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KSIĘGA GŁÓWNA I JEJ LUSTRZANE ODBICIE –
PROBLEMY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
BIAŁORUSKICH ODDZIAŁÓW
MIEDZYNARODOWYCH KONCERNÓW
Streszczenie: W artykule omówiono możliwość równoczesnego prowadzenia dwóch ksiąg
głównych, w walucie białoruskiej i obcej, za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Celem
napisania tego artykułu jest określenie możliwości i konieczności przygotowania sprawozdania finansowego z ekwiwalentnymi wartościami liczbowymi, ale w różnych walutach, oraz
analiza możliwości zbliżenia sprawozdawczości przygotowywanej na podstawie białoruskiego
prawa i standardów międzynarodowych. W artykule sformułowano również opinię o niezbędności, zaletach i wadach stosowania w praktyce takiego „lustrzanego” odbicia ksiąg głównych.
Słowa kluczowe: wycena w walucie obcej, sprawozdawczość skonsolidowana.

1. Wstęp
Wiele białoruskich przedsiębiorstw to oddziały międzynarodowych grup i korporacji, które przygotowują sprawozdawczość zgodnie z wymogami MSSF i USGAAP.
W procesie przygotowywania sprawozdawczości przez białoruskie oddziały wykorzystywane są dane z ewidencji księgowej prowadzonej za pomocą oprogramowania
standardowego lub autorskiego, jak 1C, Galaktika i inne. Przy tym w wielu przypadkach białoruskie oprogramowanie pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch
ksiąg głównych – w rublach białoruskich i w walucie obcej. Za pomocą specjalnych
programów transformujących można tworzyć sprawozdawczość opartą na zasadach
różniących się od standardów białoruskich. Celem niniejszego artykułu jest analiza
możliwości maksymalnego zbliżenia białoruskiej sprawozdawczości i standardów
obowiązujących w spółce macierzystej. W artykule poddano analizie między innymi
możliwość i konieczność prowadzenia sprawozdawczości w dwóch walutach z zachowaniem ich całkowitej równoważności. Podstawowym problemem poruszonym
w artykule jest wyrażenie opinii o konieczności stosowania oraz o zaletach i wadach
jednoczesnego stosowania w praktyce dwóch ksiąg głównych, stanowiących swoje
lustrzane odbicie.
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2. Praktyka w zakresie sprawozdawczości finansowej
w Republice Białorusi
Analiza sprawozdawczości białoruskich przedsiębiorstw, które przekazują dane do
konsolidacji jakiemukolwiek podmiotowi międzynarodowemu lub też spółce matce
znajdującej się w krajach stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) lub GAAP, pozwala na dokonanie całego szeregu uogólnień.
Obecnie na Białorusi stosowane są różne modele generowania danych przy prowadzeniu skonsolidowanej sprawozdawczości przez firmę matkę:
•• spółka matka wymaga jedynie przekazania sprawozdawczości w „równoległym”
systemie sprawozdań wyłącznie w rublach białoruskich; w takim przypadku
kwestię oceny działalności filii w walucie obcej bierze na siebie bezpośrednio
księgowość w centralnym biurze spółki matki;
•• na Białorusi przygotowywana jest cała sprawozdawczość, którą następnie włącza się do sprawozdawczości grupy przy zachowaniu zasad konsolidacji.
W celu przygotowania pełnowartościowego sprawozdania na Białorusi praktykuje się trzy podstawowe rozwiązania.
