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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
A WYMOGI ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
Streszczenie: Artykuł prezentuje reguły tworzenia rachunku zysków i strat ujawniającego
informacje według kryterium realizowanych w przedsiębiorstwie strategii.
Słowa kluczowe: rachunek zysków i strat, zarządzanie strategiczne.

1. Wstęp
Jedną z podstawowych wad obecnych rozwiązań tworzenia rachunku zysków i strat
jest aspekt historyczny prezentowanych informacji. Według obowiązujących reguł
celem głównym jest tu rozliczenie zarządu za miniony okres. Pojawiają się jednak
odmienne koncepcje mówiące, że podstawowym zadaniem analizowanego raportu
powinno być przedstawienie informacji inwestorom lub innym odbiorcom, w celu
podejmowania przez nich przyszłych decyzji [Schruff 2012, s. 18-22]. Cecha ta wynika z jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości, jaką jest przydatność informacji
[IASB 2010; FASB 2010]. Przydatność informacji dostępnych w sprawozdaniu finansowym oznacza, że na ich podstawie można podejmować różnorodne decyzje.
Informacje te powinny być przy tym prognostyczne, czyli pozwalające na ich wykorzystanie do szacowania przyszłych wyników ekonomicznych. Zadanie to realizować należy zarówno w perspektywie strategicznej, jak i operacyjnej, co wynika
z obecnie stawianych wymogów względem rachunkowości zarządczej [Sobańska
2009, s. 84]. Powyższe zasady wpisują się w definicję rachunkowości W. Brzezina:
„Rachunkowość jest to retro- i prospektywny system informacyjny ekonomicznej
organizacji, który wykorzystując metodę bilansową, pozwala zmierzyć, analizować
i planować dla celów zarządzania wynik finansowy i kondycję finansową podmiotu
gospodarczego” [Brzezin 2006, s. 33].
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2. Krytyka obecnych wzorców rachunku zysków i strat
pod względem ujawnień informacji strategicznych
Omawiane w tej części rozważania dotyczą formy rachunku zysków i strat tworzonego dla wartości syntetycznych, bez uwzględnienia wymogów raportów wykonanych według reguł segmentów operacyjnych, o których będzie mowa w dalszej części. Wariant porównawczy rachunku zysków i strat prezentuje informacje
zagregowane według kategorii przychodów i kosztów oraz rodzaju działalności.
W odniesieniu do przychodów w omawianym wariancie podzielone są one na cztery
pozycje. Każda z tych kategorii nie podlega natomiast głębszej analizie zgodnie
z wymogami zarządzania strategicznego. Stan ten przekłada się następnie na taką
samą syntetyczną formę prezentacji danych o kosztach i wynikach. Taki zagregowany sposób ujawniania danych w bardzo małym stopniu spełnia wymogi zarządzania
strategicznego. Niemożliwe jest uzyskanie informacji na temat rynków czy produktów generujących przychody, a w dalszej konsekwencji koszty oraz wynik finansowy. Teoretycznie jeżeli dane w raporcie na temat przychodów i kosztów oraz wyniku
finansowego charakteryzują się następującymi cechami:
1) tendencja poszczególnych parametrów w kolejnych okresach jest wzrostowa,
2) tempo wzrostu zysku jest wyższe od tempa wzrostu przychodów, a przychodów od kosztów,
to stan ten uznać można za pozytywny. Pozwala on wyciągnąć wnioski o dobrych
perspektywach rozwoju danego podmiotu. Informacje w ten sposób ujawniane, pomimo wymienionych powyżej cech pozytywnej oceny, mogą jednak wprowadzać w
błąd. Stanie się tak, gdy występują następujące czynniki:
1) zaistniały wysokorentowne zdarzenia jednorazowe – kontrakty, których
prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości jest znikome, a rentowność ma
wpływ na wyniki ogólne,
2) rozwój działalności realizowany jest na rynku zanikającym z tytułu szybszego wycofania się z niego konkurencji – tempo kurczenia się rynku jest wolniejsze
niż wycofywanie się firm konkurencyjnych,
3) udział sprzedaży na rynkach lub produktów zanikających jest znaczący.
Wyniki łączne firmy mogą być wówczas na poziomie satysfakcjonującym w
zakresie poszczególnych syntetycznych pozycji rachunku zysków i strat (przychody,
koszty i zysk). Tempo ich zmiany na przestrzeni kilku ostatnich okresów również
charakteryzować się może pozytywną oceną. Niewidoczna będzie jednak informacja o strukturze, z jakich kierunków pochodzą osiągane wyniki. Porównując raporty
dwóch jednostek funkcjonujących w tej samej branży, możliwa jest analiza tylko
danych syntetycznych. Może to jednak wprowadzić w błąd, gdyż zaistnieć mogą
następujące zdarzenia:
1) firma w okresie minionym osiągnęła lepsze wyniki niż przedsiębiorstwo
konkurencyjne,
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2) wyniki te generowane są jednak przez produkty na rynkach zanikających
bądź dla tych, dla których prognozuje się kryzys – rozwój ekstensywny,
3) w niedostatecznym stopniu realizowane są zadania o charakterze rozwoju
intensywnego (nowe rynki, produkty czy technologie),
4) przedsiębiorstwo konkurencyjne osiągnęło niższe wyniki z tytułu ponoszenia dużych nakładów na rozwój nowych obszarów działalności – rozwój intensywny.
Tak ujawnianych danych syntetycznych nie można również skonfrontować
z prognozami wzrostu czy spadku koniunktury, dotyczącymi konkretnych branż czy
rynków. Na podstawie takich prognoz oraz danych historycznych dostępnych w rachunku zysków i strat powinno być jednak możliwe oszacowanie przyszłych zysków. Zaprezentowane powyżej wady syntetycznej formy prezentacji przychodów
odnoszą się również do kosztów oraz wyników i z tego powodu nie będą dalej omawiane. W wariancie porównawczym rachunku zysków i strat inne braki z punktu
widzenia zarządzania strategicznego występują w przypadku prezentacji informacji
o kosztach. Wszystkie pozycje są tu zsumowane do kategorii zbiorczych usystematyzowanych według rodzaju. W kontekście przydatności informacji, a w szczególności jej prognostyczności, zastanowić należy się nad tym, czy jest to właściwa
forma ujawniania danych o kosztach. Wydawać by się mogło, że analiza kosztów
prostych (według rodzaju) pozwala na uzyskanie informacji o sposobie osiągania
zysku. Odbywa się to poprzez proste skojarzenia odpowiednich kosztów rodzajowych z realizowanymi przez nie zadaniami.
Tabela 1. Przykładowe informacje, jakie można uzyskać z analizy rodzajowej kosztów o sposobie
prowadzania działalności gospodarczej
Rodzaj kosztu
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia

