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ZARZĄDZANIE KOSZTAMI
W ASPEKCIE WYCENY BILANSOWEJ
Streszczenie: W artykule poruszono kwestię wpływu wyceny bilansowej na poziom kosztów w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak
poszczególne metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy wpływają na poziom
kosztów w przedsiębiorstwie. Czy przyjęte w polskim prawie bilansowym regulacje w zakresie wyceny sprzyjają fałszowaniu informacji sprawozdawczej o kosztach?
Słowa kluczowe: koszty przedsiębiorstwa, wycena aktywów i pasywów.

1. Wstęp
Rzetelna wycena jest podstawą podejmowania trafnych decyzji w jednostce
gospodarczej. Sprawozdawczość finansowa od wieków ewoluowała, dostosowując
się do potrzeb informacyjnych jej użytkowników. W ostatnich latach użyteczna
i wiarygodna informacja zaczęła nabierać coraz większego znaczenia. Rzeczywistość gospodarcza, obecne problemy związane z kryzysem finansowym powodują
wzrost zapotrzebowania na informacje generowane przez system rachunkowości. Są
to informacje niezbędne z punktu widzenia odbiorców zarówno zewnętrznych, jak
i wewnętrznych. Kierownik jednostki może w ramach przyjętej polityki rachunkowości wpływać na stosowane metody wyceny bilansowej. Metody te wpływają
z kolei na poziom kosztów w danym przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest próba
udzielenia odpowiedzi na pytanie: Jak poszczególne metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy wpływają na poziom kosztów w jednostce gospodarczej
i czy regulacje prawne rachunkowości w tym zakresie nie sprzyjają fałszowaniu informacji sprawozdawczej?

2. Cel sprawozdawczości finansowej a wycena bilansowa
Teoria rachunkowości wyróżnia dwie podstawowe koncepcje dotyczące głównego
celu sporządzania sprawozdania finansowego: koncepcję transakcyjną (kontynentalną) oraz koncepcję wartości.
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Według koncepcji transakcyjnej głównym celem sporządzania sprawozdania
finansowego jest prezentacja prawidłowego obrazu rentowności przedsiębiorstwa
w danym okresie sprawozdawczym. Koncepcja ta koncentruje się na pomiarze wyniku finansowego w aspekcie transakcji zrealizowanych i rozliczonych zgodnie
z zasadą współmierności kosztów i przychodów. Koncepcja transakcyjna wiąże się
nierozerwalnie z podejściem „przeszłościowym”. Wycena składników majątkowych
oraz ponoszonych kosztów opiera się na wartościach historycznych (cena nabycia,
koszt wytworzenia).
Koncepcja wartości przewiduje natomiast, iż głównym zadaniem sprawozdawczości finansowej jest wycena i prezentacja zasobów i zobowiązań jednostki
na dzień bilansowy. Zasadniczym celem tej wyceny jest ustalenie aktywów netto.
W odróżnieniu od podejścia transakcyjnego za podstawę wyceny uznaje się wartość
rynkową, a w przypadku jej braku wartość godziwą.
Należy zgodzić się ze stwierdzeniem E. Jezierskiej, iż „obecny etap rozwoju
rachunkowości określa się jako przejście od teorii transakcyjnej ku teorii wartości.
Głównym celem rachunkowości staje się pomiar wartości przedsiębiorstwa, a nie
pomiar wyniku z działalności” [Jezierska 2009, s. 177]. Informacja sprawozdawcza
nie powinna być tylko informacją historyczną, powinna nabrać charakteru prospektywnego. Najważniejszą częścią sprawozdania finansowego staje się więc bilans,
w którym koszt historyczny zastępowany jest wartością godziwą.
Hendriksen i van Breda podkreślają, że kierownik jednostki, wybierając określoną metodę wyceny, musi kierować się celami sprawozdawczości finansowej oraz
potrzebami użytkowników [Hendriksen, van Breda 2002, s. 489]. Można zaryzykować twierdzeniem, iż to odbiorcy zewnętrzni są głównymi użytkownikami sprawozdań finansowych. Do głównych użytkowników można zaliczyć:
1) inwestorów,
2) kredytodawców i pożyczkodawców,
3) dostawców,
4) klientów,
5) rządy i agendy rządowe,
6) społeczeństwo.
Grupa odbiorców jest zróżnicowana, a więc i potrzeby informacyjne są różne.
Inwestorzy oczekują informacji związanych z rentownością czy oczekiwaną stopą zwrotu. Kredytodawcy oceniają potencjalną zdolność kredytową i związane
z tym zadłużenie, płynność finansową oraz wypłacalność. Dostawcy biorą pod uwagę możliwości terminowych spłat zobowiązań. Rząd z kolei zainteresowany jest
wskaźnikami niezbędnymi do ustalania dochodu narodowego.
Odbiorcy wewnętrzni, tacy jak pracownicy czy zarząd, zainteresowani są informacjami na temat stabilności zatrudnienia, możliwości dalszego rozwoju czy ogólnych informacji o sytuacji majątkowo-finansowej.
Trafność decyzji finansowych uzależniona jest od jakości informacji sprawozdawczej. Aby informacja była wiarygodna, musi przede wszystkim wiernie od-
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zwierciedlać rzeczywistość gospodarczą. Kierownik jednostki musi odpowiedzieć
na pytanie, która metoda wyceny i forma prezentacji gwarantuje wierne odzwierciedlenie rzeczywistości gospodarczej.
Tabela 1. Adresaci informacji sprawozdawczej
Odbiorcy zewnętrzni
Inwestorzy
Kredytodawcy

