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Wstêp
Koszty i przychody to podstawowe kategorie wyznaczaj¹ce wynik
finansowy przedsiêbiorstwa, bêd¹cy jedn¹ z g³ównych miar dokonañ jednostki. Definicje tych pojêæ ewaluowa³y na przestrzeni ostatnich lat,
a w œlad za nimi przekszta³ceniom podlega³a forma prezentacji informacji
o wyniku finansowym.
Wspó³czeœnie strukturyzowanie danych o kosztach i przychodach
w sposób zapewniaj¹cy odbiorcy informacji uzyskanie pe³nej wiedzy o rezultatach pracy przedsiêbiorstwa to jeden z podstawowych problemów
rachunkowoœci. Jego ranga wzrasta wobec stopniowego przechodzenia
od wyceny na poziomie kosztu historycznego do pomiaru wartoœci godziwej. Generuje to kwoty przeszacowañ odnoszone wprost na kapita³
w³asny, a ujawniane w sprawozdaniu z ca³kowitych dochodów (SCD).
Celem niniejszego artyku³u jest zbadanie przyczyn, zakresu i konsekwencji reklasyfikacji wybranych pozycji kosztów i przychodów z SCD
do rachunku zysków i strat (RZiS). Na tym tle ocenie poddane zostan¹
propozycje zawarte w projekcie nowych Za³o¿eñ koncepcyjnych MSSF,
przygotowane przez IASB w 2013 r. Spróbujemy udowodniæ tezê, i¿ rozwi¹zaniem zapewniaj¹cym przejrzystoœæ i zrozumia³oœæ sprawozdania finansowego jest budowa SCD z pe³n¹ reklasyfikacj¹ tytu³ów kosztów
i przychodów, których moment realizacji mo¿na jednoznacznie
zidentyfikowaæ.
W pracy wykorzystano g³ównie metody studiów literatury przedmiotu i analizy aktów prawnych.

