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PRZYDATNOŚĆ INFORMACYJNA WARTOŚCI 
GODZIWEJ W SPRAWOZDAWCZOŚCI MAŁYCH  
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
 
Wprowadzenie 
 

Sprawozdanie finansowe jest produktem finalnym systemu rachunkowości 
finansowej, jest efektem pomiaru działalności prowadzonej przez przedsiębior-
stwo. Wśród raportów generowanych przez podmioty gospodarcze sprawozda-
nia finansowe są najszerzej i najliczniej wykorzystywane przez użytkowników 
zewnętrznych. Dlatego jakość informacji sprawozdawczej jest obecnie central-
nym punktem zainteresowania odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych spra-
wozdawczości finansowej. Przydatność informacji określa jej użyteczność oraz 
wiarygodność. Na jakość informacji sprawozdawczej duży wpływ ma pomiar 
wartości w rachunkowości. Rzetelna wycena jest podstawą podejmowanych 
trafnych decyzji. Podstawową kategorią wyceny, która funkcjonowała od po-
czątku istnienia rachunkowości, jest koszt historyczny. Pomimo wielu zalet, 
z biegiem czasu poszukiwano innych kategorii służących do wyceny aktywów. 
Obecnie szeroko wykorzystywana jest wartość godziwa. Celem niniejszego 
opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy wykorzystywanie 
wartości godziwej w rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw zwiększa 
przydatność ich informacji sprawozdawczej? 
 
1. Wartość godziwa a koszt historyczny jako koncepcje wyceny 
 

Tradycyjne metody wyceny opierają się na koszcie historycznym. Przez 
wiele lat to koszt historyczny uznawany był za najlepszą metodę wyceny. 
W świetle tej metody aktywa wyceniane są w rzeczywiście ponoszonych na ich 
nabycie lub wytworzenie cenach (kosztach). Ta metoda jest związana nieroze-
rwalnie z zasadą ostrożnej wyceny. Koszt historyczny to koszt z przeszłości, 
oparty na cenie nabycia z dnia zakupu danego składnika majątku. Utożsamiany 
jest z kwotą należną sprzedawcy. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Międzynaro-
dowe Standardy Rachunkowości nieco inaczej definiują koszt historyczny.  
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M. Frendzel1 zauważa, że w przypadku natychmiastowej zapłaty za dany 
zasób wartość poniesionych nakładów nie jest trudna do ustalenia. To kwota 
przekazana sprzedawcy (cena zakupu) wraz z kosztami towarzyszącymi transak-
cji pozyskania. Jeżeli jednak transakcja jest rozłożona w czasie – ustalenie kosz-
tu historycznego nie jest takie jednoznaczne. I tak Międzynarodowy Standard 
Rachunkowości nr 16 określa koszt historyczny jako ekwiwalent ceny określo-
nej w środkach pieniężnych. Ten ekwiwalent jest ustalany w dniu ujęcia danego 
składnika aktywów. Jeżeli wiec zapłata jest istotnie odroczona w czasie, wów-
czas koszt historyczny to nie wartość należna sprzedawcy, ale ekwiwalent ceny 
określonej w środkach pieniężnych. W rozwiązaniach międzynarodowych w wy-
cenie po koszcie historycznym pojawia się odniesienie do wartości godziwej 
zapłaty (ekwiwalent ceny w środkach pieniężnych). W polskiej ustawie o ra-
chunkowości koszt historyczny oznacza wprowadzenie składnika aktywów 
w wartości nominalnej, czyli kwocie netto należnej sprzedawcy. Bazuje na rze-
czywistej transakcji i z pewnością jest obiektywną wyceną na moment przyjęcia.  