Pracownicy
Klienci/Dostawcy

Społeczeństwo
Rząd i jego agendy

Organy podatkowe

Pożądane informacje
Stopień ryzyka i warunki zwrotu zaangażowanego kapitału.
Informacje o możliwości spłat udzielonych kredytów, pożyczek. Informacje o zasobach, zobowiązaniach, rentowności i płynności finansowej, na ich podstawie oceniają ryzyko finansowe i możliwość odzyskania wierzytelności w przypadku bankructwa podmiotu gospodarczego.
Informacje o kondycji i wynikach finansowych przedsiębiorstwa w
celu oceny zdolności do wypłaty wynagrodzeń, ewentualnych podwyżek płac oraz możliwości utrzymania dalszego zatrudnienia.
Głównie informacje o zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, ale nie
tylko. Klienci będą zainteresowani także sytuacją majątkowo-finansową przedsiębiorstwa oraz jego perspektywami rozwojowymi w
sytuacji, gdy będą związani z przedsiębiorstwem długoterminowymi
umowami lub są od nich zależni.
Informacje o tendencjach rozwojowych, osiągnięciach, zatrudnianiu
pracowników.
Informacje o działalności przedsiębiorstw, są one niezbędne do
kreowania polityki podatkowej, do szacowania wielkości charakteryzujących sytuację gospodarczą kraju: dochodu narodowego, produktu
globalnego, do badań makroekonomicznych.
Informacje w celu kontroli prawidłowości rozliczeń z państwem.

Źródło: opracowanie własne.

Analizując powyższe zestawienie, można wyróżnić dwie grupy adresatów sprawozdań finansowych zainteresowanych:
•• osiągniętym w przeszłości wynikiem finansowym – urzędy skarbowe, dotychczasowi akcjonariusze, zainteresowani dywidendą,
•• przyszłymi wynikami finansowymi – kredytodawcy, dostawcy, pożyczkodawcy.
Oczekiwania pierwszej grupy adresatów noszą nazwę optyki kontraktowej,
natomiast oczekiwania drugiej grupy – optyki predyktywnej [por. Krzywda 2001,
s. 10]. Jak widać, oczekiwania tych dwóch grup użytkowników pozostają w pewnej
sprzeczności, a sprawozdanie finansowe sporządzane jest jedno. Na tym tle powstaje pytanie: jak zaspokoić potrzeby informacyjne tak szerokiego grona adresatów?
Odpowiedzią na to pytanie może być stanowisko Rady Standardów Rachunkowości
w Wielkiej Brytanii: „sprawozdanie finansowe, które odpowiada oczekiwaniom
tych, którzy ryzykując dostarczają kapitał jednostce gospodarczej, będzie satysfakcjonowało innych jego użytkowników” [Krzywda 2001, s.10].
Podobne stanowisko prezentuje E.A. Hendriksen i F.M. van Breda, „sprawozdawczość finansowa powinna dostarczać informacji użytecznych zarówno dla te-
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raźniejszych, jak i potencjalnych inwestorów, wierzycieli oraz innych użytkowników
podejmujących racjonalne decyzje inwestycyjne, kredytowe itp. […]. Sprawozdawczość finansowa […] powinna pomóc użytkownikom w oszacowaniu kwot, terminów i stopnia pewności ich przyszłych wpływów z tytułu dywidend […] informacji
na temat zasobów ekonomicznych przedsiębiorstwa, roszczeń wobec tych zasobów”
[Hendriksen, van Breda 2002, s. 144-145]. Dużym problemem jest zdefiniowanie
podstawowej grupy adresatów sprawozdań finansowych. Wskazanie głównych
użytkowników informacji sprawozdawczej determinuje jej jakość, a dokładniej –
użyteczność informacji sprawozdawczej. E.A. Hendriksen i F.M. van Breda stwierdzają, że taką grupą są inwestorzy i wierzyciele, ponieważ decyzje podejmują oni
na podstawie sprawozdań finansowych, tak więc ich oczekiwania są jednoznacznie
sformułowane (co przejawia się w tworzeniu lobbingu dotyczącego międzynarodowych standardów w zakresie ujmowania i ujawniania informacji sprawozdawczej).
Owszem, dopuszcza się ujawnianie informacji dla pracowników, klientów, agencji rządowych czy społeczeństwa, ale ich uważa się za drugorzędnych adresatów
sprawozdań finansowych i innych form ujawniania informacji [por. Hendriksen, van
Breda 2002, s. 837].

