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Wstęp

Już od 2005 roku część podmiotów prowadzących księgi rachunkowe może spo-
rządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawo-
zdawczości Finansowej (MSSF). Chociaż MSSF są już obecne w systemie prawa bilan-
sowego tyle lat, wciąż jednak wielu księgowych obawia się ich stosowania. Czy słusznie?

Istnieje wiele mitów i nieporozumień odnośnie do MSSF. Przede wszystkim trak-
tujemy standardy jako sztywne regulacje prawne – tak jak stanowi przepis, tak ma 
być, a tymczasem tak być nie powinno. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczo-
ści Finansowej to zbiór wytycznych, które należy stosować w zakresie sprawozdaw-
czości, a nie księgowości i nawet fakt, że na mocy rozporządzeń Komisji Europejskiej 
niektóre podmioty obowiązkowo muszą je stosować, tego nie zmieni.

Jak wskazują Założenia koncepcyjne, a także sam MSR 1 Prezentacja sprawo
zdań finansowych (szczególnie po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.) 
– MSSF wskazują, w jaki sposób należy zaprezentować wierny i rzetelny obraz jed-
nostki w sprawozdaniu finansowym. Standardy nie zawierają wskazań odnośnie do 
technicznego ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych, a jedynie pod-
powiadają, w jaki sposób najlepiej zaprezentować skutki tych zdarzeń. Słowo „pod-
powiadają” oznacza, że MSR i MSSF zawierają regulacje dotyczące sposobu wyceny 
metody, a nie parametrów.

Biorąc pod uwagę przykładowo wartość godziwą, należy zauważyć, że w wielu miej-
scach (np. w odniesieniu do przychodów) wartość należności z tytułu dostaw i usług 
jest ustalana jako wartość godziwa przepływów pieniężnych – przepływów, które na-
stąpią w bliższej lub dalszej przyszłości i są obarczone ryzykiem. To sama jednostka 
musi zmierzyć ryzyko i pokazać jego wpływ na konkretną kwotę (np. przychodu czy 
należności). Standard wskazuje, że trzeba to ryzyko wycenić, zmierzyć i zaprezento-
wać jego skutek, natomiast nie mówi nic o kwocie ryzyka ani na jakim koncie należy 
je ująć. Te kwestie, jako niesłychanie zindywidualizowane, należą do każdej jednostki 
przygotowującej sprawozdanie finansowe. To jednostka powinna regulacje wynika-
jące z MSSF w każdym zakresie uszczegółowić w swoich wewnętrznych regulacjach  
– polityce rachunkowości i wielu instrukcjach wewnętrznych ją uzupełniających.

Ile spółek stosuje MSSF/MSR, sporządzając sprawozdania, trudno jest jednoznacz-
nie wskazać. Fundacja MSSF opublikowała w lipcu 2016 roku wyniki analizy, z której 
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wynika, że ponad 25 tys. spośród 48 tys. emitentów krajowych (z siedzibą w państwie, 
w którym znajduje się rynek notowań), notowanych na 85 głównych światowych ryn-
kach giełdowych, stosuje MSSF. Według tych danych 80% spółek, które nie stosują 
MSSF, to spółki notowane w Chinach, Indiach, Japonii i USA. Jeśli chodzi o tzw. za-
granicznych emitentów, to analizy wykazały, że spośród ok. 2,5 tys. spółek notowa-
nych na innym niż macierzysty rynek giełdowy, więcej niż 1 tys. stosuje MSSF.

Według danych, które uzyskał Komitet Standardów Rachunkowości i zaprezen-
towanych w raporcie „Stosowanie MSR” dostępnym na stronie internetowej Mini-
sterstwa Finansów:

 ● na dzień 31 listopada 2009 r. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spo-
śród 335 spółek (liczba 375 pomniejszona o spółki zagraniczne i banki) 275 spółek, 
czyli 82%, sporządzało swoje jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSR/
MSSF, korzystając z możliwości przewidzianej w art. 45 ust. 1a UoR;

 ● w dniu 5 stycznia 2010 r. według danych GUS 1198 podmiotów deklarowało, że 
sprawozdanie finansowe za 2008 rok sporządziło według MSR (2,25% wszystkich 
podmiotów sporządzających sprawozdanie finansowe).

Na podstawie badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny i opu-
blikowanego w grudniu 2019 r „grupy przedsiębiorstw w Polsce 2017” wyodrębnio-
no 2 239 grup przedsiębiorstw działających w Polsce w 2017 r., z tego 813 grup krajo-
wych i 1 426 grup okrojonych. Pod kontrolą zagraniczną było 850 grup okrojonych, 
dla których jednostkami dominującymi najwyższego szczebla w 80,2% były podmio-
ty mające siedziby w krajach członkowskich UE (w tym głównie w Niemczech, Ho-
landii, na Cyprze, w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Luksemburgu). Dla porównania 
wg raportu „Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2014 r.”, opublikowanego 30 grudnia 
2015 r. – liczba podmiotów powiązanych w grupy to 28 930 (w 2009 roku – 20 084) 
podmiotów, które tworzyły w latach 2013–2014 łącznie 2039 grup przedsiębiorstw 
(w 2009 roku – 2948). Podmioty powiązane polskie to 17 807 (w 2009 roku – 14 037) 
podmiotów, a zagraniczne jednostki należące do polskich grup to 2512 jednostek 
(w 2009 roku – 3099). Na podstawie tych danych można przypuszczać, iż duża część 
tych podmiotów (w tym wskazane wcześniej przez GUS) sporządza dane wprost albo 
pośrednio według regulacji MSSF.

Liczba podmiotów wykorzystujących w praktyce regulacje międzynarodowe  
– z roku na rok – będzie systematycznie wzrastać, a co za tym idzie – wzrośnie ko-
nieczność poznania tych regulacji przez coraz szersze kręgi księgowych, finansistów 
i analityków MSR/MSSF.

Niniejsza publikacja ma za zadanie służyć – między innymi – poznaniu tych regu-
lacji. Założeniem, które legło u podstaw niniejszego opracowania, jest wskazanie, że 
dzięki procesowi harmonizacji nie ma dziś aż tak wielu rozbieżności w regulacjach, 
a te, które istnieją, są łatwiejsze do zrozumienia i do zastosowania, pod warunkiem że 