Koszt historyczny jest na pewno wyceną zapewniającą wyższy stopień bez-
pieczeństwa obrotu gospodarczego. Wycena w koszcie historycznym nie zawie-
ra niezrealizowanych zysków, nie ma możliwości przeszacowania ponad cenę 
nabycia. Kredytodawcy uważają zatem, iż ta wycena lepiej chroni ich interesy. 
Koncepcja kosztu historycznego jest krytykowana z kolei przez inwestorów, 
którzy zarzucają jej brak informacji o bieżącej wartości zasobów. Im dłuższa 
perspektywa czasu, informacja o koszcie historycznym aktywów jest mniej uży-
teczna. Z punktu widzenia decyzji inwestorskich koncepcja kosztu historyczne-
go jest mało przydatna. Cena składnika majątku sprzed paru lat jest właściwie 
informacją bez znaczenia. Hendriksen oraz van Breda uważają, że „cena skład-
nika majątku trwałego zapłacona w momencie jego zakupu mogła być mającą 
znaczenie ceną wymiany, jednak zamortyzowana wartość tego składnika w 10 
lat później w ogóle pozbawiona jest istotnego znaczenia”2. Wprowadzenie war-
tości godziwej jako atrybutu wyceny miało na celu urealnienie wartości akty-
wów i pasywów w celu zwiększenia przydatności informacji sprawozdawczej 
dla większej grupy odbiorców. Wartość godziwa informuje odbiorców, ile jed-
nostka zarobiłaby, gdyby sprzedała lub wymieniła swoje aktywa. Informuje 
zatem, jakie korzyści ekonomiczne możliwe są do realizacji przez uczestników 
rynku. Jest to informacja o wycenie bieżącej, koszty transakcyjne są pomijane.  

Na tym tle pojawiają się pytania, która koncepcja wyceny zapewnia więk-
szą użyteczność informacji sprawozdawczej? W dyskusji nad złożonością pro-

                                                            
1   M. Frendzel: Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachun-

kowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, s. 106. 
2   A. Hendriksen, M. Breda: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2002, s. 156. 
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blemu należy posłużyć się stwierdzeniem E. Walińskiej: „analizując ewolucje 
koncepcji wyceny, można zauważyć, że rachunkowość przyjęła na początku 
perspektywę jednostki (koszt historyczny), następnie miała miejsce faza »za-
chwytu« rynkiem (koszt bieżący, wartość godziwa), a dziś następuje weryfikacja 
sposobu postrzegania wyceny i powrót do obserwacji rzeczywistości gospodar-
czej z perspektywy jednostki (wartość użytkowa). Uporanie się z problemem 
wyceny bilansowej w globalnym świecie jest najtrudniejszym wyzwaniem stoją-
cym przed rachunkowością XXI wieku”3. Nie można zatem odpowiedzieć jed-
noznacznie na powyższe pytanie. To odbiorcy informacji decydują o jej przy-
datności. Niestety, grupa użytkowników sprawozdania finansowego jest bardzo 
szeroka. Do głównych użytkowników można zaliczyć: 
1) inwestorów, 
2) kredytodawców i pożyczkodawców, 
3) dostawców, 
4) klientów, 
5) rządy i agendy rządowe, 
6) społeczeństwo. 

Grupa odbiorców jest zróżnicowana, a więc i potrzeby informacyjne są róż-
ne. Inwestorzy oczekują informacji związanych z rentownością czy oczekiwaną 
stopą zwrotu. Kredytodawcy oceniają potencjalną zdolność kredytową i związa-
ne z tym zadłużenie, płynność finansową oraz wypłacalność. Dostawcy biorą 
pod uwagę możliwości terminowych spłat zobowiązań. Rząd z kolei zaintereso-
wany jest wskaźnikami niezbędnymi do ustalania dochodu narodowego. 

Odbiorcy wewnętrzni, tacy jak pracownicy czy zarząd, zainteresowani są 
informacjami na temat stabilności zatrudnienia, możliwości dalszego rozwoju 
czy ogólnymi informacjami o sytuacji majątkowo-finansowej. Głównymi adre-
satami sprawozdania finansowego są przede wszystkim odbiorcy zewnętrzni. 
Poniżej zaprezentowano pożądane przez nich informacje. 
 

Tabela 1 

Użytkownicy informacji sprawozdawczej 

Odbiorcy zewnętrzni Pożądane informacje 
Inwestorzy Stopień ryzyka i warunki zwrotu zaangażowanego kapitału. 
Kredytodawcy Informacje o możliwości spłat udzielonych kredytów, pożyczek. 

Informacje o zasobach, zobowiązaniach, rentowności i płynności 
finansowej, na ich podstawie oceniają ryzyko finansowe i możli-
wość odzyskania wierzytelności w przypadku bankructwa podmiotu 
gospodarczego. 

                                                            
3   E. Walińska: Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współ-

czesnej rachunkowości. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 113. 
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Cd. tabeli 1 

Pracownicy Informacje o kondycji i wynikach finansowych przedsiębiorstwa  
w celu oceny zdolności do wypłaty wynagrodzeń, ewentualnych 
podwyżek płac oraz możliwości utrzymania dalszego zatrudnienia. 

