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WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU IDENTYFIKACJI  
I PREZENTACJI PRZYCHODÓW Z DZIA ALNO CI ZWYK EJ,

INWESTYCYJNEJ I FINANSOWEJ 

1. WPROWADZENIE 

Jednostki gospodarcze prowadz  swoj  dzia alno  gospodarcz  w ró nym 

zakresie, cz sto wykraczaj c poza okre lony sektor bran owy. Nawet podmioty 

koncentruj ce si  na ci le zdefiniowanej dzia alno ci operacyjnej dokonuj

dodatkowych transakcji, które, cho  nieuznawane za dzia alno  operacyjn , s

wiadomie zarz dzane i mog  by  z pewnej perspektywy uznane za dzia ania 

zwyk e i normalne. Przyk adem mog  by  tutaj transakcje rozliczania pozycji  

w walucie obcej i powstaj ce na nich ró nice kursowe (na przyk ad rozliczenie 

nale no ci i zobowi za  handlowych), kwoty otrzymywane w zwi zku z wy-

najmem zb dnej powierzchni magazynowej, zyski i straty na instrumentach 

pochodnych zabezpieczaj cych transakcje lub salda operacyjne, kwoty odsetek 

naliczanych i otrzymywanych na lokatach bankowych, dywidendy otrzymywane 

od spó ek, do których wyodr bniono cz  dzia alno ci podstawowej itp. 

Zasadniczym pytaniem jest to, wed ug jakiego kryterium i z jakiej perspektywy 

jednostka powinna klasyfikowa  takie dodatkowe transakcje i w jaki sposób je 

prezentowa . Kwesti  problematyczn  jest ustalenie, czy jednostka powinna 

wyró nia  transakcje operacyjne, pozosta e operacyjne, finansowe (i ewentual-

nie w przypadku polskich rozwi za  nadzwyczajne), a mo e operacyjne, 

inwestycyjne i finansowe, czy te  istota podzia u le y w innym podej ciu.

Przyj ta klasyfikacja mo e istotnie przek ada  si  na prezentacj  transakcji 

w rachunku zysków i strat i przez to na ocen  podmiotu przez inwestorów b d

wierzycieli. Problem ten jest szczególnie istotny w kontek cie stosowania 

standardów mi dzynarodowych, poniewa  regulacje te pozostawiaj  du

swobod  oceny i mo liwo ci kszta towania i dostosowywania rachunku zysków 

i strat do specyfiki jednostki (ewentualnie sprawozdania z ca kowitych docho-

dów, je eli jednostka nie prezentuje odr bnego rachunku zysków i strat). 

Zbli ony problem pojawia si  równie  dla niektórych pozycji w przypadku 
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stosowania ustawy o rachunkowo ci1, gdy przepisy nie wskazuj  jednoznacznie 

sposobu uj cia skutków transakcji, pozostawiaj c uj cie przychodu dzia alno ci

operacyjnej lub pozosta ego przychodu operacyjnego ocenie jednostki2. Przyj te 

przez dany podmiot rozwi zania powinny by  zawarte w polityce rachunkowo-

ci i stosowane systematycznie w kolejnych okresach sprawozdawczych.  

Niniejszy artyku  podejmuje problematyk  w a ciwej prezentacji przycho-

dów, zysków, kosztów i strat z dzia alno ci nieuznawanej za dzia alno

operacyjn . Celem opracowania jest zatem wskazanie ró nych mo liwo ci

prezentacji pozycji wynikowych w rachunku zysków i strat w zale no ci od 

ró nych rozwi za  przyj tych przez kierownictwo w polityce rachunkowo ci.

Podstaw  do przygotowania artyku u by y analiza i interpretacja regulacji 

rachunkowo ci, studia literaturowe oraz analiza sprawozda  finansowych spó ek 

gie dowych notowanych na Londy skiej Gie dzie Papierów Warto ciowych 

(London Stock Exchange)3.

2. ISTOTA I ROLA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

W teorii rachunkowo ci mo na wyró ni  dwa podstawowe podej cia do roli 

rachunku zysków i strat oraz bilansu: podej cie wynikowe i bilansowe. Podej-

cie wynikowe przyjmuje, e rachunkowo , a przez to i sprawozdawczo

finansowa s  ukierunkowane na poprawne ustalenie i przedstawienie wyniku 

finansowego podmiotu i efektywno ci jego dzia a 4. Zadanie to jest w tym 

podej ciu pierwotne wobec prezentacji sytuacji finansowo-maj tkowej podmio-

tu, sytuacja ta jest cz sto bowiem konsekwencj  uj cia lub odraczania w czasie 

kosztów i przychodów, a tak e wp ywów i wydatków.  

