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Wstęp

Niniejsza książka stanowi pierwszy tom kompleksowej publikacji zawierającej 
opis zasad i metod analizy sprawozdań finansowych. Kompleksowość ta ma 
dwojaki charakter. Po pierwsze, co wynika ze struktury poszczególnych to-
mów, analizie porównawczej poddane zostały trzy główne – z polskiego punktu 
widzenia – systemy sprawozdawczości finansowej, tj. system polski, system 
unijny  (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – MSR/
MSSF czy też IAS/IFRS) oraz system amerykański (Ogólnie Akceptowane Za-
sady Rachunkowości – US GAAP i regulacje Komisji Papierów Wartościowych 
i Giełd – SEC). Po drugie, co wynika z zakresu przedmiotowego kolejnych 
tomów, analiza sprawozdań finansowych została podzielona na następujące 
trzy etapy:
1) czytanie sprawozdań, prowadzące do pełnego zrozumienia przedstawia-
nych w nich informacji, ponieważ niezbędnym warunkiem rzetelnej oceny 
finansowej (ukoronowanej trafnymi wnioskami) jest dokładne poznanie i zro-
zumienie zawartości analizowanych sprawozdań (zagadnieniom tym po-
święcono pierwszy tom publikacji Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, 
US GAAP);
2) ocena sprawozdań, prowadząca do zdiagnozowania sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa, gdyż właściwa diagnoza umożliwia podejmowanie świado-
mych decyzji gospodarczych przez użytkowników informacji sprawozdawczej, 
np. przez: inwestorów, banki, kontrahentów (zagadnieniom tym poświęcono 
drugi tom publikacji Ocena sprawozdania polskiego, MSSF, US GAAP);
3) ocena wiarygodności sprawozdań, prowadząca do ewentualnego wy-
krycia znaków ostrzegawczych mogących świadczyć o fałszowaniu informacji 
przedstawianych w sprawozdaniu finansowym; w ramach tej części publikacji 
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omówiono m.in. europejskie i amerykańskie przypadki fałszowania sprawo-
zdań finansowych (zagadnieniom tym poświęcono trzeci tom publikacji Mani-
pulacje księgowe i metody ich wykrywania – analiza przypadków).

W celu zwiększenia wartości poznawczej niniejszej publikacji omawiane 
w poszczególnych tomach zagadnienia zostały zilustrowane autentycznymi 
przykładami, zaczerpniętymi z europejskiej (w tym polskiej) i amerykańskiej 
praktyki gospodarczej przedsiębiorstw.

Pierwszy tom publikacji stanowi wprowadzenie do kolejnych jej części.  
Szczegółowo omówiono w nim konstrukcję sprawozdań finansowych typową 
dla trzech porównywanych systemów rachunkowości (polskiego, MSSF i ame-
rykańskiego) przez wskazanie elementów składających się na poszczególne po-
zycje sprawozdawcze. W publikacji zostały już uwzględnione istotne zmiany, 
jakie wprowadzono nowym MSR 1 w odniesieniu do zasad prezentacji spra-
wozdań finansowych (polegające głównie na zastąpieniu rachunku zysków 
i strat sprawozdaniem z całkowitych dochodów, z jednoczesnym rozszerze-
niem zakresu informacji prezentowanych w tym dokumencie).

W celu ułatwienia korzystania z niniejszej książki, dla każdego z jej roz-
działów przyjęto ten sam porządek prezentowania poszczególnych zagadnień 
– najpierw omawiany jest system polski, następnie system MSSF, na końcu 
system amerykański. Ponadto, każdy rozdział, a często nawet podrozdział, za-
wiera podsumowanie w formie syntetycznej tabeli wskazującej kluczowe roz-
bieżności występujące między porównywanymi systemami.

Niniejsza publikacja adresowana jest zarówno do praktyków – użytkow-
ników sprawozdań finansowych (np. analityków kredytowych, inwestorów, 
menedżerów), jak i do studentów kierunków ekonomicznych i biznesowych.