3. Rezerwy i odpisy aktualizujące a koszty przedsiębiorstwa
Koszty przedsiębiorstwa to uprawdopodobnione zmniejszenie korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie zmniejszenia aktywów lub zwiększenia zobowiązań lub rezerw. Powodują one zmniejszenie kapitału własnego lub
zwiększenie jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Definicja jest dosyć szeroka. Koszty, zgodnie z zasadą ostrożności, ujmowane są w księgach rachunkowych już w momencie ich uprawdopodobnienia. Zasada ta powoduje, iż kierownik jednostki powinien ujmować koszty
prawdopodobne, które także wpływają na wynik finansowy. Pierwszą zaprezentowaną w artykule kategorią wpływającą na wysokość kosztów w przedsiębiorstwach
są rezerwy.
Najprawdopodobniej rezerwami, które historycznie pojawiły się w systemie rachunkowości jako pierwsze były rezerwy na należności [Klimczak 2009, s. 279].
Stopniowo zauważano, iż właściwie każdy składnik majątku prezentuje określoną
wartość, która może z powodu różnych przyczyn ulec zmniejszeniu. W celu zapewnienia wiarygodnej wyceny posiadanego majątku powinno się tę informację uwzględnić w prezentowanym sprawozdaniu finansowym. Tworzone rezerwy
wpływają bezpośrednio na poziom kosztów w przedsiębiorstwie, obniżają wynik
finansowy jednostki. Zakres tworzonych rezerw jest w dużej mierze uzależniony od
systemu prawnego, w jakim funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Obecnie w rachunkowości duży wpływ na tworzone rezerwy ma z jednej strony koncepcja wiernego
i rzetelnego obrazu, a z drugiej koncepcja rachunkowości oparta na wartości godziwej. Koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu traktuje rezerwy jako pewnego rodzaju
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mechanizm kontrolny, zwiększający poziom bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Tworzone rezerwy zwiększają poziom kosztów w przedsiębiorstwie, kreując w ten
sposób bardziej zachowawczy, „pesymistyczny” wizerunek przedsiębiorstwa.
Według polskiego prawa bilansowego rezerwy tworzone są na:
•• zobowiązania i straty z operacji gospodarczych w toku (rezerwy na niepewne
zobowiązania i straty),
•• utratę wartości (odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie, inwestycji, należności, zapasów),
•• na koszty (na naprawy gwarancyjne i rękojmie),
•• rezerwy kapitałowe.
Obowiązek szacowania rezerw na naprawy gwarancyjne związany jest z zasadą współmierności kosztów i przychodów – koszty ewentualnych napraw powinny
być kosztami w okresie, gdy jednostka realizuje przychody związane ze sprzedażą
produktów objętych gwarancją. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie
oszacowanej wartości. W przypadku rezerw na naprawy gwarancyjne oszacowana
wartość powinna stanowić kwotę, jaką jednostka zapłaciłaby w ramach wypełnienia
obowiązku na dzień bilansowy. Wysokość tworzonych rezerw zawsze jest szacunkiem, ale takim, który wpływa na wynik finansowy jednostki danego okresu.
Jak wspomniano powyżej, jednostka powinna tworzyć także rezerwy na świadczenia pracownicze. Polska ustawa o rachunkowości nie definiuje tych świadczeń.
MSR nr 19 wskazuje, iż do świadczeń długoterminowych, na które powinno się
tworzyć rezerwy, należą:
•• świadczenia po okresie zatrudnienia, takie jak emerytury i inne świadczenia
emerytalne, ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia,
•• inne długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym urlopy z tytułu długiego
stażu pracy, urlopy naukowe, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu
długiego stażu pracy, długoterminowe renty inwalidzkie oraz jeśli nie podlegają
one w całości wypłacie w ciągu 12 miesięcy od zakończenia okresu, wypłaty