Przyj cie podej cia wynikowego oznacza uwypuklenie pomiaru przycho-

dów i kosztów oraz ich wspó mierno ci, a tak e uznanie rachunku zysków i strat 

jako nadrz dnego wobec bilansu. Bilans odzwierciedlaj cy aktywa i pasywa jest 

zatem traktowany jako narz dzie pomocnicze; w konsekwencji tego przedstawia 

1 Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. 2009, nr 152, poz. 1223  

z pó n. zm.).  
2 Por. na przyk ad wytyczne paragrafu V.1 KSR 5 Leasing.
3 Postawion  hipotez  badawcz  i sposób jej weryfikacji przedstawiono w punkcie prezentu-

j cym wyniki badania.  
4 Zob. A.A. Jaruga (red.), Mi dzynarodowe regulacje rachunkowo ci. Wp yw na rozwi zania

krajowe, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 17. Podej cie wynikowe okre lane jest równie  w lite-

raturze przedmiotu teori  transakcyjn  lub metod  transakcyjn  (performance oriented theory).

Por. A. Helin, K.G. Szyma ski, Sprawozdawczo  finansowa spó ek kapita owych, FRR w Polsce, 

Warszawa 2001, s. 66–69; M. Gmytrasiewicz, Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji warto ci

wed ug Mi dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ci Finansowej, „Zeszyty Teoretyczne 

Rachunkowo ci” tom 53 (109), SKwP, Warszawa 2009, s. 63.
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przede wszystkim te pozycje, które nie kwalifikuj  si  do uj cia w wyniku 

finansowym danego okresu sprawozdawczego. W podej ciu wynikowym  

(w pewnym uproszczeniu) wykazywane w bilansie aktywa s  uto samiane  

w du ej cz ci z odraczanymi w czasie kosztami. Obok nich pojawiaj  si

równie  niezrealizowane wp ywy (na przyk ad nale no ci handlowe, po yczki

udzielone, inne inwestycje finansowe itp.), a tak e same rodki pieni ne.

Wykazywane w bilansie pasywa oznaczaj  przede wszystkim odroczone w cza-

sie przychody oraz przysz e wydatki (zobligowania do zap aty).  

W podej ciu wynikowym koszt nie jest definiowany jako pochodna zmian 

w zasobach lub zobowi zaniach, lecz jako pozycja pierwotna, która odzwiercie-

dla poniesione nak ady, pewne wyrzeczenie, po wi cenie czego  dla zrealizo-

wania korzy ci. Wielko ci te s  ujmowane w wyniku finansowym, chyba e

wi  si  z generowaniem korzy ci w kolejnych okresach. Analogicznie pozycj

pierwotn  s  przychody, które równie  podlegaj  rozliczeniu w czasie, je eli s

uznane za przychody kolejnego b d  kilku kolejnych okresów.  

W opozycji do podej cia wynikowego znajduje si  podej cie bilansowe, 

ukierunkowane na przedstawienie bie cej sytuacji finansowej podmiotu5.

Podej cie to przewiduje ekonomiczne spojrzenie na jednostk  gospodarcz

z perspektywy aktywów, jakimi ona dysponuje, oraz zobowi za , jakie na niej 

ci . W tym uj ciu aktywa s  definiowane w odniesieniu do czynników 

okre laj cych bie c  sytuacj  finansow  podmiotu gospodarczego, na przyk ad

zasobów odzwierciedlaj cych przysz e korzy ci ekonomiczne b d  maj tku

w postaci posiadanych dóbr gospodarczych. Sprawozdanie odzwierciedlaj ce te 

zasoby i zobligowania (bilans) staje si  podstawowym sprawozdaniem finanso-

wym, a rachunek zysków i strat sprawozdaniem uzupe niaj cym, obrazuj cym

przychody, koszty, zyski i straty b d ce pochodnymi zmian w aktywach  

i zobowi zaniach.

Przyj te w podej ciu bilansowym i wynikowym ró ne ukierunkowanie ra-

chunkowo ci jest uwidocznione w definicjach aktywów i zobowi za  oraz 

przychodów i kosztów. W wietle obu rozwi za  te same pozycje mog  by

wykazane w bilansie, lecz s  analizowane z ró nej perspektywy. Na przyk ad

5 Zob. A. Jaruga (red.), Mi dzynarodowe regulacje…, s. 17. Podej cie bilansowe jest uto -

samiane przez niektórych autorów z teori  warto ci (wealth oriented theory) lub z metod

warto ci, wykorzystuj cymi do wyceny warto ci godziwe (bie ce) oraz przewiduj cymi

ujmowanie przeszacowa  w wyniku finansowym okresu. Nale y wskaza , e samo podej cie 

bilansowe nie wi e si  z konkretn  koncepcj  wyceny i sposobem ujmowania przeszacowa ;

mo e ono wykorzystywa  zarówno miary historyczne, jak i bie ce. Por. na przyk ad A. Helin, 

K.G. Szyma ski, Sprawozdawczo  finansowa…, s. 66–69; J. Samelak, Zasada ostro no ci  

w teorii i praktyce rachunkowo ci (g os w dyskusji), „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo ci” tom 

