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Wstęp
Wartością przedsiębiorstwa i jego sytuacją finansową wykazuje zainte-

resowanie wielu jego interesariuszy. Głównym źródłem informacji finan-
sowych dotyczących jednostek gospodarczych jest sporządzane obliga-
toryjnie sprawozdanie finansowe. W sprawozdaniu tym nie ma jednakże 
obowiązku ujawniania informacji o wartości przedsiębiorstwa. Dlatego 
jednostki zewnętrzne są zmuszone do szacowania wartości przedsiębior-
stwa na potrzeby podejmowania decyzji gospodarczych co do tego przed-
siębiorstwa. W procesie tego szacowania są wykorzystywane informacje 
prezentowane w sprawozdaniach finansowych.

Informacje ujawniane w sprawozdaniach finansowych, aby były uży-
teczne dla interesariuszy jednostek gospodarczych, m.in. do szacowania 
wartości przedsiębiorstwa, powinny odznaczać się odpowiednimi cechami 
jakościowymi. W Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finanso-
wej, na których oparte są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej, są ukazane dwie takie cechy jako fundamentalne: przydatność 
przy podejmowaniu decyzji oraz wierność prezentacji. Cechy te są również 
niezmiernie istotne w odniesieniu do tych informacji finansowych, które 
są wykorzystywane do szacowania wartości przedsiębiorstwa.

Problematyce szacowania wartości przedsiębiorstwa w świetle zasad 
określonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finan-
sowej jest poświęcony niniejszy artykuł. Głównym jego celem jest ukazanie 
przydatności informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych spo-
rządzanych według wytycznych zawartych w Międzynarodowych Stan-
dardach Sprawozdawczości Finansowej dla wyceny przedsiębiorstw przy 
zastosowaniu metod majątkowej i dochodowej. Zasadnicza teza artykułu 
zawiera się w stwierdzeniu, że przestrzeganie wytycznych dotyczących 
wyceny składników aktywów i pasywów określonych w Międzynaro-
dowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej może przyczynić 
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się do zwiększenia wiarygodności oszacowań wartości przedsiębiorstwa. 
Cel artykułu został zrealizowany na podstawie analizy regulacji zawar-
tych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 
oraz krytycznej analizy literatury z zakresu rachunkowości i zarządzania 
finansami.

1. Znaczenie Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej dla szacowania 
wartości przedsiębiorstwa

Duża zmienność otoczenia gospodarczego powoduje niepewność co 
do prowadzenia działalności oraz występowanie ryzyka towarzyszącego 
osiągnięciu odpowiednich rezultatów. W tych warunkach istotnego znacze-
nia nabiera stabilność funkcjonowania przedsiębiorstw, której utrzymanie 
jest aktualnym wyzwaniem dla współczesnych jednostek gospodarczych 
[Flejterski, 2017]. Jednym z ważniejszych obszarów działalności przed-
siębiorstw, w którym owa stabilność odgrywa szczególną rolę, jest ich 
sytuacja finansowa. Zapewnienie stabilności finansowej w długim okresie 
jest uważane za jedno z podstawowych zadań właścicieli i kadry zarzą-
dzającej przedsiębiorstwami. Ma ona bowiem fundamentalne znaczenie 
dla realizacji nadrzędnych celów działalności jednostek gospodarczych.

Do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wykorzystuje się róż-
norodne mierniki i wskaźniki ekonomiczne. Jednym z takich parame-
trów, który charakteryzuje dokonania finansowe jednostek gospodarczych 
w długim okresie, jest niewątpliwie wartość przedsiębiorstwa. W długim 
okresie chodzi bowiem przede wszystkim o to, aby przedsiębiorstwo nie 
tylko utrzymało swoją wartość, ale także ją powiększyło. Dla realizacji tego 
celu menedżerowie muszą ustalać aktualną wartość przedsiębiorstwa, ale 
także sporządzać długookresowe prognozy dotyczące kształtowania się 
tej wartości w przyszłości.

Wartość przedsiębiorstwa nie jest wielkością dokładnie wyliczoną, lecz 
ustalaną na podstawie szacunków. Niewątpliwie kategorią znacznie trud-
niejszą do oszacowania jest wartość dochodowa niż wartość majątkowa 
przedsiębiorstwa. Niemniej jednak należy podejmować wysiłki w celu 
jej oszacowania, mimo że może ona być obarczona dość dużymi błędami 
szacunku. Bez znajomości wartości przedsiębiorstwa, aktualnej i przy-
szłej, trudno jest bowiem podejmować racjonalne decyzje co do jednostki 
gospodarczej. Jest to tym ważniejsze, że skutki takich decyzji dają o sobie 
znać w długiej perspektywie czasowej.