z zysku, premie i odroczone wynagrodzenia,
•• świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, odnoszone niezwłocznie
w ciężar kosztów, gdyż nie przynoszą podmiotowi korzyści w okresie
późniejszym [MSR 19, 2011, par. 7].
Zobowiązania, które ciążą na jednostce po okresie zatrudnienia, mogą być wiarygodnie ustalone dzięki zastosowaniu technik aktuarialnych. Wymagają one przyjęcia odpowiednich założeń demograficznych i finansowych. Założenia demograficzne dotyczą:
•• umieralności w trakcie zatrudnienia i po zatrudnieniu,
•• wskaźników rotacji pracowników, niezdolności do pracy i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę,
•• osób będących uczestnikami programu, mających na utrzymaniu osoby, które
uzyskują uprawnienia do świadczeń,
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•• wskaźników roszczeń w ramach programu opieki medycznej [Kuzior 2009,
s. 346].
Założenia finansowe dotyczą z kolei takich zagadnień, jak: stopa dyskontowa,
poziom przyszłego wynagrodzenia, przyszłych świadczeń i kosztów leczenia. Jednostka, ustalając wysokość rezerw na świadczenia pracownicze, powinna wziąć pod
uwagę także ustalenia dotyczące inflacji, zmian świadczeń państwowych, przyrostu
wynagrodzeń.
Z powyższych ustaleń wynika, iż określenie rezerw na świadczenia pracownicze
jest uzależnione od wielu czynników, na które jednostka często nie ma wpływu.
Jednostki mogą w związku z tym podejmować próby oddziaływania na wysokość
ujmowanych w poszczególnych okresach kosztów.
Kolejną kategorią wpływającą na poziom kosztów w rachunku zysków i strat są
odpisy aktualizujące. Tworzenia odpisów aktualizujących oraz ustalanie ich odpowiedniej wysokości należy, podobnie jak rezerwy, do zadań kierownika jednostki.
Regulacje prawne pozostawiają mu dużą swobodę w tym zakresie. Stosowanie odpisów aktualizujących powinno wiązać się z zasadą ostrożnej wyceny. Kierownik
jednostki powinien przedstawić zasady stosowania wartości szacunkowych i wyjaśnienie przyczyny niepewności, które zazwyczaj następuje w części opisowej sprawozdania finansowego. W rachunkowości coraz częściej wykorzystuje się profesjonalny osąd kierownictwa, dotyczący na przykład takich kwestii, jak:
1) okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych,
2) wartość godziwa inwestycji,
3) wartość odzyskiwalna, będąca podstawą korekt z tytułu utraty wartości aktywów,
4) prawdopodobieństwo ściągnięcia należności [Gos, Hońko, Szczypa 2010,
s. 33].
Odpisy aktualizujące zmniejszają wartość początkową danego składnika aktywów, a ich równowartość obciąża pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe. Odpisy aktualizujące dokonywane mogą być od wszystkich aktywów jednostki:
wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, zapasów itp. Zawsze jeżeli aktywa
tracą na wartości, jednostka zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny powinna dokonać
odpisu aktualizującego ich wartość. Ustawa nie definiuje szczegółowo przypadków,
kiedy należy takie odpisy tworzyć. Decyzję w polityce rachunkowości powinien
podjąć kierownik jednostki.
Należy zadać sobie pytanie, czy kierownictwo nie będzie kierowało się poziomem wyniku finansowego, ustalając wielkość odpisów aktualizujących oraz rezerw.
Jeżeli ustawa o rachunkowości nie zawiera sprecyzowanych przesłanek tworzenia
takich kosztów, może dojść do nieuzasadnionego kreowania wyniku finansowego
z wykorzystaniem zasady ostrożnej wyceny.
Problem komplikuje dodatkowo fakt, iż potrzeba dokonania odpisów aktualizujących jest odmiennie definiowana w polskich i międzynarodowych regulacjach
prawnych. Punkt 2.2 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości

Zarządzanie kosztami w aspekcie wyceny bilansowej 225

aktywów” zakłada, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów w znacznej
części lub całości nie przyniesie przyszłych korzyści ekonomicznych netto. Korzyści te stanowią prognozowane wpływy środków pieniężnych, potencjalnie związane odpowiednio z danym składnikiem majątku lub grupą zasobów, pomniejszone
o prognozowane wydatki środków pieniężnych warunkujące wypracowanie przez
ten składnik lub grupę zasobów prognozowanych wpływów środków pieniężnych.
Utrata wartości według tego podejścia to korekta pierwotnych przewidywań dotyczących danego składnika aktywów. W MSR nr 36 utrata wartości uzależniona jest
od relacji między wartością bilansową danego składnika aktywów a jego wartością
odzyskiwalną. Podstawowy problem polega więc na oszacowaniu wartości odzyskiwalnej.
Przy ustalaniu utraty wartości danego składnika aktywów należy wziąć pod
uwagę:
1) czy utrata wartości rynkowej danego składnika aktywów jest znacznie większa od „zwykłej” utraty wartości związanej z upływem czasu i użytkowaniem danego składnika,
2) czy nastąpiły niekorzystne zmiany technologiczne, rynkowe, gospodarcze
lub prawne w otoczeniu jednostki,
3) zmianę stóp procentowych,
4) fizyczne uszkodzenia składnika aktywów,
5) zmianę sposobu lub zaniechanie użytkowania danego składnika aktywów.
Szacowanie odpisów aktualizujących jest w pewnym stopniu zdeterminowane
regulacjami prawnymi, ale też szacowanie ma duży zakres swobody.
Reasumując, należy stwierdzić, iż koszty są kategorią bezpośrednio wpływającą
na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Przychody to kategoria, którą trudniej zarządzać, jeżeli więc kierownik jednostki chce odpowiednio kształtować wynik finansowy, musi zwrócić uwagę przede wszystkim na koszty przedsiębiorstwa.

4. Zakończenie
Koszty w przedsiębiorstwie są przedmiotem szczególnego zainteresowania użytkowników sprawozdania finansowego. Wpływają na poziom wyniku finansowego,
który w pewnym stopniu determinuje wizerunek danego przedsiębiorstwa w praktyce gospodarczej. Z przyjętych w ustawie o rachunkowości zasad wynika, iż jednostka gospodarcza powinna ujmować w sprawozdaniu finansowym także koszty, których wystąpienie zostało uprawdopodobnione. To uprawdopodobnienie leży jednak
w gestii kierownika jednostki. Można zaryzykować twierdzeniem, iż jednostka może
w wybiórczy i subiektywny sposób wyceniać powyżej opisane kategorie, wpływając
bezpośrednio na wysokość kosztów. Pojęcie zarządzania kosztami może nabierać
nowego znaczenia. Wykorzystywanie elastyczności w wyborze rachunkowych rozwiązań może mieć wpływ na prezentowane wyniki. W artykule przedstawiono tylko
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niektóre pozycje kształtujące poziom kosztów w przedsiębiorstwie. Kierownik jednostki może wpływać na koszty i wyniki finansowe poprzez:
•• przyjęte stawki amortyzacyjne,
•• oszacowanie utraty wartości aktywów długoterminowych,
•• wybór metody rozchodu zapasów materiałów,
•• wybór terminu aktywowania nakładów na badania rozwojowe,
•• aktywowanie rozliczeń międzyokresowych w bilansie.
Kluczowe pytanie brzmi: kiedy stosowane metody wyceny odzwierciedlają
wierny i rzetelny obraz jednostki, zwiększają przydatność i przejrzystość informacji
sprawozdawczej, a kiedy są zabiegiem mającym na celu zafałszowanie poziomu
kosztów i wyników finansowych jednostki.
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COSTS MANAGEMENT
IN TERMS OF BALANCE SHEET VALUATION
Summary: The article discusses the impact of the valuation of assets on the level of costs in
a company. This article attempts to answer the question how various methods of valuation of
assets and liabilities at the balance sheet affect the level of costs in an enterprise.
Keywords: enterprise costs, balans sweet valuation.

