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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, czy interpretacja słownych określeń prawdopodobieństwa 

przez praktyków rachunkowości zależy od kontekstu ich użycia w MSSF. Aby ten cel osiągnąć, wyko-

rzystano wyniki badania ankietowego, w którym zadaniem księgowych i biegłych rewidentów była 

interpretacja wyrażenia „prawdopodobny”, wyznaczającego granicę dla ujęcia różnych pozycji w spra-

wozdaniu finansowym. Uzyskane wyniki pozwalają na potwierdzenie hipotezy, że kontekst, w jakim 

słowne sformułowania prawdopodobieństwa występują w treści poszczególnych standardów, ma wpływ 

na ich interpretację. Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na niejednolitość interpretacji tych 

wyrażeń przez praktyków rachunkowości. Mogą zatem stanowić cenną wskazówkę dla gremiów stano-

wiących odpowiednie regulacje, aby zwrócili uwagę na używanie w nich tego typu określeń. 

Słowa kluczowe: słowne określenia prawdopodobieństwa, MSSF, interpretacja, kontekst, profesjonalny osąd. 

Abstract 

The role of context in the interpretation of verbal probability expressions 

used in International Financial Reporting Standards  

The objective of this study is to specify whether the interpretation of verbal probability expressions 

(VPEs) by accounting professionals depends on the context in which they have been used in IFRS. For 

the purpose of this study, a questionnaire was distributed, and a sample of accountants and auditors was 

asked to interpret the “probable” expression used in IFRS establishing the threshold for recognising 

various accounting elements. The results provide further support for the hypothesis that the context the 

VPEs are used in affects their interpretation. The results indicate the problem of inconsistency in the 

interpretation of these expressions by accounting professionals. Thus, this study should provide some 

tentative implications for standard setters to consider in using VPEs in IFRS.  

Keywords: verbal probability expression, IFRS, interpretation, context, professional judgement. 
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Wprowadzenie 
 

Prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia można opisać za pomocą liczb 

(np. prawdopodobieństwo wzrostu ceny akcji spółki X wynosi 60%) lub określeń słow-

nych (np. cena akcji spółki X prawdopodobnie wzrośnie). Badania w obszarze psycho-

logii wskazują na inne procesy rozumowania, które towarzyszą użyciu słownych czy 

liczbowych miar niepewności (Olson, Budescu, 1997). Miary słowne – w przeciwieństwie 

do liczbowych – wiążą się z myśleniem asocjatywnym i intuicyjnym (Windschitl, 

Wells, 1996), a informacja przekazywana z ich użyciem jest mało precyzyjna (Beyth-

Marom, 1982; Budescu, Wallsten, 1995; Teigen, Brun, 1995, 2003; Karelitz, Budescu, 

2004).  

Posługując się wcześniej przytoczonym przykładem, jeżeli analityk finansowy po-

informuje inwestora, że cena akcji prawdopodobnie wzrośnie, ten drugi, kojarząc 

słowo „prawdopodobnie” z prawdopodobieństwem rzędu np. 80%, może podjąć decy-

zję o dodaniu ich do swojego portfela inwestycyjnego. Jego decyzja mogłaby być jed-

nak inna, gdyby wiedział, że dla analityka oznacza to pewność na poziomie 60%. Za-

tem niejednoznaczność słownych sformułowań prawdopodobieństwa uniemożliwia 

efektywną komunikację, o której mówić możemy dopiero wówczas, gdy „w umyśle 

odbiorcy powstanie identyczny obraz jak ten, który powstał w umyśle nadawcy” (Olak, 

2013, s. 187). Tymczasem omawianych określeń nie można rozumieć jednoznacznie, 

bo nie tylko wyrażają jakąś skalę prawdopodobieństwa (np. 40–60%) (McGlone, Reed, 

1998), lecz także ludzie, używając tych zwrotów, wyrażają swój stopień pewności, co 

do możliwości wystąpienia jakiegoś zdarzenia, które one opisują (Wallsten i in., 1986). 

Stąd tego typu sformułowaniom przypisuje się często różne znaczenia, co może pro-

wadzić do nieporozumień i błędów w komunikacji. 

T.M. Karelitz i D.V. Budescu (2004, s. 25) opisują kilka przykładów katastrofal-

nych w skutkach decyzji, wynikających z użycia w procesie komunikacji właśnie słow-

nych określeń prawdopodobieństwa1. Paradoksalnie jednak, ludzie, zarówno na co 

dzień, jak i na gruncie zawodowym, preferują posługiwanie się tymi terminami, aniżeli 

bardziej od nich precyzyjnymi – liczbami. Dzięki temu mają bowiem możliwość unik-

nąć oceny sądów formułowanych z użyciem tych określeń (Beyth-Marom, 1982). Jak 

wskazują badania w obszarze psychologii, preferencja do używania słownych miar nie-

pewności dotyczy nadawców informacji (m.in. lekarzy, komunikujących pacjentowi 

prawdopodobieństwo skuteczności podjętego leczenia), podczas gdy ich odbiorcy 

(czyli m.in. pacjenci) wolą, gdy są one wyrażone liczbowo (Olson, Budescu, 1997) . 