38 (94), SKwP, Warszawa 2007, s. 148 oraz E. Jezierska, Nadrz dne zasady rachunkowo ci  

w wietle zmian we wspó czesnej rachunkowo ci, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo ci” tom 46 

(102), SKwP, Warszawa 2008, s. 65.
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maszyna nabyta za rodki pieni ne w podej ciu wynikowym nie odzwierciedla 

sk adnika maj tkowego ani zasobu, lecz stanowi poniesiony nak ad (koszt), 

który nie kwalifikuje si  do uj cia w ca o ci w wyniku finansowym okresu,  

w którym zosta  poniesiony. Nak ad ten, czyli pewne wyrzeczenie ze strony 

jednostki (kwota zap acona za maszyn ) przyczyni si  do generowania przycho-

dów w kilku kolejnych okresach i z tego powodu podlega rozliczeniu w czasie. 

Z perspektywy podej cia bilansowego maszyna jest traktowana nie jako wyrze-

czenie czy poniesione przez jednostk  po wi cenie rodków pieni nych, lecz 

jako sk adnik maj tkowy lub zasób definiowany w odniesieniu do potencjalnych 

korzy ci ekonomicznych, które zostan  dzi ki niemu wygenerowane6.

Obowi zuj ce obecnie Mi dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo ci Fi-

nansowej (MSSF) przyjmuj  jednoznacznie orientacj  bilansow . Uwidacznia 

si  to przede wszystkim w definicjach aktywów, zobowi za , przychodów i ko-

sztów, ale równie  w du ym nacisku na wycen  pocz tkow  i bilansow  pozycji 

prezentowanych w bilansie. Bardzo cz sto standardy mi dzynarodowe, wskazu-

j c sposób uj cia przeszacowania lub skutków wyceny, ograniczaj  si  jedynie 

do wskazania, czy jest to element wp ywaj cy na wynik finansowy okresu czy 

na odpowiedni kapita  rezerwowy (prezentowany jako inne ca kowite dochody).  

Nieco inne podej cie przyjmuje ustawa o rachunkowo ci7, która próbuje 

czy  zarówno podej cie wynikowe, jak i bilansowe. Za orientacj  bilansow

przemawiaj  definicje aktywów i zobowi za , a tak e podporz dkowane im 

definicje przychodów/zysków i kosztów/strat zawarte w art. 3 ustawy o rachun-

kowo ci. Z kolei za podej ciem wynikowym przemawiaj  art. 6, który na mocy 

zasady wspó mierno ci uzasadnia wykazywanie w bilansie kosztów i przy-

chodów odraczanych w czasie, oraz uzupe niaj ce go artyku y 39 i 40 ustawy  

o rachunkowo ci.

Nale y wskaza , e rozwi zania ustawowe budz  pewne w tpliwo ci kon-

cepcyjne odno nie do ich spójno ci. Nadanie ró nej hierarchii przyj tym w usta-

wie o rachunkowo ci rozwi zaniom mo e skutkowa  ró nymi kwotami uj tych 

aktywów, zobowi za  i wyniku finansowego przez identyczne podmioty. 

Przyk adem mog  by  koszty przedkontraktowe ponoszone przez jednostk

w zwi zku z planowan  realizacj  kontraktu d ugoterminowego. Przyjmuj c

orientacj  bilansow  (a wi c art. 3), jednostka nie mo e wykaza  takich pozycji 

jako aktywa, poniewa  nie jest spe niona definicja aktywów (brak kontroli nad 

zasobami, które skutkowa yby w przysz o ci wp ywem korzy ci ekonomicz-

nych). Z kolei podmiot stosuj cy zasad  wspó mierno ci (art. 6 ustawy o ra-

chunkowo ci) i bazuj ce na niej podej cie przedstawione w art. 34c (zdanie 

6 Innym, wyra niejszym przyk adem ró nic mog  by  ró ne rozwi zania stosowane wobec 

nak adów poniesionych na przygotowanie oferty handlowej przed zawarciem umowy lub kosztów 

akwizycji, które w wietle podej cia wynikowego s  rozliczane w czasie, a w wietle podej cia 

bilansowego nie kwalifikuj  si  do uj cia jako zasoby.  
7 Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. …  
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drugie) mo e, czy wr cz powinien wykaza  pozycj  jako sk adnik aktywów 

(mimo braku wype nienia definicji zawartej w art. 3), je eli oczekuje odzyskania 

kosztów w przysz o ci. Wydaje si , e podmiot stosuj cy ustaw  o rachunkowo-

ci8 powinien przyj  w polityce rachunkowo ci zasady, którymi b dzie si

kierowa , ujmuj c takie pozycje, i systematycznie stosowa  je do zbli onych 

zdarze .

3. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

Podstawowym celem przygotowania i prezentacji rachunku zysków i strat 

jest przedstawienie przychodów, kosztów, zysków, strat i obci e  podatkowych 

uwzgl dnionych w wyniku finansowym okresu. Od strony koncepcyjnej istnieje 

wiele mo liwych wariantów wyodr bniania i grupowania elementów wp ywaj -

cych na wynik finansowy9. Na przyk ad struktura mo e by  uzale niona od 

cz stotliwo ci wyst powania okre lonych transakcji w danej jednostce. W takim 

przypadku przychody i koszty oraz zyski i straty wyst puj ce z najwi ksz

cz stotliwo ci  s  prezentowane w pierwszej kolejno ci (pierwszej cz ci tego 

sprawozdania), a dopiero po nich pojawiaj  si  pozycje wyst puj ce rzadziej, 

ko cz c na tych, które wyst puj  sporadycznie.  

Pewn  modyfikacj  tej formu y mo e by  wyodr bnienie pozycji ze wzgl -

du na ich oczekiwan  cz stotliwo  wyst powania w przysz o ci. W tym uj ciu 

jest wyodr bniana dzia alno  kontynuowana, która b dzie powtarza  si

w przysz o ci oraz dzia alno  niekontynuowana (zaniechana), która zgodnie  

z zamierzeniami kierownictwa jednostki b dzie wygaszana lub sprzedana (b d

zosta a w danym okresie wygaszona lub sprzedana).  

Innym sposobem klasyfikacji pozycji wynikowych jest powi zanie transak-

cji z dzia alno ci  operacyjn  jednostki. Rozwi zanie takie przewiduje w du ym 

zakresie ustawa o rachunkowo ci10, która wskazuje na wyodr bnienie nast puj -

cych elementów: przychody dzia alno ci operacyjnej, koszty dzia alno ci opera-

cyjnej, przychody/zyski i koszty/straty po rednio wi ce si  z dzia alno ci

operacyjn  (pozosta e przychody i koszty operacyjne), przychody/zyski i kosz-

ty/straty wi ce si  z niefinansow  dzia alno ci  inwestycyjn  (pozosta e

przychody i koszty operacyjne) oraz przychody/zyski i koszty/straty wi ce si

z finansowaniem podmiotu i inwestycjami finansowymi. Dok adna analiza 

przedstawionej klasyfikacji rodzi jednak w tpliwo ci, co uznawa  za dzia alno

operacyjn , pozosta  operacyjn  i finansow . Ustawa o rachunkowo ci11 oraz 

8 Ibidem.
9 Nale y podkre li , e przedstawione poni ej mo liwe sposoby prezentacji pozycji w ra-

chunku zysków i strat nie wype niaj  wszystkich mo liwo ci w tym zakresie.  
10 Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. … 
11 Ibidem.
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akty wykonawcze i uzupe niaj ce (na przyk ad krajowe standardy rachunkowo-

ci) jedynie cz ciowo rozwi zuj  ten problem poprzez wprowadzenie definicji 

pozosta ych przychodów i kosztów operacyjnych oraz konkretnych zapisów 

wskazuj cych uj cie okre lonych przychodów/zysków lub kosztów/strat, pozo-

stawiaj c stosunkowo wiele miejsca ocenie jednostki.  

Kolejnym mo liwym sposobem prezentacji pozycji wynikowych jest ich 

uporz dkowanie w sposób powi zany z rachunkiem przep ywów pieni nych  

i wyodr bnionymi w nim obszarami: dzia alno ci  operacyjn , inwestycyjn

i finansow . W tym uj ciu istotne znaczenie ma zdefiniowanie wskazanych 

obszarów, ró ne regulacje, poprzez odmienne okre lenie tych samych za-

gadnie , mog  bowiem powodowa  ró ne skutki na potrzeby prezentacji. 

Obowi zuj ce obecnie regulacje krajowe i mi dzynarodowe nie przewiduj

dostosowania struktury rachunku zysków i strat do struktury rachunku 

przep ywów pieni nych, lecz takie zbli enie mo e nast pi  w przysz o ci12.

Porównanie tych dwóch sprawozda , zw aszcza w kontek cie ustawy o ra-

chunkowo ci, pozwala na stwierdzenie, e pojawiaj ca si  w obu dzia alno

operacyjna i wynikaj ce z niej skutki mog  by  ró nie okre lane. Przyk adem 

mo e by  tutaj podej cie do ró nic kursowych powsta ych na nale no ciach 

handlowych lub zobowi zaniach handlowych, które w rachunku zysków  

i strat s  wykazywane w dzia alno ci finansowej, a w rachunku przep ywów 

pieni nych w dzia alno ci operacyjnej (s  na przyk ad uwzgl dniane w zmia-

nie stanu takich wielko ci). Innym przyk ad mog  stanowi  przep ywy 

wynikaj ce z instrumentów pochodnych, które w rachunku przep ywów 

pieni nych mog  by  prezentowane w ramach obszaru, w którym s  wyka-

zywane przep ywy z pozycji zabezpieczanej, a w rachunku zysków i strat  

w dzia alno ci finansowej.  

