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Wstęp

Środki trwałe to podstawa każdej działalności, która jeśli nie stanowi elementu warunkującego jej prowadzenia, to z pewnością wpływa na efektywność gospodarowania. To pozycja majątku występująca w każdej jednostce, niezależnie od branży, formy prawnej, struktury właścicielskiej, przyjętych standardów rachunkowości, według
których sporządzane są sprawozdania finansowe. Fakt wszechobecności środków
trwałych i bogactwo problemów, jakie wiążą się z tą pozycją bilansu, powoduje, że
jest ona w centrum uwagi i zainteresowania wielu uczestników rynku: przedsiębiorców, menedżerów, techników i inżynierów, księgowych, finansistów, audytorów, doradców, banków, organów podatkowych, a także naukowców z wielu dziedzin.
Przedsiębiorcy twierdzą, co potwierdzają badania przeprowadzone przez duże
firmy audytorskie, że środki trwałe to jeden z obszarów sprawiających najwięcej
problemów w praktyce, których rozwiązanie pochłania wiele czasu, a w przypadku
szczególnie istotnym dla praktyki, czyli różnic między prawem bilansowym a podatkowym, stanowi największe obciążenie administracyjne. Księgowi zwracają uwagę
na złożoność pomiaru i wyceny środków trwałych zarówno początkowej, jak i bilansowej. Doradcy podatkowi widzą w nich pozycję możliwą do wykorzystania przy
optymalizacji podatkowej, banki źródło zabezpieczenia kredytu, ale i wielkość,
szczególnie w przypadku nieruchomości, której wycena historyczna może się drastycznie różnić od wartości bieżącej, co powoduje, że wiara w wartości wykazane
w bilansie jako rzetelne i prawdziwe bywa poważnie zachwiana. Dla jednych środki
trwałe to źródło przyszłych dochodów, dla innych zamrożenie środków.
Środki trwałe są przedmiotem wielu regulacji prawnych i obszernej literatury
wielu dziedzin – od budownictwa i mechaniki po rachunkowość i podatki. W dwóch
ostatnich, w odniesieniu do obowiązującego prawa, chodzi o ustawę o rachunkowości, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (szczególnie Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16 „Środki trwałe”) oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych i fizycznych, a także ustawę o VAT, do których jest
szczególnie bogate orzecznictwo (wydawane w postaci pozycji zbiorczych liczą po
kilkaset stron), potwierdzające złożoność problemu.
Nauka rachunkowości nie pozostaje obojętna na problemy związane ze środkami trwałymi. Prowadzone w ośrodkach akademickich badania skutkują wieloma
opracowaniami, które nie tylko opisują zjawisko, ale też, diagnozując problemy,
wskazują kierunki i możliwości ich rozwiązań.
Waga zagadnień związanych ze wszechstronnym – finansowo-księgowo-podatkowym – spojrzeniem na środki trwałe powoduje, że tematyka ta jest od wielu lat
przedmiotem badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry Ra-
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chunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
i wpisuje się w prowadzony od 13 lat cykl badań nad szeroko rozumianymi normami
rachunkowości (krajowymi i międzynarodowymi), których wyniki przedstawiane są
na corocznych międzynarodowych konferencjach naukowych. Konferencje, zawsze
o monotematycznym charakterze, w których biorą udział nie tylko naukowcy, ale
także praktycy, są niezwykle cenną platformą dyskusji, wymiany poglądów, szukania kierunków dalszych badań. Kilkakroć podczas tych konferencji wypracowano
stanowiska, rekomendowane patronom honorowym konferencji, którymi są Przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości, Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
Zaproszenie do udziału w badaniach nad środkami trwałymi, a dokładniej do
podzielenia się wynikami z tych badań, skierowano – wzorem lat poprzednich – w
listopadzie 2011 r. do wszystkich ośrodków akademickich w kraju oraz do krajów
Europy Środkowo-Wschodniej. Temat wzbudził żywe zainteresowanie. Przesłane
opracowania, po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów, zostały ujęte w niniejszym zbiorze i w naszym przekonaniu staną się niezwykle ciekawą kanwą dyskusji
podczas obrad konferencji.
Wielu autorów opracowań nie tylko stawia pytania, ale także sugeruje niekonwencjonalne rozwiązania w zakresie wyceny środków trwałych i utraty ich wartości.
