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PARADYGMATY WSPÓŁCZESNEJ
RACHUNKOWOŚCI A CONTROLLING
Streszczenie: Zmieniające się warunki gospodarowania wynikające z globalizacji wpłynęły
na zmianę paradygmatów rachunkowości. Paradygmaty współczesnej rachunkowości wynikają ze zmian regulacji prawnych, zwłaszcza standardów sprawozdawczości finansowej, co
zdeterminowało rangę funkcji informacyjnej i kontrolnej rachunkowości, a tym samym sprawozdawczości finansowej. Autorka w wymienionym zakresie podjęła próbę sformułowania
problemów, które powinny „wpłynąć” w praktyce gospodarczej na doskonalenie controllingu.
Słowa kluczowe: paradygmaty rachunkowości, standardy sprawozdawczości finansowej, cechy jakościowe informacji sprawozdawczej, doskonalenie controllingu.

1. Wstęp
Istota i funkcje rachunkowości zostały już (jak się wydaje) wszechstronnie zbadane
i opisane, niemniej jednak wielu naukowców i praktyków gospodarczych nadal formułuje pytania, czym jest współczesna rachunkowość: metodą działania poznawczego, systemem ewidencyjno-kontrolnym, narzędziem sterowania organizacją gospodarczą czy jeszcze czymś innym albo wszystkim po trochu. W latach 80.
XX wieku E. Burzym (na podstawie wieloletnich badań empirycznych) udowodniła,
że główną funkcją rachunkowości od jej zarania aż po współczesne czasy (czyli
druga połowa XX wieku) było stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej
[Burzym 1983, s. 21-22] co wynikało z zakresu zadań pełnionych przez rachunkowość. Obowiązujące (w latach 80. XX wieku) regulacje prawne w zakresie rachunkowości miały charakter nakazowy. Rachunkowość pełniła przede wszystkim funkcję rozliczeniową (dowodową), uprawdopodobniła bowiem zdarzenia gospodarcze,
a tym samym ich legalność. Funkcja informacyjna i kontrolna rachunkowości ograniczała się do roli „stróża” realizowania nakazów wynikających z obowiązujących
regulacji prawnych oraz „rejestratora” działalności gospodarczej. Informacja sprawozdawcza w systemie nakazowo-rozdzielczym była niezauważana przez zarządzających. Można zaryzykować stwierdzenie na podstawie badań nad teorią i praktyką
rachunkowości, że paradygmatem rachunkowości był rzetelny wartościowy pomiar
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działalności gospodarczej na potrzeby rachunku ekonomicznego [Kwiecień 1989,
s. 9-54]. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem B. Micherdy (co udowodniła praktyka
gospodarcza), „że rachunkowość i rachunek ekonomiczny rozwijały się równolegle
z rozwojem gospodarczym, służąc praktyce, co sprawiło, że życie gospodarcze decydowało o ostatecznym ich kształcie” [Micherda 2005, s. 13].
Zmieniające się warunki gospodarowania – globalizacja, rozwój rynków finansowych – zdeterminowały zmiany w regulacjach prawnych w zakresie rachunkowości zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Na podstawie wieloletnich badań
teorii i praktyki rachunkowości, prowadzonych przez reprezentantów różnych szkół
naukowych [Gos 2007, s. 111-121; Karmańska 2007, s. 209-221; Kwiecień, Hasik
2007, s. 295-303; Mućko 2007, s. 357-363; Nowak 2010, s. 365-377; Nowak 2007,
s. 381-389; Skoczylas 2007, s. 495-503; Walińska, Jurkiewicz 2007, s. 615-623],
można zaryzykować stwierdzenie, że niekwestionowanym paradygmatem współczesnej rachunkowości jest „poprawna kwantyfikacja w wartości przejawów życia
gospodarczego. Kwantyfikacja w wartości pozostaje współcześnie pod wpływem
szeregu uwarunkowań, których uwzględnianie w rachunkowości [np. wycena kapitału intelektualnego aktywów kompetencyjnych itp. – przyp. M.K.] jest przedmiotem zainteresowania i stosownych regulacji. Podejmowane są też nowe obszary wyzwań stających przed współczesną rachunkowością” [Micherda, Szulc 2013, s. 46].
