą nie jest 
zasadne. Wówczas bezprzedmiotowe staje się również regulowanie powyższej kwestii w 
polityce rachunkowości. 

Kwestia transakcji dokonywanych pod wspólną kontrolą rodzi wiele pytań i 
kontrowersji, zarówno w ramach polskich, jak również międzynarodowych standardów 
rachunkowości. Możliwość stosowania różnych metod wyceny dla różnych typów operacji 
zwiększa dysproporcje w zakresie porównywalności sprawozdań finansowych. Jednocześnie 
dynamicznie zmieniające się otoczenie prawno - gospodarcze powoduje, iż rośnie 
popularność oraz złożoność tego typu operacji, a ich prawidłowe rozliczenie w księgach 
rachunkowych stawia wyzwanie, zarówno przed podmiotami, biegłymi rewidentami, jak i 
czytelnikami sprawozdań finansowych. 

 

3.4. Jednostki powiązane 

Transakcje z jednostkami powiązanymi odgrywają we współczesnych realiach 
gospodarczych coraz większą rolę. Na rynku funkcjonują liczne grupy kapitałowe 
prowadzące działalność w różnych branżach oraz na różnorodnych obszarach geograficznych, 
które wymieniają się wzajemnie towarami, usługami bądź aktywami niematerialnymi. 
Jednocześnie zmieniające się nieustannie przepisy podatkowe powodują, iż powstają liczne  
struktury kapitałowe składające się z podmiotów o różnorodnej osobowości prawnej, 
umiejscowione w coraz to bardziej egzotycznych jurysdykcjach podatkowych. W obszarze 
transakcji z jednostkami powiązanymi, oprócz powiązań o charakterze kapitałowym, należy 
wziąć również pod uwagę, o wiele trudniejsze w identyfikacji powiązania o charakterze 
osobowym, zarządczym, jak również rodzinnym. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi podlegają równolegle reżimowi przepisów 
rachunkowych, jak i podatkowych. Prawidłowa identyfikacja takich transakcji, ich 
wyczerpująca dokumentacja, jak również uzasadnienie rynkowego charakteru jej warunków 
jest kluczowym wymogiem przepisów ustaw podatkowych i bardzo często w ostatnim czasie 
podlega kontrolom przez organy skarbowe.  

Ustawa o rachunkowości nie zawiera tak szczegółowych wytycznych w zakresie 
ujawniania i prezentacji informacji na temat transakcji z jednostkami powiązanymi, jak 
czynią to MSR. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości w bilansie i rachunku zysków i strat jako 
jednostki powiązane należy prezentować jedynie podmioty powiązane kapitałowo, będące 
jednocześnie spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym. Niewielki jest również 
zakres niezbędnych ujawnień wymaganych Ustawą. Standardy międzynarodowe stawiają 
znacznie większy nacisk na informacje na temat wszelkich transakcji dokonanych z 
jednostkami powiązanymi, jednocześnie zakres podmiotów wchodzących w skład jednostek 
powiązanych jest znacznie bardziej szeroki11.  

Transakcje z jednostkami powiązanymi stanowią obecnie istotny element wielu 
sprawozdań finansowych, niejednokrotnie kształtując ostateczny obraz sytuacji finansowo – 
majątkowej w nich prezentowany. W tym kontekście niebagatelnym wyzwaniem staje się 
zrozumienie sensu biznesowego poszczególnych operacji, jak również możliwość 
obiektywnej weryfikacji rynkowego charakteru, na jakich są one zawierane. 
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3.5. Ujawnianie informacji 

Przepisy rachunkowe, zarówno polskie, jak i międzynarodowe stawiają coraz większy 
nacisk nie tylko na dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym, lecz również na dane 
jakościowe w formie opisów i objaśnień. Coraz większego znaczenia nadaje się licznym 
komentarzom zamieszczanych w sprawozdaniach finansowych do raportowanych danych 
finansowych. Przepisy rachunkowe zwiększają sukcesywnie zakres niezbędnych ujawnień 
wymaganych, zarówno w sprawozdaniach finansowych, jak i w sprawozdaniu z działalności.  

Wypełnienie wymogów informacyjnych jest ogromnym wyzwaniem dla jednostek 
stosujących MSR. Zakres ujawnień zawarty w standardach międzynarodowych jest bardzo 
obszerny, stąd rozbudowane sprawozdania finansowe potrafią liczyć nawet po kilkaset stron. 
Jednocześnie fakt nieustannej aktualizacji i zmian przepisów MSR powoduje również ciągłą 
modyfikację tak obszernych dokumentów. 

Polskie przepisy rachunkowe w zakresie objętości ujawnień zmierzają w podobnym 
kierunku. Oprócz listy ujawnień zawartych w Ustawie o rachunkowości, kolejnych wymogów 
dostarczają przepisy wykonawcze. Przykładem może tu być wspomniane Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, 
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, czy 
opublikowany w maju 2014 roku najnowszy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 9 
„Sprawozdanie z działalności”. 

Rozbudowany zakres ujawnień ma służyć z jednej strony czytelnikom sprawozdań 
finansowych w celu uzyskania pełnej i szczegółowej informacji na temat analizowanej 
jednostki. Z drugiej jednak strony takie podejście, często zbyt obszernie traktujące obowiązki 
informacyjne, powoduje, że sprawozdania finansowe stają się nieprzejrzyste, utrudniając 
znalezienie poszukiwanej informacji. Pojawia się więc konflikt pomiędzy założeniem 
rzetelnej i kompletnej informacji płynącej ze sprawozdania finansowego, a optymalnym i 
czytelnym sposobem spełnienia tego wymogu, w którym umiejętność znalezienia 
wymiernego kompromisu staje się jednym z poważniejszych wyzwań współczesnej 
sprawozdawczości finansowej. 

 

4. Podsumowanie 

Podsumowując 20-letnią historię zmian polskiej Ustawy o rachunkowości należy 
antycypować w najbliższej przyszłości jeszcze wyraźniejsze dążenie do unifikacji przepisów 
krajowych ze standardami międzynarodowymi. Merytoryczne zmiany w poszczególnych 
obszarach rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej będą dążyły do uwzględnienia 
najbardziej aktualnych rozwiązań współczesnej gospodarki starając się wprowadzać coraz 
szerzej uniwersalne formuły wyceny bazujące na wartościach godziwych. W praktyce należy 
spodziewać się, iż proces nieustannych zmian i dostosowań regulacji do realiów aktualnego 
otoczenia gospodarczego będzie kontynuowany, co z całą pewnością będzie wymagało ciągłej 
wykładni nowych przepisów, jak również poszukiwania rozwiązań dopasowanych do 
indywidualnych przypadków, często w przepisach nieuregulowanych lub pozostających do 
ostatecznego osądu przez ich finalnego interpretatora.   

 