Nale y podkre li , e w niektórych obszarach (na przyk ad wykazanie przy-

chodów operacyjnych, pozosta ych przychodów operacyjnych czy przychodów 

finansowych) zastosowanie regulacji krajowych wymaga oceny, co jest dzia al-

no ci  podstawow  podmiotu. Na przyk ad cz  odsetkowa rat zwi zanych  

z leasingiem finansowym u finansuj cego mo e by  prezentowana jako przy-

chód operacyjny (ze sprzeda y), je li za cz  dzia alno ci podstawowej jest 

uznawane udost pnianie sk adników w leasingu, w pozosta ych za  przypadkach 

b dzie to przychód finansowy. Zbli ony problem pojawia si  w przypadku 

wynajmu nieruchomo ci – uznanie takiej dzia alno ci za dzia alno  podstawo-

w  (lub jej cz ) powoduje, e op aty nale ne s  powi zane z uj ciem przycho-

du operacyjnego (ze sprzeda y). Je li jednak obszar ten jest traktowany jako 

dzia alno  uboczna, powstaj  pozosta e przychody operacyjne.  

12 Preliminary Views on Financial Statement Presentation, Discussion Paper, IASB 2008.  
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4. KLASYFIKACJA POZYCJI WYNIKOWYCH  

W KONTEK CIE STOSOWANIA MI DZYNARODOWYCH STANDARDÓW  

SPRAWOZDAWCZO CI FINANSOWEJ (MSSF) 

Wi ksze w tpliwo ci w zakresie klasyfikacji pozycji w rachunku zysków  

i strat pojawiaj  si  w przypadku zastosowania regulacji mi dzynarodowych. 

Wynika to ze wskazanej wcze niej specyfiki przepisów mi dzynarodowych; 

zazwyczaj wskazuj  one na uj cie kwoty w wyniku finansowym okresu bez 

odniesienia si  do konkretnej pozycji rachunku zysków i strat13. Oznacza to, e

w a ciwa prezentacja jest uzale niona w du ym stopniu od ocen i za o e

kierownictwa jednostki, które powinny znale  swoje odzwierciedlenie w po-

lityce rachunkowo ci i by  stosowane systematycznie w kolejnych okresach. 

Kierownictwo powinno zatem okre li  m.in.:  

 w jakiej pozycji rachunku zysków i strat (RZiS) jednostka wykazuje ró -

nice kursowe powsta e na sk adnikach operacyjnych (na przyk ad nale no ciach 

i zobowi zaniach handlowych);  

 w jakiej pozycji jednostka wykazuje ró nice kursowe powsta e na akty-

wach i zobowi zaniach finansowych (na przyk ad po yczkach udzielonych  

i kredytach zaci gni tych);  

 w jakiej pozycji jednostka wykazuje przeszacowania inwestycji finanso-

wych (na przyk ad czy przeszacowania instrumentów finansowych do warto ci

godziwej wykazuje w przychodach/kosztach finansowych, czy w innych przy-

chodach/kosztach);

 w jakiej pozycji jednostka wykazuje odpisy aktualizuj ce aktywa finan-

sowe (na przyk ad czy w kosztach finansowych, czy w innych kosztach);  

 w jakiej pozycji jednostka wykazuje przeszacowania inwestycji niefinan-

sowych (na przyk ad nieruchomo ci inwestycyjnych do warto ci godziwej);

 w jakiej pozycji jednostka wykazuje zyski/straty ze zbycia inwestycji fi-

nansowych (na przyk ad czy w przychodach/kosztach finansowych, czy w in-

nych operacyjnych);  

 w jakiej pozycji jednostka wykazuje zyski/straty ze zbycia inwestycji nie-

finansowych;  

 w jakiej pozycji jednostka wykazuje kwoty tworzonych i rozwi zywa-

nych rezerw14 itp.

Inny problem zwi zany z klasyfikacj  pozycji w rachunku zysków i strat 

wynika z przyj tego w MSSF poj cia przychodu z dzia alno ci zwyk ej (revenue)15.

13 Wyj tkiem s  m.in. przychody z dzia alno ci zwyk ej.  
14 Nale y podkre li , e wiele rezerw mo e by  tworzonych w ci ar kosztów operacyjnych.  
15 Niektórzy autorzy t umacz  poj cie revenue jako przychody operacyjne. Zob. na przyk ad 

