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WstĊp

Wynik finansowy stanowi miernik efektywnoĞci gospodarowania przedsiĊbiorstw
i instytucji; jest wyraĪany w jednostkach pieniĊĪnych, jako róĪnica miĊdzy przychodami podmiotu i jego kosztami. Dla prawidáowego ustalenia tej wielkoĞci przychody
i koszty muszą byü kompletne i wspóámierne. PoniewaĪ powstają w czasie, naleĪy
przyporządkowaü je do przyjĊtego w obliczeniach przedziaáu czasowego (okresu
sprawozdawczego, obrachunkowego itp.).
Wynik finansowy moĪe byü dodatni lub ujemny. W pierwszym przypadku oznacza
zysk, natomiast w drugim stratĊ. OczywiĞcie podejmującym dziaáalnoĞü gospodarczą
i angaĪującym w nią swój czas i Ğrodki zaleĪy na osiąganiu zysku, i to w moĪliwie
najdáuĪszym czasie. Nikt nie chce ponosiü straty, ale i ona jest moĪliwa. Informacje
o ksztaátowaniu siĊ wyniku finansowego jednostek naleĪą wiĊc do najwaĪniejszych
w gospodarce rynkowej.
W zaleĪnoĞci od potrzeb analitycznych wynik finansowy moĪe byü ustalony
i przedstawiony w róĪny sposób. MoĪe byü np. ukazywany wedáug zakresów i rodzajów dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstw, liczony w sposób brutto lub netto itp. MoĪe
stanowiü efekt dziaáalnoĞci wykonanej, ale równieĪ kategoriĊ kalkulacyjną w związku
z planowanymi przedsiĊwziĊciami.
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Informacji o wynikach finansowych dostarcza rachunkowoĞü. DziĊki wáaĞciwym
sobie procedurom badawczym przetwarza ona odpowiednie dane, co umoĪliwia wyliczenie i zaprezentowanie niezbĊdnych informacji. MoĪna nawet postawiü tezĊ, Īe
wáaĞnie ustalenie pieniĊĪnych efektów dziaáalnoĞci (faktycznych lub tylko moĪliwych
do wykonania) jest nadrzĊdnym celem rachunkowoĞci. Powstanie i rozwój rachunkowoĞci są związane z potrzebą liczenia wyniku finansowego. JeĪeli w gospodarce
nie bĊdzie to juĪ potrzebne, nie bĊdzie teĪ potrzebna rachunkowoĞü. Na razie trudno
to sobie nawet wyobraziü.

1. Potrzeba ustalania wyniku finansowego jako przesáanka
powstania systemu rachunkowoĞci

Historycznym Ĩródáem wspóáczesnej rachunkowoĞci jest tzw. ksiĊgowoĞü kupiecka, której początki przypadają na drugą poáowĊ wieku XIII i miaáy miejsce
we Wáoszech1. Poprzedziáy ją róĪnego rodzaju ewidencje stosowane od czasu, gdy
czáowiek stworzyá terminy liczbowe2.
Rozwój ewidencji uwarunkowany jej zastosowaniem i wykorzystaniem, poszedá
w dwóch kierunkach. Jeden, związany ze zbieraniem i gromadzeniem danych liczbowych dla celów administracji paĔstwowej, daá początek statystyce3. Pierwotnie
dotyczyá spisów ludnoĞci, lecz wraz z rozwojem paĔstwa scentralizowanego obejmowaá
coraz wiĊkszą liczbĊ dziedzin Īycia4.
Drugi kierunek rozwoju ewidencji byá związany z wykorzystaniem jej dla celów
indywidualnych – konkretnego kupca, bankiera, przedsiĊbiorcy5.
Natomiast sam rozwój ewidencji majątkowej polegaá gáównie na doskonaleniu
technik rejestracji. Staáym ulepszeniom podlegaáy urządzenia mnemotechniczne6.
Zapisy te nie są jednak prowadzone systematycznie i w sposób ciągáy, lecz stanowią luĨne, niezwiązane ze sobą, stosowane doraĨnie utrwalenia zmian majątkowych.
Ewidencja ta nie ma w sobie nic systematycznego – nie rządzi siĊ Īadnymi reguáami
czy zasadami postĊpowania. Mimo stosunkowo duĪej szczegóáowoĞci pozostaje pod
wzglĊdem metodologicznym na szczeblu elementarnym7.

