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Wybór polityki rachunkowości i strategii podatkowej
a wynik finansowy przedsiębiorstwa

Streszczenie
Stosowanie dozwolonych przez prawo metod księgowych może wpływać na rzeczywistą sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy i jego zdolność do działania w przyszłości.
Niniejszy artykuł wprowadza w problematykę dylematów decyzyjnych powstających na
polu stosowania przepisów o rachunkowości. Ukierunkowane na przyszłe efekty podejście do polityki rachunkowej, wymaga opracowania metod wyboru najbardziej korzystnego wariantu z najmniej ryzykownych.
Ze względu na zmieniające się otoczenie, zagadnienie to stanowi wieloaspektowy
problem decyzyjny w warunkach niepewności. Oznacza to korzystanie we wnioskowaniu
z reguł rachunku prawdopodobieństwa. Określenie subiektywnych prawdopodobieństw
pozwala obliczyć oczekiwane korzyści, jak również określić ryzyko związane z rozpatrywanymi wariantami polityki rachunkowej.

Wprowadzenie
Pojęcie kreatywnej rachunkowości jest różnie rozumiane. W artykule przyjęte zostało, że kreatywna rachunkowość, to „taki wybór i implementacje metod wyceny i prezentacji kategorii ekonomicznych (głównie w ramach sprawozdania finansowego), który jest
zgodny z prawem oraz normami rachunkowości, ponadto jest etyczny i podlega ujawnieniu, a służy osiągnięciu celu twórcy informacji ekonomicznej” (Hołda, 2006: 33).
Podobnie, pisząc o strategii podatkowej myśli się o działaniu dozwolonym w ramach
obowiązującego prawa. Jednak zgodnie z dobrze pojętymi ideami praworządności i legalności (Dzwonkowski, Zgierski, 2006: 634), wybiera się drogi postępowania korzystniejsze dla podatnika, skoro swobodę takiego wyboru gwarantuje ustrój i Konstytucja RP.
*

Mgr, doktorant, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
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Mylące jednak i niesłuszne byłoby uproszczenie omawianych tu problemów tylko
do takich, które polegają na obniżenia podatku. W artykule podjęto próbę wykazania, że
pomimo dozwolonej „kreacji” i strategii, firma nie chce w efekcie uzyskać nic ponad to,
co jeden z najstarszych podręczników rachunkowości nazywa tzw. „wiedzą o sprawach
kupca, przede wszystkim o tym, czy interesy idą dobrze, czy źle” (Pacioli, 1494: 104).
Ewentualne obniżanie zobowiązań podatkowych jest tylko jedną z wielu, w żadnym wypadku nie jedyną metodą realizacji postawionego celu.
Co jest zatem celem opisywanej w artykule optymalizacji. Przyjęto za M. Dobiją, że
wzrostowi kapitałów własnych (w skład których wchodzi zysk netto), towarzyszyć musi wzrost potencjału, jakim dysponuje przedsiębiorstwo (Dobija, Kurek, 2005: 54). Zastosowanie pewnych metod księgowych prowadzić więc ma nie tyle do „poprawienia wizerunku” przedsiębiorcy, ale – w miarę możliwości – wpłynąć na jego rzeczywistą sytuację ekonomiczną i zdolność do działania w przyszłości.
Jak z tego wynika, opisywane zagadnienie trzeba traktować jako problem decyzyjny w warunkach niepewności. Przyjąć należy jednocześnie za właściwe podejście bayesowskie, tzn. wszystkie wielkości nieznane a priori traktujemy tak, jak zmienne losowe,
odwołując się we wnioskowaniu do reguł rachunku prawdopodobieństwa (Osiewalski,
2005: 10).