Również badania na gruncie rachunkowości potwierdzają, że zarówno księgowi, 

jak i biegli rewidenci preferują słowne niż liczbowe miary prawdopodobieństwa, gdyż 

często trudno jest im przewidzieć skutki danej transakcji (Amer i in., 1994). Jednak, 

                                                      
1 Tego typu sformułowania wykorzystano m.in. do opracowania skali prawdopodobieństwa używanej 

przez inżynierów z NASA do komunikowania swoim przełożonym oceny ryzyka wystąpienia awarii, co 

w konsekwencji doprowadziło do eksplozji Challengera i śmierci siedmiu astronautów. 
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gdy sami mają takie sformułowania zinterpretować, to sprawia im to trudność (Seo, 

Thomson, 2016). Nic więc dziwnego, że wyniki wielu badań potwierdzają, że księgowi 

różnią się w zakresie intepretowania i stosowania tych określeń2. Mając na uwadze ich 

wszechobecność w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej3, 

gdzie występują nie tylko w załącznikach, ale i w częściach dotyczących definicji, kry-

teriów ujęcia, pomiaru oraz prezentacji danej pozycji w sprawozdaniu finansowym 

(Silska-Gembka, 2017), sposób ich rozumienia przez księgowych może mieć bezpo-

średni wpływ na dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Tym samym brak 

spójności w ich interpretacji może skutkować niejednolitym stosowaniem tych samych 

standardów rachunkowości, co z kolei ogranicza przydatność sporządzanych na ich 

podstawie raportów.  

Ważne jest zatem ustalenie, jaki jest zakres rozbieżności w interpretowaniu oma-

wianych terminów oraz, jakie są tego przyczyny. Wiele badań w obszarze psychologii 

wskazuje na możliwy wpływ kontekstu na ich interpretację (Karelitz, Budescu, 2004). 

Jest to o tyle istotne, że jak podkreślają M.S. McGlone i A.B. Reed (1998, s. 724) „aby 

dane wyrażenie było efektywne w procesie komunikacji, to jego znaczenie musi być 

relatywnie stałe w różnych kontekstach”. Ponadto – jak podkreśla A. Kasperowicz 

(2015, s. 120) – również w rachunkowości „pierwszym ogniwem procesu komunikacji 

jest kontekst rozumiany jako zbiór zdarzeń gospodarczych, których efekty na podsta-

wie dokumentu zostają zakodowane przez twórcę informacji (księgowego)”. Tymcza-

sem o ile – na gruncie rachunkowości – istnieje szereg badań dotyczących wpływu m.in 

kultury, języka, czy tłumaczenia na sposób ich rozumienia przez księgowych i biegłych 

rewidentów (Silska-Gembka, 2016), to roli kontekstu nie poświęca się w nich wiele 

uwagi. Zważywszy na powyższe, celem niniejszego artykułu jest ustalenie, czy sposób 

interpretacji tych sformułowań przez księgowych i biegłych rewidentów zależy od kon-

tekstu ich użycia w MSSF. Na podstawie analizy literatury przedmiotu sformułowano 

hipotezę zgodnie z którą kontekst, w jakim słowne określenia prawdopodobieństwa 

występują w MSSF ma wpływ na ich interpretację. 

 Aby osiągnąć tak postawiony cel, wykorzystano wyniki badania ankietowego prze-

prowadzonego na grupie 332 respondentów, w którym zadaniem księgowych i bie-

głych rewidentów było wskazanie, z jakim stopniem prawdopodobieństwa wyrażonym 

liczbowo, utożsamiają sformułowanie „prawdopodobny”, w zależności od kontekstu 

jego użycia w kilku fragmentach standardów rachunkowości, które przedstawiono im 

do interpretacji. Do analizy uzyskanego materiału badawczego wykorzystano metody 

statystyki opisowej i matematycznej. 

                                                      
2 Zobacz m.in.: Chesley, Wier (1985), Jiambalvo, Wilner (1985); Chesley (1986); Harrison, Tomassini 

(1989) Amer i in (1994, 1995), Davidson, Chrisman (1993), Laswad, Mak (1997), Simon (2002), Doupnik, 

Richter (2003, 2004), Doupnik, Riccio (2006), Teixeira, Silva (2009), Salleh i in. (2011a, 2011b), Chand 

i in. (2012), Hu i in. (2013), Seo, Thomson (2016), Han i in. (2016), Huerta i in. (2016). 
3 Przykładowo, według MSSF 15 par. 9e „Jednostka ujmuje umowę z klientem objętą zakresem niniej-

szego standardu tylko wówczas, gdy […] jest prawdopodobne, że jednostka otrzyma wynagrodzenie, które 

będzie jej przysługiwało w zamian za dobra lub usługi, które zostaną przekazane klientowi”. 
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W dalszej części niniejszego artykułu znajduje się przegląd literatury źródłowej 

i uzasadnienie sformułowanej hipotezy badawczej. Następnie wyjaśnia się zastoso-

waną metodę badawczą oraz przedstawia otrzymane wyniki. Wnioski z przeprowadzo-

nych analiz znajdują się w zakończeniu. 

