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Pojęcie kapitału i zysku w ekonomii, finansach
i rachunkowości

Streszczenie
W artykule analizuje się wybrane ekonomiczne, finansowe i rachunkowe teorie, koncepcje i modele kapitału oraz zysku. Celem artykułu jest prezentacja odmiennego podejścia i rozumienia tych kategorii ekonomicznych w naukach ekonomicznych. W rezultacie
badań podjętych w tym artykule dochodzi się do konkluzji, że debata naukowa nad istotą i metodami pomiaru kapitału i zysku nie jest ciągle rozstrzygnięta.

Wprowadzenie
W gospodarce wolnorynkowej kapitał i zysk z jego wykorzystania są kluczowymi kategoriami ekonomicznymi w skali gospodarki oraz z punktu widzenia właścicieli kapitału. Rolę kapitału i naturalne dążenie do jego pomnażania badał już A. Smith, uznawany
za ojca ekonomii: „Każdy człowiek czyni stałe wysiłki, by znaleźć najbardziej korzystne zastosowanie dla kapitału, jakim może rozporządzać”, oraz „Każda jednostka stara
się tak zatrudnić swój kapitał, aby jego produkt osiągnął największą wartość (...) Celem
każdego jest (...) własne bezpieczeństwo i własny zysk” (Samuelson, Marks, 1998: 436).
Kapitał i jego istota stanowią ważny nurt rozważań teoretycznych na gruncie takich dyscyplin naukowych, jak: ekonomia, finanse i rachunkowość. Klasycy ekonomii jako źródło bogactwa narodów wskazywali: kapitał, pracę i ziemię. Uznaje się jednak, że natura
kapitału w naukach ekonomicznych nie jest do tej pory dostatecznie wyjaśniona.
Pomiar zysku ekonomicznego i kapitału jest zasadniczym celem funkcjonowania systemu rachunkowości działającego w jednostce gospodarczej. Rachunkowość jako jedyna dyscyplina ekonomiczna rozwija się w teorii i praktyce (nauka i systemy rachunkowo* Dr, adiunkt, Akademia Podlaska w Siedlcach.
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ści), aby w sposób systematyczny dokonywać pomiaru okresowego wyniku finansowego, wypracowanego w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Rachunkowość finansowa reprezentuje podejście retrospektywne. Prognozowanie przyszłych zysków i pomnożenia kapitału, czyli podejście prospektywne, jest typowe dla rachunkowości zarządczej i finansów.
Celem artykułu jest wskazanie głównych różnic w koncepcjach pomiaru kapitału
i zysku z punktu widzenia wybranych teorii w ekonomii, finansach i rachunkowości.

1. Proces gospodarowania jako źródło pomnażania kapitału.
Dynamiczny aspekt kapitału
S. Mill traktował kapitał jako ogół rzeczy wytworzonych. E. Bohm – Bawerk (1981)
wskazuje, że użycie terminu kapitał dotyczyło sumy pożyczonych pieniędzy, czyli głównej części długu, różniącej się od odsetek. Procent powstaje w wyniku różnicy wartości
między przyszłością i teraźniejszością. I. Fisher (1912) określał kapitał jako istniejące
bogactwo bez żadnych wyjątków, przy czym myślał o wartości tych zasobów, a nie o nich
samych. Ten uczony łączył czas i procent z pojęciem kapitału używając terminu „kapitalizacja” jako podstawowej kategorii związanej z kapitałem: „Kapitał w sensie wartości kapitału jest przyszłym zdyskontowanym zyskiem, innymi słowy skapitalizowanym. Wartość kapitału powinna być liczona jako wartość przyszłych szacunkowych zysków netto,
a nie odwrotnie”. To stwierdzenie oznacza, że kapitał powinien oznaczać teraźniejszą
wartość strumienia zysków (wpływów netto) zdyskontowanego przy zastosowaniu stopy zwrotu zgodnej z oczekiwaniami właścicieli. F. Fetter (1977: 46) twierdzi, że „...ta
koncepcja kapitału jest genialnie wywiedziona, wykorzystuje i stosuje formuły matematyczne, przewyższa wszystkie rywalizujące określenia...”.