1. Kryteria decyzyjne
Konieczne jest wstępne ustalenie preferencji z punktu widzenia rozważającego problem przedsiębiorcy. Generalnie bardziej użyteczną, czyli bardziej pożądaną, korzystniejszą (Lindgren, 1977: 45) dla podmiotu gospodarczego, będzie taka dowolna perspektywa, która z większym prawdopodobieństwem zapewni mu wyższy zysk netto, ale przy
lepszej płynności finansowej. Uznajemy tym samym, że użyteczność różnych wariantów
zmierzymy w pieniądzach, pomijając inne aspekty oceny następstw podejmowanych decyzji.
Kryterium zysku netto (jako głównego kryterium) może nieco dziwić, ponieważ
współcześnie – także w wydaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – stawia się raczej na płynność finansową, jako wyznacznik sprawnego funkcjonowania firmy w przyszłości (Jeleń, 1998: 137). W dominującej orientacji prospektywnej od przedsiębiorcy oczekuje się przede wszystkim zdobycia i utrzymania pozycji stabilnej finansowo (Kabulski, 2005: 56). Wykazujemy jednak dalej, że proponowany model uwzględnia płynność finansową w stopniu wystarczającym.
Podstawą modelowania jest bowiem ogólnie przyjęty wzorzec pięciu elementów
sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz wstęp z informacją dodatkową)
wraz z zachodzącymi pomiędzy nimi relacjami.1 Przedstawia to rys. 1.
1 W artykule posługujemy się pojęciami i definicjami zawartymi wprost w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. w obowiązującym aktualnie stanie prawnym, a pomocniczo w odpowiednich
Krajowych Standardach Rachunkowości; niezależnie tam gdzie jest to konieczne, tekst zawiera również
wyraźne odwołania do konkretnych przepisów prawa, w tym przepisów innych niż prawo bilansowe.
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Rys. 1 należy rozumieć następująco: „klamrą” spinającą sprawozdanie jest wstęp
wraz z informacją dodatkową (to tutaj zawarty jest m.in. opis przyjmowanej polityki rachunkowości i pewne informacje na temat strategii podatkowej). Jak wiemy, rachunek
przepływów pieniężnych zawiera „rozwinięcie” informacji o źródłach pochodzenia środków pieniężnych, których stan wykazuje się w bilansie, a które z kolei zostały wygenerowane przez działania opisane w rachunku zysków i strat, co w jeszcze innym aspekcie
prezentuje zestawienie zmian w kapitale. Oczywiście opis funkcjonowania systemu jest
w tym miejscu z konieczności bardzo wybiórczy i ogólny. Podkreślić należy jedynie, że
wszystkie elementy sprawozdania tworzą spójny system.
Informacje zawarte w każdym z raportów wchodzących w skład sprawozdania finansowego zawierają właściwe im formuły agregowania i prezentacji danych. Ogólnie,
można je zapisać następująco:
1) w bilansie:
A = E + D,
gdzie: A – aktywa; E – kapitał; D – zobowiązania i rezerwy (Dobija, Kurek, 2005:
54);
2) w rachunku zysków i strat:
Zn = Zb – T – O,
gdzie: Zn – zysk netto; Zb – zysk brutto; T – podatki obciążające zysk brutto;
O – pozostałe obciążenia zysku brutto;
3) w rachunku przepływów pieniężnych:
∆c = cSk – cSp,
gdzie: ∆c – zmiana stanu środków pieniężnych; cSk – środki pieniężne na koniec
okresu; cSp – środki pieniężne na początek okresu;
4) w zestawieniu zmian w kapitale:
∆E = ESk – ESp,
gdzie: E – kapitał (zob. pkt. 1 powyżej); ESk – kapitał na końcu okresu; ESp – kapitał na początku okresu.
Każda z wyżej zapisanych formuł dotyczy faktycznie olbrzymiej liczby składników,
ponieważ każda z kategorii jest faktycznie agregatem i każdą traktować należy jak sumę
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wielu podkategorii wchodzących w ich skład (odpowiednio składników: aktywów, kapitału, zobowiązań, rezerw, zysku brutto, podatków, pozostałych obciążeń zysku brutto oraz
strumieni wydatków i wpływów środków pieniężnych). Na przykład: w aktywach bilansu odnajdujemy m. in. aktywa obrotowe, wśród których wyróżnia się m.in. inwestycje
krótkoterminowe, wśród których z kolei umieszcza się m.in. środki pieniężne, a te możemy dalej coraz bardziej szczegółowo specyfikować – aż dojdziemy do interesującego
nas w danym momencie poziomu szczegółowości. Teoretycznie zatem zbiór aktywów
podzielić więc można na nieskończoną liczbę jego podzbiorów.
Mając na uwadze powyższe ustalenia po przekształceniu stron otrzymuje się:
• w bilansie:

gdzie: Kw – kapitał własny pomniejszony o zysk netto2;
• w rachunku zysków i strat:

• w rachunku przepływów pieniężnych:

gdzie: PP – przepływy pieniężne ogółem3; WB – bilansowa wycena środków pieniężnych
• w zestawieniu zmian w kapitale:

2 Przed koniecznymi przekształceniami, z kapitałów „wyłączamy” zysk netto, zatem pierwsze równanie przybierze ogólną postać: A = Kw + Zn + D (gdzie: Kw – kapitał własny, bez zysku).
3 W niniejszym artykule nie zajmujemy się problemem źródeł środków pieniężnych, niemniej istnieje pytanie, czy gotówka z poszczególnych przepływów (operacyjnego, inwestycyjnego i finansowego) jest „równie dobra” dla przedsiębiorstwa. Kwestia ta wymaga zbadania w przyszłości.
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Z powyższych formuł zapisać można dwie, odpowiadające im reguły decyzyjne wraz
z warunkami ograniczającymi zbiór rozwiązań dopuszczalnych (restrykcjami). Kierować
się nimi będziemy przy rozwiązywaniu konkretnych dylematów. Pierwsza reguła wg bilansu z rachunkiem zysków i strat wraz z zestawieniem zmian w kapitale dotyczy preferowania wyższego zysku netto. Druga reguła – wg rachunku przepływów pieniężnych –
wyższego stanu środków pieniężnych na koniec okresu4.
W tym miejscu zauważyć jednak należy, że chociaż istnieje wiele gałęzi prawa, których przepisy normują liczne aspekty szeroko rozumianej działalności gospodarczej
(i w ogóle liczne sfery życia) – np. prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe itd.5 – to jednak najbardziej istotna dla nas w opisywanym zagadnieniu jest kwalifikacja różnych zdarzeń na gruncie prawa podatkowego i bilansowego.
Podmioty gospodarcze obliczają bowiem zobowiązania podatkowe zgodnie z prawem
podatkowym. Niezależnie, ustalają swoje wyniki finansowe i prezentują je zgodnie z prawem bilansowym. Różnice istniejące pomiędzy tymi dwoma podejściami są oczywiste,
ponieważ obie grupy przepisów realizują odmienne cele. Przepisy podatkowe służą jedynie obliczeniu przypadających do zapłaty kwot daniny publicznej (Owsiak, 2000: 5). Zadanie pełnione przez bilans jest inne: chodzi o rzetelną i jasną prezentację sytuacji ekonomicznej sprawozdawcy. Dlatego wiele spraw – szczegółowo normowanych we właściwych im przepisach – zupełnie inaczej traktowanych jest podatkowo, a inaczej na gruncie rachunkowości. A to z kolei może prowadzić do przejaskrawienia powstającego akurat w tym miejscu dylematu, tak jakby wynikał on wyłącznie ze „zderzenia” bilansu i podatku (Marciniak, 2008: 292). Przedstawiamy to, jak na rys. 2.