Nowe obszary wyzwań to między innymi: szacowanie wartości aktywów (utraty
wartości aktywów składnika aktywów tytułu podatku odroczonego itp.) i pasywów,
szacowanie poziomu kapitału własnego, zobowiązań według wartości godzinowej
[Gos 2007; Mućko 2007]; ujawnianie i prezentowanie w sprawozdaniu finansowym
informacji wykraczających poza ramy „tradycyjnego zakresu informacji finansowej – do tego rodzaju ujawnień niewątpliwie należy zaliczyć dane finansowe dotyczące segmentów działalności” [Walińska, Jurewicz 2007, s. 607-608]; ujawnianie
i prezentacja aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego [Kwiecień 2007,
s. 79]. Te i inne obszary działalności gospodarczej stanowią wyzwanie dla rachunkowości, a tym samym dla controllingu.
Celem niniejszej publikacji jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
czy zmiany celów współczesnego gospodarowania determinują zmiany paradygmatów rachunkowości i czy zmiana paradygmatów współczesnej rachunkowości determinuje doskonalenie controllingu?
Do realizacji tak sformułowanego celu wykorzystano następujące metody poznania naukowego: indukcję, dedukcję oraz wnioskowanie przez analogię.

2. Kwantyfikowane w wartości przejawy życia gospodarczego
a controlling
Współcześnie rachunkowość, definiowana „jako pragmatyczny system informacyjno-kontrolny, powołana jest do tworzenia w sprawozdaniu finansowym rzetelnego
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obrazu potencjału oraz dokonań jednostki gospodarczej. Jest to jednak problem złożony, jeżeli uwzględni się wszystkie możliwości, jakie mogą wystąpić, mogą go
wywołać lub o nim świadczyć” [Micherda 2007, s. 11].
Wątpliwości może budzić w tej definicji sformułowanie „tworzenia” w sprawozdaniu finansowym rzetelnego obrazu potencjału oraz dokonań jednostki gospodarczej. Nasuwa się bowiem pytanie, czy „tworzymy” informację finansową. Przecież jest ona efektem przetwarzania danych księgowych, uprawdopodobnionych
dokumentacją księgową (dowodem księgowym). W ramach tradycyjnego zakresu
ujawniania i prezentowania informacji sprawozdawczej bilans, rachunek zysków
i strat były rozbudowanymi raportami. Otóż od wielu stuleci sprawozdanie finansowe stanowiło źródło informacji o stanie zasobów majątkowych, kapitałów, efektów
przedsięwzięć gospodarczych – wycenianych według cen historycznych. Podstawową funkcją rachunkowości była funkcja rozliczeniowa – dowodowa.
Zmiany gospodarczo-społeczne, takie jak: wysoka technologia, rozwój telekomunikacji, elektroniczny biznes, powstanie Internetu, nowe style życia (zakupy dokonywane przy użyciu mikrokomputera itp.), nowe style pracy (praca na odległość
itp.) sprawiły, że w drugiej połowie XX wieku pojawiały się opinie, iż zanik funkcji
informacyjnej rachunkowości jest historycznie nieuchronny; uważano, że czynności związane z ewidencją gospodarczą będą wykonywane przez maszyny cyfrowe1.
Wielu ekonomistów, zwłaszcza reprezentanci tzw. szkoły anglosaskiej, charakteryzując silnie efektywny rynek, twierdzili, że „na typowym doskonałym rynku, którego istnienie przyjmuje się we wszystkich podręcznikach ekonomii, nie ma miejsca
dla rachunkowości” [Hendriksen, van Breda 2002, s. 130].
Metody pomiaru i wyceny są historycznie ukształtowane, ale były i częściowo
są różne w wielu krajach, co wynika z różnorodności systemu społeczno-gospodarczego każdego kraju. Globalizacja, rozwój rynków finansowych to nowa ekonomia,
to przedsięwzięcia, które przekraczają granice państw.