Przesłanki do rozumienia kapitału wypracowane zostały w ramach teorii rachunkowości. W ekonomii nie prowadzi się systematycznego, okresowego pomiaru przyrostu kapitału w postaci zysku, taki pomiar jest natomiast domeną rachunkowości. Dokonuje się
w systemach rachunkowości działających w jednostkach gospodarczych. Pomiar kapitału i jego okresowych zmian w rachunkowości dokonywany jest przy zastosowaniu głównej zasady rachunkowości – zasady dualnego postrzegania majątku. „Kapitał i zasoby
stanowią dwie finansowe strony tej samej jednostki (...) Ponieważ bieżące zobowiązania
(...) są w dużej mierze generowane w procesie zarządzania zasobami, zatem odejmuje się
je od aktywów. Idąc za tą praktyką można postawić znak równości kapitału i zasobów pisząc:
ZASOBY = KAPITAŁ
Kapitał jest abstrakcyjny, zagregowany i jednolity, podczas gdy zasoby są konkretne i niejednolite” (Ijiri, 1995: 66–67). Ta interpretacja prowadzi do lepszego rozumienia natury
kapitału. Z powyższego określenia wynika, że kapitał z racji tego, że jest kategorią abstrakcyjną (w rachunkowości jego wartość i strukturę wyrażają pasywa), potrzebuje materialnego nośnika w postaci zasobów (aktywów). Kategorię kapitału można zatem utoż-
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samić z energią skoncentrowaną w aktywach, która zgodnie z prawem zachowania energii musi mieć swój materialny nośnik (Dobija, Dobija, 2003: 33–40). W aspekcie teorii
rachunkowości istotę kapitału wyjaśnia definicja sformułowana przez M. Dobiję (1998a:
83–92): „Kapitał jest wartością środków ekonomicznych skapitalizowanych w zasobach
naturalnych, ludzkich i rzeczowych przy stopie kapitalizacji właściwej dla danego środowiska społeczno-ekonomicznego”.
Zatem kapitał ucieleśniony jest w aktywach, a jego homogeniczność jest efektem
ciągłego procesu zużywania i przetwarzania aktywów w procesie gospodarowania w nowe produkty i usługi. Wartość kapitału mierzona jest wartością jego nośnika, a przyrost,
czyli kumulacja wartości, jest wynikiem procesu gospodarowania i nosi nazwę kapitalizacji. Kapitalizacja jest zatem procesem przyrostu wartości, czyli pomnażania kapitału,
co odpowiada procesowi koncentracji energii w obiekcie.
Procesowi przyrostu kapitału, wyrażanego poprzez koncentrację energii towarzyszy
proces o przeciwstawnym kierunku. Jest to deprecjacja zasobów, w których ulokowany
jest kapitał, a dokonuje się ona w wyniku działania entropii – sił, które zmierzają do wyrównania potencjału energetycznego obiektu i otoczenia. Warunkiem przyrostu, ale też zachowania kapitału jest utrzymywanie procesów wytwórczych z wykorzystaniem tego kapitału, a więc praca, nie licząc kapitału ulokowanego w zasobach naturalnych, który tworzy się w wyniku działania procesów przyrodniczych.
M. Dobija (1997: 349), w zależności od charakteru zasobów, w których ulokowany
jest kapitał, wyróżnia jego trzy rodzaje:
• kapitał rzeczowy, który powstaje w rezultacie ludzkiej pracy nakierowanej na przedmioty pracy,
• kapitał ludzki (ang. human capital), który rozwija się według określonych reguł
współtworząc i wykorzystując kapitał rzeczowy,
• kapitał naturalny, który stanowi naturalną podstawę i źródło dla rozwoju kapitału
ludzkiego i rzeczowego.
Zasoby ludzkie są zatem jednym z rodzajów nośnika kapitału. Tradycyjne ujęcie kapitału w klasycznej ekonomii, zakładało ulokowanie kapitału w aktywach rzeczowych
i finansowych, natomiast nie można pominąć koncepcji kapitału intelektualnego i ludzkiego, który jest nierozerwalnie związany z osobą świadczącą pracę. Praca wymaga wydatkowania energii przez osobę, jest więc transformacją energii pracującego na przedmiot pracy. Od szeregu lat rozwija się dziedzina rachunkowości, w ramach której podejmowane są próby wyceny kapitału intelektualnego, a także sprawozdawczości w tym zakresie (Dobija, 2003: 303–327). Uznanym przedstawicielem rachunkowości socjo-ekonomicznej jest A.R. Belkaoui (1984), który postrzega rachunkowość jako medium umożliwiające rozliczenie się jednostki ze swoim otoczeniem społeczno-ekonomicznym. Dokonania ekonomiczne firmy zależą bezsprzecznie nie tylko od potencjału technologicznego, czy rzeczowego, ale także od kapitału ludzkiego. Co do tego poglądu istnieje zgodność w naukach o zarządzaniu (Kwiatkowski, 1999), natomiast do tej pory kapitał ludzki nie ma ujęcia w tradycyjnej rachunkowości.
Koncepcja kapitału, która opiera się na pojmowaniu kapitału jako ekonomicznego
odpowiednika energii, prowadzi do następującego modelu kapitału (Dobija, Dobija, 2003:
36):
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Kp,z,t + K0e(p–z)t
gdzie: K0 – kapitał początkowy, t – czas, rozumiany jako termodynamiczna strzałka czasu, czyli wzrostu entropii, która jest miarą dekoncentracji energii (wzrostu nieporządku),
z – wskaźnik, który ukazuje działanie entropii jako siły destrukcyjnie działającej na koncentrację kapitału i jest miarą ryzyka, prowadzi do losowych strat, p – premia za ryzyko
dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na pokrycie strat wywołanych
siłami destrukcji.