4 W artykule nie zajmujemy się zmianą wartości pieniędzy w czasie, niemniej jest oczywiste, że
rozważając „opłacalność” podejmowanych decyzji, należałoby zajmować się wartością gotówki odpowiednio zdyskontowanej. Kwestię tę autor ma zamiar dokładniej opisać w przyszłości.
5 Por. m.in. Ustawa z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy,
Ustawa z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z dn. 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz wiele innych aktów prawnych różnej rangi.
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Ogólnie względną atrakcyjność perspektyw (Lindgren, 1977: 37) rozpisalibyśmy, jak
niżej, przy istniejących warunkach ograniczających i założeniu, że preferencje są przechodnie:
f(a) > f(b) > …
gdzie: a, b, … – jakiś sposób a, b, … możliwego postępowania, f(a), f(b), … – użyteczność wyboru sposobu a, b, …, jako pewna funkcja f, b – jakiś sposób b możliwego postępowania,
Dzięki powyższemu zauważamy, że chcąc zrealizować cel postawiony na wstępie,
musimy zidentyfikować a następnie porównać perspektywy otwierające się przed przedsiębiorcą, w zależności od możliwego do wyboru sposobu postępowania określonego
w polityce rachunkowości z przypisanymi im strategiami podatkowymi. Niestety, istnienie wielu strategii podatkowych dla każdej z polityk rachunkowości (i odwrotnie) wybór
znacząco komplikuje.
Oczywiście, odpowiednio należy również uwzględnić szanse realizacji zidentyfikowanych i wstępnie porównanych sposobów postępowania. Oczekiwane wartości „wypłat” mogą mieć znaczący wpływ na podjęcie racjonalnych decyzji.

Badamy, czy i z jakim prawdopodobieństwem (w sensie bayesowskim):
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Wnikliwa analiza konkretnych sytuacji pozwala nie brać pod uwagę jednocześnie
całej, wielkiej liczby składników. W rzeczywistości, po odkodowaniu norm z przepisów
(Ziembiński, 1994: 245) okazuje się, że znalezienie rozwiązania zależy od wskazania
kluczowych relacji jedynie pomiędzy niektórymi, występującymi w danym zadaniu wielkościami, ponieważ pozostałe parametry nie zmieniają się – a przynajmniej nie wpływa
na ich zmianę wybór jednego z analizowanych sposobów postępowania6.
Pokażemy to na przykładzie wyboru optymalnej metody ustalania i rozliczania różnic kursowych.

2. Wybór optymalnej metody ustalania i rozliczania różnic kursowych
Jak wiemy, różnice kursowe powstają ogólnie rzecz biorąc wtedy, gdy jakiś składnik
aktywów lub pasywów wyrażony w walucie obcej, po przeliczeniu na polskie złotówki,
przybiera w różnych okresach czasu odmienne wartości. To, co firma zyska lub straci
z powodu zmian kursów walutowych jest właśnie różnicą kursową. Zasady te ilustrują rys.
4 i rys. 5.
Obowiązujące przepisy podatkowe umożliwiają jednak ustalenie i rozliczenie różnic kursowych na dwa sposoby.

6 Problem zawierający dodatkowe pytanie o ewentualny wpływ decyzji na inne wartości, niż te zdefiniowane w warunkach ograniczających, to po prostu inny problem, osobno rozpatrywany.

121

Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja

2009-10-29

10:33

Strona 122

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

Nr 3/2009(11)

Sposób pierwszy (nazwijmy go w przykładzie sposobem „a”) polega na obliczaniu
ich odrębnie dla celów podatkowych i odrębnie w celu sporządzenia sprawozdania finansowego.
Sposób drugi (u nas „b”) pozwala rozliczyć różnice kursowe wyłącznie w oparciu
o przepisy rachunkowe.
W praktyce, sposób „a” oznacza, iż różnice kursowe przyjmują inne wartości podatkowo i inne w bilansie. W drugim wypadku, przychody i koszty z różnic kursowych, obliczonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, stanowią zarazem koszty lub przychody
w sensie podatkowym. Składników kosztów i przychodów podatkowych jest po prostu
więcej. Pochodzą także z wycen, a nie tylko z rozliczania transakcji. Charakterystykę obu
wariantów zestawiono w poniższej tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka dwóch sposobów ustalania i rozliczania różnic kursowych na podstawie przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości
Wyróżnik

Sposób „a”

Sposób „b”

Podstawa prawnax

różnice kursowe
z rozliczenia transakcji

kurs faktyczny
lub właściwy kurs
średni wg NBP

kurs faktyczny lub
właściwy kurs średni
wg NBP

Art. 24c PDOF
Art. 15a PDOP
Art. 30 ust. 2 UoR

różnice kursowe
z wyceny bilansowej

koszt audytu
sprawozdania
finansowego

wycen dokonuje się zgodw ogóle nie uwzględnia
nie z właściwym
się różnic z wycen
kursem średnim
wg NBP

bez zmian

zmienia się: jednostki,
które nie podlegałyby
badaniu, muszą zlecić
audyt

Art. 14b ust. 3
PDOF
Art. 9b ust. 2
PDOP
Art. 30 ust. 1 UoR
Art. 14b ust 2
PDOF
Art. 9b ust.1 pkt 2)
PDOP

X Użyte w tabeli skróty oznaczają: PDOF – Ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; PDOP –
Ustawa z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych; UoR – Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości.
Źródło: opracowanie własne.

Niestety, z góry wiadomo, że niektóre z czynników wpływających na trafność wyboru to zdarzenia losowe, poczynając od najważniejszego, czyli od kursu walut w przyszłości.
Po drugie, chociaż jest od początku jasne, iż sposób „b” oznacza zaliczenie do kosztów i przychodów podatkowych większej liczby składników, to jednak na tej tylko podstawie, że składników jest więcej, nie można od razu orzec, iż sposób „b” jest bardziej
użyteczny. Nie wiadomo bowiem, czy w efekcie jednostka odnotuje wyższe koszty, czy
przychody – z zatem, czy zapłaci niższy, czy wyższy podatek (Żarejko red., 2008).
Dlatego należy skorzystać z wcześniej zapisanych formuł warunków ograniczających i określić, które składniki zmieniają się (i jak zmieniają się) w zależności od wybranego sposobu. Informacje otrzymane w wyniku analizy zapisano w tabeli 2. Przewidujemy, że opisywane tu postępowanie stanowić zawsze będzie drugi, standardowy krok procedury wyboru (pierwszym, jest opisana wyżej analiza i specyfikacja różnic w przepisach
prawa).
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Tabela 2. Charakterystyka zmian zachodzących w składnikach formuł warunków ograniczających, gdy zamiast sposobu „a”, wybieramy sposób „b” – tj. ustalania i rozliczania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości jednocześnie dla celów podatku i bilansu
Składnik
A
Kw