W nowej ekonomii organizacje gospodarcze tworzą jej wartość zupełnie nowymi sposobami, posługując się kombinacją aktywów materialnych (które tradycyjny system rachunkowości potrafi zmierzyć i wycenić) z aktywami niematerialnymi
(które nie są identyfikowane i nie potrafią być zmierzone i wycenione przez tradycyjne systemy rachunkowości). Wyzwania wynikające z nowej ekonomii to m.in.
konieczność generowania wartości organizacji gospodarczej, informacji niezbędnej dla akcjonariusza. Wartość organizacji to konieczność identyfikacji, pomiaru
i wyceny aktywów materialnych i niematerialnych. Ponadto organizacje gospodarcze opracowują nowe strategie i modele biznesu, aby zwiększyć swoją przewagę
konkurencyjną, które z kolei generują różne rodzaje ryzyka, bowiem nowe techPrzykładowo: w Polsce w uchwale Rady Ministrów PRL z 12 lutego 1971 r. sformułowano
zadania dla informatyki, zaliczając do nich „całokształt prac nad zbieraniem, przechowywaniem i przetwarzaniem zakodowanej informacji, opracowaniem i wykorzystaniem w gospodarce narodowej automatycznego przetwarzania danych oraz zapewnieniem potrzebnych do tego środków technicznych.
Szerzej o tych problemach m.in. w: [Kwiecień 1989, s. 28].
1
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nologie to zwykle nowe relacje, nowe rynki itp. Liczbę przykładów tzw. tworzenia
w sprawozdaniu finansowym rzetelnego obrazu potencjału oraz dokonań można
zwiększyć, ale podstawowym problemem tych rozważań jest określenie związków
teorii rynków kapitałowych z decyzjami indywidualnego inwestora [Hendriksen,
van Breda 2002, s. 244]. W tej sytuacji konieczność ujawnienia i prezentacji obrazu potencjału oraz dokonań zdeterminowało konieczność tworzenia polityki informacyjnej. Można zaryzykować stwierdzenie, że nowy paradygmat rachunkowości,
czyli kwantyfikacja w wartości przejawów życia gospodarczego, implikuje kolejny
paradygmat współczesnej rachunkowości, czyli paradygmat starannego działania,
niezbędnego przy tworzeniu polityki informacyjnej, która według regulacji prawnych, jakimi są zarówno krajowe prawo bilansowe, jak i międzynarodowe standardy
sprawozdawczości finansowej, jest określona mianem polityki rachunkowości (zakładowe zasady rachunkowości).
Tradycyjna rachunkowość zdeterminowała paradygmat rzetelnego i wiarygodnego pomiaru, wyceny według cen historycznych, czyli działania „nakazane–zakazane”. Natomiast paradygmat współczesnej rachunkowości, czyli poprawnej
kwantyfikacji w wartości przejawów życia gospodarczego, jest paradygmatem nadrzędnym, a paradygmat starannego działania jest paradygmatem „wzbogacającym”
paradygmat nadrzędny. Determinują one funkcję informacyjną rachunkowości. Paradygmat starannego działania wynika z mocnych dowodów podważających hipotezę (formułowaną przez reprezentantów ekonomii) średnio i doskonale efektywnego
rynku, jakimi były afery na amerykańskim rynku finansowym. Należy zgodzić się
ze stwierdzeniem W. Hasika, że informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych
„oddziaływają” na decydentów (bankructwa Enronu, Worldcomu itp.), wprowadzając ich w błąd [Hasik 2007, s. 24]. Bankructwa przede wszystkim amerykańskich
organizacji gospodarczych (m.in. banków) itp. stanowią dowód znaczącego wpływu
informacji sprawozdawczej2 na reakcje interesariuszy nawet na rynkach, które powszechnie uznaje się za efektywne co najmniej w stopniu średnim. Nie wdając się
w dyskusję, można zaryzykować stwierdzenie, że nowa ekonomia to czasy, w których uzyskanie informacji, często nawet kosztem dokładności, staje się ważniejsze
aniżeli posiadanie środków pieniężnych. Wynika to z faktu, że brak informacji to
utrata możliwości racjonalnej metodologicznie oceny wariantów działania. Nowa
ekonomia wskazuje na większą użyteczność (przydatność w procesie decyzyjnym w
uczeniu się organizacji gospodarczej itp.) informacji prognostycznych, ustalonych
szacunkowo, ale w granicach „umowy dowolności” w zakresie aktywów materialnych i przede wszystkim w zakresie aktywów niematerialnych (aktywów kompetencyjnych, kapitału strukturalnego itp.). Organizacje uczące się to między innymi
wyodrębnione w strukturze organizacyjnej służby finansowo-księgowe. Księgowi
w tradycyjnej rachunkowości wiedzieli, że tak należy sporządzać sprawozdanie
finansowe, tak wynika z regulacji prawnej, tak nakazano. Współcześnie księgowi
2

Szerzej w artykule prezentującym wyniki badań w tym zakresie [Hasik 2007, s. 24-35].