Rodzaj informacji
Koszty związane z posiadaniem majątku
Materiało- i energochłonność działalności
Pracochłonność

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 2. Alternatywne realizowanie zadań w ramach kosztów rodzajowych
Realizowany proces
Posiadanie majątku

Alternatywne koszty rodzajowe związane z realizowanym procesem
Może być realizowane poprzez dzierżawę, leasing itp., co powoduje
zaniżenie kosztów amortyzacji.
Materiało- i energochłon- Przerób obcy wykonywany przez podwykonawców czy z materiałów
ność
powierzonych zmniejsza wartość kosztów zużycia materiałów i energii.
Pracochłonność
Elastyczne formy zatrudnienia typu leasing pracowniczy, usługi obce czy
samozatrudnienie nie generują kosztów płac.
Źródło: opracowanie własne.

W dzisiejszych realiach gospodarczych informacja o kosztach prostych (rodzajowych) nie odzwierciedla jednak sytuacji firmy zgodnie z powyżej zaprezentowa-
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nym wzorcem. Wynika to z możliwości realizacji wskazanych zadań poprzez inne
koszty rodzajowe, niż sugeruje to zaprezentowany przykład.
Dodatkowo pozostałe koszty rodzajowe ujęte w omawianym wariancie formularza rachunku zysków i strat (usługi obce, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty) są
trudno identyfikowalne z realizowanymi strategiami. Przeprowadzone rozważania
upoważniają zatem do wyciągnięcia wniosków, że informacja o kosztach rodzajowych może być myląca z punktu widzenia uzyskania danych na temat strategii osiągania wyniku finansowego. Trudno jest na jej podstawie uzyskać wiedzę z zakresu
już wspomnianych tak istotnych zagadnień strategicznych, jak: koszty posiadania
majątku, materiało- i energochłonność działalności czy pracochłonność. Niemożliwe jest ponadto zdobycie danych na temat innych realizowanych przez firmę strategii. Są one bardzo istotne z punktu widzenia odbiorców informacji generowanych
przez system rachunkowości. Pozwalają bowiem na podejmowanie decyzji polegających na analizie danych przeszłych, dostępnych w rachunku zysków i strat, oraz
skonfrontowanie ich z prognozami dotyczącymi na przykład zmian kosztów energii,
surowców czy płac. Opisywany stan prezentacji danych w rachunku zysków i strat
tylko według rodzaju kosztów może zatem powodować zagrożenie poprawnego
spełniania ważnej w rachunkowości zasady, jaką jest przydatność informacji,
a szczególnie jej prognostyczność. W zakresie ujawniania informacji o zysku w analizowanym raporcie warto podać w wątpliwość, czy obecne zasady wyznaczania
wyniku finansowego są odzwierciedleniem rzeczywistej korzyści wypracowanej
w firmie. Otóż wynik finansowy ustalany jest przez odjęcie od przychodów kosztów
[Foremna-Pilarska, Radawiecka 2009, s. 436-446]. Reguła ta jest konsekwencją
kontynentalnego podejścia do rachunkowości (metoda transakcyjna) [por. Gierusz
2011, s. 114-115; Babuśka 2011, s. 160; Janowicz 2011, s. 271-278; Kamieniecka
2011, s. 286-289; Maruszewska 2011, s. 295-297]. Jej wadą jest natomiast pominięcie niektórych transakcji dotyczących zarówno przychodów, jak i kosztów, które
wprost odnoszone są na kapitały – z pominięciem rachunku zysków i strat. Dodatkowo obecne reguły wyznaczania zysku nie uwzględniają zmiany wartości firmy według zasad anglosaskich – z tytułu aktualizacji wyceny do wartości godziwej [por.
Mućko 2011, s. 55; Mazur 2011, s. 304; Ustawa... 1994, art. 28, ust. 6; Wyczółkowska 2011, s. 15-20]. Podsumowując tę część rozważań, stwierdzić można, że aktualne rozwiązania obowiązujące przy ustalaniu wyniku finansowego nie w pełni oddają
rzeczywisty i całkowity efekt osiągany przez przedsiębiorstwo. Stan ten w przypadku rachunku zysków i strat nie spełnia zatem nadrzędnej zasady rachunkowości, jaką
jest przydatność informacji. Rozwiązaniem tych problemów jest koncepcja zysku
całościowego [szerzej patrz Gierusz 2010]. Kolejny mankament obowiązujących
rozwiązań stanowi prezentacja informacji o zysku w formie syntetycznej. W aktualnej formule analizowanego rachunku podana jest tylko łączna wartość osiągniętego
wyniku, brak jest natomiast uszczegółowienia jej o elementy jego podziału. Nieujawnienie powyższych danych jest istotną wadą. Informacja prezentowana w obecnej formie może wprowadzać w błąd potencjalnych inwestorów. Nie są oni bowiem
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powiadomieni o kierunkach podziału zysku. Jest to istotna informacja, gdyż niektórzy akcjonariusze, zwłaszcza przyszli, mogą być zainteresowani zyskami z dywidendy wypłacanymi regularnie. Inna grupa może natomiast oczekiwać wzrostu wartości akcji, osiąganego poprzez długofalowe inwestycje. Zaistnieć może również
sytuacja dużej dysproporcji w czerpaniu korzyści pomiędzy grupami akcjonariuszy
– uprzywilejowanymi i zwykłymi. Kierunki rozdysponowania zysku są ważną informacją również dla pozostałych jej użytkowników, takich jak chociażby pracownicy