Opis zmian, gdy stosujemy sposób „b”
Wartość A zależy od zmian wartości aktywów w walutach obcych:
∆ A = Aw NBP (b)
gdzie Aw = aktywa walutowe, NBP = kurs średni NBP
bez zmian

D

Wartość D zależy od zmian wartości pasywów w walutach obcych:
∆ P = Pw NBP (b)
gdzie Pw = pasywa walutowe, NBP = kurs średni NBP

Zb

1) Wpływ na Zb wywiera ewentualna zmiana ceny audytu:
Zb (b) = Zb (a) – kb (b)
gdzie: kb – zmiana kosztu audytu
2) Wpływ na Zb wywiera zmiana względnych wartości aktywów i pasywów w walutach obcych
Zb (b) = Aw NBP (b) – Pw NBP (b)

T

T maleje, gdy rosną koszty lub maleją przychody. T rośnie, gdy maleją koszty lub rosną przychody (przy stałej stawce podatkowej). W rozważanym sposobie, zmiany T zależą od zmiany kosztu audytu i uzyskiwanych kosztów lub przychodów z wycen bilansowych:
1) T (b) = T (a) + s kb (b)
2) T (b) = T (a) + s (NBP (Aw (b) – Pw (b) ))
gdzie: s – stawka podatkowa

O

bez zmian (tak można przyjąć przy niewielkim uproszczeniu)x

PP

strumień przepływówxx zmienia się w zależności od zmian T oraz kb:
PP (b) = PP (a) – ( T(b) – T (a) ) – kb (b)
po podstawieniu za T(b) wyżej opisanych zmian T, otrzymujemy:
PP (b) = PP(a) – 2T(a) – kb(b) – s ((kb(b) – NBP (Aw(b) – Pw(b))

WB

Zmiany wartości środków pieniężnych i ich konsekwencje wyczerpuje opis zmian wartości A,
Zb oraz T

x Uproszczenie polega na przyjęciu, że koszt badania i ewentualne z nim związane zmiany podatku występują w tym samym

roku, którego badanie dotyczy, czyli bez rozliczania ich z uwzględnieniem rezerw w roku przyszłym.
Przyjmujemy, że nie wiedząc dokładnie jakiego typu aktywa bądź pasywa posiada jednostka, rozważamy w przykładzie
ogólnie, zmiany PP, zamiast szczegółowo – przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
Źródło: opracowanie własne.
xx

Podstawiamy do formuł, „wyłączając” składniki, które i tak nie ulegają zmianom
w związku z podejmowaną decyzją. W naszym przykładzie zmianom w ogólne nie ulegają wartości Kw (kapitały własne bez zysku netto) oraz O (inne niż podatkowe obciążenia wyniku), natomiast zmiana WB (bilansowa wycena środków pieniężnych) sama w sobie nie musi być osobno analizowana, skoro i tak rozważamy zmiany ogółu aktywów
walutowych (Aw).
Kolejno, ustalamy, że:
1) Zn (b) = Zn (a) – [T(b) – T(a)]
2) c(b) – c(a) = kb(b) – kb(a)
3) T(b) – T(a) = s [NBP(Aw – Pw) – kb(b)]
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Zatem, decyzja optymalna uwzględnić musi cztery czynniki ryzyka:
kb(b) – kb(a): zmiana kosztu badania,
NBP:
zmiana kursu walut, w których posiadamy aktywa i pasywa,
(Aw – Pw):
względne wielkości aktywów i pasywów walutowych,
s:
zmiana stawki podatkowej.
Zauważamy jednocześnie, że zgodnie z przyjętą na wstępie użytecznością, zainteresowani powinniśmy być w analizowanym przykładzie możliwie najniższym podatkiem T
oraz możliwie niską ceną badania sprawozdania finansowego kb. Te dwie wartości obniżają bowiem zysk netto Zn i odpowiednio stan środków pieniężnych c na koniec okresu.

3. Podjęcie decyzji w warunkach niepewności i podejście bayesowskie
Przedsiębiorca ustalając użyteczność perspektyw związanych z wyborem sposobu
ustalania podatku od różnic kursowych, wybiera sposób postępowania, co do którego żywi nadzieję, że przyniesie mu korzyści z większym prawdopodobieństwem. Faktycznie,
nie zna z góry wartości żadnego z branych pod uwagę parametrów, choć mogą one przybrać wartości przez niego oczekiwane (Lindgren, 1977: 19).
W tym miejscu, zacytować trzeba za wielokrotnie powoływanym już w niniejszym
artykule Lindgrenem (1977: 81), iż: „zasada decyzyjna, której nazwa związana jest z nazwiskiem Bayesa, wychodzi z założenia, że (…) dla zachowania wymogu racjonalności
powinniśmy zawsze włączać do procesu podejmowania decyzji wcześniejsze przeczucia, przekonania czy też informacje o stanie przyrody i o tym, jaka jest możliwość (cokolwiek by to znaczyło) zapanowania różnych stanów przyrody. (…) Postępowanie takie
zapewnia, że w przypadku gdy pewne działanie powoduje wyjątkowo duże straty, ale
przy stanie przyrody o którym osoba podejmująca decyzję intuicyjnie sądzi, iż jest bardzo nieprawdopodobny, rola tego stanu i związanej z nim dużej straty jest zminimalizowana przez nadanie temu stanowi przyrody odpowiednio małej wagi.”
I tak, chociaż w rozważanym problemie stanów natury jest prawie nieskończenie
wiele (koniunkcja czterech czynników ryzyka) – i chociaż zmienne czynników losowych
zasadniczo są ciągłe (mogą przyjmować nieskończenie wiele wartości) – to jednak, nie
ma potrzeby brania pod uwagę takich, które z góry wykluczamy. Przykładowo, korzystając z zasady Bayesa, nie ma potrzeby analizowania przypadku, w którym biegły rewident zażąda od nas za audyt 1 zł. Wiemy bowiem, że sytuacja taka jest prawie niemożliwa. Zastosowanie postdykcyjnych metod badawczych mogłoby wybory te doprecyzować (Osiewalski, 2005: 15). Ich dobór oczywiście zależałby już od konkretnie rozważanego problemu. Współczesne możliwości analizy statystycznej stale rosną, mogąc badać
związki nawet trzecio- i czwartorzędne (Boudreau, Gefen, Straub, 2000).
Dlatego, odwołując się do doświadczenia, zbiór wartości zmiennych ograniczyć możemy jak niżej. Oczywiście, w zależności od potrzeb zbiory te należy odpowiednio modyfikować. W pewnych warunkach przewidywać trzeba więcej niż jedną stawkę podatkową, większe zmiany lub więcej analizowanych zmian kursu walut itd. Podane niżej
wartości są narzucone przez autora artykułu (przykładowe):
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kb(b) – kb(a):
NBP:
Aw – Pw:
s:

(7000 zł; 10 000 zł; 13 000 zł)
(–0,80 zł; 0,00 zł; + 0,80 zł)
(–50 000 zł; 0 zł; + 50 000 zł)
(0,19)

We wnioskowaniu posługujemy się, podanymi wyżej wartościami zmiennych. Innych wartości nie analizujemy – odgórnie uznajemy, że do rozwiązania dylematu nie jest
to konieczne. Przystępujemy do sporządzenia tablicy rozkładu możliwych strat i wypłat
z powodu wyboru jednego ze sposobów rozliczania różnic kursowych. Zgodnie z podanymi wcześniej, ustalonymi na podstawie przekształcenia formuł warunków ograniczających, obliczamy podstawiając do wzorów:
T(b) – T(a) = s [NBP(Aw – Pw) – kb(b)]
qZn (b) – Zn (a) = – [kb (b) – kb (a)] – [T(b) – T(a)]
Powyższy zapis należy rozumieć następująco: zysk netto Zn zmienia się w zależności od kosztu badania (większa cena, mniejszy zysk) oraz od wysokości podatku (większy podatek, mniejszy zysk) – z tym, że podatek uzależniony jest jednocześnie od zmian
wartości aktywów i pasywów walutowych i od kosztu badania.
Otrzymane wartości prezentujemy w tablicy 3. Wyniki dla podstawianych kolejno
wartości zmiennych – zaczynając od pola pierwszego z lewej w pierwszych rzędach od
góry i przesuwając się w prawo (kolejne rozpatrywane stany natury) – otrzymujemy następujące:
Stan natury nr 1,

Stan natury nr 2,

… itd

T(b) – T(a)
= 6 270,
Zn (b) – Zn (a) = –13 270,

T(b) – T(a)
= – 1 330,
Zn (b) – Zn (a) = –5 670,

… itd
… itd

gdy:
kb(b) – kb(a)
NBP
Aw – Pw
s

kb(b) – kb(a)
NBP
Aw – Pw
s

… itd
… itd
… itd
… itd

:
:
:
:

7000 zł,
–0,80 zł,
–50 000 zł,
0,19,

:
:
:
:

7000 zł,
0,00 zł,
–50 000 zł,
0,19,

W tabeli 3, zaznaczono stany natury najbardziej odpowiadające wstępnie określonym preferencjom. Optymalne wyniki otrzymujemy dla następujących wartości zmiennych losowych:
kb(b) – kb(a):
NBP:
Aw – Pw:
s:

7000 zł
–0,80 zł lub + 0,80 zł
–50 000 zł
0,19
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Tabela 3. Rozkład strat i wypłat (zł) przy wyborze sposobu „b” – tj. rozliczania różnic kursowych jednocześnie
dla potrzeb podatku i bilansu – przy ograniczonym i danym z góry zbiorze wartości zmiennych (bez szacowania prawdopodobieństw)
Zmiany podatku T (b) – T (a)

kb(b) – kb(a)

6 270

–1 330

–8 930

–1 330

–8 930

–1 330

–1 330

–1 330

6 270

7 000

5 700

–1 900

–9 500

–1 900

–9 500

–1 900

–1 900

–1 900

5 700

10 000

5 130

–2 470 –10 070

–2 470 –10 070

–2 470

–2 470

–2 470

5 130

Zmiany zysku netto Zn (b) – Zn (a)
–13 270

–5 670

–15 700

–8 100

–18 130 –10 530

1 930

–5 670

–500

–8 100

–2 930 –10 530

13 000
kb(b) – kb(a)

1 930

–5 670

–5 670

–5 670 –13 270

7 000

–500

–8 100

–8 100

–8 100 –15 700

10 000

–2 930 –10 530 –10 530 –10 530 –18 130

13 000

Źródło: opracowanie własne.