T. Martyniuk, Przychody jako kategoria prawa bilansowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo-

ci” tom 54 (110), SKwP, Warszawa 2010.  
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MSR 1 Prezentacja sprawozda  finansowych16, przedstawiaj c w za czniku

ró ne warianty rachunku zysków i strat, wskazuje, e sprawozdanie to rozpo-

czyna si  zawsze od przychodów okre lanych angielskim terminem revenue

(podobne rozwi zanie wskazane jest w paragrafach 102 i 103 MSR 1). Definicj

poj cia przychodu (w rozumieniu revenue) zawiera MSR 18 Przychody (IAS 18 

Revenue), który wskazuje, e s  to wp ywy „korzy ci ekonomicznych brutto 

danego okresu, powsta e w wyniku zwyk ej (ordinary) dzia alno ci gospodarczej 

jednostki, skutkuj ce zwi kszeniem kapita u w asnego, innym ni  zwi kszenie 

kapita u wynikaj cego z wp at udzia owców”17. Dodatkowo par 1 MSR 18 

stwierdza, e standard ten jest stosowany do przychodów (revenue) wynikaj -

cych z nast puj cych transakcji lub zdarze :

„a) sprzeda y dóbr;

b) wiadczenia us ug oraz

c) u ytkowania przez inne podmioty aktywów jednostki gospodarczej, 

przynosz cych odsetki, tantiemy i dywidendy”18.

Zasadnicz  kwesti  jest zatem odpowied  na pytanie, co jest zwyk  dzia-

alno ci  podmiotu gospodarczego. Niew tpliwie w zakres zwyk ej dzia alno ci

wchodzi podstawowa dzia alno  operacyjna. W przypadku podmiotu produk-

cyjnego b dzie to sprzeda  produktów, us ugowego – wiadczenie us ug, 

handlowego – dzia alno  handlowa, leasingowego – leasingowa itp. Zagadnie-

niem wymagaj cym jednak rozwa enia jest to, czy zwyk a dzia alno  jest 

zaw ona jedynie do tego elementu. Je eli jednostka obok podstawowej 

dzia alno ci operacyjnej dodatkowo przeprowadza systematycznie inne transak-

cje, na przyk ad wiadomie zarz dza i lokuje nadwy ki rodków pieni nych na 

lokatach terminowych (depozytach), udziela po yczek b d  te  inwestuje  

w obligacje skarbu pa stwa, to odsetki wynikaj ce z takich transakcji mo na

z pewnej perspektywy uzna  za przychody z dzia alno ci zwyk ej dla tego 

podmiotu. Analogiczna ocena powinna pojawi  si  na przyk ad dla wynajmu 

powierzchni biurowej czy magazynowej innym jednostkom, je li podmiot nie 

specjalizuje si  w takiej dzia alno ci. Je eli okre lone dzia ania s  prowadzone 

systematycznie i s wiadomie zarz dzane, to wpisuj  si  w dzia alno  zwyk .

Analogicznie nale a oby oceni  m.in. nale ne dywidendy. Je eli jednostka 

wiadomie dywersyfikuje swoj  dzia alno  i inwestuje d ugoterminowo w inne 

podmioty wyp acaj ce dywidendy, b d  te  wyodr bnia cz  swoich procesów 

do innych podmiotów, to z perspektywy sprawozdania jednostkowego mo e to 

by  dzia alno  zwyk a19.

16 Mi dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo ci Finansowej, IASB – SKwP, Warsza- 

wa 2007.
17 International Financial Reporting Standards, IASB, London 2010.  
18 Ibidem.
19 W sprawozdaniu obejmuj cym podmioty podporz dkowane (na przyk ad sprawozdaniu 

skonsolidowanym) inwestycje takie s  eliminowane lub wykazywane metod  praw w asno ci.  
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Przedstawione powy ej zapisy par. 1 standardu MSR 18 zosta y jedno-

znacznie uszczegó owione w par. 5, który stwierdza: „u ytkowanie przez inne 

podmioty aktywów jednostki gospodarczej powoduje uzyskanie przez ni

przychodów (revenue) w formie20:

a) odsetek, tj. op at za u ytkowanie rodków pieni nych b d  ekwiwalen-

tów rodków pieni nych lub kwot nale nych jednostce gospodarczej;  

b) tantiem, tj. op at za u ytkowanie d ugoterminowych aktywów jednostki 

gospodarczej, na przyk ad patentów, znaków handlowych, praw autorskich i pro-

gramów komputerowych oraz  

c) dywidend, tj. rozdzielenia zysków pomi dzy posiadaczy inwestycji kapi-

ta owych proporcjonalnie do ich stanu posiadania poszczególnych rodzajów 

kapita u”.

Zapisy te nie pozostawiaj  w tpliwo ci, e przychody nale ne z tytu u ele-

mentów traktowanych cz sto jako dzia alno  finansowa (lub z pewnej perspek-

tywy dzia alno  inwestycyjna) mog  by  wykazywane w ramach przychodów  

z dzia alno ci zwyk ej na pocz tku rachunku zysków i strat.  