Informacji na temat wartości przedsiębiorstw oczekują różni interesariu-
sze, będący zewnętrznymi odbiorcami takich informacji. Interesariuszami 
tymi są różne jednostki i grupy, które pozostają w pewnych relacjach 
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z daną jednostką gospodarczą. W szczególności są to aktualni i potencjalni 
inwestorzy oraz kredytodawcy i inni wierzyciele, którzy są dostarczycie-
lami kapitału dla jednostek gospodarczych. Dla inwestorów informacje 
finansowe, w tym te na temat wartości przedsiębiorstwa, są przydatne 
przy podejmowaniu decyzji co do kupna lub sprzedaży inwestycji w odpo-
wiednim czasie. Decyzje te zależą w dużym stopniu od zwrotów, jakich 
oczekują z dokonanych inwestycji, a te z kolei zależą od zmian wartości 
przedsiębiorstwa, której przyrosty są źródłem dochodów.

Oceny dokonane przez interesariuszy jednostek gospodarczych co do 
wzrostu wartości przedsiębiorstw, w które zainwestowali, są przepro-
wadzane m.in. na podstawie informacji zawartych w obligatoryjnie spo-
rządzonych sprawozdaniach finansowych. Chodzi tu przede wszystkim 
o informacje dotyczące zasobów majątkowych jednostek, roszczeń wobec 
nich oraz efektywności wykorzystania zasobów. Ważne jest, aby chronić 
zasoby jednostki przez działaniem niekorzystnych czynników powodu-
jących utratę ich wartości [Standardy…, 2016, s. 34]. Jest to podstawowa 
sprawa przy ocenie perspektyw rozwoju jednostki gospodarczej w dłuż-
szym okresie.

Obligatoryjnie sporządzone sprawozdania finansowe nie dostarczają 
interesariuszom bezpośrednio informacji wykazujących wartość jedno-
stek gospodarczych. Zgodnie z Założeniami koncepcyjnymi sprawozdaw-
czości finansowej do Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości 
Finansowej opracowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości raporty finansowe ogólnego przeznaczenia nie mają 
na celu wykazania wartości jednostki gospodarczej. Ich celem jest natomiast 
dostarczenie informacji różnym interesariuszom, które mają im pomóc 
m.in. w oszacowaniu wartości jednostek gospodarczych [Standardy…, 
2016, s. 35].

Z przytoczonego stanowiska wynika, że interesariusze, a zwłaszcza 
inwestorzy, mogą wykorzystać informacje zawarte w sprawozdaniach 
finansowych ogólnego przeznaczenia do szacowania wartości jednostek 
gospodarczych. Jest tak dlatego, że Międzynarodowe Standardy Spra-
wozdawczości Finansowej są ukierunkowane na zapewnienie informacji 
finansowych głównie inwestorom, kredytodawcom i innym wierzycielom. 
Standardy te koncentrują się jednakże na najważniejszych i typowych 
potrzebach informacyjnych tych interesariuszy. Nie uwzględniają one, 
gdyż nie mogą, specyficznych i szczegółowych potrzeb oraz informacji, 
które pochodzą z innych źródeł. Niemniej jednak sprawozdania finansowe 
zawierają pewne informacje, które mogą okazać się przydatne przy szaco-
waniu wartości przedsiębiorstwa.
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Przydatność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych 
ogólnego przeznaczenia w szacowaniu wartości jednostek gospodarczych 
zależy w dużym stopniu od koncepcji (metody) wyceny przedsiębior-
stwa. Jak wiadomo, dwiema podstawowymi koncepcjami tej wyceny są 
majątkowa oraz dochodowa wartość przedsiębiorstwa. Dlatego w dwóch 
następnych częściach niniejszego artykułu będą zawarte rozważania doty-
czące wpływu zasad określonych w Międzynarodowych Standardach 
Sprawozdawczości Finansowej na wiarygodność oszacowania tych właśnie 
wartości przedsiębiorstwa.

