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ETYKA W RACHUNKOWOŚCI A JAKOŚĆ
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Streszczenie: Podstawowym źródłem informacji o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw jest sprawozdanie finansowe. Na jego podstawie użytkownicy wewnętrzni i zewnętrzni podejmują decyzje inwestycyjne, transakcyjne czy kredytowe, w związku z tym
istotna jest jakość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Sporządzając je, należy stosować zasady rachunkowości w taki sposób, aby prawdziwie odzwierciedlić rzeczywistą sytuację przedsiębiorstwa. Jednak, aby osiągnąć ten cel, nie wystarczy przestrzeganie
zasad rachunkowości i przepisów prawa. Coraz większego znaczenia w tym obszarze nabiera
etyka zawodowa osób zajmujących się rachunkowością. Przestrzeganie jej zasad stanowi warunek odpowiedniej jakości informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
Słowa kluczowe: etyka, kodeks etyki, rachunkowość, sprawozdanie finansowe.
DOI: 10.15611/pn.2014.329.17

1. Wstęp
W dobie globalizacji, silnych powiązań między jednostkami gospodarczymi i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw odpowiedzialność za rachunkowość ulega wyraźnemu zwiększeniu. Duże możliwości informacyjnych systemów rachunkowości ułatwiają wpływanie na obraz jednostki przedstawiany w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto niedoprecyzowanie wielu regulacji i coraz większy wpływ szacunków na
obraz jednostki powodują, że obraz ten zależy w dużym stopniu nie od stanu faktycznego, ale od postępowania i zamierzeń osób go prezentujących.
Początek XXI wieku to zmniejszenie zaufania do sprawozdań finansowych i audytu, a w szerszym ujęciu: spadek zaufania do rachunkowości. Kilkanaście spektakularnych przypadków bankructw dużych spółek giełdowych i organizacji gospodarczych, które sporządzały i publikowały sfałszowane sprawozdania finansowe,
zachwiało zaufaniem inwestorów co do przejrzystości i wiarygodności informacji
w nich zawartych.
Istnieje więc potrzeba mocniejszego podkreślenia konieczności dbania o jakość
sprawozdań finansowych, których waga i znaczenie w obecnych czasach nie budzą
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większych wątpliwości. Dane finansowe są bowiem podstawą do oceny działalności
przez właścicieli jednostek, a także służą do podejmowania wielu kluczowych decyzji ekonomicznych, zarówno przez odbiorców wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Jednak nawet najlepsze standardy rachunkowości nie zapewnią odpowiedniej
jakości sprawozdań finansowych, jeżeli osoby odpowiedzialne za ich sporządzanie,
oprócz znajomości przepisów regulujących prowadzenie rachunkowości, nie będą stosowały zasad etyki i dbały o ich przestrzeganie. Pomijanie kwestii etycznych może
doprowadzić do występowania tzw. rachunkowości agresywnej i zniekształcać obraz
sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Kierując się w rachunkowości etyką zawodową, osoby odpowiedzialne za ukazywanie informacji w sprawozdaniu finansowym pozbawione będą wielu dylematów, gdyż oczywiste będzie dla nich przedstawienie prawdziwego obrazu sytuacji finansowej firmy, co zapewni wiarygodność
i maksymalną użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
Celem artykułu jest więc wskazanie, iż etyka w rachunkowości jest szczególnie ważna zarówno dla zarządzających jednostką, jak i dla innych podmiotów działających w jej otoczeniu. Aby zapewnić odpowiednią jakość informacji zawartych
w sprawozdaniu finansowym, osoby odpowiedzialne za ich sporządzanie powinny
przestrzegać nie tylko zasad rachunkowości i przepisów prawa, ale również zasad
etycznych.
W realizacji celu artykułu zastosowano metodę analizy i krytyki aktów prawnych, metodę dedukcji i indukcji oraz dokonano analizy materiałów źródłowych.

2. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji
o przedsiębiorstwie
Rachunkowość obejmuje wiele działań mających na celu przedstawienie jasnego
i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa. Rezultatem tych działań jest sporządzenie sprawozdania finansowego, które przedstawia skutki finansowe zdarzeń gospodarczych
mających miejsce w danym podmiocie w okresie poprzedzającym jego sporządzenie.
Sprawozdanie finansowe stanowi więc główne źródło informacji o sytuacji przedsiębiorstwa. Zakres sprawozdania finansowego jest określony w ustawie o rachunkowości. Wzory poszczególnych elementów sprawozdania finansowego są dostosowane
do specyfiki jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości [Ustawa z dnia 29 września 1994 r.
…], sprawozdanie finansowe składa się z elementów przedstawionych w tab. 1.
Od 1 stycznia 2009 r. część jednostek gospodarczych została zobligowana do
sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej). Sprawozdania według tych zasad mogą także sporządzać
fakultatywnie niektóre inne jednostki. Wprowadzenie MSSF świadczy o postępującym procesie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w skali międzynarodowej.
Zakres podmiotowy stosowania MSSF w Polsce zaprezentowano w tab. 2.
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Tabela 1. Elementy sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości
Elementy sprawozdania finansowego

Obowiązki sporządzania

Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa

Obligatoryjne dla wszystkich jednostek
prowadzących księgi rachunkowe

Zestawienie zmian w kapitale własnym
Rachunek przepływów pieniężnych

Obligatoryjne dla jednostek podlegających
corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta

Sprawozdanie z działalności jednostki

Obligatoryjne, jeżeli obowiązek sporządzania
wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych
przepisów

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ustawa z dnia 29 września 1994 r. …].
Tabela 2. Zakres podmiotowy stosowania MSSF w Polsce
Podmioty

Sprawozdania finansowe
skonsolidowane

Jednostki, których papiery wartościowe są
dopuszczone do obrotu na regulowanym rynku

obowiązkowo stosują
MSSF

Banki

obowiązkowo stosują
MSSF

Emitenci papierów wartościowych ubiegających
się lub zamierzający się ubiegać o dopuszczenie do
obrotu na regulowanym rynku w krajach EOG

jednostkowe
mogą stosować
MSSF

mogą stosować MSSF

Jednostki będące częścią grupy kapitałowej, w której
jednostka dominująca sporządza sprawozdania
finansowe zgodnie z MSSF
Źródło: [Rachunkowość międzynarodowa… 2009, s. 62].

Tak więc sprawozdania tworzone według MSSF, najogólniej rzecz ujmując, sporządzają banki i spółki giełdowe funkcjonujące w postaci grup kapitałowych (obligatoryjnie lub fakultatywnie). Należy także przypuszczać, że w najbliższym czasie liczba
podmiotów stosujących standardy międzynarodowe będzie systematycznie rosła.
Sprawozdanie finansowe według MSSF składa się z podobnych elementów jak
to sporządzane według ustawy o rachunkowości, z tym że bilans określany jest mianem sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat w formie rozwiniętej nosi nazwę sprawozdania z całkowitych dochodów, odpowiednikiem rachunku
przepływów pieniężnych jest sprawozdanie z przepływów pieniężnych, a zestawienia zmian w kapitale własnym – sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. Obligatoryjnym elementem dodatkowym jest także sprawozdanie z działalności w roku
obrotowym.
Sprawozdania finansowe sporządzane według ustawy o rachunkowości i MSSF
różnią się nie tylko nazewnictwem poszczególnych elementów składowych. Istotne
różnice dotyczą także zakresu tych sprawozdań, sposobu grupowania i kategoryzacji
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poszczególnych pozycji oraz stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów. Polskie prawo bilansowe dokładnie określa formę sprawozdania finansowego, w tym
kolejność i szczegółowość prezentacji poszczególnych składników. Natomiast
w sprawozdaniach sporządzanych według MSSF istnieje duża dowolność co do
układu, a obowiązek dotyczy jedynie uwzględnienia niektórych istotnych pozycji
określających tzw. minimum informacyjne. Pozostałe elementy zwiększające użyteczność sprawozdań mogą być wykazywane według uznania jednostki bezpośrednio w sprawozdaniu bądź też informacjach objaśniających.
Zasadniczym celem sprawozdań finansowych jest zaspokojenie podstawowych
potrzeb informacyjnych szerokiego grona użytkowników, w szczególności zewnętrznych, tj. inwestorów, kredytodawców, kontrahentów, organów podatkowych
i agend rządowych oraz społeczności lokalnej. W oparciu o uzyskane informacje
podmioty te dokonują retrospektywnej oceny sytuacji majątkowo-kapitałowej i wyników finansowych jednostki, oceniając jej rentowność, płynność finansową, sprawność gospodarowania, zadłużenie i zdolność do obsługi długu. Na tej podstawie oraz
przy uwzględnieniu jednocześnie prognozowanych zmian w gospodarce sporządzają wnioski dotyczące przyszłego efektywnego zaangażowania kapitałów, zakresu
i charakteru współpracy gospodarczej, sposobu realizacji polityki gospodarczej itp.
Dla podmiotów funkcjonujących w otoczeniu przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe stanowi najważniejsze i często jedyne źródło informacji o jednostce gospodarczej, co podkreśla jego istotną rolę w podejmowaniu najważniejszych strategicznych
decyzji ekonomicznych. Dlatego też informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym powinny posiadać określone cechy jakościowe, czyli właściwości przesądzające o jego użyteczności.

3. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego
Podstawową funkcją rachunkowości jest funkcja informacyjna, która polega na
dostarczaniu informacji o sytuacji finansowej, finansowych wynikach działalności
oraz przepływach środków pieniężnych jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Informacje
te powinny spełniać określone cechy jakościowe wynikające z naczelnej zasady rachunkowości, jaką jest zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu (true and fair view
principle), nakładająca na jednostkę „obowiązek rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki gospodarczej” [Ustawa z dnia 29 września 1994 r. …, art. 4, ust. 1]. Cecha rzetelności określa,
aby ujęte w sprawozdaniu finansowym informacje były zgodne z rzeczywistością,
a więc pochodziły z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych w oparciu
o dokładną dokumentację źródłową, zweryfikowaną okresowo za pomocą inwentaryzacji [Gabrusewicz 2009, s. 17].
Nie istnieje jednolita klasyfikacja cech jakościowych sprawozdania finansowego oparta na ustawie o rachunkowości. Wynika to z tego, że sama ustawa nie wy-
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mienia enumeratywnie cech jakościowych sprawozdania finansowego, ograniczając
się jedynie do zachowania zasady true and fair view oraz ujmowania w księgach
rachunkowych i wykazywania w sprawozdaniu finansowym zdarzeń, w tym operacji gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną [Ustawa z dnia 29 września
1994 r. …, art. 4, ust. 2].
Wobec braku jednolitego, wynikającego z przepisów prawa, wykazu cech jakościowych sprawozdania finansowego powstało w literaturze szereg autorskich opracowań określających te cechy. Wszystkie z nich zawierają podobne klasyfikacje,
które charakteryzują się mniejszą lub większą szczegółowością. Do podstawowych
cech najczęściej wymienianych można zaliczyć: zrozumiałość, przejrzystość, wiarygodność i porównywalność.
W MSSF również podkreśla się, że użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych dla celów podejmowania decyzji warunkowana jest wysoką jakością tychże informacji. Założenia koncepcyjne MSR określają następujące
cechy jakości informacji przedstawianych w sprawozdaniach finansowych:
a) przydatność,
b) wierna prezentacja,
c) porównywalność,
d) sprawdzalność,
e) terminowość,
f) zrozumiałość.
Charakterystykę cech jakościowych sprawozdań finansowych zdefiniowanych
w MSSF przedstawiono w tab. 3.
Tabela 3. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych według MSSF
Cecha sprawozdania
finansowego

Charakterystyka

1

2

Przydatność

Przydatność informacji prezentowanych w sprawozdaniu oznacza ich
użyteczność przy podejmowaniu decyzji. Informacje są przydatne, gdy
wpływają na rodzaj podejmowanych decyzji oraz umożliwiają rozważenie
alternatywnych wariantów działania

Wierna prezentacja

Wszystkie zdarzenia powinny być ujmowane w rachunkowości na podstawie
obiektywnych faktów. Wierne odzwierciedlenie zdarzeń gospodarczych
obejmuje także konieczność dokonania wyceny składników majątku
będących przedmiotem transakcji.
W pełni wierna prezentacja informacji powinna charakteryzować się
kompletnością, brakiem błędów i bezstronnością

Porównywalność

Informacja uznana jest za bardziej przydatną, jeśli można ją porównać
z innymi podobnymi informacjami. Podobieństwo informacji odnosi się
zarówno do informacji wynikających ze sprawozdań finansowych różnych
podmiotów, jak i sprawozdań finansowych jednego podmiotu sporządzanych
w różnych okresach
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Tabela 3, cd.
1