Pierwsze podejście jest związane z prowadzeniem niezależnej równoległej (podwójnej) rachunkowości, kiedy to firma w zasadzie ma dwie księgowości, dwa plany kont oraz może mieć dwa kompleksy oprogramowania. Taka droga wymaga
znacznych nakładów finansowych i organizacyjnych i jest dostępna tylko niewielkiej liczbie dużych podmiotów. Przy stosowaniu tej metody zawsze pojawia się kwestia sprawdzenia adekwatności dokonanych zapisów księgowych w zakresie wielu
operacji gospodarczych znajdujących się w ewidencji, a prowadzonych przez te
przedsiębiorstwa według metodologii białoruskiej i reguł obowiązujących w danej
grupie firm. Zawsze najistotniejsze znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy całokształt operacji opracowanych w wyniku niezależnego równoległego przetwarzania
pierwotnych dokumentów pokrywa się. Natomiast w przypadku rozwoju firmy
(zwiększenia liczby operacji) odpowiedź na to pytanie staje się jeszcze bardziej problematyczna. Przy tym dana metoda pozwala na:
–– wprowadzanie do „międzynarodowej” bazy rachunkowości wszystkich informacji, w tym również te, które z określonych powodów nie znalazły się w białoruskiej sprawozdawczości (na przykład są to operacje wymagane przez GAAP
albo MSSF);
–– przeprowadzanie operacji od razu według standardów zachodnich bez dokonywania korekty w lokalnej sprawozdawczości;
–– obniżanie ryzyka związanego ze sprawdzaniem sprawozdawczości przez organy
kontrolne (na przykład podatkowe);
–– maksymalnie szybkie otrzymywanie sprawozdawczości międzynarodowej oraz
rachunkowości zarządczej bez straty czasu na korektę białoruskiej sprawozdawczości.
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Niezależne wprowadzanie dokumentów przez dwie księgowości zapewnia regulację (rekoncyliację) danych z dwóch różnych ewidencji księgowych i pozwala
stworzyć w firmie skuteczny system wewnętrznego audytu i kontroli.
Część informacji jest przygotowywana w białoruskim systemie ewidencji i jest
przenoszona do systemu międzynarodowego tylko za pomocą wpisów syntetycznych. Dotyczy to głównie wypłat i potrąceń podatkowych.
W tym przypadku kwestia oceny lustra (zwierciadła) nie jest rozpatrywana. Dwa
warianty sprawozdań są analizowane w celu zapewnienia podwójnej kontroli.
Drugie podejście związane jest z tworzeniem jednolitej bazy danych, w której
dane po jednokrotnym wprowadzeniu są zapisywane w formie dwóch równoległych
planów kont, między którymi zostają ustalone określone odpowiedniości. Możliwości większości współczesnych programów (na przykład 1C) pozwalają (przy korzystaniu z jednej bazy danych) na tworzenie różnych formularzy wyjściowych przy
przeprowadzaniu szeregu operacji gospodarczych wraz z systemem niezbędnych
wpisów. Operacje dokonywane „ręcznie” w danym przypadku nie są pożądane, ponieważ nie pozwalają na jednoznaczne określenie wyników klasyfikacji do pierwszej lub drugiej grupy sprawozdawczości. W trakcie stosowania danego podejścia
pojawia się jeden problem. Często konieczne jest wskazanie nadrzędnego i podrzędnego (odtwarzanego automatycznie według nadrzędnego) planu kont. Praktyka pokazuje, że w danym przypadku kwestią zasadniczą jest automatyzacja całkowitego
wprowadzania operacji gospodarczych. W firmach prowadzących prężną działalność z dużymi wymaganiami wobec rachunkowości zarządczej, a co za tym idzie –
z dużą liczbą i zróżnicowaniem dokonywanych operacji – wymienione podejście
niekiedy prowadzi do uproszczeń i błędnej interpretacji sprawozdawczości otrzymywanej w „nadrzędnym” pliku wpisów. W tym przypadku kwestia oceny „lustrzaności” przeprowadzanych operacji jest rozpatrywana albo w kontekście przestrzegania
zasad merytoryczno-metodologicznych, albo w kontekście uzyskania równoważnego lustra (otrzymanie liczb stanowiących odpowiednik w walucie według kursu na
dzień dokonywania sprawozdawczości).