1. Geneza problemu
Jeszcze w latach 70. ubieg³ego wieku koszty definiowano bardzo
w¹sko jako wyra¿one w cenach nabycia zu¿ycie zasobów przedsiêbiorstwa, przychody natomiast odzwierciedla³y wartoœæ sprzeda¿y w cenach
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realizacji. W tym podejœciu wynik stanowi³ przede wszystkim narzêdzie
oceny skutecznoœci dzia³ania zarz¹du, z ekspozycj¹ funkcji powierniczej.
Przedmiotem ewidencji by³y realne transakcje gospodarcze zachodz¹ce
zw³aszcza w kontaktach z dostawcami, pracownikami i odbiorcami, a dominowa³y zasady realizacji i ostro¿noœci. Za najwa¿niejsz¹ cechê informacji dostarczanych przez rachunkowoœæ nale¿a³o w tym kontekœcie
uznaæ jej wiarygodnoœæ. Bliskoœæ prawa bilansowego i podatkowego
ogranicza³a rolê polityki rachunkowoœci i minimalizowa³a znaczenie odroczonego podatku dochodowego. Dla prezentacji wyniku finansowego
wystarcza³ rachunek zysków i strat, ujawniaj¹cy w ostatnim wierszu
zysk/stratê netto na poziomie operacyjnym [Gierusz, Gawroñska, 2012,
s. 29–33].
W latach 80. i 90. ubieg³ego wieku wraz z dominacj¹ koncepcji zarz¹dzania wartoœci¹ zmieni³y siê te¿ zadania stawiane przed rachunkowoœci¹. Od sprawozdawczoœci finansowej zaczêto oczekiwaæ przede wszystkim wsparcia w pomiarze przyrostu wartoœci przedsiêbiorstwa – w œlad
za tym przedefiniowano pojêcia kosztów, przychodów i wyniku finansowego. Zgodnie z Za³o¿eniami koncepcyjnymi MSSF z 1989 r. koszty/przychody oznaczaj¹ zwiêkszenia i/lub zmniejszenia wartoœci aktywów i zobowi¹zañ, co powoduje zmiany kapita³u w³asnego, inne ni¿ powsta³e
wskutek ingerencji w³aœcicieli [Miêdzynarodowe Standardy, 2011, s. A49].
Jak wskazuj¹ przytoczone zapisy, oba pojêcia zarysowano bardzo szeroko, bazuj¹c na tzw. koncepcji dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Oznacza to,
¿e wynik finansowy obok realnych transakcji zu¿ycia/sprzeda¿y odzwierciedla tak¿e efekty zdarzeñ zachodz¹cych w otoczeniu przedsiêbiorstwa
(np. wahania cen rynkowych posiadanych nieruchomoœci inwestycyjnych), a tak¿e oczekiwania zarz¹du wyra¿ane np. przez tworzone rezerwy czy odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ aktywów. Drugim czynnikiem
przemian by³o prospektywne ukierunkowanie rachunkowoœci, czego wyrazem s¹ nowe zapisy celów sprawozdawczoœci – dostarczanie informacji
umo¿liwiaj¹cych ocenê kwot, terminu i niepewnoœci przysz³ych wp³ywów œrodków pieniê¿nych netto do jednostki [Miêdzynarodowe Standardy, 2011, s. A30]. Wœród cech jakoœciowych informacji tworzonych
przez rachunkowoœæ na plan pierwszy wysuniêto przydatnoœæ (rozumian¹ jako zdolnoœæ do wp³ywania na decyzje inwestorów), nale¿a³o te¿
zrezygnowaæ z zasad ostro¿noœci i realizacji. Oczywiœcie, oznacza³o to
znaczne rozejœcie siê regulacji bilansowych i podatkowych, a w œlad za
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tym wzrost znaczenia polityki rachunkowoœci i podatku odroczonego
[Gierusz, 2013, s. 551–562].
Oprzyrz¹dowaniem niezbêdnym dla realizacji omawianych zmian
sta³y siê: wycena w wartoœci godziwej i wynik (dochód) ca³oœciowy. Ten
ostatni termin oznacza zmianê kapita³u w³asnego jednostki, jaka mia³a
miejsce w danym okresie, w efekcie transakcji/zdarzeñ realizowanych
z innymi podmiotami ni¿ w³aœciciele. W regulacjach rachunkowoœci kategoria, o której mowa, po raz pierwszy pojawi³a siê w USA w 1980 r. wraz
z publikacj¹ Statement of Financial Accounting Concepts No 3 (SFAC 3)
[Bek-Gaik, 2013, s. 213]. Do prawa europejskiego wynik ca³oœciowy wprowadzi³a nowelizacja MSR 1 (2007 r.), z obowi¹zkiem zastosowania w odniesieniu do rocznych okresów rozpoczynaj¹cych siê 1 stycznia 2009 r.
i póŸniej. Formu³ê raportowania wyniku ca³oœciowego, w postaci sprawozdania z ca³kowitych dochodów, usankcjonowa³ w 1997 r. w Stanach
Zjednoczonych Statement of Financial Accounting Standards No. 130 –
Reporting Comprehensive Income (SFAS 130)1, w Europie – MSR 1. Tradycyjny uk³ad rachunku zysków i strat musia³ ulec rozbudowie o koszty i przychody odnoszone wprost na kapita³ w³asny – s¹ to tzw. inne ca³kowite
dochody (ICD). W zwi¹zku z tymi przemianami zarysowa³y siê trzy
problemy:
1) czy nadal raportowaæ wynik finansowy na poziomie operacyjnym,
a je¿eli tak, to czy zachowaæ dwa odrêbne sprawozdania finansowe –
RZiS oraz SCD, czy mo¿e jedno,
2) które pozycje kosztów i przychodów zaliczaæ do ICD, jakie kryteria
grupowania trzeba tu zastosowaæ,
3) czy tytu³y ujête w ICD nale¿y reklasyfikowaæ (przenosiæ) do RZiS (jest
to tzw. „recykling”), a jeœli tak, to wszystkie czy tylko niektóre.
Podstawê dyskusji, jaka na wskazane tematy toczy siê w gronie akademików i praktyków rachunkowoœci, stanowi¹ zapisy projektu nowych
Za³o¿eñ koncepcyjnych MSSF2, przygotowane i opublikowane przez
IASB w czerwcu 2013 r. [D.P., 2013].

1

Stosowany do sprawozdañ finansowych sporz¹dzanych za rok obrotowy rozpoczynaj¹cy siê po 15 grudnia 1997 r. [Epstein, Nach, Bragg, 2010, s. 75 i dalsze].
2
Zob. szerzej na temat ewolucji Za³o¿eñ koncepcyjnych: [Zuchewicz, 2010, s. 371;
Kêdzior, Grabiñski, 2011, s. 63].
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2. Obowi¹zuj¹ce regulacje IASB w zakresie ICD
Istotê reklasyfikcji przedstawia uproszczony przyk³ad liczbowy zawarty w tablicach 1 i 2.
Przyk³ad
W roku X jednostka uzyska³a wynik na poziomie operacyjnym w wysokoœci
20 jednostek, a ponadto dokona³a przeszacowania sk³adnika aktywów o 5 jednostek- skutki tego przeszacowania zakwalifikowano do ICD. W roku X+1 przeszacowany sk³adnik aktywów sprzedano z zyskiem w wysokoœci 5 jednostek.
Tablica 1. Sprawozdanie z ca³kowitych dochodów za rok X (przyk³ad)
Pozycja kosztów/przychodów

Kwota

Przychody operacyjne

120

Koszty operacyjne

100

Wynik na poziomie operacyjnym

20

Inne ca³kowite dochody (przeszacowanie sk³adnika aktywów)

5

Wynik ca³oœciowy

25

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tablica 2. Sprawozdanie z ca³kowitych dochodów za rok X+1 (przyk³ad)
Pozycja kosztów/przychodów

Brak
reklasyfikacji
(kwota)

Reklasyfikacja
(kwota)

Przychody operacyjne

120

120

Koszty operacyjne

100

100

5

–

25

20

–

–

Zysk ze sprzeda¿y sk³adnika aktywów
Wynik na poziomie operacyjnym
Inne ca³kowite dochody
Korekta reklasyfikacyjna

(5)

–

Wynik ca³oœciowy

20

20

Wynik narastaj¹co

45 (25+20)

45 (25+20)

ród³o: Opracowanie w³asne.