Pod tym względem na szczególną uwagę zasługuje artykuł Adriana Ryby, w którego
tytule autor zastrzega jego dyskusyjny charakter. Kwestionuje w nim poprawność
szacowania utraty wartości środków trwałych w oparciu o przyszłe przepływy środków pieniężnych, proponując w zamian szacunek na podstawie wartości początkowej i cech użytkowych środka trwałego. W ciekawy sposób koresponduje z tą tezą
opracowanie Aleksandry Sulik-Góreckiej poświęcone krytycznej analizie tendencji
w zakresie regulacji rachunkowości dotyczących aktualizacji wyceny operacyjnych
aktywów trwałych.
W zbiorze wyróżnia się kilka bloków tematycznych. Pierwszy to problemy skutków przyjętego modelu wyceny środków trwałych (wg wartości historycznej i wartości przeszacowanej) oraz związane z tym kwestie ustalenia wartości początkowej
środków trwałych, momentu i wartości przeszacowania. Wyniki badań w tym obszarze przedstawiają m.in. Renata Biadacz, Anna Kuzior oraz Ewa Wanda Maruszewska, zdaniem których pozostawioną przez ustawodawcę swobodę wyceny należy
rozpatrywać jako formę zaufania, którym obdarzone zostały osoby świadczące usługi księgowe, co powoduje, że na wycenę trzeba patrzeć także w aspekcie profesjonalizmu księgowych.
Drugi blok zagadnień tematycznych, ściśle związany z poprzednim, to sposób
ujawnienia przyjętych przez jednostkę w zasadach (polityce) rachunkowości rozwiązań w zakresie środków trwałych, w sprawozdaniu finansowym oraz możliwość
odczytania z tego sprawozdania finansowych (ekonomicznych) skutków tego rozwiązania. Tę tematykę podjęli m.in.: Stanisław Hońko, Przemysław Mućko, Alicja
Mazur i Małgorzata Kamieniecka. Ostatnia z wymienionych w tytule swego artyku-
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łu stawia prowokujące pytanie: „Wycena środków trwałych w wartości przeszacowanej według MSSF i ustawy o rachunkowości – rzetelny obraz czy źródło możliwych manipulacji?”.
Teza, że punktem wyjścia jest identyfikacja i w konsekwencji kwalifikacja składnika do środków trwałych, znalazła odbicie w rozważaniach Anny Kasperowicz
i Aleksandry Łakomiak. Jedna analizuje problem sprawowania kontroli nad składnikiem, co jest warunkiem jego aktywowania, druga – nad rozumieniem jego kompletności w kontekście uznania za obiekt inwentarzowy.
Badania przeprowadzone m.in. przez Jolantę Chluskę, Bożenę Rudnicką, Tomasza Kondraszuka potwierdzają, że mimo stwierdzonego wcześniej uniwersalizmu
środków trwałych ta pozycja aktywów powinna być rozpatrywana także w kontekście specyfiki działalności. Oprócz problemów wspólnych występują również szczególne, typowe m.in. dla rolnictwa, służby zdrowia, sfery szeroko rozumianych jednostek finansów publicznych.
Problemy różnic w prawie bilansowym i podatkowym, szczególnie w zakresie
ustalenia wartości początkowej środka trwałego, a także zastosowanej amortyzacji,
to kolejny blok tematyczny. Piszą o tym m.in.: Waldemar Gos i Stanisław Hońko,
Marzena Tatarska, Paweł Zieniuk, Joanna Zuchewicz.
W zbiorze znajdują się też artykuły poświęcone ocenie rozwiązań przyjętych
w Rosji, na Białorusi i Łotwie.
Zawarte w niniejszej publikacji artykuły, ze względu na ograniczenia wydawnicze, z pewnością nie wyczerpują problematyki wyceny, ujmowania i prezentacji
środków trwałych, ale niewątpliwie stanowią dobrą podstawę do dyskusji i inspirację do dalszych badań.
Jako redaktorzy dziękujemy autorom za ciekawe teksty, w których przedstawili
swe przemyślenia i wyniki badań naukowych, recenzentom za wnikliwe opinie i
motywujące uwagi, dzięki którym opracowanie zyskało na jakości, uczestnikom
konferencji życzymy owocnych obrad, a czytelnikom dobrej, intrygującej i wzbogacającej wiedzę lektury.
Wrocław, sierpień 2012 r.
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