Trzecie podejście polega na opracowaniu i wykorzystaniu jednego (wspólnego)
szczegółowego planu kont do opisania wszystkich operacji gospodarczych. Plan
kont jest opracowywany w ramach białoruskiego planu kont. Wewnątrz niego otwierane są wszystkie subkonta, konta analityczne, które są niezbędne do uszczegółowienia informacji zgodnie z systemem ewidencji inwestora zagranicznego. W procesie tworzenia takiego planu kont dokonywany jest opis wzorów w celu otrzymania
wartości każdego wiersza zarówno zgodnie z systemem stosowanym przez inwestora, jak i według standardów prawa białoruskiego. Formuła jest tworzona dla każdego
wiersza ewidencji i stanowi kombinację wartości lub po prostu wartość salda lub
obrotów na odpowiednich kontach bilansowych (subkontach, kontach analitycznych). Korelacja kont i poszczególnych wierszy w ewidencji jest ustalana na podstawie pokrycia się istoty finansowej i gospodarczej wskazanych na nich operacji. Opis
wierszy w ewidencji w białoruskiej sprawozdawczości i sprawozdawczości spółki
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matki jest dokonywany niezależnie, dlatego też wartości tego samego konta bilansowego mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie w różnych kontekstach, jeśli
odpowiada to różnym metodologiom rachunkowości. W tym przypadku tworzenie
sprawozdawczości finansowej w „równoległych” systemach odbywa się automatycznie według wprowadzonych wcześniej wzorów. W taki sposób możliwość automatycznego tworzenia sprawozdawczości finansowej w dwóch „równoległych” systemach jest realizowana w strukturze szczegółowego planu kont. Przy tym nie ma
żadnych ograniczeń dotyczących formularzy i algorytmów opracowywania dokumentów na poziomie pierwotnej rachunkowości. Pracownicy rachunkowości stosują
znane im algorytmy i schematy przygotowania i opracowania dokumentów księgowych, kierując się przygotowanymi dla nich instrukcjami dotyczącymi wzorców
opracowanego plan.
W danym przypadku niewątpliwie udaje się uzyskać dokładne odzwierciedlenie,
gdyż wykorzystywany jest jeden plan kont. Pojawia się jednak problem tworzenia
specjalnych zasad przeliczania białoruskich rubli na inne waluty, jeśli waluta przyjęta w sprawozdawczości nie odpowiada walucie, w której prowadzona jest rachunkowość.
Ostatnie dwa warianty wymagają uzupełnienia w postaci technologii tabel transformacyjnych.

3. Międzynarodowe sprawozdanie finansowe
a odzwierciedlenie księgi głównej w walucie obcej
Niewątpliwie dokonywanie wpisów w walucie obcej bezpośrednio na podstawie danych z dokumentów pierwotnych stanowi warunek dokładniejszych ocen działalności gospodarczej z punktu widzenia MSSF 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut
obcych” [IAS 21], 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”
[IAS 29] i FAS 52 „Przeliczanie waluty obcej” [SAS 52], co zapewnia możliwość
wykorzystania precyzyjniejszych algorytmów oceny przy tworzeniu sprawozdań
finansowych.
Z drugiej strony do oceny walutowych operacji rozliczeniowych w rublach
zgodnie z wymogami białoruskiego prawa podatkowego i księgowego niezbędne są
procedury automatycznego przeliczania pozycji walutowych (należności, zobowiązań, rozliczeń z dostawcami, odbiorcami, rachunków walutowych w bankach itd.),
rozliczenia różnic kursowych, prowadzenie rozbudowanej pracy analitycznej dotyczącej obiektów ewidencji walutowej. Wyniki ponownego oszacowania są wykazywane w dochodach niewynikających ze sprzedaży produkcji.
W taki sposób w ramach białoruskiej rachunkowości od samego początku realizowany jest model korekty rozrachunków i środków w walucie obcej w celu doprowadzenia ich wartości do poziomu wykazanego w księdze głównej.
Z kolei w księdze głównej, tworzonej w walucie wymaganej przez spółkę matkę,
dokonywane jest ponowne oszacowanie aktywów pieniężnych i pasywów wyrażo-
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nych w rublach białoruskich do poziomu kursów obowiązujących w dniu dokonywania sprawozdawczości. Ponowne oszacowanie tych aktywów znajduje odzwierciedlenie w sprawozdawczości po stronie przychodów i strat.