1

F. Melis, Storia della Ragioneria, Bologna 1950, s. 401.
Jak twierdziá Adam Smith, terminy liczbowe wyraĪają jedną z najbardziej abstrakcyjnych idei, jakie
umysá ludzki potrafi stworzyü, [w:] D.J. Struik, Krótki zarys matematyki do koĔca XIX wieku, táum. P. Szeptycki, PWE, Warszawa 1963, s. 15.
3
S. Szulc, Metody statystyczne, wyd. 5, PWE, Warszawa 1968, s. 7–10.
4
Ibidem, s. 9.
5
V. Masi, La Ragioneria nella Preistoria e nell’Atichita, Bologna 1964, s. 55.
6
E. Boyd, Ancient Systems of Accounting, [w:] R. Brawn, A History of Accounting and Accountants,
Edinburgh 1905, s. 41–71.
7
G. de Ste. Croix, [w:] A.C. Littleton, B.S. Yamey, Studies in the History of Accounting, Sweet and
Maxwell, London 1956, s. 14.
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Istotne zmiany metodologiczne w ewidencji pojawiáy siĊ dopiero w XIII w. i wiązaáy siĊ z powstającą wtedy ksiĊgowoĞcią kupiecką, zwaną teĪ podwójną, która daáa
początek nowoczesnej rachunkowoĞci. Peány jej system, z dorocznie sporządzanym
bilansem i rachunkiem strat i zysków, zostaá wyksztaátowany w wiekach XIV i XV8.
Jak stwierdziá A.C. Littleton: „Wspóáczesna rachunkowoĞü nie jest wynalazkiem
jednego czáowieka, ani wytworem jednej generacji, lecz raczej wytworem dáugotrwaáej
ewolucji”9. Natomiast M.E. Peloubet uznaá, Īe „historia rachunkowoĞci jest odbiciem
historii bankowoĞci, handlu, przemysáu i zarządzania”10.
System rachunkowoĞci ksztaátowaá siĊ w miastach wáoskich. W przytoczonym
okresie z jednej strony zaistniaáa koniecznoĞü stworzenia systemu ewidencyjnego,
a z drugiej byáy speánione warunki, które zadecydowaáy, Īe pomysáy te mogáy zostaü
zrealizowane11.
Szczególnie na jedną okolicznoĞü naleĪy zwróciü uwagĊ. Chodzi tutaj o zmiany
w organizacji handlu, w których wyniku zaczĊáy dominowaü spóáki, które jako forma
organizacji handlu stanowiáy nową jakoĞü w rozwoju gospodarczym Ğredniowiecza.
Powstawanie spóáek byáo wáaĞciwie wymuszone przez potrzeby:
• zabezpieczenia siĊ przed groĪącym niebezpieczeĔstwem podczas odbywania
podróĪy handlowych,
• rozáoĪenia ryzyka handlowego na wiĊkszą liczbĊ udziaáowców,
• zwiĊkszenia kapitaáów do prowadzenia dziaáalnoĞci12.
W związku z funkcjonowaniem spóáek kluczowym problemem staáo siĊ dokáadne ustalenie i podzielenie miĊdzy udziaáowców korzyĞci ekonomicznych páynących
z handlu. Wyliczenie wyniku finansowego i stworzenie przesáanek do jego sprawiedliwego podziaáu, oparte na udokumentowanych zdarzeniach gospodarczych, byáoby
niemoĪliwe bez prowadzenia stosownej ewidencji. Ta potrzeba zrodziáa system
ewidencji, który staá siĊ podstawą nowoczesnej rachunkowoĞci.

2. Wynik finansowy jako nadrzĊdny cel poznawczy rachunkowoĞci

Nowe formy organizacyjne handlu lewantyĔskiego, znamionujące ich kapitalistyczny charakter, wywaráy bez wątpienia decydujący wpáyw na uksztaátowanie siĊ
nowoczesnej ewidencji, tj. systemu rachunkowoĞci. MoĪna twierdziü, Īe rachunkowoĞü powstaáa jako odpowiedĨ na zapotrzebowanie na informacje zgáaszane przez
8
R. de Roover, The Development of Accounting Prior to Luca Paciolo According to the Accountsbooks
of Medieval Merchants, [w:] A.C. Littleton, B.S. Yamey, op. cit., s 173–174.
9
A.C. Littleton, Accounting Evolution to 1900, New York 1933, s. 14.
10
M.E. Peloubet, The Historical Background of Accounting, [w:] Modern Accounting Theory, ed.
M. Backer, New Yersey 1966, s. 14.
11
Zob. szerzej: H. Ronek, Pragmatyczna metodologia rachunkowoĞci, Wydawnictwo UMCS, Lublin
1995, s. 60–72.
12
Ibidem, s. 70.