 

 

1. Przegląd literatury źródłowej  

i konstrukcja hipotezy badawczej 
 

Przyjęcie hipotezy badawczej mówiącej, że kontekst, w jakim słowne określenia praw-

dopodobieństwa występują w MSSF, ma wpływ na ich interpretację wynikało z prze-

analizowania wyników badań przeprowadzonych na gruncie psychologii oraz rachun-

kowości. 

Jak pokazują badania w dziedzinie psychologii, interpretacja słownych określeń 

prawdopodobieństwa może zależeć od tego, czy występują one w zdaniu, czy samo-

dzielnie. Ludzie kojarzą je z wyższymi wskaźnikami prawdopodobieństwa, jeżeli pre-

zentowane są im w zdaniu, aniżeli gdy proszeni są o interpretację tych terminów bez 

podanego kontekstu (Hamm, 1991)4. To, jak interpretowane są słowa, zależy bowiem 

od kontekstu, w jakim są one użyte (McGlone i in., 1994). Ma to szczególne znaczenie 

w przypadku niejednoznacznych terminów. Ich użycie w kontekście powoduje większe 

rozbieżności w zakresie rozumienia ich znaczenia (Beyth-Marom, 1982; Brun, Teigen, 

1988). Nawet ta sama osoba może interpretować je w różny sposób w zależności od 

kontekstu, w którym występują (Fox, Irwin, 1998), aczkolwiek dostrzeżony przez na-

ukowców brak jednolitości w interpretacji jest w takim przypadku mniejszy, aniżeli 

obserwowany pomiędzy poszczególnymi ludźmi (Budescu, Wallsten, 1985).  

Jak podają F. Diez i M. Druzdzel (2009, s. 54) – istnieją dowody na to, że im bar-

dziej dotkliwe skutki działań opisuje dane wyrażenie, tym z niższym prawdopodobień-

stwem się je utożsamia5. K.H. Teigen i W. Brun (1999) zauważyli, że o podjęciu decy-

zji o zastosowaniu leczenia decydował sposób, w jaki informacja o jego skutkach zo-

stała przedstawiona osobom biorącym udział w przeprowadzonym przez nich badaniu. 

90,6% uczestników, którym zakomunikowano, że „istnieje możliwość powodzenia le-

czenia”6 zarekomendowało je hipotetycznej pacjentce. Z kolei w grupie osób, którą 

poinformowano, że powodzenie leczenia „jest niepewne”7 zdecydowało się na to 

32,4% badanych. To, jakich zwrotów używa się do opisu prawdopodobieństwa, może 

mieć również wpływ na interpretację formułowanego w ten sposób przekazu. 

                                                      
4 Jak podaje Hamm (1991), odwrotną zależność obserwuje się na gruncie medycznym. Tutaj użycie 

kontekstu powoduje, że przypisuje im się niższe prawdopodobieństwo.  
5 Jako przykład autorzy podają sformułowanie „prawdopodobna śmierć” w porównaniu do „prawdo-

podobny uraz”. 
6 Wykorzystano słowo o zabarwieniu pozytywnym. 
7 Wykorzystano słowo o zabarwieniu negatywnym. 
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Co więcej, interpretacja słowa określającego prawdopodobieństwo wystąpienia ja-

kiegoś zdarzenia zależy od tego, na ile prawdopodobne jest jego wystąpienie (Hamm, 

1991; Wallsten i in., 1986). Jak podaje bowiem R.M. Hamm (1991), numeryczna in-

terpretacja określenia „wysoce prawdopodobne” (highly likely) może być inna w za-

leżności od tego, czy odnosi się ono do możliwości klęski sztuki na Broadwayu, czy 

wybuchu reaktora atomowego. Zatem im bardziej prawdopodobne jest dane zdarzenie, 

tym z wyższym stopniem pewności kojarzy się określenia, które je opisują. Potwierdza 

to szereg badań przeprowadzonych w dziedzinie psychologii (Wallsten i in., 1986; We-

ber, Hilton, 1990; Fischer, Jungermann, 1996). 

Z kolei T. Amer i in. (1995), który przeprowadzili stosowane badania na gruncie 

rachunkowości, wskazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia ma 

wpływ na to, jak sformułowanie „prawdopodobnie” interpretują biegli rewidenci. 

W przeprowadzonym przez siebie badaniu cytowani autorzy wykorzystali sformuło-

wania używane w amerykańskich standardach rachunkowości8, podobnie jak N. Du 

i K. Stevens (2010), którzy również zauważyli, że sposób interpretacji tych terminów 

przez księgowych zależy od kontekstu, w którym zostały użyte. Do przeciwnych wnio-

sków doszedł z kolei W. Han i in. (2016), którzy w odniesieniu do grupy chińskich 

audytorów, przeciwnie do swoich oczekiwań, ustalili, że interpretacja sformułowania 

„prawdopodobny” jest stała w zbadanych przez autorów kontekstach, w których ten 

termin występuje w chińskich standardach rachunkowości. 