– obecni i przyszli. Zainteresowani są oni wiedzą na temat polityki partycypacji
w zyskach. Nabywcy oczekiwać mogą natomiast danych o działaniach ekologicznych czy społecznych finansowanych z zysku. Dlatego warto rozważyć, czy w rachunku zysków i strat ogólnej kwoty wyniku nie należy uszczegółowić o podane
elementy jego podziału. Podsumowując ten fragment, stwierdzić można, że porównawczy wariant rachunku zysków i strat w niedostatecznym stopniu prezentuje informacje według wymogów zarządzania strategicznego. Dotyczy to wszystkich jego
pozycji (przychodów, kosztów i wyniku finansowego). Jest on nastawiony na ujawnianie informacji w świetle historycznym i trudno jest na jego podstawie podejmować decyzje przyszłe. Wykazane mankamenty syntetycznej formy prezentacji przychodów, kosztów oraz zysku dotyczą również wariantu kalkulacyjnego. W tym
przypadku pojawiają się jednak inne niedogodności wynikające ze specyfiki tego
rozwiązania. Wadą analizowanej struktury jest syntetyczna forma informacji na temat kosztów wytworzenia [Ustawa... 1994 ]. W jednej zbiorczej pozycji ujęte są
koszty zarówno stałe, jak i zmienne. Stan ten uniemożliwia więc prognozowanie
wyniku finansowego w oparciu o przewidywane zmiany ilości wytwarzanych produktów. Szacunki takie można wykonywać na podstawie informacji dotyczącej rozwoju rynku czy przyjęcia lub utraty znaczącego kontraktu. Niemożliwe jest również
przewidywanie wyniku na podstawie prognoz dotyczących zmian cen surowców.
Koszty sprzedaży w analizowanym rachunku ujęte są w jednej zbiorczej pozycji
jako koszty okresu. Nie jest możliwe przydzielenie ich do kierunków sprzedaży,
które wynikać powinny z realizowanej strategii rozwoju tej działalności. Praktycznie wszystkie zaprezentowane dotychczas wady dotyczące syntetycznej formy prezentacji informacji na temat przychodów oraz kosztów występują również w tym
przypadku. Odnośnie do tych kosztów pojawia się jednak dodatkowy mankament.
Ujęte są one w jednej grupie obejmującej koszty okresu, takie jak ogólnego zarządu
czy pozostałe koszty operacyjne. Wynika to zapewne z koncepcji, aby koszty mogące być alokowane na aktywa w bilansie były w jednej części rachunku, a zaliczane
do okresu w drugiej. Tymczasem według reguł tworzenia rachunków zysków i strat,
wywodzących się z rachunkowości zarządczej, koszty warto grupować według ich
zależności od rozmiaru działalności. W pierwszej kolejności przeciwstawia się przychodom koszty zmienne, a następnie stałe. Ma to na celu umożliwienie prognozowania wyniku na podstawie informacji dotyczących rozmiarów działalności firmy.
Część kosztów sprzedaży związana jest z transportem, opakowaniami, ubezpieczeniem w transporcie itp., uznać można zatem, że są to koszty zmienne. Inna grupa
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kosztów sprzedaży wynikać może z reklamy czy uczestniczeniem w targach itp. – są
to zatem koszty stałe [Gierusz 2005, s. 486]. Z tego powodu koszty sprzedaży
w rachunku zysków i strat ujęte powinny być w dwóch pozycjach jako koszty stałe
i zmienne. Koszty ogólnego zarządu czy pozostałe koszty operacyjne ujmowane są
w jednej zbiorczej grupie zwanej kosztami okresu. Kryterium zaliczania ich do tej
kategorii jest fakt zaniechania rozliczania tych kosztów na produkty. Stosowana jest
tu zatem metoda rachunku kosztów zmiennych. Do kosztów wytworzenia stosuje się
natomiast reguły rachunku kosztów pełnych. Tymczasem z punktu widzenia prognostyczności właściwszym sposobem jest podział na koszty stałe i zmienne. Analizowane pozycje nie są wszystkimi kosztami stałymi. Zaliczyć do nich należy również
część kosztów wydziałowych niezależnych od wielkości produkcji – koszty wydziałowe stałe. Zalecane zatem jest podzielenie obecnej pozycji kosztów wytworzenia
na dwie grupy koszty wytworzenia: zmienne i stałe. Drugim mankamentem ujawniania informacji na temat powyższych kosztów stałych jest syntetyczna forma ich
prezentacji. Obejmują one pozycje kosztowe związane z wieloma ważnymi działaniami – strategiami, z których każda indywidualnie może dostarczać ważnych informacji na temat metod funkcjonowania firmy. Głównym problemem obecnego rozwiązania, z punktu widzenia zarządzania strategicznego, jest brak możliwości
stwierdzenia na podstawie analizy tych kosztów, czy działalność danej firmy ma
charakter rozwoju ekstensywnego, czy też intensywnego. Z tego powodu syntetyczna forma ich prezentacji nie spełnia obecnych wymogów zarządzania strategicznego. Zaprezentowane negatywne z punktu widzenia potrzeb zarządzania strategicznego przykłady mogą w znaczący sposób wpłynąć na błędną decyzję inwestorów.
Braki te są więc istotną wadą syntetycznej formy kalkulacyjnego wariantu rachunku
zysków i strat. Potwierdzają one, podobnie jak w wariancie porównawczym, historyczne podejście do zasad tworzenia tego raportu.