Prezentowana jako pierwszy element rachunku zysków i strat kwota przy-

chodów z dzia alno ci zwyk ej (revenue) podlega rozbiciu na poszczególne 

tworz ce j  istotne elementy bezpo rednio w tym sprawozdaniu lub w informa-

cji dodatkowej do sprawozdania finansowego (MSR 1, par. 97), a tak e jest 

dzielona na segmenty operacyjne21. Co ciekawe, MSSF 8 wymaga, aby jednost-

ka, odnosz c si  do ka dego z segmentów operacyjnych, zaprezentowa a

oddzielnie przychody z tytu u odsetek (interest revenue), je eli s  one istotne 

(MSSF 8, par. 23)22, co dodatkowo mo e wiadczy , e przychody odsetkowe 

stanowi  lub mog  stanowi  element dzia alno ci zwyk ej.

Analizuj c przedstawione rozwi zania, nale y rozwa y , co jest celem ta-

kiej prezentacji. Wysoko  zrealizowanych w okresie przychodów informuje 

inwestorów nie tylko o przychodach zrealizowanych na podstawowej dzia alno-

ci operacyjnej, lecz tak e o przychodach na dzia alno ci zwyk ej, powtarzaj cej 

si  systematycznie i wiadomie zarz dzanej. Wielko  ta pozwala na prognozo-

wanie, jakie wielko ci jednostka zrealizuje w przysz o ci. To, jakie obszary 

sk adaj  si  na wykazywan  pozycj , odczyta  mo na na przyk ad w notach, 

gdzie zostan  wyodr bnione istotne elementy (na przyk ad przychody z tytu u

wiadczenia us ug, przychody ze sprzeda y produktów, przychody z tytu u

odsetek, przychody z tytu u najmu, przychody z tytu u dywidend), jak równie

w nocie po wi conej sektorom operacyjnym.  

W przedstawionym kontek cie pojawia si  pytanie, czy rzeczywi cie pod-

mioty prezentuj  wskazane elementy (odsetki, dywidendy) w ramach przycho-

20 International Financial Reporting… 
21 Ujawnienia takie wynikaj  z wymaga  MSSF 8 Segmenty operacyjne.
22 International Financial Reporting…
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dów z dzia alno ci zwyk ej i jaka jest skala tego zjawiska, na przyk ad ile 

podmiotów wykazuje przychody z tytu u odsetek jako element przychodów 

rozpoczynaj cych rachunek zysków i strat.  

5. PRZYCHODY ZE ZWYK EJ DZIA ALNO CI – WYNIKI BADA  W ASNYCH 

W celu sprawdzenia, czy jednostki wykazuj  m.in. przychody z tytu u odse-

tek w ramach przychodów ze zwyk ej dzia alno ci, rozpoczynaj cych rachunek 

zysków i strat, przeprowadzono badanie empiryczne. Na podstawie przedsta-

wionych w poprzednich punktach rozwa a  postawiono nast puj c  hipotez

badawcz : „Najwi ksze pod wzgl dem kapitalizacji rynkowej niefinansowe 

podmioty notowane na Londy skiej Gie dzie Papierów Warto ciowych (London 

Stock Exchange – LSE) wykazuj  przychody z tytu u odsetek w ramach przy-

chodów ze zwyk ej dzia alno ci w ramach pierwszej pozycji prezentowanej  

w rachunku zysków i strat”. Podmioty notowane na LSE wybrano ze wzgl du na 

zastosowanie MSSF oraz umiejscowienie gie dy londy skiej w obszarze 

gospodarczo-kulturowym, w którym powstaj  standardy mi dzynarodowe. 

Weryfikacji hipotezy badawczej dokonano na podstawie analizy skonsolidowa-

nych sprawozda  finansowych przygotowanych na koniec 2010 r.23 przez spó ki

uwzgl dnione w indeksie FTSE10024.

Po wst pnej analizie sprawozda  odrzucono 17 spó ek ze wzgl du na ich 

przynale no  do sektorów finansowych (16 spó ek) oraz stosowanie regulacji 

ameryka skich (1 spó ka). W ród sprawozda  pozosta ych 83 podmiotów 

podlegaj cych dalszej analizie stwierdzono, e 16 podmiotów wyodr bni o

w rachunku zysków i strat przychody z tytu u odsetek i zaprezentowa o je 

odr bnie od przychodów z dzia alno ci zwyk ej, rozpoczynaj cej rachunek 

zysków i strat.  

W przypadku kolejnych 57 jednostek ustalono, e zaprezentowa y one w ra-

chunku zysków i strat (lub sprawozdaniu z ca kowitych dochodów) przychody 

finansowe. W ród spó ek podaj cych przychody finansowe (57 podmiotów) 51 

jednoznacznie wskaza o na uwzgl dnienie w nich przychodów z tytu u odsetek. 

Pozosta e 6 spó ek nie poda o jednoznacznie, gdzie prezentuje przychody z ty-

tu u odsetek w rachunku zysków i strat, odr bna prezentacja przychodów 

finansowych mo e jednak sugerowa , e w tej cz ci.  