Z modelu tego wynika, iż przyrost kapitału ma miejsce po pokonaniu sił destrukcyjnych, które są źródłem ryzyka ekonomicznego. Dla zachowania kapitału jest zatem niezbędny dopływ energii, która przynajmniej zrównoważy naturalne działanie sił destrukcyjnych (losowe straty). Autorzy dowodzą (Dobija, Dobija, 2003: 33–40), że premia za
ryzyko p w procesach ekonomicznych umożliwia utrzymanie równowagi, pozwala bowiem przezwyciężyć koszty ryzyka, czyli niezdeterminowane zużycie czynników wytwórczych. Ta losowa „utrata” aktywów w procesach wytwórczych jest prawem natury.
Autorzy dowodzą także, że premia za ryzyko kształtuje się na poziomie 8%. Zgodnie
z tymi koncepcjami wartość ekonomiczna jest proporcjonalna do koncentracji kapitału
w obiekcie. Jak wynika z przedstawionego modelu, wartość jest funkcją czasu.

2. Koncepcja zachowania kapitału
Z pojęciem kapitału wiąże się nierozerwalnie problem zachowania jego wartości. Pochodną przyjętej koncepcji zachowania kapitału w rachunkowości jest stosowanie odpowiedniej metody wyceny aktywów i pasywów, na przykład: historyczny koszt nabycia lub
wytworzenia, albo ceny bieżące. Zasady rachunkowości finansowej, określające metody
wyceny bilansowej aktywów i pasywów, wskazują na stosowanie kosztu historycznego,
wartości godziwej, bądź ceny sprzedaży netto. Pomiaru stanu kapitału w kontekście zasady zachowania kapitału, można dokonać przy zastosowaniu koncepcji historycznej wartości nominalnej, stałej siły nabywczej lub koncepcji zachowania zdolności wytwórczych
(Belkaoui, 1993). W każdej z tych koncepcji przyjmuje się, że zysk jest wielkością rezydualną pozostającą po pokryciu zmniejszeń kapitału (Dobija, 1997: 343).
Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR): „Koncepcja zachowania kapitału (...) tworzy powiązanie pomiędzy kategorią kapitału a kategorią zysku, ponieważ stanowi punkt odniesienia dla ustalania zysku.
Za zysk i w konsekwencji za zwrot z kapitału można uznać tylko tę część zwiększenia stanu aktywów, która przekracza kwotę niezbędną do zachowania kapitału. Jednostka zachowuje wartość swego kapitału, jeśli jej kapitał na koniec danego okresu sprawozdawczego nie różni się od kapitału na początek okresu. Wszystkie nadwyżki ponad tę kwotę,
która jest konieczna dla celów zachowania kapitału z początku okresu obrotowego stanowi zysk” (MSR, 1999: 105).
W założeniach koncepcyjnych MSR rozróżnia się dwie koncepcje zachowania kapitału:
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• finansową koncepcją zachowania kapitału,
• rzeczową koncepcję zachowania kapitału.
Zgodnie z finansową koncepcją zachowania kapitału zysk osiąga się tylko wówczas,
gdy wartość finansowa (lub pieniężna) aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego przewyższa wartość finansową (lub pieniężną) aktywów netto na początek tego okresu, po wyłączeniu wszelkich wypłat na rzecz właścicieli i wkładów wniesionych przez
właścicieli. Zachowanie kapitału finansowego mierzyć można posługując się jednostkami pieniężnymi w wartości nominalnej albo jednostkami o stałej sile nabywczej. Dlatego pojęcie zachowania kapitału finansowego w literaturze używane jest w dwóch znaczeniach: nominalnym i realnym (Olchowicz, 2002: 141).
Według rzeczowej koncepcji kapitału, rozumie się go jako możliwości operacyjne
jednostki, czyli jej zdolności produkcyjne. Zysk zgodnie z tą koncepcją osiąga się tylko
wówczas, gdy zdolności produkcyjne na koniec okresu przewyższają zdolności produkcyjne na początek tego okresu, po wyłączeniu wszelkich wypłat na rzecz właścicieli
i wkładów wniesionych przez właścicieli. Rzeczowa koncepcja zachowania kapitału wymaga stosowania zasady wyceny opartej na cenie (koszcie) bieżącej (Olchowicz, 2002:
144).
Konsekwencją przyjęcia określonej koncepcji zachowania kapitału jest stosowanie
właściwej dla niej metody wyceny aktywów i pasywów. Tradycyjna teoria rachunkowości opiera się na zasadzie kosztu historycznego (cena nabycia, koszt wytworzenia), jako
miary wartości w wycenie bieżącej i bilansowej. Jednakże zgodnie z zasadą ostrożnej
wyceny (konserwatyzmu) przy wycenie bilansowej stosuje się także cenę sprzedaży netto oraz wartość godziwą. Za ceną sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży. Wartość godziwa to kwota,
za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, nie powiązanymi ze sobą stronami. Istota wartości godziwej nawiązuje do wartości wymiennej, a w warunkach efektywnego rynku zbieżna jest z ceną rynkową składników aktywów.