Jest całkowicie zrozumiałe, że sumy dodatkowego oszacowania w białoruskiej
głównej księdze i w dolarach będą się różnić.
Jeśli chodzi o aktywa wyceniane w walucie obcej, to obecnie istnieją dwa rodzaje różnic w szacunkach. Po pierwsze, różnice metodologiczne są związane z odzwierciedleniem aktywów pieniężnych w księdze dolarowej według kursu historycznego na dzień przeprowadzenia operacji, w wyniku czego przy dalszych
zmianach kursu wartości w rublach i w walucie nie odpowiadają sobie, jeśli zastosowany zostanie kurs na dzień sporządzenia sprawozdawczości.
Kolejne różnice związane są z tworzeniem w jednej bazie rublowego, a w drugiej walutowego odpowiednika pozycji pieniężnych. Należności i zobowiązania
w rublach białoruskich, a także środki na rachunku rozliczeniowym w rublach białoruskich podlegają ponownemu oszacowaniu w księdze walutowej i nie są ponownie
oszacowywane w białoruskiej księdze głównej. I na odwrót – zobowiązania w dolarach i rachunki dolarowe są ponownie oszacowywane w białoruskiej księdze głównej i nie są oszacowywane w walucie.
Jest oczywiste, że w danym przypadku dochody z różnic kursowych nie pokrywają się w księdze walutowej i białoruskiej.
Wskazane różnice w końcowym wyniku stanowią skutek zastosowania standardów FAS 52 i MSSF 21 w skonsolidowanej sprawozdawczości grupy.

4. Różnice metodologiczne w kształtowaniu wartości
jednostki zapasów
Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z MSSF i GAAP wymaga rozwiązania problemów związanych ze specyfiką tworzenia wartości zapasów. Tak więc stosowanie
metody standard cost w modelu białoruskim jest dość specyficzne: model białoruski
zakłada jednoczesne posiadanie informacji o standardowej cenie produkcji zakończonej i sumie korekty, która daną cenę doprowadza do poziomu rzeczywistych nakładów. W wielu przypadkach zasady spółki matki zakładają wycenę wyrobów gotowych bezpośrednio według standard cost i włączenie kosztów produkcji, które są
wyższe od kosztów standardowych, do danego okresu rozliczeniowego (polityka
ewidencyjna poszczególnych jednostek przewiduje przywrócenie w bilansie capitalized variances – aktywację odchyleń.
W białoruskim prawie nie ma jakiś rygorystycznych wymogów wobec jeszcze
niezakończonej produkcji.
Zgodnie z białoruskimi zasadami ewidencji wartość surowców i materiałów jest
ustalana łącznie z wydatkami na transport i przygotowanie produkcji, które zostają
wskazane w oddzielnym koncie bilansowym 16. Przy tym, jeśli takie wydatki stanowią nie więcej niż 5% wartości produktów, to mogą zostać włączone do wydatków
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w danym okresie rozliczeniowym. Jednocześnie w przypadku zastosowania modelu
standard cost w większości przypadków spółka matka żąda zaliczenia całej sumy
wydatków na przygotowanie towaru do danego okresu rozliczeniowego.
Czy można otrzymać lustro (kopię) księgi głównej w dolarach i białoruskich
rublach?
Odpowiedź na to pytanie brzmi: oczywiście, można. Jednak najważniejszym
problemem jest tutaj sprawa celowości tworzenia lustra księgi głównej.
Za punkt wyjścia uznajemy to, że ewidencja księgowa na terytorium Republiki
Białorusi opiera się na zasadach obowiązującego w Republice Białorusi prawa i powinna zapewniać tworzenie wiarygodnej bazy podatkowej. W związku z tym uważamy, że ostateczny wariant księgi głównej w rublach białoruskich powinien odpowiadać zasadom lokalnym, co stanowi wymóg bezwzględny.
W takiej sytuacji korekty, pozwalającej na uzyskanie lustra, wymaga księga
w walucie.