Przedstawiony przyk³ad pozwala na sformu³owanie dwóch istotnych wniosków:
1) niezale¿nie od tego, czy jest prowadzona reklasyfikacja, czy te¿ z niej
zrezygnowano, wynik ca³oœciowy w ujêciu rocznym i narastaj¹co pozostaje na tym samym poziomie,
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2) zmianie podlega jedynie miejsce ujawnienia danej pozycji – przy
reklasyfikacji w momencie realizacji transakcji (np. sprzeda¿y przeszacowanego uprzednio sk³adnika aktywów) kwota wczeœniej wykazywana w ICD kszta³tuje wynik na poziomie operacyjnym, przy
braku recyklingu – fakt realizacji nie znajduje odzwierciedlenia
w RZiS.
Zupe³nie odmiennie przedstawia siê sytuacja w przypadku ograniczenia sprawozdania finansowego do RZiS, a wiêc rezygnacji ze SCD, co
prezentuj¹ tablice 3 i 4.
Tablica 3. Rachunek zysków i strat za rok X (przyk³ad)
Pozycja kosztów /przychodów

Kwota

Przychody operacyjne

120

Koszty operacyjne

100

Wynik na poziomie operacyjnym

20

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tablica 4. Rachunek zysków i strat za rok X+1 (przyk³ad)
Pozycja kosztów /przychodów

Kwota

Przychody operacyjne

120

Koszty operacyjne

100

Wynik na poziomie operacyjnym
Wynik narastaj¹co

20
40 (20+20)

ród³o: Opracowanie w³asne.

W omawianym przypadku kwota przeszacowania ujmowana jest
w sprawozdaniu ze zmian w kapitale (funduszu) w³asnym i nigdy nie
bêdzie wykazana w RZiS. Jest to szczególnie istotne, gdy nie wszystkie
podmioty maj¹ obowi¹zek sporz¹dzania sprawozdania ze zmian w kapitale (funduszu) w³asnym – oznacza to bowiem, ¿e w znacznym odsetku
przedsiêbiorstw kwota, o której mowa, „znika”. Jej œladów mo¿na jedynie
dochodziæ, analizuj¹c zmiany kwot bilansowych kapita³ów w³asnych. Takie rozstrzygniêcia przyjêto w polskiej ustawie o rachunkowoœci.
Pozycje kosztów i przychodów zaliczane przez Miêdzynarodowe
Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej do ICD wraz z zakresem ich
reklasyfikacji przedstawiono w tablicy 5.
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Tablica 5. Tytu³y ICD wed³ug Miêdzynarodowych Standardów
Sprawozdawczoœci Finansowej
MSR/MSSF
MSR 16

MSR 38

Pozycja
kosztów/przychodów

Podstawa prawna:
zakwalifikoobjêcia
zakazu
wania do ICD reklasyfikacj¹ reklasyfikacji

skutki
przeszacowania
rzeczowych
aktywów trwa³ych

§ 39, MSR 16

§ 41, MSR 16

§ 7, MSR 1

§ 96, MSR 1

skutki
przeszacowania
sk³adnika aktywów
niematerialnych

§ 85, MSR 38

§ 85, MSR 38

§ 7, MSR 1

§ 96, MSR 1

MSSF 6

skutki
§ 12, MSSF 6
przeszacowania
aktywów z tytu³u
poszukiwania i oceny
zasobów
mineralnych

przez
analogiê do
regulacji
MSR 16
i MSR 38

MSR 19

zyski i straty
§ 93 A i § 93 B
aktuarialne zwi¹zane MSR 19
z programami
§ 7, MSR 1
okreœlonych
œwiadczeñ
pracowniczych

§ 93 D,
MSR 19

MSSF 9

zmiany wartoœci
§ 5.7.5, MSSF 9
godziwej inwestycji
§ 7, MSR 1
w instrument
kapita³owy, który nie
jest przeznaczony do
obrotu

§ B 5.7.1
MSSF 9

MSSF 9

zysk lub strata na
§ 5.7.7, MSSF 9
zobowi¹zaniu
§ 7, MSR 1
finansowym
wycenianym
w wartoœci godziwej
przez wynik,
w czêœci przypisanej
do zmiany ryzyka
kredytowego

§ B 5.7.9
MSSF 9

§ 96, MSR 1
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Pozycja
MSR/MSSF
kosztów/przychodów
MSR 21