Klienci, dostawcy Głównie informacje o zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, ale nie 
tylko. Klienci będą zainteresowani także sytuacją majątkowo-          
-finansową przedsiębiorstwa oraz jego perspektywami rozwojowy-
mi w sytuacji, gdy będą związani z przedsiębiorstwem długotermi-
nowymi umowami lub są od nich zależni. 

Społeczeństwo Informacje o tendencjach rozwojowych, osiągnięciach, zatrudnianiu 
pracowników. 

Rząd i jego agendy Informacje o działalności przedsiębiorstw, są one niezbędne do 
kreowania polityki podatkowej, do szacowania wielkości charakte-
ryzujących sytuację gospodarczą kraju: dochodu narodowego, pro-
duktu globalnego, do badań makroekonomicznych. 

Organy podatkowe Informacje w celu kontroli prawidłowości rozliczeń z państwem. 

 
Trafność decyzji finansowych uzależniona jest od jakości informacji spra-

wozdawczej. Aby informacja była wiarygodna, musi przede wszystkim wiernie 
odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą. Czy koszt historyczny odzwierciedla 
obecną rzeczywistość gospodarczą? Przeciwnicy odpowiadają, że nie. Z drugiej 
strony wartość godziwa stwarza możliwości manipulowania informacjami spra-
wozdawczymi. Wartość godziwa to wartość rynkowa, o ile istnieje aktywny 
rynek lub szacowana wartość rynkowa w przypadku braku aktywnego rynku. 
Taka szacowana wycena budzi jednak wiele wątpliwości, głównie ze względu na 
swoją uznaniowość. Czy zawsze wartość godziwa gwarantuje wierny i rzetelny 
obraz rzeczywistości gospodarczej? Uważam, że nie. 

 
2. Wartość godziwa a informacja sprawozdawcza małych  

i średnich podmiotów gospodarczych 
 
Małe i średnie podmioty gospodarcze to dominująca na rynku grupa przed-

siębiorstw. Znaczenie tego sektora jest bezsporne, zarówno w kontekście krajo-
wym, jak i międzynarodowym. W Polsce sektor małych i średnich przedsię-
biorstw wytwarza prawie połowę produktu krajowego brutto. W latach 2003-      
-2008 wygenerował 6 na 10 nowych miejsc pracy. Pod koniec roku 2008 tylko 
3 na 10 pracowników zatrudnionych było w dużych przedsiębiorstwach4. W cza-
sach kryzysu gospodarczego ujawniają się specyficzne cechy przedsiębiorstw 
tego sektora. Są bardziej elastyczne, szybciej przystosowują się do zmian.  

Małe i średnie podmioty gospodarcze podlegające regulacjom prawa bilan-
sowego, mają właściwie takie same obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze 

                                                            
4   www.parp.gov.pl 
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jak przedsiębiorstwa duże. Istnieją w ustawie o rachunkowości pewne uprosz-
czenia, ale ich liczba i wpływ na sprawozdanie finansowe małych i średnich 
przedsiębiorstw są niewielkie. Podobnie pomiar w rachunkowości – obowiązują 
takie same zasady wyceny, jak w dużych podmiotach gospodarczych. Od wielu 
lat praktyka gospodarcza oraz przedsiębiorcy apelują o odrębne regulacje ra-
chunkowości dla tej grupy przedsiębiorstw. Małe przedsiębiorstwo nie jest mi-
niaturą dużego. Ponadto odbiorcy informacji sprawozdawczej mniejszych pod-
miotów są inni aniżeli w podmiotach dużych. Do głównych odbiorców 
sprawozdań finansowych małych i średnich podmiotów gospodarczych należą 
kredytodawcy oraz urzędy skarbowe.  