W odniesieniu do MSSF stosowne badania zostały zainicjowane przez T. Doupnika 

i M. Richtera (2004), którzy przeprowadzili je na grupie niemieckich i amerykańskich 

księgowych. Autorzy ci doszli do wniosku, że „interpretacja określenia »prawdopo-

dobny« przez niemieckich księgowych nie jest stała w różnych kontekstach, w których 

termin ten jest używany” (Doupnik, Richter, 2004, s. 15). W odniesieniu do Ameryka-

nów nie zaobserwowano już takiej zależności. Wpływ kontekstu na interpretację tego 

typu sformułowań występujących MSSF stanowił również jeden z przedmiotów bada-

nia przeprowadzonego z ramienia Koreańskiej a także Australijskiej Rady Standardów 

Rachunkowości (Korea Accounting Standards Board, Australian Accounting Stan-

dards Board) na grupie 712 audytorów i księgowych pochodzących z Korei i Australii. 

Przypisany przez pochodzących z tych dwóch krajów stopień prawdopodobieństwa, 

z którym utożsamiali oni sformułowanie „prawdopodobny” różnił się w zależności od 

tego, czy dotyczyło ono ujęcia rezerw (MSR 37), czy aktywów niematerialnych 

(MSR 38) (Seo, Thomson, 2016). 

 

 

2. Metodyka badania ankietowego 
 

Aby zweryfikować sformułowaną hipotezę badawczą, na przełomie 2013 i 2014 roku, 

przeprowadzono badanie ankietowe, którym objęto 332 księgowych i biegłych rewi-

dentów. Formularz ankiety składał się z instrukcji jej wypełnienia, zbioru fragmentów 

                                                      
8 Konkretnie chodzi o SFAS 5 Accounting for Contingencies. 
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treści wybranych standardów9 oraz danych charakteryzujących badane osoby, takich 

jak: płeć, wiek, zajmowane stanowisko, doświadczenie zawodowe w latach, doświadczenie 

zawodowe w międzynarodowej korporacji, posiadanie kwalifikacji ACCA, posiadanie 

uprawnień biegłego rewidenta, częstotliwość stosowania IFRS w pracy zawodowej. 

Ponadto dołączono list przewodni wyjaśniający istotę przeprowadzanego badania. 

 Zadaniem respondentów było udzielenie odpowiedzi na siedem pytań dotyczących 

tego, jak rozumieją oni sformułowanie „prawdopodobny” znajdujące się w różnych 

fragmentach Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które przedstawiono 

im do interpretacji. Ankietowani mieli również odpowiedzieć na osiem pytań znajdu-

jących się w metryczce.  

Analogiczną metodę badawczą polegającą na tym, że respondentom przedstawia się 

treść fragmentów standardów rachunkowości, w których występuje sformułowanie 

prawdopodobieństwa przyjęto wcześniej m.in. w następujących badaniach: T. Doup-

nik, M. Richter (2004), T. Doupnik, E. Riccio (2006), C. Teixeira, A.F. Silva (2009), 

S.I.M. Salleh i in. (2011a, 2011b), P. Chand i in. (2012), C. Hu i in. (2013). Jest to jedna 

z metod wykorzystywanych w badaniach dotyczących interpretacji tego typu określeń 

prowadzonych na gruncie rachunkowości10. 

W niniejszym badaniu ograniczono się do analizy określenia „prawdopodobnie”, 

gdyż jest to najczęściej występujące w MSSF sformułowanie prawdopodobieństwa, 

oraz – jak wskazują Doupnik i Richter (2004) – używa się go w różnych kontekstach. 

Na potrzeby przeprowadzonego badania wykorzystano fragmenty standardów rachun-

kowości, w których określenie: 

• „jest prawdopodobne(y)” wyznacza granicę skutkującą obowiązkiem ujęcia przy-

chodów w MSR 18 par. 2211 oraz składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego w MSR 12 par. 24, a także ujawnienia aktywów warunkowych w in-

formacji dodatkowej w MSR 37 par. 34; 

•  „prawdopodobne(a) jest” wyznacza granicę skutkującą obowiązkiem rozpoznania 

rezerw w MSR 37 par. 14 i dokonania odpisu z tytułu utraty wartości aktywów 

w MSR 16 par. 12; 

• „istnieje prawdopodobieństwo” używa się w MSR 16 par. 7 dla wyznaczenia gra-

nicy skutkującej obowiązkiem ujęcia składnika rzeczowych aktywów trwałych oraz 

• „prawdopodobne”, występuje w MSR 38 par. 57 w kontekście wykazania składnika 

aktywów niematerialnych powstałego w wyniku prac rozwojowych. 
 