136

HENRYK RONEK

ówczesne jednostki gospodarcze. Do informacji tych naleĪaáy z caáą pewnoĞcią przede
wszystkim dane o wynikach dziaáalnoĞci spóáek.
Zakáadanie spóáek powodowaáo koniecznoĞü dokáadnego ustalania wyniku, aby
sprawiedliwie podzieliü go miĊdzy udziaáowców, tym bardziej Īe tworzono równieĪ
spóáki o zmieniającym siĊ skáadzie wáaĞcicieli. Przy takiej organizacji handlu wynik
stawaá siĊ gáówną przesáanką przystĊpowania do danej spóáki, czyli kryterium lokowania Ğrodków gospodarczych. Wynik stanowi podstawową wielkoĞü do badania
efektywnoĞci zaangaĪowanego kapitaáu. Natomiast sama rachunkowoĞü, dostarczając
danych o ksztaátowaniu siĊ wyników dziaáalnoĞci, pozostaje zasadniczym narzĊdziem
rachunku ekonomicznego.
W sytuacji gdy przed ewidencją stawiano inne cele niĪ tylko „wspomaganie
pamiĊci”, wywoáaáo to procesy dostosowawcze. W rezultacie powstaá nowy system
ewidencji o wyraĨnie sprecyzowanym celu dziaáania oraz podporządkowanych mu
metodach badawczych. Cel ten, czyli ustalenie wyniku, wciąĪ pozostaje dla rachunkowoĞci aktualny i nadrzĊdny13.
Identyfikacja wyniku finansowego jako celu poznawczego rachunkowoĞci opiera
siĊ na trzech podstawowych zaáoĪeniach. Mianowicie wynik finansowy ustala siĊ
przy uwzglĊdnieniu:
• podmiotowego punktu widzenia,
• kwantyfikacji pieniĊĪnej,
• odcinków czasu.
ZaáoĪenie o podmiotowym punkcie widzenia wyniku finansowego odpowiada
w zasadzie uznawanej metodzie podmiotowej w rachunkowoĞci, przy czym nie chodzi tutaj tylko o stwierdzenie, Īe ustala siĊ wynik finansowy okreĞlonej jednostki
gospodarczej, co teĪ jest waĪne, ale Īe poddaje siĊ analizie wszystko to, co na ten
wynik wpáywa z punktu widzenia tej jednostki. PoniewaĪ zaĞ rachunek wyników
jest organicznie związany z rachunkiem majątkowym, zachodzi potrzeba oglądania
majątku i zachodzących w nim zmian jakby od Ğrodka, z punktu widzenia tego
przedsiĊbiorstwa, które stanowi przedmiot zainteresowania.
Wynik finansowy to wypadkowa oddziaáywania wielu czynników. Ustalenie
wielkoĞci wyniku wymaga sprowadzania wszystkich tych elementów do wspólnego
mianownika. Jest to moĪliwe tylko w ujĊciu wartoĞciowym, przy zastosowaniu jednostek pieniĊĪnych jako miernika. Stąd teĪ kwalifikacja pieniĊĪna stanowi nieodzowne
zaáoĪenie badawcze w rachunkowoĞci.
Trudno byáoby równieĪ mówiü o wyniku finansowym, nie odnosząc go do
odpowiedniego przedziaáu czasowego. Zjawiska ekonomiczne nie mogą istnieü
13
Dzisiaj nie ma juĪ raczej wątpliwoĞci, Īe celem rachunkowoĞci jest ustalenie wyniku dziaáalnoĞci jednostek gospodarczych. Por. przede wszystkim T. Peche, Podstawy wspóáczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa 1976, s. 45–58. Na fakt ten jednak jako pierwszy zwróciá uwagĊ znakomity teoretyk rachunkowoĞci E. Schmalenbach, najpierw w Grunlagen dynamischer Bilanslehre (Leipzig
1925, s. 160), a póĨniej niejednokrotnie w Dynamische Bilans, która to praca doczekaáa siĊ juĪ wielu
wydaĔ.
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poza czasem. Takie wielkoĞci jak produkcja, koszty, przychody itp. nie ksztaátują
siĊ w momencie czasowym, lecz zawsze wymagają odpowiedniego upáywu czasu.
Bowiem, jak stwierdziá Gustaw Cassel, „siáy dziaáające w procesach gospodarczych
potrzebują zawsze okreĞlonego odstĊpu czasu, aby siĊ ujawniü”14, a zatem i ustalenie
wyniku finansowego wymaga równieĪ przyjĊcia okresu, za który bĊdzie on obliczany.