Wobec odmienności tej grupy podmiotów wydano długo oczekiwany Mię-
dzynarodowy Standard Rachunkowości dla Mniejszych Jednostek. W zakresie 
wyceny standard nie precyzuje kategorii wyceny odpowiedniej do stosowania 
przez mniejsze jednostki gospodarcze. Standard wskazuje na dwie powszechne 
kategorie wyceny: koszt historyczny oraz wartość godziwą. Koszt historyczny 
jest kwotą zapłaconych środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów albo warto-
ścią godziwą zapłaty przekazanej w celu nabycia składnika aktywów na dzień 
jego nabycia. Wartość godziwa z kolei to kwota, za jaką na warunkach rynko-
wych składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie zaspoko-
jone, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transak-
cji5. Wartość godziwa może być stosowana do wyceny: 
– nieruchomości inwestycyjnych, 
– rzeczowych aktywów trwałych, 
– wartości niematerialnych i prawnych, 
– aktywów rolniczych, 
– aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych. 

Zastosowanie wartości godziwej dla wybranych aktywów prezentuje poniż-
sza tabela. 
 

Tabela 2 

Wartość godziwa w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości  
dla Mniejszych Jednostek 

Instrumenty finansowe Wartość godziwa – publikowane notowania kursów 
na aktywnym rynku, jeśli brak aktywnego rynku, 
jednostka szacuje wartość godziwą, jak w dniu wy-
ceny kształtowałaby się cena transakcyjna w warun-
kach bezpośredniej wymiany pomiędzy niepowiąza-
nymi ze sobą stronami 

 

                                                            
5 Międzynarodowy Standard Rachunkowości dla Mniejszych Jednostek. IASB 2007, www.iasb.org 
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Cd. tabeli 2 

Zobowiązanie finansowe płatne na 
żądanie 

Wartość godziwa nie może być niższa od kwoty 
płatnej na żądanie, poddanej dyskontowaniu od 
pierwszego dnia, w którym kwota ta może być wy-
magana do zapłaty 

Zapasy Wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży 
Nieruchomości Wartość godziwa 
Rzeczowe aktywa trwałe  Wartość przeszacowana 

 
Wartość godziwa jest wartością hipotetyczną, idealnym oszacowaniem war-

tości danego zasobu. O ile wartość godziwa pochodzi z aktywnego rynku, moż-
na się zgodzić ze stwierdzeniem, iż wierniej odzwierciedla rzeczywistość go-
spodarczą. Jeżeli jednak występuje brak aktywnego rynku, należy szacować 
wartość godziwą za pomocą dostępnych metod. Jest to zawsze obarczone dużą 
dozą subiektywizmu. Standardy określają sposoby ustalania wartości godziwej, 
nie ma wprawdzie ustalonego jednolitego wzorca, ale analizując m.in. Między-
narodowy Standard Rachunkowości dla Mniejszych Jednostek, MSR nr 39, 40, 
41 oraz MSSF 3, można zasugerować następującą kolejność: 
1) cena rynkowa notowana na aktywnym rynku, 
2) cena rynkowa z ostatnio przeprowadzonych transakcji, 
3) cena z transakcji rynkowych dotyczących podobnych pozycji, 
4) cenowe wyznaczniki branżowe oparte na notowaniach rynkowych, 
5) metody dochodowe, 
6) metody kosztowe. 

Takie podejście do ustalania wartości godziwej zmniejsza w dużym stopniu 
poziom jej subiektywizmu. Pierwsze podejście jest najbardziej obiektywne, jeże-
li ukształtowana jest cena rynkowa danego dobra, wartość godziwa jest jej rów-
na. Drugie podejście bierze pod uwagę cenę z ostatnio przeprowadzonej transak-
cji. O ile ta transakcja odbyła się w niedalekim odstępie czasowym, ustalona 
wartość będzie bardziej wiarygodna. Jeśli natomiast badana transakcja miała 
miejsce dawno, nie może ona stanowić właściwej podstawy wyceny wartości 
godziwej. Obiektywność trzeciej metody jest uzależniona od trafnego doboru 
„podobnych” pozycji. Pierwsze cztery pozycje bazują w znacznej mierze na 
wycenie rynkowej.  