2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 
a szacowanie majątkowej wartości przedsiębiorstwa

Jednym z częściej stosowanych podejść do wyceny przedsiębiorstwa jest 
szacowanie wartości majątkowej. Istotą wyceny przedsiębiorstw według 
tego podejścia jest wykorzystanie informacji dotyczących aktywów i kapi-
tałów zawartych w bilansie jednostki gospodarczej. Wyznaczenie wartości 
przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metody majątkowej polega na zagre-
gowaniu wartości poszczególnych składników zasobów majątkowych 
przedsiębiorstwa [Patena, 2011, s. 192].

Istotna wada wyceny przedsiębiorstwa według metody majątkowej 
wynika z tego, że nie jest to wycena jednostki gospodarczej jako całości. 
Majątkowa wartość przedsiębiorstwa jest bowiem sumą wartości jego 
składowych, które są wyceniane odrębnie. Przy takim podejściu wpływ 
na wartość całego przedsiębiorstwa mają zarówno pozytywne, jak i nega-
tywne skutki połączenia tych elementów [Matschke, Brősel, 2011, s. 12]. 
Nie bez znaczenia są też przyjęte sposoby wyceny różnych składników 
aktywów i kapitałów.

Zgodnie z podejściem majątkowym wartość przedsiębiorstwa jest równa 
aktywom netto jednostki, tj. aktywom pomniejszonym o zobowiązania. 
Udział jednostki w aktywach po odjęciu wszystkich jej zobowiązań stanowi 
kapitał własny. Jest to jednocześnie definicja kapitału własnego, odpowia-
dającego aktywom netto, sformułowana w Założeniach koncepcyjnych 
sprawozdawczości finansowej [Standardy…, 2016, s. 49]. Tak więc kapitał 
własny, a tym samym aktywa netto, jest określony w normach rachunko-
wości według teorii rezydualnej [Dobija, 2010].

Majątkowa wartość przedsiębiorstwa wyznacza aktywa netto, które są 
równoważne wartościowo kapitałowi własnemu. Odpowiada to finanso-
wej koncepcji kapitału oraz zachowaniu kapitału, określanej w Założe-
niach koncepcyjnych, które można odnieść do wartości przedsiębiorstwa 
(majątku). Otóż przedsiębiorstwo zachowuje swój kapitał, jeśli jego wartość 
na koniec okresu nie różni się od wartości na początek okresu. Tak więc 
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nadwyżka wartości aktywów netto na koniec okresu ponad ich wartość 
na początek okresu, po wyłączeniu wypłat na rzecz właścicieli i wkładów 
wniesionych przez właścicieli, stanowi zysk. Tak rozumiany zysk stanowi 
przyrost majątkowej wartości przedsiębiorstwa i oznacza zwrot z kapitału 
własnego [Standardy…, 2016, s. 58–60]. Głównym celem wypracowania 
zysku jest więc zwiększenie wartości (majątkowej) przedsiębiorstwa. Przy 
jego ustalaniu bierze się pod uwagę wszelkie zmiany kapitału własnego, 
zarówno te będące rezultatem transakcji gospodarczych, jak i przeszaco-
wania wartości składników aktywów.

Mimo że kapitał własny jest definiowany jako różnica między akty-
wami i zobowiązaniami, to jest on szeroką kategorią ekonomiczną. Dlatego 
jest on klasyfikowany na bardziej szczegółowe podkategorie o specyficz-
nej treści ekonomicznej. Klasyfikacja ta w sprawozdaniu finansowym 
odzwierciedla różne prawa inwestorów oraz wskazuje na ograniczenia 
dotyczące podziału kapitału własnego [Nowak, 2013]. Stąd identyfikacja 
składników kapitału własnego ma istotne znaczenie przy wykorzystaniu 
tej kategorii jako miary majątkowej wartości przedsiębiorstwa oraz oceny 
jej zmian. W tym aspekcie duże walory informacyjne ma zestawienie zmian 
w kapitale własnym, które jest obligatoryjnym elementem sprawozdania 
finansowego tzw. jednostek zaufania publicznego (m.in. spółek akcyjnych).