Zadaniem ankietowanych było wskazanie stopnia prawdopodobieństwa, z którym 

w każdym z wymienionych wcześniej paragrafów utożsamiają wykorzystane w standar-

dzie sformułowanie. Przykładowe pytanie dotyczące MSR 16 par. 7. brzmiało następująco: 

                                                      
9 Wykorzystano standardy wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.  
10 Inne metody polegają na opisie w materiale badawczym sytuacji, z którą księgowy może mieć do 

czynienia w trakcie pracy zawodowej lub analizowane określenia prezentowane są samodzielnie, tzn. bez 

wskazania kontekstu, czyli sytuacji, której dotyczą. 
11 W czasie, kiedy przeprowadzano badanie obowiązującym standardem w zakresie ujmowania przy-

chodów był MSR 18 „Przychody”, obecnie zastąpiony przez MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, 

w którym ujęcie przychodu również uzależniono od prawdopodobieństwa otrzymania wynagrodzenia. 
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 „Cenę nabycia lub koszt wytworzenia pozycji rzeczowych aktywów trwałych uj-

muje się jako składnik aktywów wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje prawdopodobień-

stwo, że jednostka uzyska przyszłe korzyści ekonomiczne związane ze składnikiem 

aktywów […]. 

W tym kontekście sformułowanie „istnieje prawdopodobieństwo” oznacza, że prawdo-

podobieństwo to jest większe niż […]%”. 

Ankietowani, udzielając odpowiedzi, mieli przyjąć skalę wartości pomiędzy 

0 a 100%12, gdzie 0 oznaczało brak prawdopodobieństwa, a 100 oznaczało pewność. 

Jeżeli bowiem – jak wskazują badania w dziedzinie psychologii – odbiorcy informacji 

wolą, aby prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia było im komuniko-

wane numerycznie, to można założyć, że dokonują oni interpretacji tego typu określeń 

właśnie za pomocą liczb (Smits, Hoorens, 2005). 

Ankietowani, wśród których grupę docelową stanowili księgowi i biegli rewidenci, 

zostali wyłonieni w trakcie obligatoryjnych szkoleń organizowanych przez Polską Izbę 

Biegłych Rewidentów13 i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Do losowo wybra-

nych ośrodków szkoleniowych14 przesłano formularz ankiety w wersji papierowej. Za-

łączono również opłaconą kopertę z adresem zwrotnym. Ogółem otrzymano 351 kwe-

stionariuszy, przy czym 332 z nich stanowiły podstawę do dokonania analizy uzyska-

nych wyników. W badaniu nie uwzględniono formularzy, w których respondenci nie 

podali danych demograficznych lub popełnili błędy formalne. 

Otrzymane wyniki przeanalizowano, wykorzystując średni stopnień prawdopodo-

bieństwa, do którego wyznaczenia zastosowano średnią arytmetyczną. W celu stwier-

dzenia, czy oszacowany przez księgowych i biegłych rewidentów stopień prawdopo-

dobieństwa dla badanego określenia różni się istotnie w zależności od kontekstu jego 

użycia przeprowadzono test Wilcoxona dla prób zależnych. Ponadto, aby wykluczyć 

wpływ czynników demograficznych na interpretację analizowanych określeń, zastoso-

wano następujące testy nieparametryczne: U Manna-Whitneya, H Kruskala-Wallisa 

i korelacji Spearmanna. Zastosowanie testów nieparametrycznych wynikało z faktu, że 

rozkłady uzyskanych wyników nie były zgodne z rozkładem normalnym. 

Charakterystykę próby badawczej zawiera tabela 1. 

 Wśród ankietowanych większość stanowiły kobiety. Badani byli w wieku od 

21 do 85 lat, przy czym średnia wieku wyniosła 53 lata. Respondenci pracowali w księ-

gowości lub w audycie przeciętnie 25,43 lat, nie krócej niż 2 lata i co najwyżej 66 lat. 

183 osoby wykonywały zawód biegłego rewidenta, a 264 posiadało uprawnienia w tym 

zakresie. Kwalifikację ACCA miało 37 respondentów. W międzynarodowej korporacji 

                                                      
12 Analogiczną skalę przyjęto w następujących badaniach dotyczących interpretacji analizowanych 

określeń na gruncie rachunkowości: Doupnik, Richter (2004), Doupnik, Riccio (2006), Teixeira, Silva 

(2009), Salleh i in. (2011a, 2011b), Chand i in. (2012). 
13 Wówczas Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.  
14 Z dostępnych na oficjalnych stronach internetowych tych organizacji list obejmujących wykaz 26 

oddziałów okręgowych SKwP i 27 regionalnych oddziałów KIBR wybrano losowo 21 oddziałów SKwP 

i 22 oddziały KIBR. W badaniu uwzględniono wszystkie województwa w Polsce. 
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pracowało 80 badanych, przy czym przeciętny staż pracy w takiej jednostce wyniósł 

8,63 roku. Ponad połowa ankietowanych stosowała sporadycznie MSSF w swojej 

pracy zawodowej. 
 

Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej 
 

Wyszczególnienie Liczba osób 

Próba badawcza ogółem 332 

Płeć (brak danych od dwóch osób):  

– kobiety 236 

– mężczyźni 94 

Wykonywany zawód (brak danych od 14 osób):  

– biegły rewident 183 

– dyrektor finansowy i główny księgowy 60 

– inne 75 

Posiadanie uprawnień biegłego rewidenta (brak danych od 22 osób) 264 

Posiadanie kwalifikacji ACCA (brak danych od 23 osób) 37 

Doświadczenie zawodowe w międzynarodowej korporacji (brak danych 

od dziewięciu osób) 

80 

Stosowanie MSSF w pracy zawodowej (brak danych od 12 osób):  

– regularnie 61 

– sporadycznie 190 

– wcale 69 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

3. Wyniki badań 
 

Średni stopień prawdopodobieństwa, który ankietowani przypisali poszczególnym 

zwrotom w zależności od kontekstu ich wystąpienia w poszczególnych standardach, 

zestawiono w tabeli 2.  