3. Sprawozdanie według segmentów operacyjnych
Rozwiązaniem w przypadku części przedstawionych powyżej wad syntetycznej prezentacji danych jest sprawozdanie tworzone według segmentów operacyjnych. Zamiast prezentować informacje zagregowane do łącznych wartości obejmujących
całość przedsiębiorstwa, dane ujawniane są w bardziej szczegółowy sposób. Istotne
jest jednak, według jakich kryteriów nastąpi wykonanie stosownej analizy. W regulacjach tworzenia tego rodzaju raportów zaobserwować można pewne zmiany. Poprzednio obowiązywały tu ustalenia MSR nr 14 – Sprawozdawczość według segmentów działalności. Zgodnie z tym standardem kryteriami analizy były różnice w
poziomie stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych oraz w ryzyku związanym z zainwestowanym kapitałem. Uwarunkowania te wynikały z potrzeb inwestorów zainteresowanych bezpieczeństwem ich kapitału. Wymogi powyższe w dużym stopniu
ukierunkowywały reguły tworzenia analizy wyłącznie na czynnik produkcyjny.
Oznacza to wykonanie raportu według zasobów wytwórczych [Sojak, Jankowska
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2007, s. 5-29; Trzpioła 2005, s. 89]. Wadą tego podejścia jest jednak zbytnie zawężenie na wskazane jedno kryterium analizy. Otóż jeżeli w firmie produkcja realizowana jest na tych samych zasobach, to nie ma różnic w ryzyku zainwestowanego
kapitału. Stan ten nie sugeruje zatem potrzeby tworzenia raportu szczegółowego.
Tymczasem w konkretnym przedsiębiorstwie istotne z punktu widzenia przydatności mogą być inne wymiary analizy strategicznej. Wadę tę likwidują aktualne rozwiązania regulowane przez MSSF 8 – Segmenty operacyjne [http://www.iasplus.
com/]. W tym podejściu zarząd przedsiębiorstwa ma większą swobodę przy wyborze
struktury prezentacji informacji. Jeżeli inny wymiar analizy niż technologia dostarcza lepszych danych, to należy według niego zidentyfikować segmenty operacyjne.
Będą one wyznacznikiem do tworzenia analizy rachunku zysków i strat. Celem prezentacji wyników według tych kryteriów jest dostarczenie informacji o kierunkach,
z jakich generowane są zyski. Pozwala to inwestorom na szacowanie przyszłych
wyników na podstawie danych historycznych dostępnych w rachunku zysków i strat
oraz prognoz dotyczących zidentyfikowanych segmentów operacyjnych, takich jak
cykle koniunkturalne czy zmiany cen dla kosztów zmiennych. Stwierdzić należy
zatem, że aktualne zalecenia odnośnie do ustalania segmentów operacyjnych spełniają wymogi zarządzania strategicznego w zakresie przychodów, kosztów oraz wyników finansowych.