Natomiast koniecznoĞü porównywania wyników róĪnych jednostek gospodarczych
oraz wyniku danej jednostki w czasie zrodziáa potrzebĊ niejako umówienia siĊ, jakie
to bĊdą przedziaáy czasu. Z biegiem lat takim podstawowym okresem staá siĊ rok
kalendarzowy (lub rok zaczynający siĊ w innym miesiącu niĪ styczeĔ, lecz trwający
12 miesiĊcy), podzielony na miesiĊczne okresy obrachunkowe.
Tak jak nie jest moĪliwe rozpatrywanie metod dziaáania w oderwaniu od celu
badawczego, tak samo nie moĪna zajmowaü siĊ metodami z pominiĊciem tego, czemu te metody mają sáuĪyü. Równie waĪne staje siĊ wiĊc wytyczenie pola dziaáania
– przedmiotu poznawczego.
Oczywiste, iĪ skoro celem poznawczym rachunkowoĞci jest ustalenie wyniku finansowego jednostek gospodarczych, to przedmiotem jej dziaáania musi byü wszystko
to, co ten wynik ksztaátuje – wywiera na jego wielkoĞü wpáyw.
Wynik finansowy powstaje w związku z funkcjonowaniem przedsiĊbiorstw –
polega ono na celowym zaangaĪowaniu majątku, za którego pomocą są realizowane
zadania jednostek, do których peánienia zostaáy powoáane. Realizacja zadaĔ powoduje
powstanie swoistego rozdziaáu procesów i zjawisk gospodarczych, w których rolĊ
oczywiĞcie odgrywa majątek. W wyniku tych procesów zachodzą fakty wywoáujące
zmiany majątku. Z kolei zmiany te, ich kierunek (zwiĊkszenie i zmniejszenie) oraz
wielkoĞü ksztaátują wynik dziaáalnoĞci. W ten sposób obliczenie wyniku áączy siĊ
ĞciĞle z liczeniem zmian majątkowych. MoĪna wiec mówiü o ograniczonym związku
rachunku wyników z rachunkiem majątkowym jednostek gospodarczych. Logiczne
nastĊpstwo tego związku stanowi przedmiot rachunkowoĞci – jest nim majątek oraz
fakty wywoáujące zmiany majątkowe, czyli operacje gospodarcze.
Oprócz ogólnego stwierdzenia o istnieniu organizowanego powiązania rachunku
wynikowego z rachunkiem majątkowym naleĪy dodatkowo okreĞliü, jakiego rodzaju
są to relacje. Jest bowiem rzeczą oczywistą, Īe nie wszystkie zmiany majątkowe muszą z miejsca wywieraü wpáyw na wielkoĞü wyniku. Na przykáad zakup materiaáów
wywoáuje zmianĊ w rachunku majątkowym, ale nie prowadzi do zmiany w rachunku
wynikowym. Stwarza natomiast warunki do takiej zmiany w przyszáoĞci.
Dlatego teĪ, analizując związek rachunku majątkowego z rachunkiem wynikowym, moĪna wskazaü na dwojakiego rodzaju zdarzenia gospodarcze. Pierwsze
z nich wpáywają na wyniki bezpoĞrednio. Ich istnienie wiąĪe siĊ z wewnĊtrzną dziaáalnoĞcią jednostek gospodarczych. Są one w istocie elementami powstania dochodu
podmiotu lub jego zmniejszenia. Druga grupa zdarzeĔ gospodarczych wywoáuje
14
G. Cassel, Theoretische Sozialekonomie, Leipzig 1927, s. 458, dzieáo cytowane przez C. Strzeszewskiego w pracy pt. Problem czasu w ekonomice, Lublin 1959, s. 13.
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zmiany w majątku jednostek gospodarczych, stwarzając warunki do prowadzenia
dziaáalnoĞci, a wiĊc i do powstania wyników. Zmiany te nie są jednak skutkiem wewnĊtrznej dzielnoĞci podmiotów gospodarczych, lecz ich kontaktów z otoczeniem.
W ten sposób zmiany majątkowe danego podmiotu determinują odpowiednie zmiany
majątkowe u co najmniej jednego z jego kontrahentów. Zdarzenia te równieĪ áączą
siĊ z ksztaátowaniem siĊ wyniku finansowego, ale poĞrednio. Mogą siĊ mianowicie
przyczyniü do uksztaátowania siĊ wyniku w przyszáoĞci (np. zakupione materiaáy
zostaną w przyszáoĞci zuĪyte) albo są elementem podziaáu „odáoĪonego” juĪ wyniku
z okresów wczeĞniejszych.