W tych okolicznościach, zysk netto Zn poprawiłby się o 1930 zł, natomiast płacony
podatek T obniżyłby się o 8930 zł. Wydatek na audyt, najmniejszy z podanych jako możliwy, czyli 7000 zł.
Na podstawie powyższych wyników można też wysnuć wniosek bardziej ogólny.
Mianowicie, korzyści z wyboru sposobu „b” odniesiemy, jeśli trafnie przewidzimy
względne wielkości naszych aktywów do pasywów walutowych, w szczególności, jeśli
pasywów wyrażonych w walutach obcych będzie więcej niż aktywów. Niezależnie, oczywiście musimy starać się ograniczyć koszt audytu, ale to przecież oczywiste.
Zauważamy też, że rozważane stany natury dzielą się na mniej lub bardziej zależne
od działań przedsiębiorcy. O ile przedsiębiorca raczej nie ma wpływu na kursy średnie walut ogłaszane przez Narodowy Bank Polski, to jednak może planować stan swych pasywów i aktywów w walutach obcych na koniec okresu. Analogicznie, przedsiębiorca jest
w stanie ustalić, i to nawet z dość dużą pewnością cenę, jaką przyjdzie mu zapłacić za badanie bilansu. Co do stawki podatkowej, to w państwach prawa jest ona pewna, przynajmniej w określonym z góry horyzoncie czasu.
Niemniej, prawdopodobieństwa, z jakimi ma do czynienia, dotyczą w istocie zdarzeń losowych, ponieważ nawet w odniesieniu do przedsiębranych działań mówić można jedynie o prawdopodobieństwie powodzenia powziętych przez przedsiębiorcę planów
(Lindgren, 1977: 63). Tak rozumiany, statystyczny dylemat decyzyjny przedstawić można w postaci drzewa, które miałoby w omawianej w przykładzie sytuacji postać podaną
na rys. 6.
Wiemy, że łączne wystąpienie przyszłych, oczekiwanych przez przedsiębiorcę stanów
natury, czyli takich, które w naszym dylemacie przyniosłyby mu w efekcie wymaganą korzyść, następuje z „łącznym” prawdopodobieństwem p. Ponieważ analizowane zmienne
są zdarzeniami (zmiennymi) niezależnymi, to p = p(1) p(2) p(3) p(4).
Z tego powodu, chociaż jak powiedziano, wszystkie parametry decyzji są losowe, to
jednak przedsiębiorca, w zależności od tego, jakie ma doświadczenie, jaką wiedzę i jak
bardzo sprawny jest w prowadzeniu biznesu, może pokusić się o nadanie mniej lub bardziej subiektywnych prawdopodobieństw dla każdego z rozpatrywanych stanów natury.
Analizowane zdarzenia są w różnym stopniu zależne od działań samego przedsiębiorcy.
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Postępując racjonalnie, zapewne uzna za bardziej „losowe” stany i wzajemne relacje wartości aktywów i pasywów, łatwiejsza do przewidzenia byłaby cena za badanie bilansu
itd. Podobnie jak przy ograniczaniu zbioru wartości zmiennych losowych, których włączenie do analizy uważamy za uzasadnione, zastosowanie postdykcyjnych metod badawczych mogłoby pomóc przy szacowaniu prawdopodobieństw (Osiewalski, 2005: 15).
W naszym przykładzie, proponowane niżej szacunki mają charakter czysto a priori. To
„tylko” prawdopodobieństwa subiektywne:
p(1) : kb(b) – kb(a)

p(2) : NBP

p(3) : Aw – Pw

p(4) : s

7 000 zł = 0,70
10 000 zł = 0,25
13 000 zł = 0,05
1,00
–0,80 zł = 0,65
0,00 zł = 0,05
0,80 zł = 0,30
1,00
–50 000 zł = 0,80
0 zł = 0,05
+50 000 zł = 0,15
1,00
0,19
= 1,00
1,00

Oszacowanie subiektywnych prawdopodobieństw stanowi kolejny, czwarty krok proponowanej procedury. Pamiętać przy tym należy, że w większości przypadków analizo-
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wane sytuacje (stany natury) nie mogą się ziszczać jednocześnie, np. cena tego samego
audytu nie może wynosić zarazem 7000 zł i 10 000 zł. Zatem sumy „przyznawanych” subiektywnie prawdopodobieństw cząstkowych powinny wynosić 1, jeśli jednocześnie
ograniczamy zbiór rozważanych sytuacji do jakiejś skończonej liczby zdarzeń.
Rozkład łączny możliwych strat i wypłat powstaje z zestawienia wszystkich wprowadzonych w przykładzie „czwórek” p(1) p(2) p(3) p(4). Otrzymalibyśmy zatem zestawienie 4! = 256 cząstkowych prawdopodobieństw łącznych. Ponieważ jednak uznano,
że stawka podatkowa s jest pewna, to wystarczy rozważać jedynie „trójki” p(1) p(2) p(3),
co znakomicie ogranicza liczbę stanów natury do 3! = 27. Obliczamy, dobierając kolejno wg tego samego klucza, jak wcześniej dla wartości w tabeli 3.
Użycie obliczonych w ten sposób wag pozwala obliczyć sumę ważoną wszystkich
oczekiwanych wypłat. W tabeli 5 podajemy składniki.
Tabela 4. Prawdopodobieństwa analizowanych w przykładzie 27 stanów natury dla zmiany podatku oraz dla
zmiany zysku netto
Dla zmiany podatku T (b) – T (a)

gdy kb(b) – kb(a)

0,3640

0,0280

0,1680

0,0228

0,0683

0,0018

0,0053

0,0105

0,0315

7 000

0,1300

0,0100

0,0600

0,0081

0,0244

0,0006

0,0019

0,0038

0,0113

10 000

0,0260

0,0020

0,0120

0,0016

0,0049

0,0001

0,0004

0,0008

0,0023

Dla zmiany zysku netto Zn (b) – Zn (a)

13 000
gdy kb(b) – kb(a)

0,3640

0,0280

0,1680

0,0228

0,0683

0,0018

0,0053

0,0105

0,0315

7 000

0,1300

0,0100

0,0600

0,0081

0,0244

0,0006

0,0019

0,0038

0,0113

10 000

0,0260

0,0020

0,0120

0,0016

0,0049

0,0001

0,0004

0,0008

0,0023

13 000

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Rozkład strat i wypłat przy wyborze sposobu „b” – tj. rozliczania różnic kursowych jednocześnie dla
potrzeb podatku i bilansu – przy ograniczonym i danym z góry zbiorze wartości zmiennych (z prawdopodobieństwem a priori)
Zmiany podatku T (b) – T (a)
2 282,28

kb(b) – kb(a)