MSR 39
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Podstawa prawna:
zakwalifikoobjêcia
zakazu
wania do ICD reklasyfikacj¹ reklasyfikacji

ró¿nice kursowe
§ 32,
powsta³e na
MSR 21
pozycjach
pieniê¿nych, bêd¹ce
czêœci¹ inwestycji
netto w jednostce
dzia³aj¹cej za granic¹

§ 48, MSR 21

czêœæ zysków lub
strat zwi¹zanych
z instrumentem
zabezpieczaj¹cym
przep³ywy pieniê¿ne,
która stanowi
efektywne
zabezpieczenie

§ 95,

§ 97 i § 100

MSR 39

MSR 39,

§ 7,

§ 95, MSR 1
gdy
zabezpieczane
planowane
przep³ywy
pieniê¿ne
wp³ywaj¹ na
wynik

MSR 1

§ 95, MSR 1
w momencie
zbycia
jednostki
dzia³aj¹cej
za granic¹

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Miêdzynarodowe Standardy, 2011].

Analiza tablicy 5 wskazuje, ¿e IASB nie wypracowa³a jak dot¹d jednolitych kryteriów zaliczania kosztów/przychodów do ICD, podobnie jak
brak jest takich zasad przy kierowaniu pozycji do reklasyfikacji lub jej zaniechania. Przyk³adowo, skutki przeszacowania inwestycji w nieruchomoœci rozliczane s¹ przez wynik finansowy, ale ju¿ inwestycji w instrumenty kapita³owe nieprzeznaczone do obrotu – przez ICD. Pytanie, co
uzasadnia takie wybory, pozostaje bez odpowiedzi. Trudno tak¿e wskazaæ argumenty przemawiaj¹ce za recyklingiem, np. ró¿nic kursowych powsta³ych na pozycjach pieniê¿nych przy zbyciu jednostki dzia³aj¹cej za
granic¹ (§ 48, MSR 21), wobec odst¹pienia od tych dzia³añ w odniesieniu
do du¿o powa¿niejszych tytu³ów, jakimi s¹ skutki przeszacowania œrodków trwa³ych lub wartoœci niematerialnych i prawnych.
W regulacjach polskich wobec braku SCD problem reklasyfikacji nie
istnieje. Jednak kryteria odnoszenia pewnych kwot na kapita³ z aktualizacji wyceny lub na wynik finansowy równie¿ nie s¹ jednoznaczne3. Sytua3

Wykaz pozycji przychodów i kosztów odnoszonych wprost na kapita³ w³asny zgodnie
z regulacjami polskiego prawa bilansowego zawiera praca [Gierusz, 2010, s. 200–204].
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cjê dodatkowo komplikuje fakt, i¿ czêœæ pozycji, w zale¿noœci od rozstrzygniêæ polityki rachunkowoœci, mo¿e byæ ujmowana w kapitale
w³asnym lub w wyniku finansowym. Przyk³adowo, dotyczy to skutków
przeszacowania aktywów finansowych na dzieñ ich przekwalifikowania
z kategorii utrzymywanych do terminu wymagalnoœci do innej kategorii
aktywów, lub skutków przeszacowania do wartoœci godziwej aktywów
finansowych, dla których dotychczas nie istnia³a cena rynkowa ustalona
na rynku regulowanym, albo wartoœæ godziwa nie mog³a byæ ustalona
w inny wiarygodny sposób [rozporz¹dzenie, 2001, § 23 ust. 1 i ust. 2].