4. Struktura informacji o kosztach stałych
według wymogów zarządzania strategicznego
Koszty stałe, takie jak wydziałowe stałe, sprzedaży stałe, ogólnego zarządu czy pozostałe koszty operacyjne, prezentowane są w zbyt syntetyczny sposób. Stan ten
występuje nawet po ich uszczegółowieniu według segmentów operacyjnych. Warto
zatem przemyśleć, jak powinno się przedstawiać dane na ich temat. Analiza dokonana według klasyfikacji rodzajowej nie zwiększy użyteczności informacji z punktu
widzenia zarządzania strategicznego – zostało to wykazane wcześniej. Należy się
zatem zastanowić nad alternatywnymi kryteriami prezentacji danych. Pomocą
w tym zakresie może być zapotrzebowanie na informacje generowane przez dzisiejsze oczekiwania. Powinny być to potrzeby wynikające z czynników gospodarczych
i społecznych oraz wszystkich użytkowników informacji – wewnętrznych i zewnętrznych. Dywersyfikacja ta pozwoli bowiem działać firmie zgodnie z takimi regułami, jak: społeczna odpowiedzialność biznesu czy zrównoważony rozwój. Do
przemyślenia w każdym przedsiębiorstwie mogą być takie kryteria analizy kosztów
stałych, jak:
1) personalne,
2) szkolenia,
3) utrzymania majątku,
4) remontów i konserwacji,
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5) administracyjne,
6) badań i rozwoju – innowacyjność,
7) marketingu,
8) ochrony środowiska,
9) działalności socjalnej,
10) niewykorzystanego potencjału itp.
Ze względu na brak ścisłych zewnętrznych uregulowań kategorii szczegółowych prezentowanych kosztów każda firma powinna dokonać tego podziału samodzielnie. Głównym wyznacznikiem są tu realizowane strategie szczegółowe
oraz ich koszty, o jakich przedsiębiorstwo chce informować podmioty zewnętrzne.
W dużym uproszczeniu są to ważne zakresy funkcjonowania firmy, dla których tworzy się strategiczne koncepcje rozwoju [Chalastra 2010, s. 211]. Nie można zatem
stworzyć jednego uniwersalnego wzorca raportu dla kosztów stałych, spełniającego wymogi strategiczne wszystkich firm. Powodem tego jest fakt, że w każdym
przedsiębiorstwie realizowane są indywidualnie ustalane strategie, nawet gdy profil
ich działalności jest porównywalny. Często ich dobór wynika ze specyfiki branży.
Przykładowo, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe powinny wykazywać, jakie nakłady ponoszą na działania prewencyjne, a firmy energetyczne – nakłady związane
z ochroną środowiska. Celem prezentacji informacji według proponowanej analizy są:
1) możliwość oceny, czy działalność firmy cechuje rozwój intensywny czy
ekstensywny,
2) poinformowanie o realizacji działań o charakterze zrównoważonego rozwoju.
3) wykazanie, że przedsiębiorstwo realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu [Paszkiewicz, Szadziewska 2011, s. 77-90].