W odniesieniu do przedstawionych koncepcji zachowania kapitału, dla posiadaczy
majątku (przedsiębiorców) istotna jest wiedza o jego aktualnej wartości rynkowej i zdolności do generowania zysków. Kapitał pomnażany jest w procesie prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez przetwarzanie aktywów w nowe produkty i usługi. Czynnikiem sprawczym dynamizmu kapitału – jego zdolności do pomnażania się, jest celowe
działanie ludzkie – praca. Praca jest transformacją kapitału ludzkiego w produkty pracy.
Procesowi temu od wieków towarzyszy sztuka pomiaru przyrostu kapitału – rachunkowość, która tworzy liczbowy obraz procesów ekonomicznych.

3. Zysk jako podstawowa wielkość ekonomiczna mierzona w systemach
rachunkowości
Rachunkowość towarzyszy rejestracji stanu majątku i procesom gospodarczej działalności człowieka od stuleci. Jak podaje Z. Kołaczyk (1997: 11–18), źródła historyczne
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pozwalają na stwierdzenie, iż w starożytnym Egipcie, na 36 wieków przed naszą erą istnieli urzędnicy zajmujący się prowadzeniem ewidencji (ksiąg) prywatnego gospodarstwa
faraonów. W Babilonie były prowadzone księgi handlowe w prywatnych domach handlowych i bankierskich. Także w Grecji specjalni urzędnicy prowadzili ewidencję w skali
państwa. Rachunki gospodarcze były również prowadzone w starożytnym Rzymie i to zarówno w skali państwa, jak i miast oraz przez bankierów, kupców, właścicieli latyfundiów,
a nawet przez osoby prywatne.
Najstarszą księgą, opisującą zasady księgowości był rękopis Benedetto Cotrugli
z 1458 r., pt.: „O handlu i kupcu doskonałym”. Opracowanie to wydrukowano jednak dopiero w 1573 r., dlatego też za pierwsze podstawowe opracowanie z zakresu księgowości jest uznawana powszechnie książka Luca Pacioli, wydana drukiem w 1494 r. w Wenecji pt. „Ogół wiadomości z zakresu arytmetyki, geometrii i proporcji”, w której w jednym z rozdziałów przedstawiony jest pełny system księgowości podwójnej. Luca Pacioli podkreśla (Kołaczyk, 1997: 16), że „dla prowadzenia handlu są potrzebne dwie rzeczy: pieniądze i honor prawdziwego kupca. Ponadto kupiec musi umieć rachować i znać
księgowość. (...) Każdy kupiec kieruje się jedynym celem, mianowicie dążnością do osiągnięcia dozwolonego i odpowiedniego zysku na swoje utrzymanie”. W opracowaniu
swym Pacioli omawia sposób sporządzania inwentarza, sposób prowadzenia dziennika
oraz księgi głównej. Omawiając księgę główną Pacioli podkreśla konieczność ścisłego
przestrzegania zasady dwustronnego, przeciwstawnego zapisu, przy którym tę samą sumę pieniężną rejestruje się na dwóch powiązanych ze sobą kontach.
W celu pomiaru przyrostu kapitału i systematycznego dokonywania rozrachunków
wykształcił się zatem system rachunkowości, który od samego początku opierał się na
podstawowych zasadach, a jego praktycznym przejawem była respektująca te zasady ewidencja operacji gospodarczych. System ten ewaluował, co ma miejsce także dziś, dostosowując się do potrzeb jednostek gospodarujących w zmieniającym się otoczeniu i do
potrzeb odbiorców powstającej informacji w postaci sprawozdań finansowych, bowiem
podstawowym zadaniem rachunkowości było – i jest – odzwierciedlenie działalności gospodarczej jednostki oraz pomiar osiąganych efektów ekonomicznych.
W wyniku rozwoju rachunkowości wykształciła się jej teoria i praktyczne systemy.
W literaturze przedmiotu rozróżnia się więc naukę rachunkowości i systemy rachunkowości działające w konkretnych jednostkach gospodarczych. W opracowaniach naukowych z zakresu rachunkowości można spotkać szereg definicji rachunkowości, które podkreślają aspekty teoretyczne i praktyczne tej dziedziny. Poglądy na temat tego, czym jest
rachunkowość i przegląd definicji rachunkowości sformułowanych zarówno przez polskich i zagranicznych autorów oraz ich krytykę zawierają między innymi prace W. Brzezina (1995).