2

Sprawdzalność

Informacja może być uznana za rzetelną i pewną, jeśli jest sprawdzalna.
Sprawdzenie informacji może oznaczać weryfikację kwoty czy innych
parametrów dzięki bezpośredniej obserwacji. Może odbywać się w sposób
pośredni, polegający na sprawdzeniu danych wejściowych przyjętych
w modelu, wzorze i ponownym przeliczeniu uzyskanych danych
wyjściowych przy zastosowaniu tej samej metodologii

Terminowość

Informacja powinna być podana w takim czasie, by odbiorca mógł na
jej podstawie podjąć odpowiednie decyzje. Przy czym, im informacja
jest starsza, tym jej przydatność mniejsza. Oznacza to, że informacja
sprawozdawcza powinna być gotowa na ten moment, na który potrzebuje jej
inwestor czy wierzyciel

Zrozumiałość

Informacja jest zrozumiała, kiedy jest jasna i zwięzła. Zrozumiałość oznacza
więc łatwość odczytania i interpretacji informacji zawartych w sprawozdaniu
finansowym. Chodzi tu m. in. o stosowanie jasnej, zrozumiałej i precyzyjnej
terminologii oraz unikanie zbyt wielu fachowych określeń. Punktem
odniesienia dla cechy zrozumiałości jest odbiorca i to on ma rozumieć treść
informacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Międzynarodowe Standardy… 2011].