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muszą zmienić swój „model myślowy”, ponieważ ze standardów sprawozdawczości
finansowej, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, wynika możliwość wyboru (przykładowo) struktury sprawozdania finansowego – ujawnienia i prezentacji
informacji sprawozdawczej w ujęciu minimalnym, ale z „rozbudowaną” informacją
dodatkową w formie not objaśniających do poszczególnych raportów sprawozdania
finansowego. Księgowy (oraz kadra zarządzająca) powinni wykorzystać tę możliwość zgodnie ze swoją wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami oraz etyką zawodową, dokonując wyboru m.in. metod wyceny poszczególnych aktywów, tworząc
politykę informacyjną w zakresie kwantyfikacji w wartości przejawów życia gospodarczego. Czy zatem zmiana polityki informacyjnej – polityki ujawnień i prezentacji informacji sprawozdawczej determinuje zakres controllingu, czy są to zmiany
dokonywane w „szalonym tempie”? [Walińska, Jurewicz 2007, s. 607-615], które są
kwestionowane przez praktykę gospodarczą.
Nowa ekonomia determinuje konieczność zarządzania wiedzą i łańcuchem wartości. W literaturze przedmiotu łańcuch wartości to m.in.
•• infrastruktura organizacji gospodarczej,
•• zarządzanie zasobami ludzkimi,
•• rozwój technologii,
•• zaopatrzenie,
•• działalność operacyjna.
Organizacje gospodarcze poszukują sposobu na tworzenie więzi między kontrahentami, jakimi są odbiorcy i dostawcy. Poszukują tym samym nowych modeli biznesowych determinujących innowacyjne podejście do aktywów rzeczowych,
przykładowo są to fuzje, które stają się nowym źródłem kapitału determinującego
rozwój organizacji gospodarczej. We współczesnej praktyce rachunkowości dominuje przekonanie, że aktywa materialne to aktywa minionej epoki, nowe tysiąclecie
to epoka wiedzy, umiejętności i kompetencji. Wyzwanie nowej ekonomii, zarówno
dla rachunkowości, jak i controllingu, jest odpowiedzią na pytanie o źródła wartości
organizacji gospodarczej, tak więc obecnie jesteśmy świadkami zmian, m.in. konieczności: identyfikacji, pomiaru, wyceny: wiedzy, umiejętności, kompetencji – co
jest domeną rachunkowości.
Z przeprowadzonych wywodów wynika, że istotne zmiany wynikające z nowej
ekonomii w istocie zdeterminują zmiany controllingu. Nadrzędną funkcję przejmie controlling behawioralny, którego istotą będzie kompleksowe podejście do
zagadnień związanych z procesem decyzyjnym. Niezbędne bowiem jest „stworzenie” modelu decyzyjnego odwzorowującego proces decyzyjny człowieka, a przede
wszystkim zidentyfikowanie czynników utrudniających to zadanie (jak na przykład
istnienie punktu przeładowania informacji), wśród których ujawniono szereg działań
irracjonalnych, których nie przewidują normatywne procesy decyzyjne. Pozwalają
one lepiej zrozumieć mechanizmy uproszczeń, które czyni człowiek z konieczności,
kiedy napotyka skomplikowany proces decyzyjny, takich jak kotwiczenie czy wiara
w liczby [Hendriksen, van Breda 2002, s. 233-234].
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3. Zmiany w sprawozdawczości finansowej
a rachunkowość zarządcza i controlling
Nowa ekonomia to nowa rzeczywistość biznesowa (za jaką należy uznać społeczeństwo wiedzy) determinuje konieczność konstruowania (tworzenia) zarówno polityki
informacyjnej, jak i poszczególnych raportów sprawozdania finansowego. Na podstawie regulacji krajowych (standardów krajowych sprawozdawczości finansowej)
oraz międzynarodowych (zarówno unijnych, czyli dyrektyw, jak i standardów sprawozdawczości i rewizji finansowej) można zaryzykować stwierdzenie, że zmiany
dotyczą pięciu podstawowych obszarów, takich jak:
•• ujawnianie ryzyk związanych z instrumentami finansowymi (obowiązek dokonywania samooceny przez kierownictwo organizacji gospodarczej),
•• uszczegółowienie ujawnień dotyczących ryzyk (ujawnienia ilościowe i wartościowe),
•• uszczegółowienie ujawnień w zakresie sytuacji i kondycji finansowej (ujawnienie kosztów, przychodów według segmentów działalności, sprawozdanie itp.),
•• uwzględnienie technik pomiaru i zarządzania ryzykiem związanym z instrumentami finansowymi (wprowadzenie analizy wrażliwości itp.),
•• ujawnianie ilościowe i jakościowe dotyczące zarządzania kapitałem przez organizację gospodarczą.