Zgodnie z definicją Amerykańskiego Stowarzyszenia Rachunkowości, rachunkowość
jako nauka stanowi dyscyplinę ekonomiczną, zajmującą się teorią pomiaru ekonomicznego i teorią analizy wielkości ekonomicznych, charakteryzujących działalność gospodarczą jednostki ekonomicznej w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym. Istotą tego pomiaru jest respektowanie ogólnie przyjętych podstawowych założeń i zasad (Dobija,
1999: 11). Praktyka rachunkowości, która ma swoje źródło w naukowej teorii rachunkowości i wielowiekowej tradycji, dotyczy zawsze konkretnego podmiotu gospodarczego,
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który posiada określony kapitał i dysponuje określonym majątkiem, realizowana jest poprzez system rachunkowości. System rachunkowości stanowią metody i procedury oraz
środki techniczne i zasoby ludzkie systematycznie stosowane do tworzenia kwantytatywnej informacji finansowej. Poprzez system rachunkowości, który jest zbiorem metod
i technik identyfikowania, mierzenia i komunikowania informacji ekonomicznych, realizowana jest procedura przetwarzania danych dotyczących operacji gospodarczych w informację finansową, aby różne osoby zainteresowane oraz decydenci mogli dokonywać
prawidłowych, racjonalnych ocen przy podejmowaniu decyzji. Funkcją systemu jest dostarczanie kwantytatywnej finansowej informacji o jednostce ekonomicznej, użytecznej
przy dokonywaniu wyboru między alternatywnymi sposobami działania.
Działający w jednostce gospodarczej system rachunkowości spełnia także szereg innych funkcji: sprawozdawczą, homeostatyczną, podatkową, komunikacyjną, dowodową,
statystyczną, a także kulturotwórczą, bowiem poziom rozwoju rachunkowości jest pochodną poziomu rozwoju gospodarki państwa i świadomości ekonomicznej przedsiębiorców. Ta świadomość decyduje o stosunku do rachunkowości i traktowaniu jej jedynie jako obowiązku albo też użytecznego narzędzia wspomagającego zarządzanie. Uwzględniając aspekt teoretyczny i praktyczny należy stwierdzić, iż rachunkowość służy nie tylko ewidencji operacji gospodarczych, pomiarowi głównych wielkości ekonomicznych
i sporządzaniu sprawozdań finansowych, ale też wykorzystaniu powstałej w ten sposób
informacji do analizy retrospektywnej i prospektywnej działalności przedsiębiorstwa,
a także podejmowaniu zasadnych decyzji zarządczych. Rachunkowość spełnia powyższe
zadania, bowiem jest to jedyna dyscyplina ekonomiczna, która w sposób ciągły tworzy
dane o operacjach gospodarczych, i w ramach której dokonuje się systematycznego pomiaru ekonomicznych efektów gospodarowania firmy.
Rachunkowość w ujęciu teoretycznym rozumiana jest jako nauka o pomiarze wielkości ekonomicznych, w praktycznym ujęciu rachunkowość dotyczy zawsze określonej
jednostki gospodarczej i urzeczywistnia się poprzez system rachunkowości, którego celem jest identyfikacja, pomiar i prezentacja informacji o sytuacji majątkowej i finansowej danej jednostki. Zadaniem rachunkowości jest pomiar okresowego wyniku oraz prezentacja jasnego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarującej (Dobija, 1999: 9–24). Są
to informacje potrzebne odbiorcom zewnętrznym, na przykład kontrahentom, kredytodawcom, ale przede wszystkim właścicielom i zarządzającym jednostką gospodarczą.
W nawiązaniu do określenia rachunkowości jako teorii pomiaru i analizy wielkości
ekonomicznych, punktem wyjścia rozważań jest podstawowy paradygmat dualnego postrzegania majątku – od strony konkretnych, heterogenicznych zasobów (aktywów) oraz
homogenicznego kapitału, ulokowanego w tych zasobach. Jest to zasada dualizmu konstytuująca system pomiaru zmian kapitału, którą wyraża równość:
Aktywa = Kapitały.
Ta podstawowa zasada rachunkowości jest tautologicznie prawdziwa dla każdego
podmiotu gospodarczego, w każdym momencie jego działalności, niezależnie od tego
czy prowadzi on księgi rachunkowe, czy też uproszczoną ewidencję dla potrzeb podatkowych. Kapitał ulokowany w aktywach ulega zmianie w procesie gospodarowania, a je-
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go okresowy przyrost wyrażany jest jako zysk. W rozwoju historycznym rachunkowości
powstały trzy zasadnicze modele pomiaru zysku za okres obrachunkowy (Dobija, 1998b):
1) Model oparty na kontach bilansowych (rachunkowość jednowymiarowa):
Zysk = przyrost kapitału własnego
A=K
A=E+D
E=A–D
Zysk = ∆E = ∆A – ∆D
gdzie: K – kapitał, E – kapitał własny, A – aktywa, D – zobowiązania.