Założenia koncepcyjne MSSF wskazują więc dwie podstawowe cechy jakościowe sprawozdań finansowych, jakimi są przydatność i wierna prezentacja. Pozostałe
cechy traktowane są jako uzupełnienie fundamentalnych dwóch cech i odnoszą się
do celu rachunkowości wskazanego w MSSF – dostarczenia na czas konkretnemu
odbiorcy informacji przydatnych, porównywalnych, zrozumiałych dla niego, sprawdzalnych i mimo wszystko wiernie odzwierciedlających sytuację majątkową i finansową jednostki. Nie zawsze jednak wszystkie cechy mogą być spełnione ze względu
na istniejące warunki umożliwiające stosowanie rachunkowości kreatywnej. Za trzy
podstawowe należy uznać [Cieślak 2011, s. 266]:
1) istnienie zasad rachunkowości zakładających możliwość dokonywania ocen,
szacunków i wyboru reguł,
2) przeprowadzanie fikcyjnych operacji gospodarczych,
3) powstawanie kolejnych skomplikowanych instrumentów finansowych.
Istotne kwestie stanowią tu także natura człowieka, zależność firm audytorskich
od klientów, regulacje rachunkowości i globalizacja rynków.
Istnieje więc potrzeba poprawy jakości sprawozdań finansowych i wskazania
narzędzi do jej przeprowadzenia. Jednym z nich jest stosowanie zasad etycznych
przez osoby odpowiedzialne za przygotowywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
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4. Etyka w praktyce rachunkowości
W opinii prof. A. Karmańskiej rosnąca rola rachunkowości, jako podstawowego
źródła informacji o dokonaniach wszystkich podmiotów życia społeczno-gospodarczego, sprawia, że etyka w tej dziedzinie stała się szczególnie ważna, zarówno dla
zarządzających jednostką, jak i dla innych jednostek działających w jej otoczeniu.
Etyka ma wiele definicji, niemniej jednak każdy intuicyjnie potrafi określić, czy
coś jest etyczne, czy też nie. Wynika to z tego, że etyka oznacza ogół ocen i norm
moralnych przyjętych w danym środowisku i odnosi się zawsze do ludzkich działań i postaw, których powinna być nieodłącznym atrybutem. W kategoriach etyki
można ocenić każde działanie człowieka, nawet jeżeli podejmuje on czynności niekierowane bezpośrednio na ludzi, takie jak na przykład sporządzanie sprawozdania
finansowego, sprawdzenie dowodu księgowego czy przeprowadzenie i rozliczenie
inwentaryzacji.
Etyka w rachunkowości mieści w sobie społeczne standardy zachowań, ale także standardy zachowań odnoszące się bezpośrednio do profesji osób zajmujących
się rachunkowością. Profesja ta jest często określana mianem innej od pozostałych
profesji, bo choć księgowi otrzymują wynagrodzenie za usługi świadczone osobom
czy organizacjom, które nazywane są mianem klientów, to jednocześnie przyjmują
odpowiedzialność wobec stron trzecich i opinii publicznej. Dlatego to umiejscowienie stwarza dylemat etyczny dla księgowych.
Przez długi okres w Polsce (do 1989 roku) przestrzeganie zasad etyki w praktyce rachunkowości wymuszane było pośrednio przez szczegółowe normy prawne
w tym zakresie, takie jak np. jednolite plany kont, branżowe plany kont, szczegółowe instrukcje inwentaryzacyjne, zasady gospodarki kasowej czy wytyczne co do
zasad rachunku kosztów. Współcześnie etyka nabiera innego, specjalnego wymiaru
i podobnie jak wiele innych obszarów związanych z prowadzeniem działalności jednostki i jej zarządzaniem, staje się obiektem standaryzacji przejawiającej się przede
wszystkim w tworzeniu różnych kodeksów zasad etycznych.
Ponieważ regulacje prawne rachunkowości nigdy nie wyprzedzą możliwych
praktyk, z którymi będzie ona musiała się zmierzyć, zawsze będzie istnieć niebezpieczeństwo nadużywania systemu rachunkowości. Będzie ona wykorzystywana
przede wszystkim do wpływania na adresatów informacji sprawozdawczej i może
się przejawiać w:
1) manipulowaniu informacjami w czasie rzeczywistym (przesuwanie danych
z okresu na okres),
2) manipulowaniu informacjami poprzez ich celowe klasyfikowanie, ujawnianie, ukrywanie w większych zbiorach lub ich nieujawnianie,
3) manipulowaniu informacjami w drodze tendencyjnego kształtowania ich wartości.
W sytuacji, gdy praktyki te przeprowadzane są z całą świadomością – są przestępstwem, określanym mianem rachunkowości kreatywnej, rozumianej w tym złym
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znaczeniu. Świadczą one bowiem o braku etyki zawodowej, który może wynikać
z arogancji gospodarczej, lekceważenia innych, bezkompromisowości w postępowaniu gospodarczym [Karmańska 2006, s. 369-384].
Dlatego też organizacje księgowych, świadome wagi problemu i jednocześnie
nieuczciwych pobudek, jakimi mogą się kierować osoby zajmujące się rachunkowością, wydają różne kodeksy, które mają chronić zarówno interesariuszy rachunkowości, jak i interes samych księgowych dla nich pracujących. Zasady etyczne mają
służyć utrzymaniu prestiżu zawodowych księgowych i wyrabianiu w otoczeniu zaufania do informacji przez nich przygotowywanych.
Opracowaniami zawierającymi wskazania zasad etyki w rachunkowości są: Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC wydany przez Międzynarodową Federację
Księgowych (IFAC) oraz Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości przygotowany
przez Komisję Zasad Etyki i Profesjonalizmu Księgowego Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości określa, że zawód w dziedzinie rachunkowości jest zawodem o szczególnym znaczeniu w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. Jest też zawodem zaufania publicznego, który mogą wykonywać osoby
o określonych predyspozycjach. Jeżeli jest wykonywany z poszanowaniem prawa
i zasad etycznych, wówczas powinien się cieszyć dużym prestiżem społecznym.
Kodeks obejmuje zbiór zasad i wytycznych postępowania zawodowego dla osób
zajmujących się rachunkowością. Ma on za zadanie rozpropagować wśród nich wartości etyczne, m.in. takie jak działanie w sposób kompetentny, profesjonalny i odpowiedzialny, co powinno mieć bezpośredni wpływ na jakość i rzetelność efektów
ich pracy.
Główne zasady etyczne, którymi księgowi powinni się kierować, wykonując
swój zawód, zostały przedstawione w tab. 4.
Tabela 4. Podstawowe zasady etyki zawodowej w rachunkowości
Zasada etyki

Charakterystyka

1

2

Kompetencje zawodowe

Posiadanie przez osobę zajmująca się rachunkowością
należytego przygotowania zawodowego, ustawicznego
poszerzania i aktualizowania wiedzy fachowej
oraz doskonalenie umiejętności zawodowych

Wysoka jakość pracy

Przestrzeganie należytej staranności i obiektywizmu
przy systematyce informacji przetwarzanych
i prezentowanych przez rachunkowość

Niezależność zawodowa

Wyrażanie niezależnej opinii w sprawach wymagających
rozstrzygnięć, bez ulegania wpływom z zewnątrz