Wymienione zmiany to efekt standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Harmonizacja rachunkowości oznacza ograniczenie ilości stosowanych praktyk rachunkowości (rozwiązań w zakresie rachunkowości stosowanych w danym kraju)
poprzez określenie takiego ich zestawu, w ramach którego można dokonywać wyboru ewentualnych rozwiązań (np. ujawnienia minimalne zasobów majątkowych,
segmentów działalności gospodarczej itp.). Natomiast standaryzacja rachunkowości
oznacza, że wszyscy uczestnicy rynku finansowego (czyli organizacje interesu publicznego) mają obowiązek stosowania takich samych praktyk rachunkowości (np.
konieczność wyceny zasobów niematerialnych – aktywów kompetencyjnych). Wynika z tego wywodu, że harmonizacja rachunkowości to proces doskonalenia jakości informacji sprawozdawczej poprzez zwiększenie porównywalności informacji
zawartych w sprawozdaniach finansowych, poprzez ustalenie granic co do stopnia
stosowanych praktyk (np. ujawnień i prezentacji informacji sprawozdawczej). Z kolei standaryzacja rachunkowości wydaje się sugerować „narzucenie” reguł, norm –
standardów rozwiązań – dozwolonych w umownych granicach.
W literaturze przedmiotu te dwa terminy są dość często utożsamiane, z tym że
harmonizacja rachunkowości jest kojarzona z regulacjami prawnymi tworzonymi
przez instytucje unijne (tzw. dyrektywy Unii Europejskiej), a standaryzacja rachunkowości z regulacjami tworzonymi przez organy regulujące sprawozdawczość finansową ogólnego przeznaczenia, m.in. Komitetu Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (IASB) – są to standardy rachunkowości oraz sprawozdawczości fi-
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nansowej zdeterminowane globalizacją oraz nową ekonomią. Należy zgodzić się ze
stwierdzeniem W. Nowaka, że „współczesna sprawozdawczość finansowa należy do
kluczowych czynników determinujących stabilność finansową i rozwój ekonomiczny, w tym efektywność rynków kapitałowych w skali globalnej. Jej oddziaływanie
objawia się poprzez wpływ na decydentów podejmujących decyzje ekonomiczne.
Owych decydentów można podzielić na mających możliwość wyegzekwowania potrzebnej im informacji o danym podmiocie ekonomicznym i tych możliwości niemających. Ze względu na tych ostatnich przygotowuje się i udostępnia sprawozdania
finansowe ogólnego przeznaczenia” [Nowak 2007, s. 381].
Na tle powyższych rozważań można zaryzykować stwierdzenie, że celem nadrzędnym międzynarodowych standardów rachunkowości oraz sprawozdawczości
finansowej (MSR / MSSF) jest m.in. integracja rachunkowości finansowej z rachunkowością zarządczą. Przykładem może być obowiązek sporządzania sprawozdania
– według segmentów działalności [Walińska, Jurewicz 2007, s. 607-615]. Należy
zgodzić się ze stwierdzeniem E. Walińskiej, że obowiązek ujawniania i prezentacji
informacji o kosztach i przychodach w przekroju segmentów wydzielonych według
kryteriów zarządczych (określonych np. przez controlling strategiczny), a nie sprawozdawczych, jest dowodem na „integrację rachunkowości zarządczej i finansowej,
integrację posuniętą już nie tylko do zasad pomiaru, ale także do prezentacji szczegółowych informacji, uznanych dotychczas za informacje wewnętrzne (zawarte
w wewnętrznych raportach dla zarządu). Pojawia się zatem kolejne przesunięcie
granic sprawozdawczości finansowej” [Walińska, Jurewicz 2007, s. 610] na rachunkowość zarządczą – controlling. Zmiany w międzynarodowych regulacjach prawnych (w latach 2004-2006) rachunkowości i sprawozdawczości, polegające m.in. na
uszczegółowieniu ujawnionych i prezentowanych informacji, np. o ryzyku związanym z instrumentami finansowymi (MSSF – 7, Instrumenty finansowe: ujawnianie
informacji). Analiza wrażliwości dla ryzyk rynkowych jest niezbędna do ujawnienia, jaki wpływ na wynik finansowy i kapitał własny miałyby zmiany w zakresie
odpowiednich czynników ryzyka, które były potencjalnie możliwe.