3. Propozycje IASB zawarte w projekcie Za³o¿eñ koncepcyjnych
MSSF
Kierunki rozwi¹zania przedstawionych problemów Rada zarysowa³a we wspomnianym dokumencie dyskusyjnym poœwiêconym nowym Za³o¿eniom koncepcyjnym MSSF. Rozdzia³ 8 tego raportu, zatytu³owany Presentation on the statement of comprehensive income – profit or loss
and other comprehensive income, podejmuje trzy wymienione ju¿ wczeœniej
kwestie:
1) czy prezentowaæ wynik na poziomie operacyjnym, a je¿eli tak to
2) jakie kryteria zastosowaæ przy zaliczaniu pozycji do ICD,
3) które tytu³y obj¹æ reklasyfikacj¹.
Za ujawnieniem zysku/straty na poziomie operacyjnym przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty [D.P., 2013, pkt 8.20]:
1. „Przywi¹zanie” u¿ytkowników sprawozdania finansowego do tej
miary dokonañ przedsiêbiorstwa. Dla wielu inwestorów zysk/strata
stanowi punkt wyjœcia do obliczania innych pochodnych wielkoœci
(np. EBITDA) lub wskaŸników (np. rentownoœci). Wynik finansowy
mo¿e te¿ stanowiæ podstawê oceny zdolnoœci jednostki do wyp³aty
dywidendy oraz byæ pomocny przy rozliczaniu zarz¹du z jego obowi¹zków.
2. Utrzymanie porównywalnoœci informacji w czasie. Zysk/strata s¹
przydatne przy ocenie tendencji rozwojowych przedsiêbiorstwa. Na
podstawie kszta³towania siê tych kategorii w przesz³oœci mo¿na bowiem wnioskowaæ o mo¿liwych do uzyskania korzyœciach ekonomicznych w przysz³oœci.
3. Wynik finansowy jest powszechnie wykorzystywany do porównañ
miêdzy przedsiêbiorstwami w ramach bran¿y lub miêdzy bran¿ami,
jako miara zwrotu z zainwestowanego kapita³u.
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Stanowisko przeciwne opiera siê miêdzy innymi na nastêpuj¹cych
przes³ankach [D.P. 2013, pkt 8.21]:
1) eksponowanie zysku lub straty na poziomie operacyjnym ogranicza
znaczenie wyniku (dochodu) ca³oœciowego,
2) prezentowanie kosztów i przychodów bez podkreœlania sum cz¹stkowych wymaganych przez RZiS jest najlepszym sposobem przekazywania informacji o zwrocie pozyskanym przez jednostkê z wykorzystanych zasobów,
3) przedstawienie pojedynczej liczby (zysku/straty) w SCD jako najwa¿niejszego miernika dokonañ podmiotu stanowi znaczne uproszczenie.
Ostatecznie Rada opowiada siê za prezentowaniem wyniku finansowego w ramach odrêbnego sprawozdania w postaci RZiS lub zysku/straty jako sumy cz¹stkowej w SCD [D.P., 2013, pkt 8.22].
W œlad za tym pojawia siê pytanie o zasady zaliczania wybranych
tytu³ów kosztów i przychodów do ICD. Niestety, nie wypracowano w tej
kwestii jednolitego stanowiska. IASB uwa¿a, i¿ mo¿liwe s¹ tu ró¿ne kryteria, zgodnie z którymi ICD stanowi³yby pozycje [D.P., 2013, tab. 8.1]:
–
–
–
–
–
–