System rachunkowości oparty na tej koncepcji stosowany był już w średniowieczu przez
kupców włoskich, a opisu pełnego systemu księgowości dokonał L. Pacioli (Marszał,
1998). Jest to jednowymiarowy model księgowości podwójnej, której istotą jest dwustronne ujmowanie środków gospodarczych: jako aktywów oraz z punktu widzenia wskazania właścicieli ulokowanego w nich kapitału – jako pasywów. Impulsem rozwoju tego
rodzaju rachunkowości była konieczność ewidencjonowania rozrachunków oraz potrzeba wyodrębnienia i pomiaru kapitału zaangażowanego w przedsięwzięcie od majątku rodzinnego.
2) Model oparty na kontach bilansowych i wynikowych (rachunkowość dwuwymiarowa):
Z = ∆E = ∆A – ∆D = S – K
gdzie: Z – zysk, S – przychody ze sprzedaży, K – koszty uzyskania przychodów.
System rachunkowości podwójnej oparty na kontach bilansowych rozbudowany został na
przełomie XIX i XX wieku o układ kont wynikowych, a impulsem rozwojowym była
Rewolucja Przemysłowa. Było to wynikiem dynamicznego rozwoju działalności produkcyjnej, z którą wiązała się między innymi konieczność dokonywania wyceny produktów
i rozwiązania problemu postępowania z kosztami pośrednimi. Pomiar zysku oparty na
kontach wynikowych wymaga prowadzenia systematycznego rachunku kosztów.
3) Model zysku według koncepcji rachunkowości trójwymiarowej (Wójtowicz, 1999):

gdzie: Z – zysk, W – majątek własny, P – impet, I – impuls.
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Autorem koncepcji rachunkowości trójwymiarowej jest Y. Ijiri (1982). W systemie księgowości trójwymiarowej, obok układu kont majątkowych i układu kont wynikowych występuje trzeci, niezależny układ kont, wykorzystywany do pomiaru sił ekonomicznych
działających w danym okresie. W rachunkowości trójwymiarowej bada się dynamikę
działalności firmy mierząc impet, czyli wielkość określającą zdolność firmy do tworzenia zysku. Zmiany impetu wywołują siły ekonomiczne, które są mierzone w systemie
ewidencyjnym. Na przyrost zysku wpływają wartości impulsów wywołanych działaniem
sił ekonomicznych. Identyfikując siły ekonomiczne można wyróżnić siły działające pozytywnie i destrukcyjnie na kapitał zainwestowany w jednostkę, co zgodnie z koncepcją
kapitału rozumianego jako energii ucieleśnionej w aktywach, oznacza ścieranie się sił
dążących do koncentracji tej energii oraz oddziaływań przeciwstawiających się tej koncentracji.
W praktyce gospodarczej stosuje się obecnie powszechnie model rachunkowości podwójnej i dwuwymiarowej. Wprowadzenie rachunku kosztów i integracja kont bilansowych z wynikowymi dokonała się za pośrednictwem zbioru podstawowych zasad rachunkowości finansowej, wśród których zasada współmierności jest najważniejsza. Zgodnie
ze szkołą harwardzką, wyróżnia się jedenaście podstawowych, ogólnie przyjętych zasad
(Anthony, Reece, 1989: 25–93):
• zasada mierzalności w jednostkach pieniężnych;
• zasada podmiotowości rachunkowości;
• zasada okresu rachunkowego;
• zasada kontynuacji;
• zasada historycznego kosztu nabycia;
• zasada dualizmu;
• zasada konserwatyzmu;
• zasada realizacji;
• zasada współmierności;
• zasada zgodności;
• zasada prawdy materialnej.
Wprowadzenie zespołu kont wynikowych wymagało określenia sposobu pomiaru
zysku, jako różnicy między przychodami i kosztami. Ten sposób zdeterminowany jest
przez zasadę realizacji, określającą przychody oraz zasadę współmierności. Zasada współmierności zakłada merytoryczną i czasową zgodność kosztów z przychodami. Jeśli jakaś
transakcja oddziałuje na przychody i koszty, to rezultaty tego wpływu powinny zostać
wykazane w tym samym okresie obrachunkowym. Zatem zasada ta determinuje, które poniesione koszty związane z zakupami środków gospodarczych umieszcza się w rachunku zysków i strat. Można wyszczególnić dwie okoliczności:
• koszty obciążają rachunek wyników danego okresu, jeśli istnieje bezpośredni związek z przychodami uzyskanymi ze sprzedaży produktów w tym okresie (zużycie
materiałów i robocizny oraz koszty wydziałowe),
• przy braku bezpośredniego związku z przychodami, koszty obciążają wynik danego okresu, jeśli dotyczą działalności prowadzonej w jednostce w danym okresie
obrachunkowym (koszty ogólnego zarządu i sprzedaży).