Skoro majątkowa wartość przedsiębiorstwa (aktywa netto) jest wyzna-
czana przez różnicę między aktywami i zobowiązaniami, istotne dla jej 
wiarygodnego ustalania są przyjęte zasady wyceny składników tych kate-
gorii finansowych. Zasady te powinny być określane w polityce rachunko-
wości jednostki gospodarczej. Kierownictwo jednostki ma prawo wyboru 
jednego z wielu możliwych sposobów wyceny danego składnika aktywów 
akceptowanych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości 
Finansowej. Sposoby wyceny określone w tych standardach opierają się 
w dużym stopniu na kosztach historycznych. W ostatnich latach obserwuje 
się jednakże tendencję w kierunku wyceny bazującej na wartości rynkowej. 
W sytuacji gdy dla danego składnika aktywów lub zobowiązań nie istnieje 
rynek, możliwa jest jego wycena w wartości godziwej [Walińska, 2011].

W Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 
wartość godziwa jest definiowana jako kwota, po której składnik akty-
wów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane pomiędzy 
dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi i niepowiązanymi stronami. 
Z przytoczonej definicji wynika, że wartość godziwa „odzwierciedla cenę 
możliwą do uzyskania na rynku w dniu wyceny za składnik taki sam jak 
wyceniany” [Mazur, 2011, s. 59]. Ponieważ wartość godziwa odzwierciedla 
cenę kształtowaną przez rynek, jej zastosowanie przy wycenie składników 
w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa w dużym stopniu spełnia 
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oczekiwania jego interesariuszy, a zwłaszcza inwestorów. Ważne jest to, że 
zastosowanie wartości godziwej do wyceny składników aktywów i zobo-
wiązań może zmniejszyć lukę między wartością przedsiębiorstwa księgową 
i rynkową [Mazur, 2011, s. 10].

3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 
a szacowanie dochodowej wartości przedsiębiorstwa

Najczęściej zalecanym w literaturze z zakresu zarządzania wartością 
podejściem do wyceny przedsiębiorstwa są niewątpliwie metody docho-
dowe. Jest tak dlatego, ponieważ wartość dochodowa jest uważana za naj-
ważniejszą kategorię wykorzystywaną w procesie wyceny przedsiębiorstw 
[Patena, 2011, s. 81]. Wartość ta jest wyznaczana na podstawie oszacowania 
przyszłych dochodów, jakie osiągnie się w rezultacie działalności przedsię-
biorstwa w założonym okresie. Najczęściej miarą dochodów są przepływy 
pieniężne netto z kolejnych lat tego okresu, które podlegają dyskontowaniu.

Metodę dochodową można stosować do szacowania wartości przed-
siębiorstwa wtedy, gdy uzasadnione jest założenie o jego zdolności do 
kontynuowania działalności w ustalonym okresie. W Założeniach kon-
cepcyjnych sprawozdawczości finansowej zasada kontynuacji działania 
jest uważana za podstawowe założenie przyjmowane przy sporządzaniu 
sprawozdań finansowych. Przyjmuje się, że jednostka jest w stanie kon-
tynuować działalność i będzie ją kontynuowała w dającej się przewidzieć 
przyszłości [Standardy…, 2016, s. 48]. Ważne zatem jest, aby przedsię-
biorstwo rokowało nadzieję na osiąganie w przyszłości zadowalających 
dochodów, w szczególności przepływów pieniężnych netto.

Przepływy pieniężne netto są szacowane według metody kasowej 
w przeciwieństwie do wyniku finansowego, który jest ustalany zgod-
nie z zasadą memoriałową. Przy sporządzaniu rachunku przepływów 
pieniężnych, jako obligatoryjnego elementu sprawozdania finansowego, 
można wykorzystać jedną z dwóch podstawowych metod: bezpośred-
nią lub pośrednią. Dla szacowania przepływów pieniężnych na potrzeby 
wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodową bardziej odpowiednie jest 
zastosowanie metody bezpośredniej. Metoda ta dostarcza bowiem infor-
macji bardziej użytecznych dla przewidywania przyszłych przepływów 
pieniężnych niż metoda pośrednia [Kamela-Sowińska, 1996, s. 146].

Szacowanie przyszłych przepływów pieniężnych jest zagadnieniem 
złożonym, gdyż należy uwzględnić wiele czynników oddziałujących 
na poziom wpływów i wydatków środków pieniężnych. W procesie sza-
cowania wykorzystuje się informacje przydatne w ocenie perspektyw 
uzyskania w przyszłości przepływów pieniężnych netto. Aby ocenić te 
perspektywy, niezbędne są informacje dotyczące zasobów jednostki oraz 
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roszczeń do nich ze strony wierzycieli. Ważna jest także ocena skuteczności 
i efektywności zarządzających i menedżerów jednostki w wywiązywa-
niu się z obowiązków związanych z wykorzystaniem powierzonych im 
zasobów.

W Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej podanych 
jest kilka przykładów obowiązków kierownictwa i menedżerów, których 
spełnienie powinno przyczynić się do osiągania większych korzyści pie-
niężnych. Jednym z nich jest ochrona zasobów majątkowych jednostki 
gospodarczej przed niekorzystnym działaniem czynników ekonomicznych, 
takich jak zmiany cen oraz zmiany technologiczne. Drugim przykładem 
jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa, innych regulacji oraz 
postanowień umownych [Standardy…, 2016, s. 34]. Wskazane działania 
mogą doprowadzić do zmniejszenia lub zwiększenia zasobów jednostki 
lub roszczeń, tym samym wpływają one na zdolność przedsiębiorstwa do 
generowania nadwyżki pieniężnej [Standardy…, 2016, s. 34–37].

Zgodnie z Założeniami koncepcyjnymi do Międzynarodowych Stan-
dardów Sprawozdawczości Finansowej informacje na temat przepływów 
pieniężnych jednostki w minionych okresach mogą być przydatne w ocenie 
zdolności jednostki do generowania przepływów pieniężnych w przyszło-
ści [Standardy…, 2016, s. 37]. Informacje prezentowane w rachunku prze-
pływów pieniężnych wskazują bowiem na źródła pozyskiwania i kierunki 
wydatkowania środków pieniężnych. Informacje o tym zakresie umożli-
wiają także zrozumienie transakcji i zdarzeń mających wpływ na rezultaty 
działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. To wszystko ma istotne 
znaczenie przy szacowaniu przyszłych wpływów i wydatków środków 
pieniężnych. Sprawozdawczość finansowa powinna zatem dostarczać 
informacji umożliwiających przewidywanie przepływów pieniężnych 
[Turyna, 2006, s. 153]. Cel ten jest określony w Międzynarodowym Stan-
dardzie Rachunkowości nr 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”. 
Oczywiście, w sprawozdaniu tym przedstawia się informacje w ujęciu 
historycznym, dotyczące zaistniałych zmian stanu środków pieniężnych. 
Ważną cechą tych informacji jest porównywalność rezultatów działalno-
ści wyrażonych zmianami środków pieniężnych w różnych okresach. To 
przesądza o możliwości ich wykorzystania w przewidywaniu przyszłych 
przepływów pieniężnych [Standardy…, 2016, s. 898–899]. Jest to ważne 
z punktu widzenia szacowania dochodowej wartości przedsiębiorstwa 
na podstawie przepływów pieniężnych netto.

Zakończenie
Wartość przedsiębiorstwa jest traktowana jako najbardziej syntetyczna 

miara finansowych dokonań w długim okresie. Zainteresowanie jej 
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kształtowaniem wykazują różni interesariusze jednostki gospodarczej, dla 
których głównym źródłem informacji na temat rezultatów działalności jest 
raport roczny. Najważniejszą częścią tego raportu jest roczne sprawozdanie 
finansowe. Jednostka gospodarcza nie ma jednak obowiązku przedstawiać 
w tym raporcie informacji na temat wartości przedsiębiorstwa. Mimo to 
użytkownicy sprawozdania finansowego mogą wykorzystać prezentowane 
w nim informacje do szacowania wartości przedsiębiorstwa.

Wiarygodność oszacowań wartości przedsiębiorstwa w dużym stopniu 
zależy od sposobu ustalania różnych wielkości finansowych zawartych 
w sprawozdaniu finansowym, które legły u podstaw tych szacunków. 
Postulat ten spełnia przestrzeganie zasad określonych w Międzynaro-
dowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej przy sporządza-
niu sprawozdań i prezentowaniu informacji. To może bowiem w istot-
nym stopniu zmniejszyć subiektywizm i dowolność przy szacowaniu 
różnych wielkości ekonomicznych uwzględnianych w procesie wyceny 
przedsiębiorstwa.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, jak już 
podkreślano, nie nakładają na jednostki obowiązku ujawniania informacji 
dotyczących wartości przedsiębiorstwa. Informacje takie mogą być jed-
nakże przedstawione, jeśli jednostka uzna to za celowe, w sprawozdaniu 
z działalności, nazywanym także komentarzem zarządu (Management Com-
mentatory). Komentarz zarządu ma bowiem za zadanie zwiększyć w istot-
nym stopniu informacje ujawnione interesariuszom w raporcie rocznym 
[IFRS…, 2010]. Jest to też zgodne z obowiązującą w rachunkowości zasadą 
kontynuacji działania. Należy jednakże pamiętać, że w sprawozdaniu 
z działalności prezentuje się informacje na temat przeszłych i przewidy-
wanych dokonań jednostki gospodarczej z punktu widzenia jej zarządu. 
Dochodzi do tego konieczność zachowania równowagi między obowiąz-
kiem spełnienia potrzeb informacyjnych interesariuszy a wymogiem zacho-
wania tajemnicy w przedsiębiorstwie.
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Streszczenie
Artykuł jest poświęcony roli regulacji zawartych w Międzynarodowych Stan-