3. Wynik finansowy i rachunkowoĞü
w róĪnych systemach polityczno -gospodarczych

Jak stwierdziá T. Peche: „Ogólnie biorąc, rachunkowoĞü jest zjawiskiem o okreĞlonej rozciągáoĞci historycznej. Jej istnienie w takich czy innych zastosowaniach
opiera siĊ zawsze na takim ukáadzie stosunków produkcji, w którym:
a) istnieje gospodarka towarowo-pieniĊĪna,
b) wyodrĊbnia siĊ majątkowo poszczególne podmioty gospodarujące”15.
Powstaje pytanie, czy podobnie ma siĊ sprawa z wynikiem finansowym ustalanym w rachunkowoĞci. Wydaje siĊ, iĪ moĪna udzieliü odpowiedzi twierdzącej, ale
z powaĪnym zastrzeĪeniem. Wynik finansowy bĊdzie ustalany, lecz niekoniecznie
musi speániaü swoje funkcje. Zwáaszcza zagroĪone mogą byü funkcje miernika efektywnoĞci dziaáania oraz bodĨcowa.
RachunkowoĞü powstaáa w związku z ksztaátowaniem siĊ kapitalistycznych
stosunków gospodarczych. Potrzeba obiektywnego i udokumentowanego liczenia
wyniku finansowego uformowaáa szczególnego rodzaju system ewidencyjno-kontrolny.
Mogáoby siĊ wiĊc wydawaü, iĪ w systemie kapitalistycznym nie mogą zachodziü
okolicznoĞci rodzące wątpliwoĞci co do roli rachunkowoĞci i wyniku finansowego
w gospodarce. Jednak takie moĪliwoĞci pojawiają siĊ i mają związek z zakáóceniem
podanych przez T. Pechego warunków.
Zakáócenia te mogą byü spowodowane monopolizacją gospodarki. Wiedziaá to
juĪ K. Marks16, stwierdzając, Īe wewnątrz monopoli nie istnieje produkcja towarowa,
a poszczególne przedsiĊbiorstwa w monopolu tracą swoją samodzielnoĞü na rzecz
zneutralizowanego planowania korporacyjnego. Skáoniáo go to nawet do gáoszenia
wizji nadciągającego spoáeczeĔstwa socjalistycznego. W podobny sposób wypowiadaáo
siĊ teĪ wielu innych myĞlicieli, zaliczanych do grupy postmarksowskich socjalistów,
np. R. Hilferding uwaĪaá, Īe w kartelu (u niego generalnym) caáa produkcja byáaby