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Zasada współmierności pozwala zatem określać rozmiar kosztów obciążających wynik danego okresu, pozostałe nakłady stanowią aktywa jednostki (np. koszty aktywowane na kontach produktów). Decydując o tym, czy nakłady powinny obciążyć wynik finansowy, czy też zostaną aktywowane, księgowi stosują ogólną zasadę „...niech koszty postępują za przychodami...”. Generalnie jako koszty uznaje się nakłady nie w momencie
poniesienia wydatku, lecz wtedy, gdy produkt zwiększa przychody ze sprzedaży (Dobija, 1997: 34). Ogólną regułę księgowego postępowania z nakładami w zależności od okresu, w którym generują one korzyści ekonomiczne, można ująć następująco:
okresy osiągania korzyści
przyszłe
bieżący
żaden

księgowanie nakładów
jako aktywa
jako koszty
jako straty

Zatem zysk księgowy mierzony jest jako różnica pomiędzy przychodami z działalności
w danym okresie sprawozdawczym, a współmiernymi kosztami ich uzyskania.
Wyszczególnione zasady stanowią teoretyczną podstawę dwuwymiarowej rachunkowości finansowej. W szczególności określają zasady pomiaru zysku ekonomicznego
oraz stan i zmiany kapitałów zainwestowanych w firmę.

4. Ekonomiczne, finansowe i rachunkowe podejście do zysku
Pojęcie i sposób pomiaru zysku w rachunkowości finansowej jest jednoznaczne
i opiera się na zasadach przyjętych w rachunkowości memoriałowej. Zyskiem jest różnica pomiędzy przychodami, określanymi dla danego okresu sprawozdawczego przez zasadę realizacji oraz współmiernymi (zasada współmierności) z tymi przychodami kosztami historycznymi (zasada kosztu historycznego). Ujednolicenie zasad pomiaru w rachunkowości wynika z potrzeby uzyskania możliwości dokonywania porównań osiąganych wyników przez różne jednostki gospodarcze. Podejście to nabiera szczególnego
znaczenia w dobie globalizacji i rozwoju rynków kapitałowych. Te tendencje podaje się
jako ważną przesłankę ujednolicenia zasad rachunkowości w skali międzynarodowej
(Surdykowska, 1999). Ostatnie zmiany w polskiej ustawie o rachunkowości wzorowane
są na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, co jest istotne w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Widoczne dążenie do ujednolicenia zasad rachunkowości w praktyce międzynarodowej przekłada się przede wszystkim na sposób
pomiaru zysku.
Pomiar zysku jest zadaniem rachunkowości finansowej, ale system rachunkowości finansowej dostarcza informacji retrospektywnej (ex post), natomiast równie istotna jest
kwestia prognozowania zysku – planowanego poprzez zastosowanie podejścia prospektywnego (ex ante). Przyszłościowo zorientowana jest rachunkowość zarządcza, a koncepcja zysku jest zbieżna z finansowym podejściem do zysku. „Często jako cel firmy
przyjmuje się np. „utrzymanie maksymalnego udziału w rynku”, „maksymalizacja długotrwałego wzrostu firmy”, „utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku”, itp. Wszyst-
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kie te cele bazują na wypracowanym zysku firmy. (...) Ponieważ w rachunkowości obowiązuje zasada ciągłości działania, która sprowadza się do założenia, że firma będzie
kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, to z tego punktu widzenia celem firmy jest zysk możliwy do osiągnięcia w przyszłości, a dokładniej wartość
bieżąca przyszłych wpływów pieniężnych netto” (Sojak, 1994: 24).
O zysku w ujęciu ekonomicznym mówi się wtedy, gdy zachowany został kapitał początkowy. J. Hicks (1975) wprowadził koncepcję wyniku „welleffness”, według której
zysk jest to maksymalna wartość możliwa do konsumpcji w danym okresie, przy czym
podmiot na koniec okresu jest równie bogaty, jak na początku okresu gospodarowania.
W odróżnieniu od rachunkowości finansowej, w podejściu ekonomicznym przy pomiarze zysku operuje się pojęciem kosztów alternatywnych. Koszt alternatywny rozumiany
jest jako koszt utraconych korzyści z konkretnego sposobu wykorzystania aktywów i mierzy się poprzez wartość najlepszej, nie wykorzystanej możliwości. Koszt alternatywny definiowany jest jako „suma dochodów utraconych w wyniku nie wykorzystania posiadanych zasobów (pracy i kapitału) w wariantach najlepszych z istniejących, alternatywnych
zastosowań” (Begg, Fisher, Dornbush, 1996: 57).
Zgodnie z tym podejściem w rachunku ekonomicznym firmy jako koszty alternatywne należy uwzględnić koszt powierzenia przez właściciela kapitału firmie. Koszty zaangażowania kapitału własnego w aktywa rzeczowe można wycenić w formie odsetek od
kapitału własnego. Zwolennikiem uwzględniania kosztów kapitału własnego jest R.N.