Metody dochodowe oparte są na szacowaniu przyszłego dochodu, którego 
źródłem będzie w przyszłości wyceniana pozycja. Jest to już metoda obarczona 
dużą dozą subiektywizmu, jej wiarygodność jest związana z odpowiednim dobo-
rem stopy dyskontowej. Metody kosztowe dopuszczalne są w wyjątkowych 
sytuacjach, gdy nie istnieje aktywny rynek i nie można zastosować żadnej z po-
wyższych metod. Ustalanie wartości godziwej tą metoda opiera się na zamorty-
zowanym koszcie odtworzenia, które zwłaszcza przy zasobach starych technolo-
gicznie może być trudne. 
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Międzynarodowy Standard dla Mniejszych Jednostek nie definiuje odręb-
nych zasad ustalania wartości godziwej przez małe i średnie podmioty gospo-
darcze. Przy definiowaniu kolejnych zasobów i ich wyceny odwołuje się do 
pełnej wersji Standardów. Nie uważam, żeby w jakimś stopniu uproszczono 
wycenę dla tego sektora. Sama koncepcja ustalania wartości godziwej jest trud-
na, pracochłonna oraz kosztowna. 

Na tym tle nasuwają się pytania: Czy koncepcja wartości godziwej zwięk-
sza przydatność informacji sprawozdawczej małych i średnich podmiotów go-
spodarczych? Czy poniesione koszty związane z ustalaniem wartości godziwej 
nie przewyższają korzyści z tego wynikających? 

 
3. Przydatność informacji sprawozdawczej 

 
Przydatność informacji jest zdeterminowana potrzebami informacyjnymi 

użytkowników sprawozdania finansowego. To odbiorcy decydują o przydatności 
informacji sprawozdawczej. Aby nadać informacji finansowej walor przydatno-
ści, musi ona być opatrzona wieloma właściwościami, atrybutami, cechami ja-
kościowymi, co reguluje prawo bilansowe zarówno krajowe, jak i międzynaro-
dowe. Zgadzam się ze stwierdzeniem m.in. M. Kwiecień, że „podstawową cechą 
decydującą o jakości informacji sprawozdawczej jest jej wiarygodność”6. Po-
dobnego zdania jest B. Micherda, pisząc że „w przypadku rachunkowości, jako 
pragmatycznego systemu informacyjno-kontrolnego, to wiarygodność ma naj-
istotniejsze znaczenie”7. Aby informacja była wiarygodna, musi przede wszyst-
kim wiernie odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą. Nasuwa się pytanie, czy 
wycena w wartości godziwej jest wiarygodna w małych i średnich podmiotach 
gospodarczych? Należy pamiętać, iż większość z tych podmiotów nie musi pod-
dawać badaniu swojego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. 

Kolejną właściwością wiarygodności informacji jest jej neutralność, czyli 
bezstronność. Neutralność oznacza, że sporządzający sprawozdanie nie ma ten-
dencji do uznania z góry założonego wyniku. Informacja nieposiadająca neutral-
ności wpływa na ocenę i decyzje w celu uzyskania założonych z góry wyników. 
Informacja neutralna nie może zostać wyselekcjonowana, by osiągnąć zamie-
rzone rezultaty. Czy ustalanie wartości godziwej jest bezstronne? Międzynaro-
dowe Standardy Rachunkowości w wielu pozycjach wskazują, iż wyceny powi-
nien dokonać zazwyczaj profesjonalny rzeczoznawca. Wyraz „zazwyczaj” 

                                                            
6   M. Kwiecień: Udokumentowanie sprawozdań finansowych (tezy do dyskusji). Prace Naukowe 

Akademii Ekonomicznej nr 1073, Wrocław 2006, s. 9-11. 
7   B. Micherda: Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla 

menedżera. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji ka-
dry menedżerskiej. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 466. 
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znacząco obniża wartość tego zalecenia. Poprawność ustalonej wartości godzi-
wej spoczywa na kierowniku jednostki. W polskich regulacjach prawnych także 
nie ma ustawowego wymogu powołania rzeczoznawcy. 

Konkludując, należy stwierdzić, że przydatność (użyteczność) uznana zosta-
ła za cechę nadrzędną informacji sprawozdawczej. Informacja przydatna to in-
formacja, której oczekują jej użytkownicy – adresaci. Aby informacja była przy-
datna, musi być przede wszystkim wiarygodna. 

Jakich informacji oczekują wobec tego użytkownicy sprawozdań małych 
i średnich podmiotów gospodarczych? Kredytodawcy – oczekują informacji 
o zdolności kredytowej jednostki, o możliwości spłat udzielonych pożyczek. 
Z pewnością bardziej są zainteresowani wyceną ostrożną aniżeli wartością go-
dziwą. Kredytodawcy dla zabezpieczenia swoich interesów wolą, by jednostka 
prezentowała bardziej „pesymistyczny” wizerunek swojej sytuacji majątkowej 
i finansowej. Bieżąca wartość zasobów majątkowych jest dla nich mniej ważna.  