Odpowiedzialność za przygotowywane
i prezentowane informacje z zakresu
rachunkowości

Przygotowanie i prezentowanie informacji w sposób
zgodny z obowiązującym prawem, standardami
zawodowymi i normami etycznymi
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1

2

Właściwe postępowanie w relacjach
z osobami, jednostkami i instytucjami
powiązanymi
zawodowo

Zachowanie relacji opartych na szacunku, wzajemnym
zrozumieniu, bezinteresowności, życzliwości, wspólnym
zaangażowaniu i wymianie doświadczeń

Właściwe postępowanie w przypadkach
sporu i sprzeczności interesów

Dążenie do obiektywnych i polubownych rozstrzygnięć

Właściwe postępowanie w sytuacjach
szczególnych, np. upadłości czy
likwidacji jednostki prowadzącej
rachunkowość

Dążenie do wypełniania nadrzędnych zasad
rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem zasady
rzetelnego i wiernego obrazu oraz norm etycznych

Tajemnica zawodowa

Poszanowanie prawa zarządu jednostki do
nierozpowszechniania znanych, a mających charakter
wewnętrzny, informacji, których ujawnianie nie jest
obowiązkowe w świetle prawa, a które mogą mieć
gospodarcze lub inne znaczenie dla jednostki

Właściwe oferowanie usług z dziedziny
rachunkowości

Uczciwość w działalności marketingowej oraz innych
działaniach mających na celu pozyskanie odbiorców
usług z dziedziny rachunkowości

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kodeks Zawodowej Etyki… 2012].

Poza wymienionymi zasadami, osoby zajmujące się rachunkowością, sporządzające sprawozdanie finansowe powinny odznaczać się w swoim działaniu wskazanymi przez Międzynarodową Federację Księgowych takimi cechami, jak [Karmańska 2005, s. 158]:
• zaangażowanie,
• obiektywizm,
• dyskrecja,
• uczciwość,
• profesjonalne zachowanie rozumiane jako należyta staranność, odpowiedzialność i wiarygodność,
• dążenie do doskonałości poprzez zaangażowanie w stały rozwój i naukę,
• odpowiedzialność społeczna (zrozumienie, uwzględnienie interesu publicznego).
Stosowanie się do opisanych zasad etycznych ma bezpośredni wpływ na jakość
informacji generowanych przez rachunkowość i prezentowanych w sprawozdaniu
finansowym.

5. Zakończenie
Podsumowując przedstawione rozważania, można stwierdzić, że aby zapewnić
odpowiednią jakość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, musi cechować się ono: przydatnością, wierną prezentacją, porównywalnością, sprawdzal-
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nością, terminowością i zrozumiałością. O zakresie i sposobie ujęcia informacji
decydują osoby prowadzące księgi rachunkowe i sporządzające sprawozdania finansowe, mające tym samym bezpośredni wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa.
Jednak, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność informacji przekazywanych zarówno odbiorcom wewnętrznym, jak i zewnętrznym, nie wystarczy znajomość przepisów prawa i zasad rachunkowości czy dobre rozwiązania techniczne. Równie ważna
jak profesjonalizm osób zajmujących się rachunkowością jest ich postawa etyczna
i kierowanie się zasadami etyki zawodowej. Podstawowe normy i wytyczne postępowania księgowych, które gwarantują odpowiednią jakość sporządzanych przez
nich sprawozdań, określa kodeks etyki w rachunkowości. Osoby zajmujące się rachunkowością uważają go za potrzebny i w zdecydowanej większości są przekonani
co do ujętych w nim zasad1. Etyka zatem może i powinna poprawić jakość pracy
księgowych, a tym samym jakość sprawozdań finansowych.
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ACCOUNTING ETHICS VS. FINANCIAL REPORTING QUALITY
Summary: A financial statement represents the basic source of information about the situation of enterprise finance and its assets. On this basis both internal and external users of
financial statements make decisions regarding investments, transactions or credits and therefore the quality of information presented in such statements is crucial. Financial statements
should be prepared in line with accounting rules so that they truly reflect the actual situation
of an enterprise. However, in order to accomplish this goal it is not enough to comply with the
accounting rules and the law. Professional ethics of people working in accounting is becoming more and more important. Meeting ethical principles constitutes the condition underlying
adequate quality of information presented in a financial statement.
Keywords: ethics, code of ethics, accounting, financial reporting.
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