15
16

T. Peche, Teoretyczne podstawy rachunkowoĞci, SGPiS, Warszawa 1974, s. 7.
K. Marks, Kapitaá, t. 1, KiN, Warszawa 1951, s. 84.
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regulowana we wszystkich dziedzinach. Pieniądz nie odgrywaáby Īadnej roli, gdyĪ
chodziáo tutaj o przydzielanie rzeczy, a nie o przydzielanie wartoĞci17.
Wizja ta jednak nie speániáa siĊ. Po pierwsze, przeciwdziaáa temu ustawodawstwo
antymonopolowe (począwszy od Sherman Act), a po drugie, takĪe wielkie trusty
mają zawsze jakąĞ konkurencjĊ zewnĊtrzną, z którą muszą siĊ mierzyü, a jest to
moĪliwe poprzez maksymalizacjĊ zysków, ale nie dziĊki podwyĪszaniu cen, lecz
obniĪce kosztów.
Jednak takie moĪliwoĞci istnieją i naleĪy o nich pamiĊtaü, zwáaszcza w sytuacji
globalnej gospodarki. Tutaj pojawia siĊ inne, bardziej czasowo nam bliskie zagadnienie. W walce o maksymalizacjĊ wartoĞci firmy przedsiĊbiorstwa mogą zawyĪaü
swoje wyniki finansowe, aby uzyskaü lepsze notowania na gieádach (rachunkowoĞü
kreatywna).
W związku z tym, Īe rachunkowoĞü powstaáa w odpowiedzi na potrzeby gospodarki kapitalistycznej, istniaáy powaĪne wątpliwoĞci, czy moĪna ją zaakceptowaü
w przedsiĊbiorstwach socjalistycznych. Okazaáo siĊ, Īe nie tylko jest to moĪliwe,
lecz co wiĊcej, ma tu do wykonania bardzo waĪne zadanie. WiąĪe siĊ to oczywiĞcie
ze sposobem funkcjonowania przedsiĊbiorstw w gospodarce centralnie planowanej18.
W takiej bowiem sytuacji gospodarkĊ narodową traktuje siĊ jako wielkie przedsiĊbiorstwo, a to, co jest przedsiĊbiorstwem, uwaĪa siĊ za jej oddziaá, wydziaá itp. Jak
napisaá K. Marks: „KsiĊgowoĞü jako Ğrodek kontroli i myĞlowego ujĊcia procesu
produkcji staje siĊ tym bardziej nieodzowna, im bardziej proces odbywa siĊ w skali
spoáecznej i zatraca swój indywidualny charakter: staje siĊ bardziej nieodzowna […]
w produkcji kolektywnej niĪ kapitalistycznej19.
Nie moĪna powiedzieü tego samego o wyniku finansowym. NiezaleĪnie od
faktu, czy mamy do czynienia z gospodarką socjalistyczną scentralizowaną, czy
zdecentralizowaną20, wynik finansowy jest liczony dla celów kontrolnych (wykonanie
przydzielonej produkcji), a nie brany pod uwagĊ jako miernik efektywnoĞci gospodarowania przedsiĊbiorstw (ewentualnie jako bodziec dla zaáogi). Nie moĪe zresztą byü
inaczej, poniewaĪ przychody jednostki są zdeterminowane narzuconymi z zewnątrz
cenami sprzedaĪy, a koszty produkcji oblicza siĊ za pomocą równieĪ narzuconych
z zewnątrz cen zaopatrzeniowych oraz stawek páac (peáne zatrudnienie). Ze wzglĊdów spoáecznych przedsiĊbiorstwa mają nakazaną produkcjĊ, chociaĪ juĪ w planach
wiadomo, Īe bĊdzie ona deficytowa. Wtedy takĪe planowana jest strata i lepiej dla
firmy (dyrekcji) tĊ stratĊ zwiĊkszyü, niĪ jej nie wykonaü (zmniejszając deficytowoĞü),
bo to oznaczaáoby najczĊĞciej niewykonanie planu produkcji.

17

R. Hilferding, Kapitaá finansowy, PWN, Warszawa 1958, s. 43.
Szeroko pisze o tym pisze M. Baátowski w ksiąĪce Gospodarka socjalistyczna w Polsce, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.
19
K. Marks, Kapitaá, t. 2, KiN, Warszawa 1955, s. 137.
20
Zob. M. Nasiáowski, Socjalistyczny system gospodarowania w Polsce, PWE, Warszawa 1998, s. 368–375.
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ZakoĔczenie

Jedną z najwaĪniejszych kategorii ekonomicznych jest wynik finansowy jednostek
gospodarczych i instytucji. Bardzo ĞciĞle wiąĪe siĊ on z prowadzoną rachunkowoĞcią.
Jak zostaáo zauwaĪone, to wáaĞnie potrzeba wiarygodnego ustalenia wyniku (najlepiej zysku) byáa przyczyną uksztaátowania siĊ systemu nowoczesnej rachunkowoĞci.
W rachunkowoĞci wielkoĞü tĊ liczy siĊ zgodnie z przyjĊtymi tutaj zasadami. Celowe
znieksztaácenie wyniku nie jest Īadną rachunkowoĞcią kreatywną, lecz zwykáym
oszustwem.
I rachunkowoĞü, i wynik finansowy są związane gospodarką towarowo-pieniĊĪną
i wyodrĊbnionymi, samodzielnymi przedsiĊbiorstwami. W pewnych sytuacjach nie
zawsze byáy one jednakowo cenione. Tam, gdzie duĪy nacisk káadziono na wynik
finansowy, istotną rolĊ odgrywaáa teĪ rachunkowoĞü. Natomiast nie zawsze wysokiej
pozycji rachunkowoĞci towarzyszyáo duĪe znaczenie wyniku finansowego.
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Financial outcome in accounting
Financial outcome is calculated in the accounting system of enterprises and institutions. We can
say the need for achieving and division of financial outcome was the reason for establishing accounting. The whole accounting and financial outcome play different roles in a capitalist economy as well
as in the central planning.