Jak wskazują wyniki badania, podany przez ankietowanych stopień prawdopodo-

bieństwa, z którym kojarzą oni analizowane sformułowanie różnił się ze względu na 

to, jakiej sytuacji ono dotyczyło. Jeżeli, wyznaczało granicę dla ustalenia odpisu z tytułu 

utraty wartości aktywów, to przypisane przez respondentów średnie prawdopodobieństwo 

wyniosło ponad 55%. Natomiast gdy wyznaczało granicę dla ujęcia składnika rzeczo-

wych aktywów trwałych, prawdopodobieństwo to określono na poziomie blisko 68%. 

Aby ustalić, czy na interpretację tych sformułowań – oprócz kontekstu – mogły 

mieć wpływ czynniki demograficzne, porównano średni stopień prawdopodobieństwa 

z uwzględnieniem płci, zajmowanego stanowiska, doświadczenia zawodowego w między-

narodowej korporacji, posiadania kwalifikacji ACCA oraz częstotliwości stosowania 



Rola kontekstu w interpretacji słownych określeń prawdopodobieństwa występujących...                       103 
 

 

MSSF w pracy zawodowej. Żaden z wymienionych czynników nie różnicował jednak 

w sposób istotny statystycznie oceny prawdopodobieństwa we wszystkich badanych 

obszarach. Również związek między oceną prawdopodobieństwa a wiekiem i długo-

ścią okresu doświadczenia zawodowego był nieistotny statystycznie w przypadku nie-

mal wszystkich analizowanych fragmentów standardów. Wyjątkiem jest MSR 16, 

par. 7, gdzie analiza wykazała, że im starsi i bardziej doświadczeni zawodowo byli re-

spondenci, tym wyższy przypisali oni stopień prawdopodobieństwa sformułowaniu 

„istnieje prawdopodobieństwo” (p < 0,05). 

 

Tabela 2. Średni stopień prawdopodobieństwa przypisany przez respondentów  

określeniu „prawdopodobny” w zależności od kontekstu jego użycia w MSSF 
 

Określenie Kontekst 

Średni stopień  

prawdopodobieństwa 

(w %) 

Odchylenie 

standardowe 

(pkt. proc.) 

Jest prawdopo-

dobne(y) 

MSR 12  

par. 24 

Aktywa z tyt. odro-

czonego podatku 
63,81  23,80 

MSR 18  

par. 22 

Przychody 
64,43  25,79 

MSR 37  

par. 34 

Ujawnienie akty-

wów warunkowych 
57,84 23,94 

Prawdopodobne(a) 

jest 

MSR 36  

par. 12 

Odpis z tytułu 

utraty wartości ak-

tywów 

55,25  23,64 

MSR 37  

par. 14 

Rezerwy 
56,27  24,07 

Istnieje prawdopo-

dobieństwo 

MSR 16 

par. 7 

Rzeczowe aktywa 

trwałe 
67,82  23,61 

Prawdopodobne 
MSR 38  

par. 57 

Nakłady na prace 

rozwojowe 
64,68  23,91 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Aby zweryfikować sformułowaną na potrzeby niniejszego badania hipotezę zakła-

dającą, że kontekst, w jakim słowne określenia prawdopodobieństwa występują 

w MSSF ma wpływ na ich interpretację, porównano parami średni stopień prawdopo-

dobieństwa dla każdego z analizowanych fragmentów standardów ze średnim prawdo-

podobieństwem każdego z pozostałych.  

Analizowane określenie występuje w treści standardów w trzech zasadniczych kon-

tekstach. Wykorzystuje się je do wyznaczenia granicy dla ujęcia pozycji skutkujących: 

ujęciem aktywów lub wzrostem wyniku finansowego (w MSR 12 par. 24, MSR 16 par. 7, 

MSR 18 par. 22, MSR 38 par. 57), zmniejszeniem wyniku finansowego (w MSR 36 

par. 12, MSR 37 par. 14) oraz dokonaniem ujawnień w informacji dodatkowej (w MSR 37 
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par. 34). Mając powyższe na uwadze, analizowane fragmenty standardów podzielono 

na trzy grupy i porównano średni stopień prawdopodobieństwa dla każdego z analizo-

wanych paragrafów: 

− których zastosowanie skutkuje rozpoznaniem składnika aktywów lub zwiększe-

niem wyniku finansowego (1 grupa = kontekst 1) ze średnim stopniem prawdopo-

dobieństwa dla każdego z wybranych paragrafów, których zastosowanie skutkuje: 

• jego zmniejszeniem (2 grupa = kontekst 2);  

• dokonaniem ujawnień w informacji dodatkowej (3 grupa = kontekst 3), a także 

− których zastosowanie skutkuje zmniejszeniem wyniku finansowego (2 grupa = kon-

tekst 2) ze średnim stopniem prawdopodobieństwa dla każdego ze standardów, któ-

rych zastosowanie skutkuje dokonaniem ujawnień (3 grupa = kontekst 3). 
 