niezrealizowane (np. z przeszacowañ) lub
bêd¹ce efektem jednorazowych transakcji, lub
z dzia³alnoœci pozaoperacyjnej, lub
o znacznej niepewnoœci pomiaru, lub
d³ugoterminowe, lub
powstaj¹ce w efekcie zdarzeñ bêd¹cych poza kontrol¹ zarz¹du.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e wybór ka¿dej z tych opcji nadaje ró¿n¹ treœæ
ekonomiczn¹, wyznacza odmienn¹ wartoœæ poznawcz¹ wynikowi finansowemu na poziomie operacyjnym.
W dyskusji na temat trzeciej kwestii – zasadnoœci i zakresu reklasyfikacji – przytaczane s¹ nastêpuj¹ce argumenty. Za recyklingiem przemawia porównywalnoœæ sprawozdañ finansowych jednostek, które przyjê³y
dla tej samej pozycji aktywów/zobowi¹zañ ró¿ne podstawy wyceny (np.
koszt historyczny i wartoœæ godziw¹). Dlatego jest to zabieg konieczny,
jednak stosowaæ go nale¿y jedynie wówczas, gdy mo¿na precyzyjnie
wskazaæ moment ewentualnej reklasyfikacji (np. przeniesieniu do RZiS
podlega kwota przeszacowania do wartoœci godziwej instrumentu zabezpieczaj¹cego, co ma miejsce w momencie realizacji zabezpieczanej
transakcji) [D.P., 2013, pkt 8.24].
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Jednak reklasyfikacja utrudnia zrozumienie sprawozdania finansowego, przez trzykrotne ujmowanie tej samej pozycji – raz w ICD, ponownie przy wycofaniu z ICD, po raz trzeci przy wprowadzaniu do RZiS.
Prezentowany pogl¹d jest zasadny zw³aszcza w sytuacji, gdy IASB nie
mo¿e wypracowaæ jednolitego stanowiska, co do kryterium wyró¿niania
tytu³ów odnoszonych na ICD lub wprost na RZiS. Przy pomijaniu recyklingu zagadnienie, o którym mowa, traci na znaczeniu. Ponadto brak
przekwalifikowania podnosi rangê ca³kowitego dochodu jako zasadniczej miary dokonañ przedsiêbiorstwa[D.P., 2013, pkt 8.25].
Ostatecznie Rada opowiada siê za recyklingiem, proponuj¹c w tym
zakresie dwa rozwi¹zania: w¹skie i szerokie.
Podejœcie w¹skie zak³ada, i¿ mo¿liwa jest reklasyfikacja, ale w ograniczonym zakresie. Pogl¹d ten opiera siê na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
1) pozycje kosztów i przychodów prezentowane w RZiS stanowi¹ podstawowe Ÿród³o informacji na temat zwrotu uzyskanego przez jednostkê z u¿ytkowanych zasobów,
2) wszystkie tytu³y kosztów i przychodów powinny byæ ujête w RZiS,
chyba ¿e uznanie jednej z nich za element ICD poprawi przydatnoœæ
RZiS,
3) pozycja wstêpnie ujêta jako ICD musi byæ przeniesiona do RZiS, je¿eli
skutkuje to uzyskaniem bardziej przydatnych informacji [D.P., 2013,
pkt 8.42–8.51].
W efekcie podejœcie w¹skie pozwala zakwalifikowaæ do ICD i obj¹æ
przekwalifikowaniem [D.P., 2013, pkt 8.54–8.64]:
1) tzw. „pozycje pomostowe” (bridging items),
2) skutki „nietrafnej ponownej wyceny” (mismatched remeasurements).
Pozycja pomostowa powstaje, gdy ten sam sk³adnik aktywów lub zobowi¹zañ jest przeszacowany do dwóch ró¿nych poziomów – dla potrzeb
ujêcia w RZiS oraz w bilansie (sprawozdaniu z sytuacji finansowej). Ró¿nica miêdzy tymi dwoma poziomami wyceny by³aby prezentowana jako
ICD w SCD.
Przyk³adowo, Exposure Draft zmian do MSSF 9 z 2012 r. proponuje,
aby w okreœlonych okolicznoœciach instrumenty d³u¿ne wyceniaæ w wartoœci godziwej dla potrzeb bilansu oraz w zamortyzowanym koszcie
w celu ustalenia kwot prezentowanych w RZiS. Pozycja ujêta jako ICD
by³aby ró¿nic¹ pomiêdzy wycen¹ danego instrumentu w wartoœci godziwej i w zamortyzowanym koszcie. Rada ma œwiadomoœæ, ¿e dwukrotna wycena mo¿e generowaæ dodatkowe koszty, st¹d potrzeba roz-
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wa¿enia, czy osi¹gniête korzyœci przewy¿szaj¹ te koszty. Kwoty ujête
jako ICD by³yby przenoszone do RZiS – przyk³adowo w sytuacji, gdy
dwukrotnie wyceniony instrument d³u¿ny utraci³by wartoœæ lub nast¹pi³aby jego realizacja.
Nietrafiona ponowna wycena na miejsce, gdy systematycznemu
przeszacowaniu do aktualnej wartoœci podlega pojedyncza pozycja aktywów lub zobowi¹zañ wchodz¹ca w sk³ad pewnego zbioru, gdy tymczasem powi¹zane z ni¹ aktywa/zobowi¹zania przeszacowywane nie s¹.
Rozpoznanie skutków takich przeszacowañ w RZiS ograniczy³oby zrozumia³oœæ i wartoœæ predykcyjn¹ informacji zawartych w tym elemencie
sprawozdania finansowego. St¹d postulat ujêcia ich jako ICD.
Przyk³adowo, MSSF wymagaj¹, aby wiêkszoœæ pochodnych instrumentów finansowych wyceniana by³a w wartoœci godziwej. Kiedy instrument pochodny jest wykorzystywany do zabezpieczenia przysz³ej transakcji, zmiany w jego wartoœci godziwej mog¹ zachodziæ w danym okresie
sprawozdawczym lub w okresach poprzedzaj¹cych realizacjê zabezpieczanej transakcji. Zmiany, o których mowa, by³yby ujmowane wstêpnie
jako element ICD. Ich przeniesienie do RZiS powinno nast¹piæ w momencie realizacji zysków/strat z zabezpieczanej transakcji.
Akceptacja podejœcia w¹skiego oznacza³aby, i¿ wiele pozycji obecnie
ujmowanych jako ICD by³oby klasyfikowanych do RZiS i odwrotnie –
niektóre elementy prezentowane dzisiaj w RZiS wymaga³yby przeniesienia do ICD. Rodzi to du¿e zmiany w ju¿ istniej¹cych standardach. Natomiast podejœcie szerokie oznacza zwiêkszenie zakresu ICD, a wiêc tak¿e
tytu³ów objêtych przenoszeniem [D.P., 2013, pkt 8.79–8.96].
Pierwsze dwa za³o¿enia przyjête dla omawianego rozwi¹zania s¹
identyczne jak w podejœciu w¹skim (rozszerzeniu podlega jedynie ich interpretacja), pojawia siê natomiast nowe, trzecie za³o¿enie:
–

pozycja, która zosta³a ujêta jako ICD, powinna byæ przeniesiona do
RZiS tylko wtedy, gdy spowoduje to uzyskanie istotnych informacji.

Ró¿nica pomiêdzy analizowanymi koncepcjami polega g³ównie na
tym, ¿e nie wszystkie pozycje zakwalifikowane do ICD musz¹ byæ objête
przenoszeniem, a ponadto do ICD zaliczony zosta³ trzeci element – efekt
tzw. przejœciowej ponownej wyceny (transitory remeasurements). Dotyczy
to aktywów lub zobowi¹zañ, które:
1) maj¹ charakter d³ugoterminowy,
2) ich bie¿¹ce wyceny mog¹ podlegaæ istotnym wahaniom,
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3) ujêcie skutków tych wycen wstêpnie w ICD zwiêkszy wartoœæ informacyjn¹ RZiS.
Przyk³adem tytu³ów w³¹czonych w „przejœciow¹ ponown¹ wycenê”
s¹ aktywa i zobowi¹zania programów emerytalnych. Rada ka¿dorazowo
w standardzie wskazywaæ bêdzie, czy recykling pozycji objêtej „przejœciow¹ ponown¹ wycen¹” jest zasadny. W przypadku programów emerytalnych wskazanie podstaw do reklasyfikacji mo¿e byæ trudne. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e pozycje pomostowe oraz skutki nietrafnej ponownej wyceny zawsze by³yby przenoszone do RZiS.