5. Proponowany wzorzec tworzenia rachunku zysków i strat,
spełniający wymogi zarządzania strategicznego
Uwzględniając wykazane wady rozwiązań obecnych oraz proponowane modyfikacje, należy się zastanowić nad wzorcowym formularzem rachunku zysków i strat
spełniającym wymogi zarządzania strategicznego.
Formularz rachunku zysków i strat (tab. 6) zaprojektowany został z uwzględnieniem wymienionych czynników ważnych z punktu widzenia zarządzania strategicznego. Ponadto umożliwia on dokonanie porównania danych zawartych w kalkulacyjnym wariancie rachunku zysków i strat1.

Tylko koszty niewykorzystanego potencjału identyfikowane w proponowanym wzorcu formularza nie są widoczne w obecnym wariancie kalkulacyjnym. Poprzez zamieszczenie stosownej informacji o ich wartości oraz w jakiej pozycji kosztów okresu zostały one ujęte, możliwe będzie pełne
dokonanie porównania obu tych rachunków.
1
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Tabela 6. Proponowany wzór rachunku zysków i strat, spełniający wymogi zarządzania strategicznego
Segmenty operacyjne
1
Przychody
Koszty sprzedaży zmienne
Marża 1
Koszty
Zmienne koszty wytworzenia
wytworzenia Marża 2
Stałe
Koszty personalne
koszty
Koszty utrzymania potencjału
wytwowytwórczego
rzenia
Koszty remontów i modernizacji
itp.
Razem stałe koszty wytworzenia
Razem koszty wytworzenia
Marża 3
Bieżące koszty niewykorzystanego potencjału wytwórczego
Marża 4
Koszty sprzedaży stałe
Koszty
Koszty personalne
ogólnego
Koszty administracyjne
zarządu
Koszty marketingu centralnego
Koszty badania i rozwoju
Koszty ochrony środowiska
Koszty działalności socjalnej
itp.
Razem koszty ogólnego zarządu
Pozostałe
Koszty trwale niewykorzystywanego potencjału
koszty
itp.
operacyjne Razem pozostałe koszty operacyjne
Marża 5 Zysk brutto
Podatek dochodowy
Marża 6 Zysk netto
Zysk
Dywidenda dla akcjonariuszy uprzywilejowanych
rozdyspono- Dywidenda dla pozostałych akcjonariuszy
wany
Inwestycje
Nagrody dla pracowników
Działalność społeczna
….
Razem zysk rozdysponowany
Marża 7 Zysk zatrzymany
Źródło: opracowanie własne.