Wyniki testów istotności przedstawione zostały w  tabeli 3.  

 

Tabela 3. Porównanie stopnia prawdopodobieństwa  

przypisanego przez ankietowanych określeniu  

„prawdopodobny” w trzech podstawowych kontekstach 
 

Pary porównań 

z p-value 
Kontekst 1: 

rozpoznanie aktywów  

lub zwiększenie  

wyniku finansowego 

Kontekst 2: 

utrata wartości aktywów  

lub zmniejszenie  

wyniku finansowego 

MSR 12 (par. 24) 

MSR 36 (par. 12) 

 –4,80 0,000 

MSR 16 (par. 7)  –7,26 0,000 

MSR 18 (par. 22)  –6,55 0,000 

MSR 38 (par. 57)  –6,56 0,000 

MSR 12 (par. 24) 

MSR 37 (par. 14) 

 –4,98 0,000 

MSR 16 (par. 7)  –6,68 0,000 

MSR 18 (par. 22)  –5,04 0,000 

MSR 38 (par. 57)  –5,58 0,000 

Kontekst 1: 

rozpoznanie aktywów  

lub zwiększenie  

wyniku finansowego 

Kontekst 3: 

dokonanie ujawnień  

w informacji dodatkowej 

 

MSR 12 (par. 24) 

MSR 37 (par. 34) 

 –3,54 0,000 

MSR 16 (par. 7)  –5,51 0,000 

MSR 18 (par. 22)  –4,61 0,000 

MSR 38 (par. 57)  –5,73 0,000 
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Pary porównań 

z p-value 
Kontekst 2: 

utrata wartości aktywów  

lub zmniejszenie  

wyniku finansowego 

Kontekst 3: 

dokonanie ujawnień  

w informacji dodatkowej 

MSR 36 (par. 12) 
MSR 37 (par. 34) 

 –2,04 0,04 

MSR 37 (par. 14)  –1,00 0,32 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jak pokazują wyniki zestawione w tabeli 3, istotne różnice wystąpiły w 13 z 14 

analizowanych przypadków. Jednocześnie zaobserwowano je we wszystkich porów-

nywanych kontekstach. Aby ustalić, czy zaobserwowane różnice występują również w 

ramach wyodrębnionych wcześniej trzech grup standardów stworzono analogiczne 

pary porównań w ramach grupy pierwszej i drugiej, które zaprezentowano w tabeli 4.  

Nie można było przeprowadzić takiej analizy w ramach trzeciej grupy, gdyż przy-

porządkowano do niej tylko jeden fragment standardu.  

 

Tabela 4. Porównanie stopnia prawdopodobieństwa przypisanego 

określeniu „prawdopodobny” w pozostałych kontekstach 
 

Pary porównań 

z p-value Grupa 1: 

rozpoznanie aktywów lub zwiększenie wyniku finansowego  

MSR 16 (par. 7) 

MSR 12 (par. 24) 

 –3,00 <.008 

MSR 18 (par. 22) 0,75 0,45 

MSR 38 (par. 57)  –0,96 0,34 

 

MSR 16 (par. 7) 
MSR 18 (par. 22) 

 –1,60 0,11 

MSR 38 (par. 57)  –0,31 0,76 

 

MSR 16 (par. 7) MSR 38 (par. 57)  –1,48 0,14 

Grupa 2: 

utrata wartości aktywów lub zmniejszenie wyniku finansowego  
 

MSR 36 (par. 12) MSR 37 (par. 14)  –0,90 0,37 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wyniki zestawione w tabeli 4 wskazują na występowanie istotnych różnic wyłącz-

nie w odniesieniu do jednego z siedmiu analizowanych przypadków. Średni stopień 

prawdopodobieństwa przypisany przez respondentów wyrażeniu prawdopodobny róż-

nił się istotnie w zależności od tego, czy wyznaczało ono granicę dla ujęcia składnika 

aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, czy składnika rzeczowych ak-

tywów trwałych. Na podstawie wyników z przeprowadzonych analiz stwierdza się, że 

kontekst, w jakim słowne określenia prawdopodobieństwa występują w MSSF, ma 

wpływ na ich interpretację. 

 

 

Wnioski końcowe 
 

Mając na uwadze wnioski z szeregu badań przeprowadzonych w dziedzinie psycholo-

gii oraz stosunkowo nieliczne w tym zakresie doniesienia na gruncie rachunkowości, 

założono, że kontekst, w jakim słowne sformułowania prawdopodobieństwa występują 

w treści poszczególnych standardów międzynarodowych ma wpływ na ich interpreta-

cję. Uzyskane wyniki pozwalają na potwierdzenie przyjętej hipotezy. Łącznie w 14 

z 21 badanych przypadków, podany przez ankietowanych stopień prawdopodobień-

stwa, z którym kojarzą oni analizowane sformułowanie, różnił się istotnie. Respon-

denci przypisali mu istotnie wyższy stopień prawdopodobieństwa w sytuacji, gdy zo-

stało ono użyte w kontekście rozpoznania składnika aktywów i zwiększenia wyniku 

finansowego, w porównaniu do sytuacji gdy zostało ono wykorzystane w kontekście 

ujęcia pozycji skutkujących jego zmniejszeniem czy dokonaniem ujawnień w informa-

cji dodatkowej. 