4. Próba rozwi¹zania problemu reklasyfikacji kosztów
Odpowiedzi na pytania o kryteria zaliczania wybranych pozycji
kosztów i przychodów do ICD oraz o zasadnoœæ ich reklasyfikacji maj¹ jeden element wspólny. Tym spoiwem jest trafne zdefiniowanie wartoœci
poznawczej wyniku finansowego ustalanego na poziomie operacyjnym,
a prezentowanego w rachunku zysków i strat. Je¿eli wska¿emy, jak¹ treœæ
ekonomiczn¹ niesie ze sob¹ ta kategoria, oczywisty stanie siê zakres ICD
oraz potrzeba ich przenoszenia.
Problem, o którym mowa, powinien byæ rozstrzygniêty na poziomie
Za³o¿eñ koncepcyjnych, gdy¿ – jak ju¿ podkreœlano – aktualnie panuje tu
chaos, wynikaj¹cy z indywidualnych rozwi¹zañ przyjêtych w poszczególnych standardach. Rol¹ Za³o¿eñ koncepcyjnych jest uporz¹dkowanie
tej sytuacji, tak aby budowa kolejnych standardów oraz aktualizacja ju¿
istniej¹cych dokonywa³y siê na spójnym fundamencie, a nie pozostawa³y
zbiorem pojedynczych przypadków. Analiza dokumentu dyskusyjnego
IASB wskazuje, i¿ jak dotychczas Rada nie potrafi tych zagadnieñ uporz¹dkowaæ.
Bior¹c pod uwagê obie nadrzêdne cechy jakoœciowe informacji generowanych przez rachunkowoœæ – przydatnoœæ i wiernoœæ odzwierciedlenia – wydaje siê, i¿ zysk/strata operacyjna powinna prezentowaæ wynik
finansowy przeznaczony do podzia³u4. Jest to kluczowa informacja zarówno dla interesariuszy zewnêtrznych, a zw³aszcza obecnych i przysz³ych inwestorów, jak i dla odbiorcy wewnêtrznego. Wszak wynik ten
przes¹dza o dopuszczalnej wyp³acie dywidendy, ale tak¿e wskazuje na
mo¿liwe zasilenie kapita³ów zapasowych przedsiêbiorstwa. Jego porów4

Podobny pogl¹d prezentuje: [Hoñko, 2013, s. 302–309]. Zob. tak¿e: [Waliñska, 2013,
s. 654–659].
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nania w czasie i przestrzeni powinny byæ interesuj¹ce zw³aszcza dla
analityków gie³dowych.
Aby podnieœæ wiarygodnoœæ omawianej kategorii, przy jej obliczaniu
nale¿y uwzglêdniæ odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ aktywów i ich odwrócenie oraz tworzone i rozwi¹zywane rezerwy. W konsekwencji ICD powinny prezentowaæ skutki przeszacowañ aktywów i zobowi¹zañ g³ównie do wartoœci godziwej, z reklasyfikacj¹ tych pozycji w momencie
realizacji danej transakcji (np. sprzeda¿y sk³adnika aktywów objêtego
przeszacowaniem). W rezultacie podwy¿szenie/obni¿enie wartoœci godziwej œrodków trwa³ych, wartoœci niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomoœci i aktywa finansowe by³oby prezentowane
w SCD, które pe³ni³oby funkcjê swego rodzaju „przedpokoju” dla realnych kosztów i przychodów ujawnianych w RZiS.
W polskim prawie bilansowym konieczne jest wprowadzenie kategorii ICD z obowi¹zkiem dla wszystkich podmiotów prezentacji stosownych pozycji kosztów i przychodów w SCD.

