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Szanowni Państwo, 
 
19 czerwca 2017 r. Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przedstawił projekt stanowiska 
dotyczącego interpretacji zasady rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej jednostki 
ukazywanego w sprawozdaniu finansowym. Zasadę tę określa art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości  
(Dz. U. z 2016, poz. 1047 ze zm. dalej: ustawa).  
 
 
KSR zachęca do konsultacji w sprawie projektu – termin zgłaszania uwag, komentarzy oraz przedstawienia 
przykładów upływa 30 września 2017 r. 
 
Opublikowane przez KSR stanowisko wobec interpretacji zasady jasnego i rzetelnego obrazu, która może 
sprawiać wiele problemów w praktyce, z pewnością będzie dużym ułatwieniem dla księgowych. Stanowisko to 
wyjaśniać będzie m.in., kiedy jednostka może stosować odstępstwa od wymagań, które zawarte są w ustawie. 
 
Zgodnie z zasadą jasnego i rzetelnego obrazu sprawozdanie finansowe powinno zawierać prawidłowe  
(czyli zgodne z regulacjami prawnymi), wiarygodne i porównywalne informacje, które będą zarazem zrozumiałe 
dla użytkownika sprawozdania finansowego. Użytkownikami sprawozdania są jego interesariusze,  
m.in. udziałowcy, inwestorzy czy pożyczkodawcy. Zasada jasnego i rzetelnego obrazu wydaje się być łatwa  
w zrozumieniu i zastosowaniu, jednak w praktyce przysparza ona wielu problemów. 
 
Trudności sprawiają m.in. sytuacje, w których zastosowanie wymogu ustawowego spowoduje niespełnienie 
zasady rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej jednostki. W takim przypadku jednostka może odstąpić 
od realizacji wymogu ustawowego. Odstępstwo takie powinno jednak tworzyć jak najmniejsze rozbieżności 
pomiędzy rozwiązaniem proponowanym w ustawie a skutkiem zastosowanego odstępstwa. Jeśli niezbędne dla 
jednostki jest odstępstwo od zasad określonych w ustawie zalecane jest zastosowanie zasad określonych  
w MSR/MSSF. 
 
Więcej wskazówek do interpretacji zasady jasnego i rzetelnego obrazu opisuje projekt stanowiska KSR.  
Projekt zawiera również przykłady pomagające zrozumieć ideę zastosowania zasady jasnego i rzetelnego 
obrazu.  
 
Dzięki konsultacjom z praktykami stanowisko KSR może rozwiązać wiele problemów napotykanych obecnie  
w jednostkach sporządzających sprawozdanie finansowe.  
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Praktyczny przewodnik po podatkach i biznesie. 
Zapraszamy do lektury! 

RSM Poland jest członkiem RSM, 6. co do 
wielkości sieci niezależnych firm 
doradczych i audytorskich, która posiada 
ponad 800 biur w ponad 120 krajach  
i zatrudnia więcej niż 41.000 specjalistów 
na świecie. 
  
RSM Poland działa na polskim rynku już od 
1991 r. Przez ten czas zyskaliśmy ogromną 
wiedzę i doświadczenie. Udało nam się także 
stworzyć unikatowy zespół najlepszych 
specjalistów. 
  
Naszą firmę tworzą nasi klienci, których 
potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu, 
dlatego oferujemy im kompleksową obsługę 
dostosowaną indywidualnie do ich potrzeb. 
To nasi klienci decydują o wachlarzu 
naszych usług, a my dajemy im możliwość 
rozwoju i wzrostu na każdym etapie ich 
działalności. Z wieloletniego doświadczenia 
wiemy, że nasze podejście jest gwarancją 
obopólnego sukcesu. 

Prosimy zwrócić uwagę, że zaprezentowany tekst nie powinien być 
rozumiany jako porada prawna, gdyż każdy indywidualny przypadek 
wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu RSM Poland Spółka 
Doradztwa Podatkowego S.A. oraz RSM Poland Audyt S.A. nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji,  
porad i wskazówek zamieszczonych w niniejszej publikacji.  
  
© RSM Poland, 2017 
 
30.06.2017 

http://www.rsmpoland.pl/pl/blog
https://www.linkedin.com/company/743422?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,idx:2-1-4,tarId:1435233970134,tas:rsm%20pl
https://www.facebook.com/RSMpoland?fref=ts
https://twitter.com/RSM_pl