Jednak w procesie korekty otrzymamy odpowiednik księgi białoruskiej, ale nieodpowiadający już standardom MSSF 21, 29 I FAS 52. Następnie uzyskanie konsolidacji będzie wymagało dodatkowej korekty i przeliczeń w celu spełnienia wymogów spółki matki.
Proces korekty w danym przypadku pozbawia sensu uprzednie uzyskanie lustra.
Co więcej, lustro księgi walutowej nie umożliwi przeprowadzenia wysokiej jakości
mapowania i analizy danych wprowadzonych do MSSF i GAAP, ponieważ jej
wskaźniki różnią się od informacji w skonsolidowanej sprawozdawczości pod
względem dużej liczby parametrów.
Kwestia możliwości i konieczności wykorzystania ekwiwalentu w walucie po
każdej operacji przeprowadzanej w okresie sprawozdawczym sprowadza się do następujących aspektów:
1) W warunkach braku hiperinflacji wykorzystywanie metody walutowej z przeliczeniem elementów niepieniężnych zgodnie z kursem historycznym (temporal metod) ma pewne zalety związane z konsekwentnym stosowaniem zasad historycznej
wartości i wspólnej jednostki pomiaru. Przy tym jej poważną wadą jest działający
zniekształcająco charakter różnicy transformacyjnej, który znacząco obniża atrakcyjność tej metody.
2) W przypadku hiperinflacji prowadzenie sprawozdawczości w walucie obcej
odpowiada zasadom GAAP, które nakazują stosowanie w wymienionym przypadku
w charakterze waluty funkcjonalnej waluty sprawozdawczości firmy matki. Oznacza to, że obecnie stosowanie waluty księgi głównej stanowi warunek przestrzegania
zasad GAAP. Przy czym zgodnie z GAAP prowadzenie księgi głównej na potrzeby
sprawozdawczości międzynarodowej w dolarach jako walucie funkcjonalnej jest
warunkiem obligatoryjnym.
3) Jeśli chodzi o MSSF, waluta obca może zostać uznana za funkcjonalną lub też
niezbędna jest korekta pozycji niepieniężnych z zastosowaniem współczynników
odzwierciedlających poziom inflacji.
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5. Wnioski
Doświadczenia praktyczne świadczą o tym, że w celu zapewnienie wysokiego poziomu sprawozdawczości białoruskich firm w warunkach konieczności dokonywania konsolidacji w końcowych formularzach sprawozdawczych grupy wskazane jest
tworzenie dwóch równoległych sprawozdań, które są precyzyjnie regulowane przez
zasady – odpowiednio: prawa białoruskiego i spółki matki.
Ze względu na istnienie konkretnych wymogów dla dwóch ksiąg głównych oceniamy różnice między informacjami zawartymi w dwóch rodzajach ksiąg:
–– różnice metodologiczne – będziemy dążyć do ich maksymalnego zniwelowania
poprzez ulepszanie białoruskiego systemu rachunkowości,
–– różnice w zastosowaniu przeliczeń na podstawie kursów walutowych – różnice
te na razie są nie do przezwyciężenia z metodologicznego punktu widzenia.
Ponieważ białoruskie zasady nie są identyczne z wymogami MSSF i GAAP,
możemy mówić o tym, że podstawowym zadaniem metodologicznym księgowości
działającej na zasadach obowiązujących na Białorusi jest maksymalne zbliżenie zasad ewidencji tworzonej w celu kształtowania sprawozdawczości krajowej z normami dokumentów regulujących zasady ewidencji i tworzenia sprawozdawczości firmy matki.
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LEDGER AND ITS MIRROR IMAGE –
PROBLEMS OF FINANCIAL REPORTING
OF BELARUS BRANCHES OF INTERNATIONAL CONCERNS
Summary: This article discusses the possibility of simultaneous preparation of two ledgers in
Belarusian and foreign currencies using the appropriate software. The task of methodology in
Belarus is to maximize the approximation of rules of created records in order to shape national
reporting to the principles of accounting and reporting of the parent company.
Keywords: valuation in foreign currency, consolidated reporting.
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