23 Na dzie  bilansowy 31.12.2010 r. lub dat  zbli on , je eli podmiot nie przygotowuje 

sprawozdania na koniec roku kalendarzowego, lecz inny moment.  
24 Indeks FTSE100 (Financial Times Stock Exchange) to indeks akcji 100 najwi kszych 

spó ek gie dowych notowanych na Londy skiej Gie dzie Papierów Warto ciowych, spe niaj cych 

okre lone kryteria kapitalizacji i p ynno ci. Spó ki uwzgl dnione w FTSE100 stanowi  oko o 80% 

kapitalizacji gie dy londy skiej.  
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W grupie pozosta ych 10 spó ek (niewyodr bniaj cych przychodów finan-

sowych b d  przychodów z tytu u odsetek) 6 wykaza o w rachunku zysków  

i strat przychody inwestycyjne (po przychodach z dzia alno ci zwyk ej), w ra-

mach których prezentowa y przychody z tytu u odsetek, 3 nie wskaza y, w jakiej 

pozycji prezentuj  przychody z tytu u odsetek, a jedna spó ka poda a, e przy-

chody z tytu u odsetek koryguj  koszty finansowe. Wyniki badania prezentuje 

wykres 1.  

Wykres 1. Rozk ad spó ek pod wzgl dem wykazywania przychodów odsetkowych 
A – Przychody odsetkowe koryguj  koszty finansowe 

B – W RZiS prezentowane przychody odsetkowe, jednak odr bnie od przychodów z dzia al- 

no ci zwyk ej

C – W RZiS prezentowane przychody finansowe, brak jednoznacznego wskazania umiejsco- 

wienia przychodów odsetkowych 

D – W RZiS przychody odsetkowe uwzgl dnione w prezentowanych przychodach finanso- 

wych 

E – W RZiS przychody odsetkowe uwzgl dnione w prezentowanych przychodach inwesty- 

cyjnych 

F – Brak informacji o przychodach odsetkowych 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  w asnych.  

Przeprowadzone badanie pozwala na negatywn  weryfikacj  postawionej 

hipotezy badawczej. Podmioty notowane na gie dzie londy skiej nie prezentuj

przychodów z tytu u odsetek jako elementu przychodów z dzia alno ci zwyk ej 

na pocz tku rachunku zysków i strat (lub sprawozdania z ca kowitych docho-

dów, je li obejmuje ono pozycje wynikowe).  
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6. PODSUMOWANIE 

Prezentacja wyników dzia alno ci inwestycyjnej i finansowej jest uzale -

niona od specyfiki jednostki, a tak e od regulacji rachunkowo ci, którym 

jednostka podlega. Zazwyczaj w podmiocie specjalizuj cym si  w prowadzeniu 

inwestycji finansowych b d  niefinansowych jest uzasadnione wykazywanie 

osi ganych zysków lub strat z tego tytu u, w tym przychodów odsetkowych lub 

op at dzier awnych jako elementu dzia alno ci operacyjnej. Analogicznie ele-

menty takie s  wykazywane jako dzia alno  pozosta a lub finansowa w jed-

nostkach koncentruj cych si  na innych obszarach, na przyk ad produkcji  

i sprzeda y. Kwesti  problematyczn  pozostaje prezentacja takich elementów, 

gdy stanowi  one istotn  cz  systematycznie prowadzonej i wiadomie 

zarz dzanej dzia alno ci podmiotu. Wskazany problem nabiera dodatkowego 

znaczenia w kontek cie stosowania regulacji mi dzynarodowych; MSR 18 

wskazuje bowiem, e na przyk ad przychody z tytu u odsetek lub przychody  

z dywidend stanowi  element przychodów z dzia alno ci zwyk ej (revenue).

Zgodnie z wytycznymi MSR 1 przychody z dzia alno ci zwyk ej s  prezen-

towane jako pierwsza pozycja w rachunku zysków i strat. Jak obrazuj  przepro-

wadzone badania empiryczne, niefinansowe podmioty notowane na Gie dzie

Papierów Warto ciowych w Londynie, uwzgl dnione w indeksie FTSE 100, nie 

wykazuj  przychodów z tytu u odsetek w ramach revenue, lecz prezentuj  je 

odr bnie lub w ramach innych pozycji. Oznacza to, e wiele spó ek zrównuje 

dzia alno  zwyk  ze stosunkowo w sko rozumian  dzia alno ci  operacyjn ,

niezgodnie z wytycznymi MSR 18.  
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SOME ASPECTS OF IDENTIFICATION AND PRESENTATION OF INCOME  
ON ORDINARY, INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES 

An article undertakes an issue of presentation of income on ordinary, investing and financing 

activities. There analyzed different possibilities of preparation of income statement depending on 

different perspectives as well as issues relating to presentation of revenue (gross income on 

ordinary activities). To verify a stated research hypothesis there made an analysis of some 

financial statements issued by companies listed on London Stock Exchange.  