Kolejne istotne zmiany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości. Prezentacja sprawozdań finansowych (MSR 1) polegają na wprowadzeniu wymogów
ujawnień informacji odnośnie do zarządzania kapitałem organizacji gospodarczej.
Otóż zmiany w tym standardzie, czyli sformułowanie nowych wymogów odnośnie
do ujawniania informacji w zakresie zarządzania kapitałem, determinują integrację
rachunkowości zarządczej z rachunkowością finansową, a także zmianę istoty controllingu, zwłaszcza strategicznego. Należy bowiem ujawnić:
•• cele organizacji gospodarczej, polityki i procedury zarządzania kapitałem,
•• charakterystykę składników kapitału,
•• czy organizacja gospodarcza spełnia wymogi kapitałowe, jeżeli nie, jakie są
konsekwencje niespełnienia ich.
Wyżej wymienione przykłady zmian w regulacjach prawnych w zakresie sprawozdawczości finansowej stanowią dowód zarówno na integrację rachunkowości
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zarządczej z finansową, jak i na „intelektualizację” rachunkowości, co determinuje
wiedzę, umiejętności i kompetencje służb finansowo-księgowych.
Zmiany w zakresie metod wyceny zasobów majątkowych (koncepcja wyceny
w wartości godziwej), jak i przyporządkowania do aktywów korzyści ekonomicznych, aby można było ujawnić je w sprawozdaniu finansowym, to wyzwanie dla
controllingu – dla budżetowania3. Następuje zanik budżetowania tradycyjnego na
rzecz beyond budgeting. Budżet musi odzwierciedlać strategię organizacji gospodarczej, czyli musi odpowiedzieć na pytania: co zamierzamy robić i jak to zrobimy. Budżet tradycyjny uniemożliwia identyfikowanie niezbędnych (strategicznych)
działań, koncentrując się na skutkach finansowych [Karmańska 2007, s. 213].
Powyższe rozważania upoważniają do stwierdzenia, że współcześnie rachunkowość ma „swoje pięć minut”, można zaryzykować tezę, że funkcja informacyjna i kontrolna rachunkowości to kolejny paradygmat wzbogacający paradygmat
nadrzędny (poprawna kwantyfikacja w wartości przejawów życia gospodarczego)
współczesnej rachunkowości.

4. Podsumowanie
Zmiany w regulacjach prawnych rachunkowości determinują zakres ujawnień i prezentacji informacji w formie informacji dodatkowej (not objaśniających do poszczególnych raportów sprawozdania finansowego). „Szczególnie duży nacisk kładzie się
na wyjaśnienie zasad wyceny zastosowanych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, a tym samym wskazanie dokonywanego wyboru podejścia w ramach
istniejących i dozwolonych przez standardy modelów wyceny” [Micherda 2013,
s. 104].
Kwantyfikacja w rachunkowości m.in. zasobów niematerialnych determinuje integrację: rachunkowości zarządczej z finansową i controllingiem – wynika to
z faktu, że wybór możliwości wyceny (szacowania) np. kapitału intelektualnego powinien wynikać ze strategii organizacji gospodarczej, determinującej system beyond
budgeting. Konieczność ujawniania polityki informacyjnej to wyzwanie dla „intelektualizacji” rachunkowości.
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THE PARADIGMS OF CONTEMPORARY ACCOUNTING
VS. CONTROLLING
Summary: Changing economic conditions resulting from globalization influenced the change
of accounting paradigms. The contemporary accounting paradigms are driven by changes of
legal regulations, IFRS in particular. It has determined the significance of informative and
control function of accounting and financial reporting. The author has taken an attempt to
formulate problems in above mentioned area, which should influence the improvement of
controlling in practice.
Keywords: paradigms of contemporary accounting, IFRS, qualitative characteristics of
reporting information, controlling improvement.