–37,24 –1 500,24

–30,26 –609,47

–2,33

–6,98

–13,97

197,51

7 000

741,00

–19,00

–570,00

–15,44 –231,56

–1,19

–3,56

–7,13

64,13

10 000

133,38

–4,94

–120,84

–0,31

–0,93

–1,85

11,54

13 000

–4,01

–49,09

Zmiany zysku netto Zn (b) – Zn (a)

kb(b) – kb(a)

–4 830,28 –158,76

324,24 –128,99

131,72

–9,92

–29,77

–59,54

–418,01

7 000

–2 041,00

–81,00

–30,00

–65,81

–12,19

–5,06

–15,19

–30,38

–176,63

10 000

–471,38

–21,06

–35,16

–17,11

–14,28

–1,32

–3,95

–7,90

–40,79

13 000

Źródło: opracowanie własne.

Suma ważona oczekiwanych w przykładzie strat i wypłat, wynosi odpowiednio:
– oczekiwana zmiana podatku: T (b) – T (a) = +200 zł (podatek wzrasta),
– oczekiwana zmiana zysku netto: Zn (b) – Zn (a) = –8 250 zł (zysk maleje).
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Wyniki otrzymane z uwzględnieniem oszacowanego prawdopodobieństwa prowadzą
do nieco innych wniosków niż wcześniejsze. W tym wypadku – oczywiście biorąc pod
uwagę, że przyjęto określone wagi, uzależnione od subiektywnych przekonań – racjonalny przedsiębiorca zapewne zrezygnuje z ustalania i rozliczania różnic kursowych „jednocześnie” do celów podatkowych i bilansu. Wyłącznie „podatkowe” ustalanie różnic kursowych w celu obliczenia zobowiązań podatkowych (sposób „a” w przykładzie) jest bezpieczniejsze. Sposób „b”, który mógł początkowo wydawać się atrakcyjny, obarczony jest
ryzykiem nie tylko zapłacenia większego podatku, ale i zmniejszenia zysku netto.

4. Analiza wrażliwości i skłonność do ryzyka
Otrzymane w przykładzie wnioski są uprawnione w takich sytuacjach, którym odpowiadają przyjęte wagi subiektywnych przekonań o prawdopodobieństwie określonych
zdarzeń. Łatwo wykazać, że w zależności od wiedzy na temat przyszłych działań przedsiębiorstwa wnioski te mogą być różne. W tabeli 6 podajemy inne, przykładowe wyniki
wraz z opisem przesłanek wnioskowania, związanych z przyjmowaniem a priori innych
wag (innych subiektywnych prawdopodobieństw).
Nie sposób również nie zauważyć, że przedsiębiorca może być skłonny podjąć skalkulowany „hazard”, jeśli uzna, że ewentualne korzyści np. podatkowe (traktowane jak
wypłaty w loterii) mogą być według niego znaczne. Tak znaczne, że „zniwelują” w jego
przekonaniu ryzyko strat do pewnej akceptowalnej wysokości. Na powyższym rysunku,
wielkości te reprezentowałoby nachylenie odcinka T(b) wychodzącego z punktu maksymalnej oczekiwane straty na osi rzędnych oraz odpowiednie, subiektywnie oszacowane
zmiany granic przedziałów p(1), p(2), …, p(n).
W konkluzji, indywidualna ocena ryzyka strat i szans wypłat, dokonana w konkretnych warunkach przez określonego przedsiębiorcę oprze się na analizie wrażliwości.
W praktyce, skłonność do ryzyka stanie się więc jeszcze jednym warunkiem ostatecznie
modyfikującym indywidualne kryteria decyzyjne realnie istniejącego przedsiębiorstwa.
W niniejszym artykule poprzestaniemy tylko na stwierdzeniu tego faktu, ponieważ granicę akceptowanego ryzyka każdy ustala sam. Niemniej, jest to jedna ze zmiennych latentnych (Borsboom, Mellenbergh, van Herdeen, 2003: 203), względnie jeden z celów
Tabela 6. Przykłady innych wartości oczekiwanych strat i wypłat przy rozliczaniu różnic kursowych, w zależności od przyjmowanych wag subiektywnych prawdopodobieństw
Oczekiwane
straty / wypłaty

Przyjęte subiektywnie
prawdopodobieństwa

Przesłanki wnioskowania

T (b) – T (a) = – 1 330 zł
Zn (b) – Zn (a) = –8 670 zł

Jest pewne, że cena audytu wyniesie
p(1) : kb(b) – kb(a) (7000 zł) = 1,00
7.000 zł. Spadek i wzrost kursów jest nie
p(2): NBP (–0,80 zł) = 0,50
do przewidzenia (1:1). Planuje się duży
p(3): Aw – Pw (50 000 zł) = 1,00
eksport.

T (b) – T (a) = + 6 270 zł
Zn (b) – Zn (a) = –13 200 zł

Jest pewne, że cena audytu wyniesie
p(1) : kb(b) – kb(a) (7000 zł) = 1,00 7.000 zł. Istnieje przekonanie, że kurs
p(2): NBP (–0,80 zł) = 1,00
waluty na pewno spadnie. Zaciągnięto
p(3): Aw – Pw (–50 000 zł) = 1,00 duży kredyt w walucie i nie planuje się
eksportu.

Źródło: opracowanie własne.
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w oficjalnej hierarchii celów (Hilier, Lieberman, 1991; Trzaskalik, 2008: 250), które mogą wystąpić w jakimś przedsiębiorstwie.