dardach Sprawozdawczości Finansowej w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa. 
Standardy te stanowią, że sprawozdania finansowe ogólnego przeznaczenia nie 
mają na celu wykazywania wartości jednostki gospodarczej. Informacje w nich 
prezentowane mogą jednakże pomóc ich użytkownikom w szacowaniu tej war-
tości. Aby to szacowanie było wiarygodne, informacje sprawozdawcze powinny 
odznaczać się cechami jakościowymi: przydatnością przy podejmowaniu decyzji 
i wiarygodnością prezentacji. Użyteczność informacji prezentowanych w sprawo-
zdaniach finansowych zależy w dużym stopniu od przejrzystej koncepcji wyceny 
przedsiębiorstwa. Dlatego w artykule ukazano znaczenie informacji zawartych 
w sprawozdaniach finansowych dla szacowania majątkowej i dochodowej wartości 
przedsiębiorstwa.

Majątkowa wartość przedsiębiorstwa jest najczęściej wyznaczana jako aktywa 
netto. Aktywa netto są różnicą aktywów i zobowiązań jednostki i są one równo-
ważne kapitałowi własnemu. Wytyczne zawarte w Międzynarodowych Standar-
dach Sprawozdawczości Finansowej odnoszą się do poszczególnych składników 
aktywów i zobowiązań. To powoduje, że majątkowa wartość przedsiębiorstwa 
może być wiarygodnie oszacowana w sytuacji przestrzegania tych standardów. 
Dochodowa wartość przedsiębiorstwa jest najczęściej szacowana na podstawie 
przyszłych przepływów pieniężnych netto. Szacowanie tych przepływów jest 
z pewnością trudniejsze niż wyznaczanie wartości aktywów netto. Niemniej jednak 
przestrzeganie zasad określonych w MSSF w istotnym stopniu może przyczynić 
się do zweryfikowania wiarygodności oszacowań przyszłych przepływów netto. 
W artykule wykazano, że informacje ujawniane w sprawozdaniach finansowych 
mogą być przydatne w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa pod warunkiem 
ich przygotowania zgodnie z zaleceniami standardów.
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International Financial Reporting Standards versus the issue 
of estimating the value of an enterprise (Summary)

This article is devoted to the role of regulations contained in the Interna-
tional Financial Reporting Standards in estimating the value of an enterprise. 
The abovementioned standards state that general financial statements are not 
meant to reflect the value of an enterprise. The information presented in them 
may, however, assist their users in estimating the value of the business unit. 
To make this estimation reliable, reporting information should have qualitative 
characteristics: relevance for decision-making and credibility of presentation. 
The usefulness of the information presented in the financial statements depends 
to a large extent on the transparent valuation concept of the company. Therefore, 
the article presents the significance of the information contained in the financial 
statements for the estimation of the company’s wealth and corporate value. 

The company’s asset value is most often determined as net assets. Net assets 
are the difference between an entity’s assets and liabilities and are equivalent 
to equity capital. The guidelines contained in the International Financial Reporting 
Standards relate to individual assets and liabilities. This makes the asset value 
of an enterprise possible to be reliably estimated when complying with these 
standards. Corporate income is most often estimated on the basis of future net 
cash flows. Estimating these flows is certainly more difficult than setting a net asset 
value. Nevertheless, adherence to the principles set out in IFRSs can significantly 
contribute to verifying the credibility of estimates of future net flows. The article 
demonstrates that the information disclosed in the financial statements may 
be useful in estimating the value of an enterprise, provided that it is prepared 
in accordance with the standards.

Keywords
value management, company valuation, reporting standards, income value, 
asset value


