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Wstęp

Problematyka Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR)1 ma w dobie globalizacji szczególne 
znaczenie. Polskie prawo bilansowe w systemie wolnorynkowym było dostosowywane 
do MSR, a po wejściu do Unii Europejskiej proces ten uległ intensyfikacji. Od roku 2005 
podmioty mające szczególne znaczenie dla gospodarki (m.in. banki i grupy kapitałowe) 
w praktyce stosują MSR i należy oczekiwać, iż ten ansambl będzie systematycznie się po-
większał. Również zmiany w zakresie krajowego prawa bilansowego w coraz większym 
stopniu uwzględniają omawiane standardy. Zapotrzebowanie na dobrą znajomość Mię-
dzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Spra-
wozdawczości Finansowej, rozumienie ich postanowień, a w konsekwencji umiejętność 
ich praktycznego zastosowania systematycznie rośnie w polskiej gospodarce. 

Celem książki jest przystępne przedstawienie postanowień MSR i  ich właściwego 
stosowania w polskich realiach gospodarczych. Prezentowane zagadnienia zasadniczo 
opierają się na postanowieniach poszczególnych MSR, stąd stosunkowo ograniczona 
liczba pozycji literaturowych, do których uczyniono odwołania. Niemniej przy każdym 
prezentowanym MSR w ramach podrozdziałów wskazano materiał bibliograficzny do 
dalszej analizy w zakresie własnym przez czytelnika. Opracowanie nie koncentruje się 
na ocenie skutków „przejścia” na MSR z perspektywy jednostkowego sprawozdania fi-
nansowego, ale na zdiagnozowaniu płaszczyzn możliwości i konsekwencji zastosowa-
nia tych standardów w praktyce polskich podmiotów. 

Przedstawiono te aspekty MSR, które mają szczególne znaczenie z powodu od-
mienności podejścia względem rozwiązań zawartych w  Ustawie o  rachunkowości 
i polskiej tradycji rachunkowości lub z powodu zakresu ich stosowania w praktyce 
gospodarczej. Wybór poszczególnych MSR oraz szczegółowość ich analizy wynika 
z doświadczeń autora w implementacji MSR, choć oczywiście ma charakter arbitral-
ny. Ze względu na ograniczoną objętość książki jeden problem, co do zasady, został 
pominięty, a dotyczy on tematyki łączenia jednostek oraz sporządzania skonsolido-

1 W opracowaniu przyjęto zgodnie z Ustawą o rachunkowości skrót MSR jako wspólną nazwę dla Międzyna-
rodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związa-
nymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.



Wstęp

wanych sprawozdań, która to problematyka będzie treścią kolejnej części opracowa-
nia będącej w przygotowaniu. 

W  książce wykorzystano przykłady, których celem jest czytelne przedstawienie 
omawianych zagadnień oraz zaprezentowanie możliwych rozwiązań w zakresie usta-
lania wartości bądź ewidencji, które mogą być użyteczne przy stosowaniu MSR w pol-
skiej praktyce gospodarczej. Biorąc pod uwagę generalnie wysoką ocenę jakości MSR 
i dużą akceptację zasadności ich stosowania, znajomość tych standardów w kontekście 
konkretnej gospodarki wydaje się niezbędnym elementem wiedzy osób zajmujących się 
rachunkowością, finansami czy controllingiem.