Zakoñczenie
Przeprowadzone analizy pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków o charakterze ogólnym.
1. Ci¹g³e d¹¿enie rachunkowoœci do uchwycenia bie¿¹cej wartoœci aktywów i zobowi¹zañ – czego wyrazem jest stopniowe odchodzenie od
wyceny w koszcie historycznym na rzecz wartoœci godziwej – rodzi
daleko id¹ce konsekwencje. Jedn¹ z nich jest rejestracja przez system
skutków przeszacowañ, które co prawda wp³ywaj¹ na kapita³ w³asny
jednostki, a wiêc kszta³tuj¹ wynik (dochód) ca³oœciowy, jednak prawdopodobieñstwo ich transformacji w przep³ywy pieniê¿ne jest du¿o
mniejsze, ni¿ obserwujemy to w odniesieniu do realnych operacji kupna/sprzeda¿y. Wydaje siê, i¿ dla przejrzystoœci sprawozdania finansowego pozycje takie nale¿y jednoznacznie wyodrêbniaæ przez ich
odniesienie na ICD.
2. W efekcie powstaje potrzeba reklasyfikacji kwot, o których mowa, do
RZiS. Powinno to nast¹piæ w momencie, gdy ich zamiana na przep³ywy pieniê¿ne staje siê bardziej realna. Komplikuje to niew¹tpliwie
sprawozdanie finansowe, a zrozumienie jego treœci bez g³êbokiej wiedzy specjalistycznej staje siê coraz trudniejsze.
3. IASB próbuje rozwi¹zaæ omawiany problem, s³usznie uznaj¹c, i¿ stosowne zapisy powinny siê znaleŸæ w Za³o¿eniach koncepcyjnych
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MSSF. Jednak bez wzglêdu na to, które z proponowanych podejœæ
(w¹skie czy szerokie) zostanie zaakceptowane, poci¹gnie to za sob¹
daleko id¹ce zmiany w ju¿ istniej¹cych standardach, co niew¹tpliwie
naruszy porównywalnoœæ sprawozdañ finansowych. Przypomina to
budowanie fundamentów w sytuacji, gdy dom zosta³ ju¿ dawno
wzniesiony.
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Streszczenie
W artykule podjêto trzy problemy:
1) zasadnoœci oraz formy ujawniania w sprawozdaniu finansowym zysku/straty na poziomie operacyjnym,
2) kryterium odnoszenia wybranych pozycji kosztów i przychodów na inne
ca³kowite dochody,
3) celowoœci reklasyfikacji innych ca³kowitych dochodów do rachunku zysków
i strat.
Podstawê analiz stanowi³ opublikowany w czerwcu 2013 r. dokument dyskusyjny IASB poœwiêcony nowym Za³o¿eniom koncepcyjnym MSSF.
W zakresie prezentacji wyniku finansowego na poziomie operacyjnym
Rada ma wypracowany pogl¹d. Powinno to nastêpowaæ w formie odrêbnego
sprawozdania finansowego – rachunku zysków i strat lub w postaci wydzielonego wiersza w sprawozdaniu z ca³kowitych dochodów. Nie ma natomiast jednolitego stanowiska w kwestii kryterium zaliczania kosztów i przychodów do innych ca³kowitych dochodów i ich póŸniejszej reklasyfikacji. Zaprezentowano tu
dwie koncepcje: w¹sk¹, gdzie ujêciu w innych ca³kowitych dochodach podlega³yby: tzw. „pozycje pomostowe” (bridging items) oraz skutki „nietrafnej ponownej wyceny” (mismatched remeasurements), oraz szerok¹, w której wymienione
tytu³y by³yby uzupe³nione o trzeci element, efekt tzw. „przejœciowej ponownej
wyceny” (transitory remeasurements).
Aby zapewniæ u¿ytecznoœæ i wiernoœæ odzwierciedlenia sprawozdania finansowego, w³aœciwym rozwi¹zaniem wydaje siê zaliczenie do innych ca³kowitych dochodów skutków przeszacowañ aktywów i zobowi¹zañ do wartoœci godziwej z ich póŸniejszym recyklingiem w momencie realizacji transakcji (np.
sprzeda¿y sk³adnika aktywów). Pozwoli³oby to w rachunku zysków i strat prezentowaæ wynik finansowy przeznaczony do podzia³u.

S³owa kluczowe
sprawozdanie z ca³kowitych dochodów, reklasyfikacja, rachunek zysków i strat
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Reclassification of incomes and expenses from other comprehensive
income to profit or loss – reasons, scope and consequences (Summary)
The article covers three issues:
1) justification and layout for operating profit or loss disclosures in financial
statements
2) criteria to present some income and expense items as components of other
comprehensive income
3) usefulness of reclassification of some other comprehensive income items to
profit or loss
The basis for the presented analysis is a discussion document dealing with
the new Conceptual Framework issued by the IASB in June 2013.
In terms of operating profit presentation the Board appears to have a clear
opinion. It should be presented as a separate component of financial statements –
as an income statement or as a separate line in the statement of comprehensive
income. There is however no unanimous view on classifying certain incomes and
expenses as other comprehensive income. Two concepts have been presented: the
narrow one, in which only the bridging items and mismatched remeasurements
would be presented, and the wider one in which transitory remeasurements are
added.
In order to ensure usefulness and faithful representation in financial statements it appears reasonable to account for fair value remeasurements of assets
and liabilities as part of other comprehensive income. The amounts would subsequently be recycled back to profit or loss on derecognition (for example disposal
of an asset).
This would enable to present in income statement the profit figure which is
available for distribution.
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statement of comprehensive income, reclassification, income statement