Wyniki niniejszego badania są zgodne z ustaleniami Doupnika i Richtera (2004), 

którzy w odniesieniu do niemieckich księgowych, również zauważyli, że wskazany 

przez nich stopień prawdopodobieństwa był istotnie wyższy, kiedy sformułowanie 

„prawdopodobnie” dotyczyło rozpoznania aktywów czy zwiększenia wyniku finanso-

wego, od prawdopodobieństwa przypisanego temu wyrażeniu, gdy dotyczyło ono uję-

cia straty. Są one również zgodne z wynikami badania przeprowadzonego na grupie 

koreańskich i australijskich audytorów i księgowych, którzy utożsamiali sformułowa-

nie „prawdopodobny” z istotnie różnym stopniem prawdopodobieństwa w zależności 

od tego, czy dotyczyło ono ujęcia rezerw czy składnika aktywów niematerialnych (Seo, 

Thomson, 2016). 

Zaobserwowane różnice w interpretacji można by jednak ograniczyć, usuwając takie 

sformułowania ze standardów (Laswad, Mak, 1997) lub zastępując je numeryczną gra-

nicą prawdopodobieństwa. Jak bowiem wskazują N. Du i K. Stevens (2010) jest mało 

prawdopodobne, aby kontekst miał na nią wpływ. Z kolei zdaniem M.S. McGlone’a 

i A.B. Reeda (1998) – nawet gdy zostaną ustalone sztywne wskazówki, z jakim stop-

niem prawdopodobieństwa należy utożsamiać poszczególne określenia, to i tak w sy-

tuacji, gdy zostaną one użyte w kontekście ich interpretacja może być zupełnie inna. 

Należy wziąć bowiem pod uwagę sposób, w jaki ludzie reagują na informacje o praw-

dopodobieństwie, które czytane są zawsze w ich kontekstach, a te są z kolei wrażliwe 
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na wystąpienie efektu framingu (Helm, 2006). Niemniej jednak powinno to uściślić ich 

interpretację. 

Podjęte w niniejszym artykule badania są zatem niezwykle istotne z punktu widze-

nia procesu standaryzacji rachunkowości. Zidentyfikowane różnice w interpretacji ana-

lizowanych określeń, mogą skutkować podjęciem odmiennych decyzji np. w zakresie 

ujęcia danej pozycji w sprawozdaniu finansowym, nawet w obliczu podejmowania ich 

odnośnie do tych samych faktów i okoliczności. Jeżeli dane określenie kojarzone jest 

z niższym stopniem prawdopodobieństwa, to teoretycznie szybciej należałoby wyka-

zać skutki danej transakcji, stąd potencjalnie zwiększa się liczbę transakcji lub zdarzeń 

skutkujących ujęciem w sprawozdaniu finansowym, w stosunku do sytuacji, w której 

prawdopodobieństwo to jest wyższe. To z kolei może ograniczać porównywalność 

sprawozdań finansowych (Doupnik, Riccio, 2006). Z racji, że niniejsze badanie nie 

pozwoliło na stwierdzenie, czy różnice w interpretacji mają przełożenie na odmienne 

stosowanie tych samych standardów rachunkowości, warto podjąć tę kwestię w przyszłych 

badaniach. Należy mieć na uwadze również metodologiczne ograniczenia niniejszego 

badania, które wynikają z faktu, że badaną populację stanowiła grupa księgowych i bie-

głych rewidentów. Z racji, że nieznana jest wielkość całej populacji księgowych badaniem 

objęto losowo wybrane ośrodki szkoleniowe, do których wysłano formularz ankiety. 

Otrzymanych wyników nie można zatem uogólniać na całą populację. 

W opisanym badaniu ograniczono się do interpretacji sformułowania „prawdopo-

dobny”, występującego w standardach w formie twierdzącej. Tymczasem w MSSF 

znajduje się szereg innych określeń, jak np. „możliwe”, „prawie pewne”, „znikoma”, 

„oczekiwane”, których używa się nie tylko w formie twierdzącej, ale i przeczącej (np. 

„nie jest prawdopodobne”)15. Ponadto znaczenie słów określających prawdopodobień-

stwo zmienia się poprzez użycie przysłówków (np. mało prawdopodobne). Przysłówek 

„bardzo” sprawia, że znaczenie stopnia prawdopodobieństwa opisywanego przez dane 

wyrażenia przesuwa się w kierunku wartości ekstremalnych (Diez, Druzdzel, 2009). 

Interpretacja tego typu sfomułowań może stanowić podstawę do podjęcia dalszych badań. 
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