Anthony (1982). Zastosowanie takiego podejścia do pomiaru zysku stanowiłoby ochronę interesów właścicieli kapitału zainwestowanego w firmę, bowiem odsetki od kapitału własnego stanowią stopę zwrotu wolną od ryzyka, jaką przedsiębiorca może uzyskać
z zaangażowania tego kapitału w alternatywne, bezryzykowne przedsięwzięcie. Zatem
to podejście w większym stopniu zapewnia przedsiębiorcy zachowanie kapitału własnego – zyskiem jest bowiem nadwyżka przekraczająca naturalną stopę zwrotu z kapitału.
Zysk w ujęciu finansowym opiera się na koncepcji wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału (IRR). Jeśli zainwestowano kapitał N, to po roku jego stan jest równy:
N1 = N (1 + IRR).
Z tego wynika, że zysk za okres jednego roku jest równy iloczynowi wartości kapitału zainwestowanego i wewnętrznej stopy zwrotu z przedsięwzięcia, w jakie zaangażowano ten
kapitał. Możemy zatem zapisać formułę zysku w podejściu finansowym jako równość:
Z = N (IRR)
gdzie: Z – roczny finansowy zysk na działalności gospodarczej.
Podejście ekonomiczne i finansowe zbieżne jest z koncepcją zysku opartą na stopie
zwrotu z kapitału. Wyjaśnienia wymaga koncepcja wewnętrznej stopy zwrotu, którą można oznaczyć jako r. Model wyceny aktywów finansowych CAPM (ang. Capital Assets
Pricing Model), przedstawia stopę zwrotu jako sumę dwóch składników (elementu stałego i premii za ryzyko) (Dobija, 1997):
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r = rf + ßA (rm – rf)
gdzie: rf – stopa zwrotu na aktywach wolna od ryzyka, rm – średnia rynkowa stopa zwrotu z kapitału, ßA – współczynnik określający poziom ryzyka, czyli zmienności stopy zwrotu aktywa w stosunku do rynkowej stopy zwrotu.
Badania prowadzone przez D. Dobiję (1997) wskazują, że współczynnik ß charakteryzujący ryzyko aktywów, w które zainwestowano kapitały, można oszacować wykorzystując kategorię kosztów ryzyka i dane z systemu rachunkowości.
Ponieważ rf jest stopą zwrotu z aktywów wolną od ryzyka, wielkość Nrf stanowi zysk
z posiadania kapitału bez angażowania go w działalność gospodarczą. Ogólną koncepcję
rachunku wyników można przedstawić jako:
S – K – Nd = Nr
gdzie: S – sprzedaż, K – koszty bez amortyzacji, Nd – amortyzacja środków trwałych.
Zatem zysk ekonomiczny wyraża formuła:
S – K – Nd – Nrf = N ßA(rm – rf).
Zysk ekonomiczny jest to dodatni wynik finansowy, wyrażający się przyrostem kapitału własnego, powstający jako nadwyżka przychodów nad kosztami ekonomicznymi.
Zatem z zaprezentowanej formuły wynika, że źródłem zysku ekonomicznego jest ryzyko. W nawiązaniu do koncepcji kapitału, rozumianego jako energia skumulowana w aktywach, przyrost kapitału (zysk ekonomiczny) oznacza przyrost energii, a więc przezwyciężenie sił naturalnej dyfuzji, dążących do dekoncentracji kapitału.

Zakończenie
W rachunkowości pojęcie kapitału, a w szczególności metodologia pomiaru zysku
jest jednoznacznie sformalizowana. Wynika to ze standaryzacji rachunkowości jako systemu, którego celem jest ukazanie wiernego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarującej i jej wyników, aby interesariusze czytający sprawozdanie finansowe nie byli wprowadzani w błąd przy ocenie kondycji finansowej danego podmiotu i mogli na tej podstawie
podejmować racjonalne decyzje (np. o nabyciu akcji danego podmiotu). Rachunkowe
podejście do zysku i zasady zachowania kapitału są jednak krytykowane przez ekonomistów.
Podejście ekonomiczne do kapitału i zysku charakteryzuje uwzględnianie interesu
właścicieli kapitału co do jego zachowania i pomnażania, co przejawia się poprzez szersze patrzenie na kategorię kosztów, tak aby mierząc przyrost kapitału ujęte zostały wszystkie koszty ekonomiczne (np. koszty odsetek od kapitału własnego).
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Podejście finansowe wyróżnia aspekt przyszłościowy oraz szacowanie przyszłych
zysków przy uwzględnieniu koncepcji wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka.
Pomimo rozwoju nauki i gospodarki, powszechnie znane i używane pojęcia kapitału i zysku są niejednakowo rozumiane w ekonomii, finansach oraz rachunkowości i nadal będzie się toczyć naukowa dyskusja nad istotą tych kategorii ekonomicznych i metodami ich pomiaru.
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Concept of Capital and Profit in Economy, Finance and Accounting
Summary
The paper analyzes economic, financial and accountancy theories, concepts and
models of capital and profit. The aim of the article is to present different meaning of this
economic category in economic knowledge. The results of research in this paper is
providing to conclusion that the knowledge debate of nature and measurement method of
capital and profit is still continuing.
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