Zakończenie
W artykule mówiony został ogólnie statystyczny problem decyzyjny, związany z tym,
że zgodnie z prawem kreować możemy wiele polityk rachunkowości, a w każdej z nich
przyjąć różne strategie podatkowe. Przedsiębiorca ustalając użyteczność perspektyw
związanych z ich wyborem, wybiera taki sposób postępowania, co do którego żywi nadzieję, iż przyniesie mu korzyści z większym prawdopodobieństwem. Faktycznie, nie
zna jednak z góry wartości żadnego z branych pod uwagę parametrów, choć oczywiście
mogą one przybrać wartości przez niego oczekiwane.
Zaproponowaliśmy, aby uznać za generalnie bardziej użyteczną, czyli bardziej pożądaną, korzystniejszą dla podmiotu gospodarczego taką perspektywę, która z większym
prawdopodobieństwem zapewni mu wyższy zysk netto, ale przy wyższej płynności, czyli większym zasobie środków pieniężnych na koniec okresu.
Wykorzystując powszechnie znany w rachunkowości system prezentacji i pomiaru
wielkości wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, zapisać możemy formuły warunków ograniczających zbiór dopuszczalnych, poszukiwanych rozwiązań problemu.
Formuły te okazują się potem przydatne w analizie konkretnego dylematu.
Przyjmujemy przy tym za właściwe podejście bayesowskie, tzn. wszystkie wielkości nie znane a priori traktujemy tak, jak zmienne losowe, odwołując się we wnioskowaniu do reguł rachunku prawdopodobieństwa.
Jako przykład, podaliśmy w artykule dylemat wyboru sposobu ustalania różnic kursowych. Wykazaliśmy, że prawdopodobieństwo poniesienia strat (czyli zmniejszenia zysku netto i wydatkowania „większych” środków pieniężnych) w wyniku jednoczesnego
ustalania różnic kursowych do celów podatkowych i bilansowych, jest o wiele większe
niż podczas ustalania ich odrębnie w oparciu o przepisy podatkowe i przepisy ustawy
o rachunkowości. Wyłącznie „podatkowe” ustalanie różnic kursowych w celu obliczenia
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zobowiązań podatkowych jest po prostu bezpieczniejsze w większości z możliwych sytuacji. Pozornie większe nakłady pracy na dwukrotne ustalanie różnic kursowych są więc
opłacalne, zgodnie z przyjętymi na wstępie preferencjami.
Na tle opisanego w artykule przykładu, proponujemy ogólną procedurę podejścia do
rozwiązywania omawianych problemów. Składa się ona z takich etapów, jak:
1.Wskazanie przepisów prawa właściwych dla analizowanych sytuacji i odkodowanie zawartych w nich norm, które określają liczbę i rodzaj rozważanych dalej perspektyw wyboru;
2.Charakterystyka zmian zachodzących w wartościach składników formuł warunków ograniczających zbiór rozwiązań dopuszczalnych w zależności od rozważanej perspektywy;
3. Wskazanie istotnych relacji (istotnych ze względu na przyjętą użyteczność), zachodzących pomiędzy zmieniającymi się składnikami formuł warunków ograniczających a wartościami zysku netto i stanem środków pieniężnych na koniec okresu;
4.Oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji rozważanych stanów natury i odpowiednie do tego wnioskowanie statystyczne, prowadzące do rozwiązania postawionego dylematu;
5.Rozważenie, czy w konkretnej sytuacji nie mamy do czynienia dodatkowo z nie
ujawnioną wcześniej hierarchią celów lub wręcz zmiennymi ukrytymi – jeśli tak,
powtórzenie procedury od początku.
Podkreślić należy, że podjęcie najlepszej decyzji uzależnione jest od ogólnej sytuacji
konkretnego przedsiębiorcy. W niektórych wypadkach może on racjonalnie podjąć skalkulowane ryzyko. Analogicznie, przedsiębiorstwo może określić jakieś dodatkowe, specyficzne warunki ograniczające – kierując się np. chęcią utrzymania określonego zatrudnienia, zdobycia konkretnej pozycji na rynku itd.
Na zakończenie niniejszego artykułu należy zastrzec, że ma on na celu wstępną
i ogólną prezentację opisywanego problemu. Spośród wielu zagadnień, których nie omówiono w nim szczegółowo, można wymienić między innymi:
• rozstrzygnięcie, czy maksymalizowane zysk netto i środki pieniężne powinny być
dodatkowo rozpatrywane „jakościowo”, ze względu na to, z jakiej działalności
(przepływu finansowego) są otrzymywane?,
• uwzględnienie w analizie zdyskontowanej wartości środków pieniężnych,
• doprecyzowanie roli i miejsca w proponowanej procedurze dla zmiennych ukrytych
bądź jawnych hierarchii celów, jako dodatkowych warunków ograniczających,
• dokładniejsze zbadanie czynników ryzyka, w tym zwłaszcza wskazanie metod pozwalających trafnie ograniczać nieskończone zbiory zmiennych losowych do zbiorów o potrzebnej liczbie elementów,
• wypracowanie zasad postępowania w przypadkach gdy czynnikiem ryzyka jest
niejasność przepisów prawa,
• rozważenie problemów, w których zmienne losowe zależą jedne od drugich,
• opracowanie procedur postępowania dla projektów wieloetapowych, w których
przewidzieć musimy wyniki pośrednie, składające się na wynik końcowy.
Lista powyższa jest otwarta i na pewno nie zawiera wszystkich zagadnień związanych
z prezentowanym problemem.
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The Mix of Accountancy Policy and Tax Strategy in Company’s Financial Result
Summary
The use of legally possible accountancy methods may influence entrepreneurs’ real
economic situation as well as their ability to perform in the future. This article presents
an introduction to the problems of decision dilemmas in the area of balance law. A future
result-oriented approach to the accountancy policy requires devising a method which
would help choose an optimal variant among the least risky ones.
Since a choice dilemma deals with future and uncertain events, it is necessary to
apply statistical analysis with its rules of inference. Because of the changing environment,
this issue poses a complex decision problem in conditions of uncertainty. It, therefore,
means that the rules of probability theory need to be used in the inference process. With
subjective probability it is then possible to calculate the value of expected profits and
define the risk of the variants within the discussed accountancy policy.
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