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Wstęp
Kapitał jest podstawową kategorią ekonomiczną związaną z działalnością każdej
jednostki gospodarczej zarówno na etapie jej rozpoczęcia, jak i dalszego prowadzenia. Może on pochodzić z różnych źródeł, co wiąże się z różnymi warunkami
jego pozyskania, jak również odmiennymi konsekwencjami. Kapitały własne, niezależnie od formy prawnej jednostki gospodarczej, pełnią wiele funkcji. Stanowią
zabezpieczenie kontynuowania działalności, są podstawą oceny sytuacji majątkowej
i finansowej, świadczą o wiarygodności i stabilności przedsiębiorstwa, a także odgrywają rolę gwarancyjną dla wierzycieli. Informacja na temat struktury i wartości
kapitałów własnych jest więc niezbędna przy podejmowaniu decyzji tak kierownictwu, jak i innym interesariuszom. Jednakże z tworzeniem tej informacji wiąże
się wiele problemów i wątpliwości natury zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.
Dotyczą one w szczególności definiowania i klasyfikacji kapitałów, podwyższania
i obniżania ich wartości, wyceny aportów, prezentacji kapitałów w sprawozdaniu
finansowym, jak również kosztów ich pozyskiwania.
W niniejszej publikacji znalazły się opracowania dotyczące każdego z tych zagadnień. Uwaga autorów została skupiona m.in. na funkcjach kapitału, a w szczególności jego znaczeniu dla bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, a także
dla zachowania kontynuacji działalności. Analizowano problemy dotyczące struktury kapitałowej przedsiębiorstw oraz zagadnienia związane z ustalaniem wartości
kapitałów. Rozpatrywano również aspekty podatkowe wnoszenia aportów, łączenia
lub podziału spółek czy umorzenia akcji.
W kręgu zainteresowań wielu autorów znalazły się też problemy dotyczące sposobu prezentowania kapitałów w sprawozdaniu finansowym oraz zakresu ujawnianych informacji. Zagadnienia te zostały przedstawione z różnych punktów widzenia:
w ujęciu historycznym, w zależności od wielkości jednostki gospodarczej, a także
w przekroju różnych form prawnych.
Problematyka kapitałów własnych w sprawozdaniach finansowych jest również
aktualna w krajach Europy Wschodniej, w tym na Białorusi. W niniejszym opracowaniu znalazły się artykuły opisujące problemy wyceny i prezentacji kapitałów
w sprawozdaniu finansowym białoruskich przedsiębiorstw i zakładów ubezpieczeniowych.
Redaktorzy dziękują autorom za interesującą prezentację poglądów naukowych
i wyników badań, a recenzentom za istotne uwagi i opinie. Życzymy czytelnikom
wzbogacającej wiedzę lektury.
Zbigniew Luty, Alicja Mazur