2

3

4

Razem
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6. Obecne rozwiązania a wymagania strategiczne
Przed wprowadzeniem zmian w strukturze formularza rachunku zysków i strat należy się zastanowić, czy:
1) postulowanych efektów nie można osiągnąć wykorzystując obecne rozwiązania,
2) sugerowany zakres ujawniania informacji jest obligatoryjny,
3) działania te przyniosą korzyści firmie.
W kwestii pierwszej, według obecnych uregulowań istnieje możliwość zamieszczenia odpowiednich zapisów na temat realizowanych strategii w informacji dodatkowej. Wadą tej opcji jest jednak brak stosownych standardów. Informacja dodatkowa zawiera bowiem ogromną ilość różnych danych, przez co ich użyteczność bywa
ograniczona. Warto zatem, aby informacje te zostały usystematyzowane i zebrane
w formie jednego kompleksowego raportu. Z tego powodu proponowany wzór rachunku zysków i strat może stać się pożądanym elementem informacji dodatkowej. Przedsiębiorstwo tworzyć będzie zatem dwa rachunki zysków i strat, pierwszy
wynikający z wymogów rachunkowości finansowej oraz drugi potrzeb zarządzania
strategicznego. Rozwiązanie takie jest dopuszczalne przez aktualne uwarunkowania legislacyjne oraz spełnia oczekiwania odbiorców informacji finansowej. Proponowany zakres ujawniania informacji nie jest obligatoryjny, nakazany stosownymi aktami prawnymi. Mimo to coraz częściej przedsiębiorstwa decydują się na
ujawnianie danych o swoich kierunkach rozwoju strategicznego, w tym osiąganych
przychodach, ponoszonych kosztach oraz wypracowanych wynikach. Podmiotom
zewnętrznym prezentowane są zatem informacje znacznie wykraczające poza wymogi obowiązkowej sprawozdawczości. Spowodowane jest to rywalizacją o inwestorów oraz nabywców produktów zarówno obecnych, jak i przyszłych. Ze względu na dużą konkurencję w dostępie do kapitału wymagania inwestorów w zakresie
ujawnień informacji o firmie wzrastają. Oczekują oni informacji pozwalających im
prognozować przyszłość przedsiębiorstwa. Ponadto coraz częściej inwestorzy, ale
i konsumenci, zainteresowani są posiadaniem informacji nie tylko o rentowności
firmy. Oczekują oni danych na takie tematy, jak działania ekologiczne czy społeczne
zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu [szerzej: Szadziewska
2012]. Wysnuć zatem można wniosek, że prezentacja danych na temat wyników finansowych przedstawiona w szerszym, niż jest to wymagane zakresie przez obligatoryjne reguły sprawozdawczości finansowej, przynosi korzyści przedsiębiorstwu.

7. Zakończenie
Rachunkowość podlega niestannemu rozwojowi, którego celem jest poszukiwanie
rozwiązań, w jak najlepszy sposób prezentujących rezultaty działalności jednostek.
Kierunki tego rozwoju często wyznacza rachunkowość zarządcza. Wynika to
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z większej swobody kreowania w tym zakresie nowych koncepcji. Wzrost wiedzy
w społeczeństwie oraz konkurencji w poszukiwaniu inwestorów wymusza na przedsiębiorstwach podążanie za tym rozwojem. Jednym z objawów tego procesu jest
coraz większe znaczenie w praktyce zarządzania strategicznego. Konieczne zatem
wydaje się dostosowanie do bieżących wymogów zasad raportowania wyników finansowych. Zaproponowane kierunki modyfikacji rachunku zysków i strat wpisują
się w ten nurt i wydają się godne polecenia.
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND THE REQUIREMENTS
OF STRATEGIC MANAGEMENT
Summary: The article is a presentation of rules for creating profit and loss account revealing
information according to the criterion of strategies implemented in an enterprise.
Keywords: profit and loss account, strategic management.