Reasumując, można zaryzykować stwierdzenie, iż Międzynarodowy Stan-
dard Rachunkowości dla Mniejszych Jednostek nie wziął pod uwagę głównej 
grupy odbiorców sprawozdań finansowych. Grupę małych i średnich przedsię-
biorstw zdefiniował zbyt szeroko. Właściwie wszystkie przedsiębiorstwa, które 
nie są odpowiedzialne publicznie, są mniejszymi jednostkami gospodarczymi. 
Jednostka publicznie odpowiedzialna to taka, która: 
– składa lub jest w trakcji składania sprawozdania finansowego w komisji pa-

pierów wartościowych lub w innym urzędzie regulacyjnym, w związku 
z emisją jakiegokolwiek rodzaju instrumentów na rynku publicznym, 

– posiada aktywa powierzone jej przez szeroką grupę interesariuszy, takich jak: 
banki, jednostki ubezpieczeniowe, brokerzy, pośrednicy papierów warto-
ściowych, fundusze emerytalne, fundusze wzajemne lub jednostki zajmujące 
się inwestycjami bankowymi. 

Standard miał wprowadzić znaczne uproszczenia, między innymi w wyce-
nie, dla małych i średnich jednostek gospodarujących. Natomiast tak szerokie 
zdefiniowanie segmentu docelowego Standardu spowodowało, iż te uproszcze-
nia nie są duże. 
 
Podsumowanie 
 

P. Drücker uważa, że „zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem musi 
oznaczać zarządzanie przyszłością, a żeby w ten sposób działać należy zarzą-
dzać informacją, która umożliwi podejmowanie decyzji”8. Przydatna informacja 
sprawozdawcza jest obecnie jedną z informacji najbardziej pożądanych przez 

                                                            
8   P. Drücker: Skuteczne zarządzanie. PWE, Warszawa 1976, s. 39. 
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użytkowników sprawozdań finansowych. Na jakość informacji duży wpływ 
mają przyjęte metody wyceny. Obecnie podstawowymi kategoriami wyceny są: 
koszt historyczny oraz wartość godziwa. Są to dwie odmienne metody wyceny. 
Pierwsza bierze pod uwagę koszty przeprowadzonych transakcji w przeszłości, 
druga zwraca uwagę na wartość bieżącą danego składnika aktywów. Początko-
wo koszt historyczny był metodą wyceny wystarczającą do podejmowania decy-
zji przez odbiorców sprawozdania finansowego. Z czasem krąg użytkowników 
sprawozdawczości finansowej poszerzył się i informacja o cenach z przeszłości 
nie była wystarczająca. O ile jednak koszt historyczny prezentuje wycenę 
w wartości kwoty przekazanej sprzedawcy (cena zakupu) wraz z kosztami towa-
rzyszącymi transakcji pozyskania, to wartość godziwa jest w dużej mierze war-
tością szacowaną. Wiarygodne oszacowanie wartości godziwej pociąga za sobą 
duże koszty, co w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw może nie prze-
łożyć się na korzyści z takiej wyceny. Grupa użytkowników sprawozdań małych 
i średnich przedsiębiorstw jest zdecydowanie mniej zainteresowana wyceną 
w wartości godziwej. Dlatego należy rozważyć, czy ta metoda wyceny zwiększy 
przydatność ich informacji sprawozdawczej. Moim zdaniem koszt historyczny 
jest wyceną mniej kosztowną oraz mniej skomplikowaną i powinien w więk-
szym stopniu aniżeli wartość godziwa być wykorzystywany w rachunkowości 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
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INFORMATIVE USEFULLNESS 
OF FAIR VALUE IN FINANCIAL REPORTING OF SMES 

 
Summary 

 
Financial statement is the final product of financial accounting system. They beco-

me a result of entity’s activity measurement. SMEs’ financial statements are reports 
which are most often and most widely used by stakeholders. For that reason both internal 
and external users of financial information are very much focused on the qualitative 
features of financial reporting. Usefulness of financial information is strongly driven, 
among other qualitative features, by its reliability. The quality of it is resulting from 
adequacy of value measurement in accounting. The reliable measurement builds the 
solid fundaments for making right decisions. The quality of information influences the 
information management in SME.  
 




